
 

‘Daha Akıllı, Daha Güvenli Amerika’ adlı CSIS bünyesinde hazırlanan 
bir raporda Amerika’ya yeni bir yol çiziliyor, hedeflerine ulaşması için 
yeni bir yaklaşım tarzı izlemesi gerektiği vurgulanıyordu. Buna göre 
Obama’nın Başkan seçilmesi ile birlikte kitleleri ikna ederek yön-
lendirmeye talip sürecin daha estetik, sofistike bir örneklik inşa edeceği 
görülüyor. Bir çeşit “rıza üretimi” sürecini ifade eden Akıllı Güç strate-
jisinin daha önce uygulanan Sert Güç (Hard Power) stratejisinden farklı 
olarak Türkiye’ye, İslam dünyasına ve küresel dengelere ne sunacağı 
üzerinde durmak gerekiyor. Örneğin ‘Model Ortaklık’ yaklaşımının 
nasıl uygulanacağı, ne gibi sonuçlar doğuracağının Akıllı Güç stratejisi-
yle ilişkisi bunlardan biri. 

Umran’ın daha önceki sayılarında da gündeme getirdiği; Türkiye’nin 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Osmanlı misyonunu üstlenmeye 
niyetlendiği bir dönemde “derin” yapılanmaların reorganizasyonu 
gibi girişimlerle “Büyük Kapatılma”ya maruz bırakılmaya çalışılması ile 
küresel güçlerin yeni yaklaşım tarzları arasındaki bağlar, bağlantılar 
kurulmak istenen yeni dünya düzeninde biçilen rollerle de alakalı. 
Nitekim Ergenekon davası sırasında NATO’nun yeni yapılanmasının 
Türkiye’ye yansımaları üzerinde çeşitli yorumlar yapıldı. 

Prof. Dr. Burhanettin Can’ın daha önce Akrep Operasyonu yazı 
dizisi ile gündeme getirdiği süreç daha çok Türkiye’nin iç dinamikler-
ine odaklanıyordu. Burhanettin Can, ‘Akıllı Güç- Akıllı Güç Stratejisi’ 
Büyük Şeytanın(ABD) Yeni Örümcek Ağları- I başlıklı yazı dizisinde 
ise özellikle Amerika’nın yeni stratejilerini ele alıyor, deşifre ediyor. 
Amerika’ya yol gösteren uzmanların görüşlerine başvurulan, kapak 
konumuzu oluşturan yazıda teorisyenler Akıllı Güç konusunda değişen 
bir dünyadan söz ediyorlar ve ABD’nin küresel iyiliğe yatırım yaparak 
-yani insanların ve hükümetlerin istediği fakat Amerikan liderliğinin 
yokluğunda elde edemediği şeyleri sunarak- daha akıllı bir güce 
dönüşmesi gerektiğini belirtiyorlar. 

Kapak konumuz içinde yer alan yazıda küresel gelişme, kamu diplo-
masisi, ekonomik entegrasyon, teknoloji ve yenilik gibi alt başlıklarla 
derinleştirilen analiz çalışması daha uzun yıllar üzerinde konuşacağımız, 
hatta yaşayacağımız bir dönemi anlamlandırmaya çalışıyor. 

Öyle ya, zamanı anlamlandırmadan yapılabilecek bir şey mi var?   

Akıllı Güç
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Giriş
Türkiye Soğuk savaş sonra-

sında, Azerbaycan, Afganistan, 
Irak, Kıbrıs, PKK ve Filistin olay-
ları nedeniyle, tarihte görül-
medik bir şekilde Batı’yı ve 
ABD’yi sorgulamaya başlamış-
tır. Sorgulama, farklı kesimler-
de, (siyaset, ordu, MİT, bürok-
rasi, aydın ve halk tabanında) 
farklı renkte ve farklı şiddette 
olmaktadır.  

Türkiye, ‘Büyük Türkiye’ ya 
da ‘Osmanlı Misyonu’nu ken-
dine uygun görmeye başlamış 
ve bölgesel güç olma konusun-
da ağır adımlarla ilerlemekte-
dir. Kendi içinde bütünleşme-
ye ve çevresi ile kucaklaşmaya 
çalışırken Türkiye kendisini içine 
kapatacak büyük bir operas-
yonla -Akrep Operasyonu (AKP 
Kapatma Davası ve Ergenekon 
Davası)- karşı karşıya kalmıştır. 
Bizim adını verdiğimiz bu ope-
rasyona, bu açıdan bakılmalı-
dır. Türkiye akrep kıskacına alı-
narak millet ve devlet değişen 

küresel konsepte uygun olarak 
ABD+İngiltere+İsrail+küresel 
sermaye tarafından yeniden 
şekillendirilmek, formatlanmak 
istenmektedir.  Akrebin sağ kıs-
kacında AK Parti-Gülen Cemaati, 
Sol kıskacında ‘Ergenekon örgü-
tü’ bulunmaktadır. Bu konu 
Umran’ın geçmiş sayılarında belli 
bir boyutu ile ele alınmıştır1.

Son operasyonlarda “İrtica 
İle Mücadele Eylem Planı” adı 
altında ‘AKP ve Gülen’i bitir-
me planı’ bir belgenin med-
yaya servis edilmesi ile kavga 
derinleştirilmektedir. Bir taraf-
tan Ergenekon davası, üniver-
site, yargı ve muvazzaf subay 
mensuplarına kadar genişle-
tilirken; diğer taraftan darbe 
planları hükümetten cemaat-
lere kadar farklı toplum kesim-
lerini içerisine alacak şekil-
de genişletilmektedir. Bunun 
manası Türkiye üzerinde yapı-
lan kavganın daha geniş kesim-
leri içine alacak tarzda genişle-
tileceğidir.  

Bu ve buna benzer belgele-
rin servis edilmesinin bir nede-
ni olmalıdır. Bu kadar bilgi-
yi arşivinde saklayıp tarihin 
bu aşamasında, bunu servi-
se sokan gücün amacı, niyeti, 
hedefi ne olabilir?

Bütün bu olanlar, 
Türkiye’nin bir iç iktidar müca-
delesi olarak açıklanabilir. 
Sistemin sahibi olarak kendi-
ni gören güçlerle, milletin tem-
silcileri arasında bir kavga dün 
olduğu gibi bugün de vardır. 
Ayrıca sistemin değişik güçleri 
arasında bir güç çekişmesi hep 
olagelmiştir. 30 Ağustos’taki 
askeri şuranın şekillendirilme-
sinde de bu kavganın mutlaka 
bir payı vardır. Ordu içerisin-
de farklı ekipler hep var olmuş-
tur. Ancak bütün bunlar, son 
zamanlarda ordu ve yargı üze-
rinde yoğunlaşan büyük psi-
kolojik savaşın sebebini izah 
edemiyor. Eski Genelkurmay 
Başkanı Büyükanıt, ‘halkı ordu-
ya sahip çıkmaya’ çağırırken; 

BÜYÜK ŞEYTANIN (ABD) YENİ 
ÖRÜMCEK AĞLARI - 1

“AKILLI GÜÇ-AKILLI GÜÇ 
STRATEJİSİ”
PROF. DR. BURHANETTİN CAN

“Türkü yine o türkü, sazlarda el değişti, Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti.”
Neyzen Tevfik
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şimdiki Genelkurmay Başkanı 
İlker Başbuğ’un, ‘Elinizi TSK’nin 
üzerinden çekin’ feryadı ne 
anlama gelmektedir? Başbuğ, 
‘Bu bir beka sorunudur’ dene-
rek hangi hayati tehlikeye 
dikkat çekmek istemektedir. 
Gerçekten de böylesi hayati bir 
tehlike var mıdır? 

Türkiye’deki bu büyük san-
cıyı, sadece bu iç dinamiklere 
bağlayarak açıklamak mümkün 
değildir. Türkiye gibi jeostrate-
jik ve jeopolitik öneme sahip 
bir ülkede meydana gelen olay-
lar üzerinde, iç dinamiklerden 
ziyade dış dinamiklerin etkisi 
çok daha fazladır. Cumhuriyet 
tarihi boyunca bu etki her 
zaman baskın olmuştur.

Türkiye’de yaşananlar, İran 
seçimleri sürecinde denen başa-
rısız ‘Kadife Darbe’ ve Doğu 
Türkistan’da meydana gelen 
olaylar arasında küresel haki-
miyet mücadelesi açısından bir 
ilişki var mıdır?

ABD, ‘21. Yüzyıl ABD Yüzyılı 
Olacak’ projesinden vaz mı geç-
miştir? Obama ile servise soku-
lan ‘akıllı güç stratejisi’ ve 
‘model ortaklık’ kavramları-
nın Türkiye’ye yansıması nasıl 
olacaktır? NATO’nun yeniden 
yapılandırılması ile Ergenekon 
operasyonları arasında bir iliş-
ki kurulabilir mi? 

ABD’de CSIS bünye-
sinde 2006 yılında oluştu-
rulan ‘Tarafsız Akıllı Güç 
Komisyonu’nun ‘Daha Akıllı, 
Daha Güvenli Amerika’ adlı 
raporda ön görülen ‘Akıllı Güç 
Stratejisi’nin ve Obama’nın 
bize dikte etmeye çalıştığı 
‘Model Ortaklık’ yaklaşımının 
Türkiye’de yaşananlarla bir ilgi-
si olup olmadığı son derece 
hayati bir sorudur. 

Burada, bu soruların cevap-
ları için bir alt yapı çalışması 
yapılacaktır.

ABD’nin İmparatorluk 
Rüyası: ‘21. Yüzyıl Yeni 
Amerikan Yüzyılı’

Soğuk savaş diye bahsedi-
len dönemde dünya, ABD ve 
SSCB patronluğunda iki ana 
nüfuz bölgesine bölünmüştü. 
Bir tarafta NATO, diğer taraf-
ta Varşova Paktı vardı. Bir de 
Bağlantısızlar diye tabir edi-
len başını Hindistan’ın çekti-
ği üçüncü bir blok, tampon 
bölge. Her türlü kötülüğün baş 
sorumlusu olarak, ABD patron-
luğundaki Batı kulübü, SSCB 
patronluğundaki komünizmi 
gösterirken; SSCB de, ABD pat-
ronluğundaki kapitalizmi gös-

termekteydi.  Böylelikle taraf-
lar, kendi nüfuz bölgelerindeki 
halkları baskı altında tutmak-
taydılar.  Sovyetlerin çöküşü ile 
birlikte Komünist blok dağıl-
mış, ABD tek süper güç olarak 
rakipsiz kalmıştır. Her iki blokta 
yer almış toplumlar için göste-
rilecek bir düşman ortada kal-
mamıştır. 

Bu durumda ABD, yeni 
hedefini 21. yüzyılda dünya-
nın tek başına patronu olmak 
olarak belirlemiştir. Bu amaç-
la oluşturulan birçok proje, 
“Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ 
(PNAC) adı altında bir araya 
toplanmıştır. 

Bu projede ABD stratejist-
leri, ABD için gelecekte tehli-
ke olabilecek güçleri iki fark-
lı boyutu/ekseni göz önüne 
alarak tespit etmektedir-
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ler. Eksenlerden biri, Askeri, 
Ekonomik; diğeri ise değerler 
sistemidir. Askeri-Ekonomik 
olarak AB, Çin, Rusya, 
Hindistan, Japonya; değer sis-
temi olarak da İslam muhtemel 
güç olarak öngörülmüştür.2

 ABD’nin soğuk savaş sonra-
sı stratejisinin nirengi noktası, 
gelecekte kendisine rakip ola-
bilecek tüm güçleri şimdiden 
tasfiye edebilmek için gereken 
önlemleri almak üzerine kurgu-
lanmıştır. Bush Doktrini denen 
doktrinin ana varsayımı budur: 

“Gücümüz, ABD’nin gücü-
nü aşma ya da ona denk olma 
ümidiyle yeniden askeri yapı-
lanmaya giden potansiyel düş-
manları caydıracak kuvvet-
te olmalıdır.”... “Avrasya’ya 
egemen olan ve böylece 
Amerika’ya meydan okuma 
yeterliliğine sahip bir rakibin 
ortaya çıkmaması şarttır...”3

21.Yüzyılın ABD yüz-
yılı olması için hazırlanan 
‘Yeni Amerikan Yüzyılı Proje-
si’ (PNAC), jeopolitik analiz-
ci Harold Mackinder’in dünya 
hâkimiyeti için öngördüğü 
Merkez Bölgenin (Genişletilmiş 
Ortadoğu, Büyük Orta Doğu) 
kontrolünü hedefler4,

Bol enerji kaynaklarının ve 
ona ulaşım yollarının bulun-
duğu Geniş Ortadoğu Bölgesi-
ne  hâkim olmakla ABD, rakip-
lerinin nefes boruları üzerine, 
kontrolü kendisinde olan birer 
vana yerleştirmek istemekte-
dir. Afganistan ve Irak işgal-
leri ile ulaşmak istediği sonuç 
buydu5: ABD’nin bu hedefe 
ulaşmasında uygulanacak poli-
tikalar konusunda iki ayrı yak-
laşım söz konusudur. İki ayrı 
ekip iki ayrı güce dayalı strate-

ji uygulanmasını savunmaktay-
dılar. Ekiplerden biri yumuşak 
güç, diğeri ise sert güç kullan-
maktan yanaydı. Muhtemeldir 
ki PNAC projesini iki aşamalı 
olarak,  hayata geçirmek iste-
yen bir strateji benimsenmiştir. 
Ancak iki aşamalı strateji, iste-
neni vermemiş, üstelik şartla-
rı ABD aleyhine daha da kötü-
leştirmiştir. Bu nedenle proje, 
2006 yılından itibaren yeni bir 
aşamaya taşınmıştır. Dolayısıy-
la bugün için Sovyetlerin çökü-
şünden sonraki devreyi, ABD 
açısından üç evreye ayırmak 
mümkündür:

Birinci Evre: Berlin duvarı-
nın yıkılışından 11 Eylül 2001’e 
kadar olan dönem: Yeni 
Dünya Düzeni, Globalleşme, 
Hümanizm Çağı, ‘Yumuşak 
Güç’ Kullanım.

İkinci Evre: 11 Eylül 2001’den 
2006 yılında ‘Akıllı Güç 
Stratejisinin öngörülmesine 
kadar olan evre (asıl uygulama 
Obama’nın ABD Başkanı seçil-
mesi ile başlar), Medeniyetler 
Çatışması. ‘Terörizme Karşı 
Savaş’, ‘Sert Güç’ Kullanımı.

Üçüncü Evre: 2006 yılında 
‘Akıllı Güç Stratejisi’nin öngö-
rülmesinden Sonraki Evre (asıl 
uygulama Obama’nın ABD baş-
kanı ile seçilmesi ile başlar): 
‘Yeni Dünya Düzeni’, Model 
Ortaklık,  ‘Akıllı Güç’ Kullanımı.

Bu evreleri incelemeden 
önce uluslar arası ilişkilerde kul-
lanılan güç kavramlarından ne 
anlaşılması gerektiğinin açıklı-
ğa kavuşmasında fayda vardır.

Üç Güç: ‘Sert Güç’, ‘Yumuşak 
Güç’, ‘Akıllı Güç’

2006 yılına kadar uluslar 

arası ilişkilerde ‘sert güç’ ve 
‘yumuşak güç’ olmak üzere iki 
farklı güç kullanımı söz konu-
su idi.  2006 yılında CSIS’de 
yapılan toplantıdan sonra ulus-
lar arası ilişkilerin literatürüne 
‘akıllı güç’ adında bir güç daha 
eklenmiş oldu.  

Genel olarak ‘güç’; ‘istediği-
niz sonuçları elde etme ve bu 
sonuçları elde etmek için gere-
kirse başkalarının davranışları-
nı değiştirme yeteneği olarak’ 
tanımlanmaktadır6. 

‘Sert Güç’ (Hard Power)
‘Sert Güç’: “Başkalarının 

sizin isteklerinize uymasını sağ-
layacak biçimde, askeri ve eko-
nomik imkânın havuç ve sopa-
sını kullanma kabiliyetidir”7. 
Askeri müdahaleyi, baskı ve 
dayatmayı esas alır. 

‘Yumuşak Güç’ (Soft Power)
‘Yumuşak Güç’ kavramı, ilk 

kez Joseph S. Nye tarafından 
1990 yılında çıkan ‘Öncülüğe 
Mecbur: Amerikan Gücünün 
Değişen Doğası’ adlı kitabında 
ortaya atılmıştır. Bununla bera-
ber bu gücün varlığından ilk bah-
seden İtalyan komünist teorisyen 
Antonio Gramsci’dir. ‘Hapishane 
Defterlerinde’ adlı kitabında 
adını koymadığı bir güç kullanı-
mından söz etmektedir: 

“Festivallerden oyunlara, 
gazetelerden siyasal kampan-
yalara kadar çok çeşitli kültü-
rel araçlarla, komünist fikirler 
zaman içinde çoğunluğun sağ-
duyusuna ve dünya görüşüne 
sızacak, böylece devlet iktidarı-
nın meşru bir biçimde ele geçi-
rilmesi için gerekli zemini sağ-
layacaktır.”8

Nye kitabında, değişen 
konjonktürde ABD sistemi-
nin dünya hâkimiyetini nasıl 



sağlaması gerektiği yolun-
da yeni bir yaklaşımı önerir. 
Önerisi şahinlik değil, barı-
şın temsilcisi güvercin olmak-
tır. Nye, ‘Yumuşak Gücü’, aşa-
ğıdaki şekilde tanımlamakta-
dır: “Başkalarına cazip gelerek 
ve onları ikna ederek hedef-
lerinizi benimsemelerini sağ-
layarak istediğinizi elde etme 
hüneridir... Yumuşak güç, zor-
lama ve baskı değil işbirliği ve 
iknadır. Özü birtakım değer-
lerde bulunur... Yumuşak güç 
kimin kazandığına değil kimin 
hikâyesinin kazandığına iliş-
kindir… Enformasyon çağında 
siyaset, sonunda kimin öykü-
sünün galip geleceği mese-
lesidir...  Yumuşak gücü, bir 
imaj, halkla ilişkiler ve popü-
larite sorununa indirgemek 
yanlıştır. O gerçek gücün bir 
biçimidir. İstenen sonuçların 
elde edilmesinin bir yoludur… 
Yumuşak güç, söz konusu dev-
letin, kendi ulusal çıkarlarını, 
liderlik ettiği ülkelerin ulu-
sal çıkarlarıyla örtüşecek bir 
biçimde sunabilme ve diğer-
lerini de hoşnut edecek bir 
biçimde izleyebilme kapasite-
si demektir.”9

Yukarıdaki ifadelerden 
hareketle yumuşak güç, insan-
ları zorlamadan, baskı yapma-
dan ikna ederek işbirliği yapa-
bilen, birlikte hareket edebi-
len güçtür. Bunun için yumu-
şak güç, diğer insanların önce-
liklerini şekillendirebilme kabi-
liyetine dayanır. Kendinin yap-
mak istediği bir şeyi, karşıda-
kine istetmek suretiyle gerçek-
leştirmek esastır. Lider, liderlik 
ettiklerine kendi düşüncelerini 
onların menfaatine olduğuna 
inandırmalıdır. Menfaatlerin 

örtüşmesini sağlayacak bir dil 
ve üslup kullanmalıdır. 

Giyim tarzı, düşünme tarzı, 
eğlence,  film, tiyatro, müzik, 
ibadet ve değerler yumuşak 
gücün silahlarıdır.  Bu silahlar, 
insanların kalplerine, gönülle-
rine ve nefislerine yönelmiş-
lerdir. Che Guevera’nın arka-
daşlarından Regis Debray: 
“Blue-Jeanların ve rock’n 
roll’un gücü, tüm bir kızıl ordu-
nun gücünden fazla” demekle 
yumuşak gücün etkisine dikkat 
çekmektedir.10 

Avrupa’nın göbeğindeki 
Berlin duvarı; tek bir mermi atıl-
madan, hiçbir silah kullanılma-
dan, genç insanların özgürlük 
şarkıları altında vurulan çekiç 
darbeleri ile yerle bir edilmiştir: 
“(Michael Eisner, 1995:  “Berlin 
duvarı Batı’nın silahları tarafın-
dan değil, Batı’nın fikirleri tara-
fından yıkılmıştır. Peki bu fikir-
leri taşıyan sistem nedir? Bu 
konuda Amerikan eğlence sek-
törünün açık arayla başı çekti-
ği kabul edilmelidir…“Eğlence 
endüstrisinin, tarihin yönünü 

tayin etmede oynadığı rolle ne 
kadar övünsek azdır.”11 

Yumuşak gücün etkisi, 
‘Yumuşak güç’, ‘hegemonya’ 
ve ‘lider’ arasında kurulacak 
uygun bir ilişki ile elde edilebi-
lir:  “Yumuşak güç uluslar arası 
ilişkilerde daha çok liderlik ve 
hegemonya kavramları ile bir-
likte kullanılıyor. Dünyada lider 
temelinde bir düzen kuruldu-
ğu zaman, liderin bu düzeni ne 
şekilde ve hangi mekanizma-
larla kuracağı üzerine gelişti-
rilen bir kavramdır.  Lider, sis-
temdeki düzeni kurarken iki 
türlü mekanizmaya sahiptir. 
Bunlardan bir tanesi baskıya ve 
güce dayanan mekanizmalar 
ki, uluslar arası ilişkilerde daha 
çok askeri güçle düşünülen bir 
şey. İkincisi de daha çok ideo-
lojik. Kültürel mekanizmalarla 
düzeni kurarken, düzeni oluş-
turan diğer aktörlerden rıza 
almak temelinde oluşturulan 
mekanizma... Sistemin lideri 
düzeni kurarken kendi kullan-
mış olduğu dilin diğer aktörle-
rin diline tekabül etmesi lazım. 
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Giyim tarzı, düşünme tarzı, 
eğlence,  film, tiyatro, müzik, ibadet 

ve değerler yumuşak gücün silahlarıdır.  
Bu silahlar, insanların kalplerine, gönül-
lerine ve nefislerine yönelmişlerdir. 
Che Guevera’nın arkadaşlarından Regis 
Debray: “Blue-Jeanların ve rock’n roll’un 
gücü, tüm bir kızıl ordunun gücünden 
fazla” demekle yumuşak gücün etkisine 
dikkat çekmektedir. 
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O yüzden de hegemonya, güç 
artı rıza olarak tanımlanıyor... 
Rıza temelinde hareket etme-
yen yanı kendi diliyle düze-
nin diğer aktörleri arasında bir 
tekabüliyet kurmayan bir lider-
lik anlayışı zaten hegemonik 
olamıyor. Sadece baskıcı ve güç 
temelli olabiliyor. O yüzden 
de hegemonyanın oluşturucu 
temel referansı,  rızanın oluştu-
rulması yani liderin kendi çıkar-
larına dönük dili sanki düzenin 
çıkarınaymış gibi lanse etme-
si ve düzeni oluşturan diğer 
aktörlerin bunu kabul etmeleri 
gerekiyor”12.

‘Akıllı Güç’ (Smart Power): 
‘Sert ve Yumuşak Gücün Bir 
Sentezi’

ABD’nin medeniyetler çatış-
ması politikası sonucunda yal-
nızlaşması ve itibar kaybı-
na uğramasından sonra, 2006 
yılında ABD’nin düşünce üre-
tim merkezi CSIS’de (Center 
for Strategic and International 
Studies)  ‘Tarafsız Akıllı Güç 
Komisyonu’ (Comission on 
Smart Power)  kurulmuş ve bu 
komisyon ‘Daha Akıllı, Daha 
Güvenli Amerika’ (A Smarter 
More Secure America) adlı bir 
rapor hazırlamıştır. Raporda 
ana amaç, ABD’nin küre-
sel imparatorluğu için alın-
ması gereken önlemlerin ve 
izlenmesi gereken politikalar-
stratejilerin tespit edilmesi-
dir.13

Rapora göre ‘Akıllı güç’ 
(Smart Power), ne sert güç 
(hard power) ne de yumuşak 
güçtür’ (soft power). ‘Akıllı 
güç, sert ve yumuşak güçle-
rin birlikte maharetli bir şekil-

de kullanılmasıdır’.  Entegre bir 
güçtür. Yeri geldiğinde sert güç 
yeri geldiğinde yumuşak güç 
kullanılacaktır.

Komisyon üyelerinden 
Richard L. Armitage, Joseph S. 
Nye, The Washington Post’a 
yazdıkları makalede akıllı gücü 
ve buna olan ihtiyacı aşağı-
daki şekilde ifade etmişler-
dir: “Değişen dünyada, ABD 
küresel iyiliğe yatırım yaparak 
-yani insanların ve hükümet-
lerin istediği fakat Amerikan 
liderliğinin yokluğunda elde 
edemediği şeyleri sunarak- 
daha akıllı bir güce dönüşme-
li. Askeri ve ekonomik gücü 
yumuşak güce yapılan daha 
fazla yatırımla tamamlayarak, 
Washington küresel meydan 
okumaların ele alınacağı çer-
çeveyi inşa edebilir. Biz buna 
‘akıllı güç’ diyoruz.”14

Akıllı Güç, eldeki bütün 
imkânların uygun zaman ve 
mekân göz önüne alınarak kul-
lanılmasıdır. Akıllı güç, hem 
dostlara, hem de düşmanlara 
ulaşarak ortak payda meydana 
getirme kabiliyeti olarak nite-
lendirilebilir15. Eski müttefik-
leri destekleyip moral vermek, 
geniş bir ittifak ağı kurarak 
çevre için cazip hale gelmek, 
böylelikle yenileri teşvik edici 
olmak önemlidir. Hükümetlerle 
dayanışma içerisine girilemez 
ise halklar hedef alınıp halkla-
rın desteği sağlanmalıdır

Soğuk Savaş Sonrası Birinci 
Evre: Yeni Dünya Düzeni, 
Globalleşme, Hümanizm Çağı, 
Yumuşak Güç Kullanımı

Bu devrede ABD, yumu-
şak güç kullanımını iki aşama-

lı bir politika ile uygulama-
ya sokmuştur: “İlk aşamada 
Amerika’nın evrensel değerle-
rinin büyüleyiciliğine kapılabi-
lecek bir ruh hali yaratmak. 
Daha sonra bu değerler üstün-
den Amerikan ideolojilerinin 
benimsenmesine uygun bir 
ortam oluşturmak.”

Bu dönem, ABD değerleri-
nin tüm dünyaya kabul ettiril-
mesi için her şeyin cazip slogan-
larla pazarlandığı bir dönem-
dir.  Seslendirilen sloganlar; 
İnsan Hakları, hukukun üstün-
lüğü, özgürlük, serbestlik, bire-
yin kutsallığı, kardeşlik, diya-
log, hoşgörü, din, dil, ırk ve 
cinsiyet ayırımı yok, sınır yok,  
uluslar arası hukuk ve uluslar 
arası kurumların güvenilirlik, 
kutsallık ve önemleri, serbest 
pazar,  özel sektörün kutsal-
lığı,  din ve vicdan hürriyeti, 
düşünce hürriyeti, ifade hürri-
yeti, demokrasi, laiklik, dünya 
vatandaşlığı ve tüm insanlığın 
birikimi olan tekbir evrensel 
medeniyet olmuştur. 

 Bütün bunlar, bu dönem-
de geniş halk kitlelerini özel-
likle de ‘hedef ülke’  diye tabir 
edilen sömürgeleştirilecek yada 
kontrol altına alınacak ülkele-
ri tatlı bir rüya alemine sokup 
uyutmak için çok cazip slogan-
lar olarak kullanılmıştır. ‘Dinler 
arası diyalog’ toplantıları hem 
ulusal ve hem de uluslar arası 
bazda gerçekleştirilmiştir. Bu 
dönemde diyalog toplantılarına 
iştirak eden Müslüman camia, 
bu sanal barış dünyasına ken-
disini iyice kaptırıp kendinden 
geçerken Anglikan kilisesi ve 
Papalık makamı,  Ortadoğu ve 
Asya’nın Hıristiyanlaştırılması 
için seferberlik ilan etmiştir16. 
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Vatikan’ın bu politikası, ortak 
hareket etme konusunda ABD 
ile aralarında ciddi ortak payda 
oluşmasını sağlamıştır.

Bu dönemde ABD’nin psi-
kolojik savaş merkezinin mut-
fağında birbirini tamamlaya-
cak şekilde hazırlatılmış olan 
iki tez, ard arda kamuoyuna 
sunulmuştur.  Tezlerden biri, 
Fukuyama’nın Tarihin Sonu, 
diğeri ise Huntington’un 
Medeniyetler Çatışması idi. 
Bu dönemde dikkat çeken bir 
nokta da,  ABD’deki farklı ırk 
ve inançtan olan insanların bir-
birlerine karşı güven duyma-
ması, güvenmemesi ve alt kim-
liklerin öne çıkması ile ilgili 
çalışmalar yapılarak kamuoyu 
oluşturulmasıdır. 

Soğuk Savaş Sonrası İkinci 
Evre: Medeniyetler Ya da 
Değerler Çatışması, Terörizme 
Karşı Savaş, Sert Güç Kullanımı

Birinci Evredeki İkinci tez, 
Huntington’un ‘Medeniyetler 
Çatışması’ tezidir. Huntington 
tezini, ‘çözülen ABD toplumu 
nasıl bir arada tutulabilir?’ üze-
rine kurgulamıştır. Bu amaç-
la, ABD’nin baştan beri kullan-
dığı çok eski bir formül, dev-
reye sokulmaya çalışılmıştır: 
‘Düşmanı ile var olma, tehlike 
ve tehdit altında ortaya çıkan 
korku ile bütünleşme’:17 

“Birleşik devletler hep ken-
disini bir şeyin karşıtı olarak 
tanımlamıştır. Ortada sürekli 
olarak kendi kimliğimizi şekil-
lendirmemize yardımcı olan 
bir düşman olmuştur. Kime 
karşı olduğumuzu bilmez isek, 
kim olduğumuzu nasıl bilece-
ğiz?” 

Sovyetlerin çöküşün-
den sonra düşmansız kalan 
ABD’nin, varlığını devam ettire-
bilmesi için yeni bir düşmana(!) 
ihtiyacı vardı. Huntington’ın 
Medeniyetler Çatışması tezi 
ile, ‘Medeniyetlerin çatışması 
global politikaya hakim ola-
cak, Medeniyetler arasında-
ki fay hatları geleceğin muha-
rebe hatlarını teşkil edecek. 
Medeniyetler arasındaki müca-
dele modern dünyadaki müca-
delenin nihai evrimi olacak.”  
noktasına ABD kamuoyunun 
dikkatini çekerek yeni düşman 
için bir alt yapı oluşturulmuş-
tur.18

Bu teze dayanarak ABD ken-
disine baş düşman olarak İslam 
ve Konfüçyüs Medeniyetlerini 
seçip ilan etmiştir. Böylece ABD 
Soğuk Savaş Sonrası devrede 
İkinci Evre Politikalarını uygu-
lamaya sokmuştur. 11 Eylül 
provokasyonu ile,  ABD derin 
devleti, el Kaide adına ABD’yi 
vurarak uygulanacak politika-
lara meşru bir zemin, haklı bir 
gerekçe elde etmek istemiştir. 
Oysa bu olay, ABD için sonun 
başlangıcı olmuştur.

Olayın ardından Başkan 
Bush, 100 yıl sürecek bir haçlı 
savaşının başladığını tüm 
dünyaya duyurmuştur.  Önce 
Afganistan sonrada Irak 
işgal edilmiştir. ‘Genişletilmiş 
Ortadoğu Projesi’ servise soku-
larak 22 ülkenin sınırlarının 
değişmesi için gerekli operas-
yonlar yapılmıştır. Irak kan 
gölüne çevrilmiştir. Suriye’nin 
bölünmesi için İsrail’in provo-
kasyonları arda arda gelme-
ye başlamıştır. İsrail, Lübnan 
ve Gazze’ye saldırmıştır. İran’ı 
savaşla, Suudi Arabistan ve 

Pakistan bölünmekle tehdit 
edilmiştir. Kadife darbeler-
le Rusya kuşatılmak istenmiş-
tir. Kendisine destek vermeyen 
AB, ABD tarafından yaşlı olarak 
ilan edilip hakarete uğramış-
tır. BM yok varsayılmış, uluslar 
arası hukuk çiğnenmiştir. 

Amaç, kendisine gelecekte 
rakip olabilecek güçleri vak-
tinden önce tasfiye ederek 
kontrol altına almaktı. Onun 
için başlattıkları savaşın adına  
‘Önleyici Savaş’ demişlerdir.

İkinci evrede ABD girdiği 
bölgelerin hiçbirine başlangıçta 
vaad ettiği özgürlüğü, kardeşli-
ği, demokrasiyi ve insan hakla-
rını getiremedi ya da getirmek 
istemedi.

İkinci Evrede Sonuç: ABD 
Dünya Kamuoyunun Nefretini 
Kazanmıştır

11 Eylül sonrasında ABD’nin 
izlediği politikalar, dünyaya 
karşı takındığı tavır,

ABD’ne dünya kamuoyu-
nu kaybettirmiştir. Bu gerçeği 
gören Brzezinski, Amerikalıları 
kendileri ile yüzleşmeye ve bu 
gerçeği görmeye çağırmıştır: 
“Amerikalılar, kitle kültürümü-
zün dünya çapındaki, kültü-
rel kutuplaşmayı hızlandırdığı 
gerçeği ile yüzleşmek zorunda-
dır... Ulusal tarihimizde dünya 
kamuoyu, ABD’ye hiç bu kadar 
düşman olmamıştı”.19 

ABD eski Savunma Bakan 
Yardımcısı Joseph Nye, Bush 
yönetiminin politikaları-
nı ‘freni olmayan’ bir araba-
ya benzeterek eleştirmiştir: 
“Hegemonyaya destek verenle-
rin ortaya koyduğu dış politika-
nın sadece gaz pedalı var, fren 
pedalı yoktur. Bu kişilerin sade-
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ce tek yanlılığa ve hegemonya-
ya odaklanmaları ABD için kötü 
sonuçlar doğurabilmektedir”.

ABD birinci evrede yumu-
şak güç kullanarak elde etti-
ği imajı, Bush Doktrini ile yık-
mıştır. Kamuoyunun kafasın-
da gıpta edilen, sevilen, saygı 
duyulan, ‘hicret mekanı’ olarak 
görülen ABD yerle bir olmuş; 
bunun yerine, korkulan, nefret 
edilen tehlikeli görülen, yalan-
cı, ilkesiz, çifte standartçı, iki 
yüzlü barış ve insanlık düşmanı 
bir ABD gelmiştir.  Artık ABD,  
dünya kamuoyu nezdinde dün-
yadaki barış için en tehlikeli iki 
ülkeden (İsrail, ABD) biridir. 

11 Eylül’de dünya kamuoyu-
na karşı söylenen yalanla yapı-
lan en büyük  yanıltma, aldatma 
faaliyetinin sonucunda gerçekte 
yıkılan, ikiz kuleler değildi; yıkı-
lan ABD rüyası, ABD imajı, ABD 
imparatorluğu, ABD güvenirlili-
ği idi. Nobel Ödüllü İranlı Avukat 
Şirin Ebadı Ebu Gureyb’teki olay-
lar üzerine ‘kendi kendime ne 
oldu o Amerikan uygarlığına 
diye sordum”  demesi, bu psiko-
lojinin  dışavurumundan başka 
bir şey değildir.20

ABD, 2. Evredeki politika-
ları ile sadece İslam dünyası 
için değil Batı dünyası için de 
tehlikeli olmuş ve güvenirlili-
ğini kaybetmiştir.  GMF kuru-
luşundan John Glenn’in çalış-
masına göre, Irak savaşından 
dolayı ABD, Avrupalıların des-
teğini önemli derecede kaybet-
miştir: ‘2002 yılında ABD’nin 
liderliğinin sürdürülebilir oldu-
ğu görüşündeki Avrupalıların 
oranı %64 iken, 2008 yılı başla-
rında sadece %34’tür’.21

Keza  PEW araştırma 
merkezi’nce, 15 ülkede yapı-

lan küresel eğilimler anketi’nin 
sonuçları, ABD’nin itibarının 
çok sarsıldığını göstermektedir. 
Ankete göre, ‘anketin yapıl-
dığı 15 ülke arasında, sadece 
ABD’ye ve başkan Bush’a değil, 
Amerikan halkına da en olum-
suz bakan ülke, Türkiye’dir.

(Tablo) (Türkiye’de ki 18 yaş 
üstü nüfus referans alınmıştır.) 

Transatlantik Eğilimler 
2006 araştırmasında da benzer 
sonuçlar elde edilmiştir:22

“Amerikalıların çoğunlu-
ğu (%58) Başkan Bush’un ulus-
lar arası politikalarını onay-
lamadığını belirtirken, sade-
ce %40’ı olumlu görüş bildi-
riyor. Avrupalıların Başkan 
Bush’un uluslar arası politikala-
rına yönelik olumsuz görüşleri 
son beş yıl içerisinde %56’dan 
%77’ye (Avrupa 9 için) yükse-
lerek büyük bir artış göstermiş-
tir. AB’nin Amerika’nın küresel 
öncülüğüne olan desteğinde 
ise %64’den %36’ya (Avrupa 
9 için) ciddi bir gerileme görül-
mektedir”. 

Türkiye’de NATO’ya olan 

inanç 2004 yılında %53 iken, 
2006 yılında %44 olmuştur. 
AGAM tarafından üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılan bir 
çalışmada ankete katılanların 
%82’si ABD’nin emperyalist bir 
ülke olduğunu, %6’sı ise ada-
let, demokrasi ve insan hak-
ları dağıtan bir ülke olduğu-
nu ifade etmektedir. Türkiye 
ile ABD’nin işbirliğine öğrenci-
ler karşı çıkmaktadır. İşbirliğine 
öğrencilerin %75 hayır derken 
%18’i evet demektedir.23

Fakat Bush yönetimi, 
‘Avrupa ve Ortadoğu’daki ima-
jımızın 2005’tekinden daha 
kötü olmasına şaşırdık.”24 
demeleri nasıl bir feraset ve 
basiret kaybının olduğunu gös-
termektedir. 

Diğer taraftan tasfiye etmek 
ya da kontrol altına almak iste-
diği güçler, tam tersine büyü-
müşlerdir. ABD’nin şerrinden 
korkanların sığınakları haline 
geldiler. Dağılan Rusya ve Çin 
bu sürede kendilerini topar-
ladı. İran ABD’ye kafa tutan, 
meydan okuyan bölgesel bir 
güç oldu. Kısaca ABD’nin 
Medeniyetler Çatışması tezi, 
bumerang etkisi yaparak, ters 
teperek ABD’yi vurdu. 

Soğuk Savaş Sonrası Üçüncü 
Evre: Yeni Dünya Düzeni, 
‘Model Ortaklık’, ‘Akıllı Güç 
Kullanımı’

ABD, medeniyetler çatışma-
sı tezini ortaya atarken iki ana 
problemi çözmek istemişti: 1. 
ABD kimliğinin parçalanması-
nı ve alt kimliklerin öne çıkma-
sını engellemek. 2. Gelecekte 
kendisine rakip olabilecek güç-
leri şimdiden tasfiye etmek, 
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engellemek. Ancak medeni-
yetler çatışmasının uygulandığı 
zaman diliminde her iki konu-
da da ABD umduğunu bula-
madı. 

Muhtemeldir ki ABD derin 
devleti, fanatik bir kadronun 
fanatik ideallerinin meyda-
na getirdiği tahribatı ortadan 
kaldırmak için yeniden hüma-
nizm, barış ve demokrasi evre-
sine geri dönme kararı aldı. Bu 
evrede de ABD yüzüne, yeni 
dünya düzeni yada hümanizm 
maskesini takmaktadır. Baskı 
ve korkutma ile iş yapma yerine 
birlikte, ortak olarak iş yapma 
politikasını benimsemektedir. 
Yani ABD stratejistleri bu evre-
de yeni bir güç olarak, Akıllı 
Güç kullanımını benimsemek-
tedirler.   

Görülen odur ki ABD derin 
güçleri önce uygulanacak politi-
kaları belirlemiş sonra da bunu 
uygulayabilecek olan ekibi seç-
tirmiştir. Obama böyle bir stra-
teji ve politikanın sonucudur. 
Obama’nın zenci kökenli oluşu, 
ABD için en ciddi sorun olan 
zenci kimliğinin, ABD kimliği 
ile barışmasını sağlamış olabi-
lecektir. Martin Luther King’in 
46 yıllık rüyasının gerçekleşme-
si, ABD’deki zenci hareketi açı-
sından bakıldığında büyük bir 
başarıdır. İstenen kimlik bütün-
leşmesi sağlanırsa ABD için de 
büyük bir başarıdır. Obama, 
aynı zamanda ABD’de ezilen-
lerin sesi olarak görülmektedir. 
Kökeninde Müslümanlık olma-
sının İslam dünyası için sembo-
lik anlamı olabileceği öngörül-
müştür. ABD ile İslam dünyası 
arasında var olan gerilim, nispi 
bir düşüş göstermiştir. Türkiye 
dahil İslam coğrafyasının birçok 

yerinde kendisine kurban kesil-
mesi, Obama’nın sembol ola-
rak etkisinin bir sonucu olarak 
görülmelidir. Obama’nın zenci, 
Afrika kökenli ve de Müslüman 
kökenli oluşunun Afrika halk-
ları üzerindeki etkisi büyük 
olmuştur.

Görüldüğü gibi seçilen baş-
kanla kullanılan kavramlar 
birbirlerini tamamlamakta-
dır. Bush’un tepeden bakma 
yerine Obama’nın müteva-
ziliği; Dışişleri Bakanı Rice’ın 
buyurgan, hodbin, sert tavrı-
na ve yüz hatlarına karşı Hillary 
Clinton’ın devamlı tebessüm 
eden hali ekip üzerinde iyi çalı-
şıldığı anlamına gelmektedir. 

Bütün bu değişiklik-
ler, ABD’nin ‘21. Yüzyıl ABD 
Yüzyılı Olacak’ projesin-
den , ‘Genişletilmiş Ortadoğu 
Projesi’nden vazgeçtiği anlamı-
na mı gelmektedir?  ABD dün-
yanın tek kralı olmaktan vaz 
mı geçmiştir? Niyetlerini  ‘Akıllı 
Güç’, ‘Akıllı Güç Stratejileri’ ve 

‘Model Ortaklık’ kavramlarına 
yükledikleri anlamlardan çıkar-
mamız mümkündür

‘Akıllı Güç Stratejisi’: Truva 
Atı Stratejisi

‘Daha Akıllı Daha Güvenli 
Amerika’ Raporuna göre ABD, 
yeni bir güç olarak Akıllı Gücü 
kullanarak ciddi bir stratejik 
konsept değişikliğine gitmek-
tedir. Yeni başkanın ABD’nin 
küresel hâkimiyeti için uygula-
yacağı strateji, ‘Akıllı Güç’  üze-
rine bina edilen ‘akıllı güç stra-
tejisi’ olmaktadır.  

Akıllı güç stratejisinin ana 
varsayımı, ‘öldürülen düşman 
sayısı değil’, kazanılan ortak-
lar, müttefikler ve dostlar sayı-
sıdır.  Etrafa korku ve öfke 
değil umut, heyecan ve iyim-
serlik yayılmalıdır. Bunun için 
Yumuşak gücün zenginleştiril-
mesi, çeşitlendirilmesi ve cazip 
hale getirilmesi gerekmektedir. 
Akıllı güç politikasında, ‘güç 

ABD birinci evrede yumuşak güç 
kullanarak elde ettiği imajı, Bush 

Doktrini ile yıkmıştır. Kamuoyunun 
kafasında gıpta edilen, sevilen, saygı 
duyulan, ‘hicret mekanı’ olarak görü-
len ABD yerle bir olmuş; bunun yerine, 
korkulan, nefret edilen tehlikeli görü-
len, yalancı, ilkesiz, çifte standartçı, iki 
yüzlü barış ve insanlık düşmanı bir ABD 
gelmiştir.  Artık ABD,  dünya kamuoyu 
nezdinde dünyadaki barış için en tehli-
keli iki ülkeden (İsrail, ABD) biridir. 



Kapak

kullanan tarafa’ güç kullanma 
imkan ve serbestisi,  ‘üzerinde 
güç kullanılan taraf tarafından’ 
sunulmaktadır. ‘Yani güç uygu-
lanan taraf, gücün uygulanma-
sına uygun zemini hazırlamak-
ta ve bu güce istekli olmak-
tadır. Muhatabın durumu sert 
yada yumuşak güç kullanmaya 
fırsat tanımaktadır.25 

Akıllı güç stratejisi, güçlü 
bir askeri yapıya olan ihtiya-
cın önemini vurgulayan, aynı 
zamanda Amerika’nın nüfu-
zunu yaymak ve ABD girişim-
lerine meşruiyet kazandırmak 
için ittifaklara, ortaklıklara ve 
kurumlara büyük yatırımlar 
yapan bir yaklaşımdır. Rapora 
göre her zaman sert güç, gerek-
lidir ancak sert güç güvenliği ve 
ABD çıkarlarını garantiye alma-
da yetersiz kalmaktadır. 

 Raporun ön gördüğü “Akıllı 
güç stratejisi beş ayrı alanda 
ABD’nin küresel  liderliğini, 
yatırımları ve küresel işbirliği-
ni öngörmektedir”: “İttifaklar, 
ortaklıklar ve kurumlar: ABD, 
kendi çıkarlarına hizmet eden 
ve küresel sorunlarla mücade-
leyi kolaylaştıran ittifakları, 
ortaklıkları ve kurumları yeni-
den canlandırmalıdır. 

Küresel gelişme: Dış poli-
tikada, küresel gelişme için 
ABD’nin rolünü artırarak, ABD 
çıkarları ile dünyadaki tüm 
insanların beklentilerinin bir-
leşmesini sağlamak, bu konuda 
kamu sağlığına öncelik vermek.

Kamu diplomasisi: Uluslar 
arası bilgiye ve öğrenime eri-
şimi geliştirmek; dünya kamu-
oyunu ABD’nin yanına çeke-
bilmek için uzun vadeli, insan-
dan insana ilişkileri, özellikle 

de genç insanlar arasındaki iliş-
kileri geliştirmek. 

Ekonomik entegrasyon: 
Büyüme ve refah için küre-
sel ekonomiye angaje olma-
ya devam etmek, serbest tica-
retten elde edilen kazancı tüm 
dünya insanlarının yararına 
yaymak. 

Teknoloji ve yenilik: İklim 
değişikliği ve enerji güvenli-
ği sorunları ile mücadelede 
küresel mutabakat sağlamak 
ve yaratıcı çözümler geliştir-
mek için ABD liderliğini uygu-
lamak.” 

ABD’nin lider olarak kala-
bilmesi için iki gücün birlik-
te kullanılmasına imkan veren 
bir stratejiyi uygulaması, daha 
kapsamlı ve dengeli bir yak-
laşım ortaya koyması zorun-
lu görülmektedir. Bu strateji, 
‘ABD’yi dünyanın sevmesi için 
değil, ABD’nin kendi sert gücü-
nü dengelemesi için’ istenmek-
tedir. Çünkü, ‘ihtilafın yapısının 
çoğu askeri olmayan kilit bece-
ri ve kurumlar inşa edilmesi-
ni gerekli kılmaktadır.’  Ancak 
Akıllı Güç stratejisi her derde 
deva bir strateji olarak da 
görülmemektedir. ABD, İkinci 
Evre politikaları ile düştüğü 
yalnızlıktan Akıllı Güç strateji-
si ile kurtulmaya çalışmaktadır: 
“Akıllı Güç bunu değiştirebilir 
fakat tüm sorunları çözmez. Bu 
gücün kalıcı değeri, başkaları-
nı ABD’nin davasına katılma-
ya ikna edebilecek olmasında. 
İran’ın, nükleer silah programı 
yapılandırmaktan vazgeçmesi-
nin şart olduğuna dair güçlü 
bir ses duymasının önemini 
küçümsemeyin.”

Obama, daha başkan seçil-

meden, Akıllı Güç stratejisini 
bir misyon olarak benimsedi-
ği konuşmasında ana vurguyu 
ABD’nin liderliğine yapmakta-
dır: “Amerikan halkının (tüm 
halkların) ABD yönetimine 
güvenini yenilemek... ve bir kez 
daha dünyaya liderlik etmek” 
(B. Obama, Foreign Affairs, 
Temmuz/Ağustos 2007).

Obama yönetiminin Dışişleri 
Bakanı Hillary Clinton da daha 
göreve gelmeden ABD’nin 
liderliği için akıllı güç strateji-
sinin önemine; ‘Dünyada ABD 
“liderliğinin eksikliğinin his-
sedilmektedir. Ve bu eksikli-
ği gidermek için “akıllı güç 
denen şeyi” ellerindeki “bütün 
diplomatik, ekonomik, askeri, 
siyasi, yasal, kültürel araçlar 
içinden en uygun olanını veya 
olanlarının bileşimini kullana-
caklarını” ifade ederek dikkat 
çekmiştir.

Sonuç
Akıllı güç stratejisi tüm 

imkânların bir harmanlama-
sıdır. Şartların öngördükleri-
ni zamanlama yaparak kullan-
mak, önceliğin ne olacağına 
karar vermek, dikkate alınma-
sı gereken en önemli noktadır. 
Clinton’ın, İran ve İsrail-Filistin 
meselelerine ilişkin değerlen-
dirme yaparken kullandığı dil 
ve argümanlar bunu göster-
mektedir: 

‘’Hiçbir seçenek masadan 
kalkmış değil. Ancak yeni ve 
farklı bir yaklaşım izleyeceğiz. 
Bugüne dek denediğimiz yön-
tem işlemedi’’… ‘’Benim eşim 
(Bill Clinton) dahil birçok ABD 
Başkanı, Ortadoğu’da barış 
için yıllarını harcadı. Barıştan 
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vazgeçemeyiz… ‘’Ancak 
Ortadoğu’daki çatışmanın tra-
jik insani bedelini unutmamalı-
yız. Bu da İsrail’e gerçek güven-
lik getirecek, komşularıyla olum-
lu, normal ilişkiler kurmasını sağ-
layacak, Filistinlilere bağımsız ve 
ekonomik gelişme, güvenlik için-
de bir devlet sağlayacak adil ve 
kalıcı bir barış anlaşması yönün-
de kararlılığımızı artırmalı.” 26

Üzerinde durulması gere-
ken nokta benimsenmiş olan 
bu yeni strateji, hem demok-
ratların hem de cumhuriyet-
çilerin desteğini almış her iki 
kesim tarafından benimsenmiş, 
yani ABD devletinin temel stra-
tejisidir. Mevcut yönetim bunu 
en iyi uygulayabilecek bir ekip 
olarak görülmektedir. Ancak 
böyle bir strateji ile ABD’nin 
gücünü artıracağına, liderliğini 
koruyacağına rakip güçleri tas-
fiye edebileceğine inanılmak-
tadır: “Bir Cumhuriyetçi ve bir 
Demokrat olarak ikimiz, haya-
tımızı Amerikan üstünlüğünü 
iyilik yaymak için bir güç olarak 
tanıtmaya adadık. Fakat ABD, 
güçlü ve istekli müttefiklerle 
ortakların yokluğunda en tepe-
de kalamaz. Son altı yılda çok 
fazla insan, yükü paylaşmakla 
güçten feragat etmeyi birbiri-
ne karıştırdı. Gerçekte, başkala-
rının yardımına izin verdiğimiz-
de, Amerikan nüfuzunu azalt-
mıyor, genişletiyoruz.”

“ D e m o k r a t l a r l a 
Cumhuriyetçiler arasındaki 
fark, Pepsi ile Coca-Cola ara-
sındaki fark gibidir” olgusunu 
göz önüne alırsak İslam coğ-
rafyası ve ezilen dünya halkları 
için olumlu bir gelişme beklen-
memelidir. 

 Büyük Şeytan, ‘Akıllı 

Güç Stratejisi’ ile atası İblis’in 
Hz. Adem’le eşini Cennetten 
çıkarabilmek için ‘onların iyili-
ğini istediğini’ belirten yaklaşı-
mına yeniden geri dönmüştür. 
Yüzüne dostluk maskesini tak-
mıştır: 7/20  “Şeytan, kendile-
rinden ‘örtülüp gizlenen çirkin 
yerlerini’ açığa çıkarmak için 
onlara vesvese verdi ve dedi 
ki:  «Rabbinizin size bu ağacı 
yasaklaması, yalnızca, sizin iki 
melek olmamanız veya ebedi 
yaşayanlardan kılınmamanız 
içindir.»

20/120 Sonunda şeytan ona 
vesvese verdi; dedi ki: “Sana 
sonsuzluk ağacını ve yok olma-
yacak bir mülkü haber vere-
yim mi?”

7/21  Ve: “Gerçekten ben 
size öğüt verenlerdenim” diye 
yemin de etti.”

Burada, İblis kendi çıkarla-
rını muhataplarının menfaati-
ne imiş gibi takdim edip sun-
muş değil midir? ABD Akıllı 
Güç stratejisi ile yapmak istedi-
ği bundan farklı bir şey midir?

Üzerinde düşünmeye değer-
dir. 

Ve Neyzen Tevfik haklıdır:
“Türkü yine o türkü, sazlar-

da el değişti,
Yumruk yine o yumruk, bir 

varsa el değişti.”
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Gündem

Mısırlı Merve Şerbini, başör-
tüsü yüzünden cinayete kurban 
gitti. Üstelik mahkeme salonun-
da ifade verirken, kendisine sal-
dırıda bulunan tacizcisi tarafın-
dan on sekiz bıçak darbesi ile 
öldürüldü. Şerbini, dört aylık 
hamileydi. Bu korkunç cinayet, 
İslam dünyasını derinden sars-
tı ve akıllara şu soruyu getir-
di: Avrupa gerçekten hoşgö-
rü toplumu mu, yoksa yabancı 
düşmanlığının doruk noktasına 
ulaştığı bir topluluk mu?

Avrupa tarihinde 20. yüz-
yılın başlarında holokostun* 
doğuşuna sebebiyet veren 
uygulamalar ile bugünkü çağ-
daş Avrupa’da Müslüman top-
luluklara uygulanan şiddet ve 
zulüm arasında bir fark yok. 
Bugün Avrupa’da Müslümanlar 
demokratik kültürün dışında 
bırakılıyorlar. Yeniden canla-
nan sosyal darwinizm, “demok-
ratik idealler diğer kültürlerin 
ideallerinden daha üstündür” 
diyen özgürlükçü teoriye uyar-
lanıyor. Böylelikle Müslümanlar 
yabancılaştırılıyor ve kültürel 
tepkilere maruz kalıyorlar.

İslam’a karşı bu düş-
manca bakış, 8. yüzyılda 
Müslümanların İberya yarıma-
dasına doğru genişlemeleriyle 
başlamıştı. İslam başlı başına bir 
din olarak algılanmak yerine, 
Hıristiyanlığa direkt meydan 
okuyan bir din, Müslümanlar 

sapkın ve kâfir(heretic), pey-
gamberleri Muhammed(s.a.v) 
ise gaddar ve sahtekâr ilan edi-
lerek reddedilmişti.

Dante’nin 13. Yüzyıl Batı 
Edebiyatının en iyi eseri adde-
dilen İlahi Komedya’sında, 
Muhammed (s.a.v) ve Hz. Ali 
hizipçi ve düzen bozucu olduk-
ları için cehenneme atılmışlardı. 
Giovanni Da Modena’nın 1415’te 
yaptığı, Bologna’da bir katedra-
li resmeden Mahşer isimli tab-
losunda, peygamberimiz kötü 
giyimli, başında bir sarık, sakal-
lı ve acıdan kıvranan bir halde 
şeytanlar tarafından cehenneme 
atılırken tasvir edilmişti.

Müslümanların Avrupa’ya 
göç etmesiyle birlikte, Batı’nın 
ideallerinin içine girecek 
olan, ‘doğu kültürü’ korku-
su yükselmeye başladı. Londra 
Üniversitesi Doğu ve Afrika 
Çalışmaları Okulu araştırma 
görevlisi Sümeyye Gannuşi 
şuna inanıyor:

 “Orta Çağ Hıristiyanları 
İslam’ı sapkın, vahşi ve ahlak-
sız bir inanç olarak niteliyordu. 
Bu görüş, bugün daha modern 
bir felsefe içinde gene batı-
lı söylemlerle biraz daha farklı 
biçimde dile getiriliyor.”

1997’de Londra merkezli 
Runnymede Charity “İslamfobi: 
Hepimize Karşı Bir Meydan 
Okuma” isimli bir rapor hazırla-
dı. 2004’de tekrar güncellenen 

raporda Müslümanlardan batı-
lı değerlerin önünde bir engel 
oluşturan “diğerleri” olarak, 
İslam’dan ise Batı’nın idealle-
rinden çok aşağıda, zalim, sal-
dırgan ve terörist bir din ola-
rak bahsediliyordu. Raporda 
İslam düşmanlığı had safha-
daydı, Müslümanlara yönelik 
ayrımcı uygulamalar ve toplu-
mun dışına itilmeleri bile meş-
rulaştırılmıştı. Raporun sonun-
daki notta ise, Avrupalıların 
Müslüman düşmanlığı da doğal 
ve olağan görülmüştü.

Rapordaki bulgular, 
Danimarka’da Jyllands-Posten 
gazetesinde peygamberimizi 
tasvir eden çirkin karikatürlerin 
yayınlanmasının basın özgürlü-
ğü olarak algılanma sebebini 
de açıklıyor. 2006’da Jyllands-
Posten’de yayınlanan, sakallı ve 
sarığının içinde bir bomba ile tas-
vir edilen peygamberimizin kari-
katürü ile 1940’da Alman Der 
Sturmer dergisinde bir Yahudi’yi 
şeytan olarak tasvir eden karika-
tür insanı şüpheye düşüren bir 
benzerlik arz ediyor. Her ikisi 
de sakallı ve başlarında dini bir 
kıyafetle (sarık ve kippa) ve şey-
tan sembolleriyle tasvir edilmiş-
lerdi. Tıpkı bu benzerlik gibi, 
20. ve 21. yüzyıllarda, gayrimüs-
lim ülkelerdeki Müslüman top-
luluklar, 1930 yılında Yahudilere 
uygulanan pogromdan**korkar 
hale geldiler. 

BAŞÖRTÜSÜ CİNAYETİ VE 

AVRUPA’DA İSLAMFOBİ
FIRAS AL-ATRAQCHI

ÇEV.: SARE ŞANLI



Bugün Avrupa’da 
Müslümanlara yönelik ırkçı-
lık devam ederken, tesettür-
lü bir kadının cinayeti, sade-
ce bir cani tarafından öldürü-
len bir kadının cinayeti olarak 
değerlendirilip, hafife alınma-
malıdır. Şerbini cinayeti, med-
yanın Müslümanların Batılı ide-
olojilere bir türlü uyum sağlaya-
mayan aykırı topluluklar oldu-
ğunu vurguladığı, Avrupa’ya 
Müslüman göçünün karşıtlığı-
nın yapıldığı, aşırı sağcı grup-
ların siyasi oluşumlarda bu tür 
konuları ısrarla dile getirdiği bir 
dönemde gündeme geldi. Tüm 
bunlar ve bu cinayet birbirin-
den bağımsız düşünülebilir mi? 

Yahudi düşmanlığı ve nef-
retini içeren söylemlere karşı 
kanunlar dünya çapında yasal-
laşırken, tam anlamıyla ırkçı-
lık olan islamfobiye ilişkin hiç-
bir uluslararası konsensüs oluş-
turulmadı.

2004 yılı yıllık raporunda, AB 
Konseyi Irkçılığı ve Ayrımcılığı 
Önleme Komitesi’nin görüşle-
ri şöyle:

“İslamfobi, kendisini çok 
farklı şekillerde gösteriyor. 
Müslümanlar bir şekilde nega-
tif davranışlara hatta şiddet ve 
aşağılanmaya maruz kalıyor. 
Ayrımcılığa uğruyorlar hem 
de kamu kuruluşlarında. AB 
Irkçılığı ve Ayrımcılığı Önleme 
Komitesi bugün Müslümanlara 
karşı yapılan bu düşmanlık için 
son derece endişelidir.”

Komitenin dikkat çekmeye 
çalıştığı bir diğer nokta da kül-
türel bölünme:

“Günümüzde, ırkçılığın bir 
başka biçimi de kültürel ırk-
çılıktır. Bu tip ırkçılığa göre, 
kültürler önceden tanımlan-
mış oluşumlardır, homojendir-
ler ve değişmezler. En önemlisi 
de birbirleriyle bağdaşmazlar.”

1939 ve 1945 yılları arasın-
da Yahudiler, vahşi bir şekil-
de gaz odalarında yakıldı, acı-
masızca öldürüldü. Irkçı Nazi 
ideolojisi onları “untermens-
chen” yani aşağılık insanlar, 
ikinci sınıf insanlar addetmiş-
ti. Bugün bu terim Avrupa’daki 
bazı aşırı gruplar tarafından 
Müslümanlar için de kullanıl-
mıyor değil.

Hitler Kavgam’da Yahudileri 
anlatırken söylediklerine dik-
kat edin:

“Yavaş yavaş onlara kin 
duymaya başladım. Bu benim 
yaşadığım en büyük manevi 
uyanış oldu. Ödlek bir dünya 
vatandaşı olmaktan çıktım ve 
bir Yahudi düşmanı oldum.” 

Yahudiler, holokostu her 
fırsatta hatırlayıp, anma tören-
leri düzenliyor, “bir daha asla” 
mesajını vermeye çalışıyorlar. 

O halde Şerbini’nin ölümü 
sıradan bir ölüm olarak kalma-
malı. Öncelikle yaşanan bu acı 
olay, Müslüman ve gayrimüslim 
liderler tarafından tekrar dile 

getirilmelidir. Müslümanlar ve 
gayrimüslimler kendilerini bir-
birinden ayıran, bölen kültürel 
boşlukla yüzleşmek ve onu orta-
dan kaldırmak için çabalamalı-
lar. Müslüman liderler, İslam’ın 
temel prensiplerine, adalet, 
hoş görü, hayırseverlik, merha-
met ve eşitlik gibi kavramlara 
vurgu yapmalı ve Avrupa’daki 
Müslümanlar arasında yaygın 
olmasa da töre cinayetlerine 
karşı da seslerini yükseltmeli-
ler. Avrupa liderlerine gelince, 
onlar da Şerbini cinayetini bir 
an önce kınamalı, katile hesap 
sormalı ve büyüyen islamfobiyi 
ciddiye alıp, icabına bakmalılar.

Aksi takdirde, Avrupa geç-
mişte yaşanan tüm bu tatsız ve 
acı olayların tekrarlanmasına 
seyirci kalacaktır.

 
* www.islamicity.com

** Holokost: Nazilerin Yahudilere yaptığı 

soykırım.

***Pogrom: 20.yüzyılın başında Rusların 

Yahudilere yaptığı soykırım.
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Bugün Avrupa’da Müslümanlara yöne-
lik ırkçılık devam ederken, tesettürlü bir 

kadının cinayeti, sadece bir cani tarafından 
öldürülen bir kadının cinayeti olarak değer-
lendirilip, hafife alınmamalıdır. Şerbini cina-
yeti, medyanın Müslümanların Batılı ideo-
lojilere bir türlü uyum sağlayamayan aykırı 
topluluklar olduğunu vurguladığı, Avrupa’ya 
Müslüman göçünün karşıtlığının yapıldığı, 
aşırı sağcı grupların siyasi oluşumlarda bu 
tür konuları ısrarla dile getirdiği bir dönem-
de gündeme geldi. Tüm bunlar ve bu cinayet 
birbirinden bağımsız düşünülebilir mi? 



Kemalizm dendiğinde aklımı-
za gelen şey doğal olarak ADD; 
Cumhuriyet Gazetesi vb oluyor. 
Milliyetçi, Batı karşıtı, biraz da 
sol soslu anti-emperyalizm söy-
lemli ve insanlara çağdaş mede-
niyet üzerine laflar söyleyen 
bir grup. Laiklik, bireyselleşme, 
kadın hakları ve kadın özgürlüğü 
gibi değer içeren sözler de kema-
lizmin sosu oluyorlar.

Oysa bu ülkede asıl ve derin-
leşmiş, toplumsallaşmış olan pop 
kemalizm dediğimiz ve aslın-
da kemalizmin tüketim kültürü 
ile bütünleşmiş halidir. Sembolleri 
vardır, en önemli sembolü de 
bir pos sanatçısı gibi ikonlaştırı-
lan Atatürk’tür, bir diğer sembo-
lü bayrak ya da bayraklı tişört giy-
mektir, futbol fanatikleri gibi ay 
yıldız makyajı yapmak takım for-
ması gibi ay yıldızlı tişört giymek, 
10. yıl marşı eşliğinde dansı çağ-
rıştıran ritüeller sergileyip bir nevi 
vecde gelmektir.

Kimi zaman saldırgan bir eda 
ile çarşaflı kadınlara saldırmak da 
pop kemalizmin holiganist yanını 
oluşturur. Pop Kemalizm, kemaliz-
min post modernleşmiş bir biçimi 
olan Post kemalizmin bir boyutu-
dur, ama diğer post modernistler-
den farklı olarak Post Kemalistler 
seçkincidir. Post kemalizm batılı 
gusto altında sergilenen bir aşağı-
lık kompleksi olsa da post modern-
ler gibi eklektiktirler.

Pop kemalizm ise metinleşen 

bedenler eşliğinde bir libidanal 
yatırım1 biçimi olarak post kema-
lizmin kültürel ve sosyal serma-
yesinden istifade ederek onun 
kenarında büyür. Atatürk sev-
gisini tabana yayarken tüketim-
ci popüler kültür ögelerini kulla-
nır, zevk, haz vb değerleri mer-
keze koyarak karnaval kültürünü2 
yayar, Böylece laiklik bir yaşam 
biçimine indirgenirken bu yaşa-
ma biçiminin temel ögeleri de bir 
gusto halini alır. Gusto derken bir 
zevk biçiminin incelmiş bir kül-
tür ögesine dönüşümünü kaste-
diyorum. Bu anlamda giyimdeki 
tarzla lezzetteki gusto birbiri ile 
örtüşen ve Fransız sosyal bilimci 
Pierre Bourideu’nun zevklerin kül-
türel ekonomisi ekseninde yazdığı 
Distinction (ayrım) kitabında orta-
ya koyduğu kültürel sermaye kav-
ramındaki kültürel birikim olgusu-
na denk düşer. Pop kemalizm post 
kemalizmin gustoyu bir seçkinlik 
ögesine dönüştürmesine tâbi ola-
rak zevkleri ve hazları kendi kül-
türel direnişinin merkezine koyar. 
Bu bakımdan post kemalizmin de 
pop kemalizmin de en büyük öte-
kisi muhafazakârlıktır. Onların en 
büyük korkusu bu kesimin en iyi 
temsilcilerinden Ayşe Arman’ın 
deyimi ile “Türkiye’nin Konya 
olması”dır. Tüm direnişleri buna 
dönüktür ve bu anlamda kema-
lizmle olan ilişkileri sol kemalist-
ler gibi siyasal bir idealizmden çok 
bir korkunun yarattığı faydacılık-

tır. Bikini ya da mini etekte temsil 
olunan özgürlüklerinin sınırlandı-
rılacağı korkusu bu kesimi kema-
lizmle ittifaka yöneltmiştir. Ama 
bu kesim lümpen olduğundan bu 
lümpen tepki bir siyasal direnişi 
örgütleyememiştir. Bu bakımdan 
sahih bir kemalizm olarak görü-
lebilecek sol kemalizmin idealiz-
mi pop kemalizmde bulunmaz. 
Bu nedenle bu kesimi korku kül-
türü yönettiği için derin bir siniz-
mi, bu sinizmden kaynaklanan bir 
muhafazakârlığı görmek olasıdır.

Konuya pop kemalizm kav-
ramını bir parça açmaya çalışa-
rak girdim çünkü Ayşe Arman’ın 
tesettür kıyafetleri giyerek 
Nişantaşı, İzmir vb seçkin yerle-
ri ve son olarak da mini etek-
le Fatih Çarşamba’daki İsmailağa 
cemaatinin hâkim olduğu sokak-
larda gezmesinin yankıları 
uzun süre basında konuşuldu. 
Muhafazakâr kesim Arman’ın 
soyunmasından yol çıkarak bir 
yerde onun “edepsizliğine”  gön-
dermede bulunarak çoğu zaman 
olduğu gibi eleştirmek yerine bel 
altı vuruşlar ve küfürnamelerle 
bu rating budalalığına, ucuz şöh-
ret çabasının gazetecilik başarı-
sı olarak yutturulmasına çanak 
tutmuş oldular. Oysa Arman’ın 
amacı kendinden söz ettirmek, 
Hürriyet gazetesinin amacı ise 
korkuyu beslemek ve rakip tara-
fı kötü duruma düşürmekti. 
Muhafazakâr kesim tepkisini ne 
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denli sert verirse bu amaç da o 

kadar gerçek olacaktı ve oldu da.

Oysa Arman’a küfürler yağ-

dırmak yerine düzgün eleştiri-

ler kaleme alınsaydı-ki aslında 

Arman burada provaktör rolün-

de ama asıl özne Hürriyet gazetesi 

-amaçlanan şey olamayacak, olsa 

Arman’ın kendinden söz ettirme 

ve kendini bir marka kılma çabası 

hedefine ulaşmış olacaktı.

O yüzden ben bu yazıda Ayşe 

Arman’ı doğrudan hedef almak-

tan çok onun ortaya koyduğu 

değerlerin sosyolojik ve psikana-

litik bir deşifrasyonunu amaçla-

dım. Çünkü asıl olarak Arman 

yerine onun temsil ettiği zihni-

yetin çözümlemesi daha önemli.

Mahalleler Karışıyor: Ayşe 

Arman Tesettürde

Ayşe Arman delişmen bir 

gazeteci kimliği sergiler, onun 

yazılarında röportajlarında öyle 

lafı dolaştırma durumu yoktur. O 

diyeceğini doğrudan söylemeyi 

sever, ama bu dobralıkla, kabalık 

arasındaki ince çizgi aynı zaman-

da Ayşe Arman özelinde kent-

li orta sınıf kadınların pop kema-

lizm ekseninde kendi tehditkâr 

ötekileri ile başa çıkamama soru-

nunu ortaya koyar. Örtünmek 

kentli orta sınıfların baş ademe-

diği bir alter ego ya da öteki 

benliktir. Batı’dan ithal ettikleri 

beden somutlaşan bir mahremlik 

ve açıklık rejimini fetişize etme-

lerinin asıl nedeni de İslam’ın 

arzu stratejisinin onların kimyası-

nı bozmasıdır.

“Nihat Odabaşı’nın fotoğ-

raflardan sonra posta kutu-

ma düşen mesajlardan biriy-

di: “Soyunmakta ne var, kolay-

sa örtün güzelim! Örtün de, bu 

ülkedeki baskıyı, zulmü gör...”

İşte her şey, bu kışkırtıcı mesaj-

la başladı. Mesajı atan kişinin 

herhalde aklına gelecek son şey, 

benim bu sözleri ciddiye almam-

dı.  Ama aldım. Çünkü merak 

ettim. O herkesin diline düşmüş, 

milleti de birbirine düşürmüş 

“bez parçası”nı kafama bağla-

yıp, şehri İstanbul’da bir o semte, 

bir bu semte gidecektim. Bütün 

toplu taşıma araçlarına bine-

cektim. Kafelere, barlara, gece 

kulüplerine girecektim. Bir süre-

liğine, “karşı mahalle”ye geçe-

cektim. Şurası kesin ki, hem çok 

eğlenecek hem de çok şey öğre-

necektim. İnsan, tek başına eğle-

nemiyor! Biri gerekiyor, bir arka-

daş. İşte Demet, burada...”3 Ayşe 

Arman’ın tesettür serüveni de bu 

kışkırtma ile başlıyor. Arman bir 

modern kadın olarak bu mey-

dan okumaya yüz çeviremeye-

cek kadar “cesur”dur. Burada 

Arman’ın nezdinde Cumhuriyet 

kadını imgesinin özelliğini görü-

yoruz, cesaret. Tesettüre girmiş 

kadınlar ile modern Cumhuriyet 

kadını arasında varsayılan fark 

da bu kelimde gizli. Modern 

kadın cesurdur çünkü tesettür-

lü geleneksel kadınların tersine 

onlar birer birey, onları ketleyen 

geleneksel toplum bağlarından 

azadedirler. O nedenle özgür-

lüklerini verdiği cesarete sahip-

tirler. Böylece ilişkinin daha baş-

tan modern geleneksel dikatomi-

si (zıt ikiliği) içinde hiyerarşik bir 

düzlemde kurulduğunu farkedi-

yoruz. Onlar yani tesettüre girmiş 

kadınlar özgür değildir dolaysıy-

la da cesur değildirler. Çünkü 

onlar geleneksel prangalar tara-

fından esir alınmıştır. Kentli orta 

sınıf kadınların pop kemalist söy-

leminde örtünen kadın geri kal-

mışlığın bir sembolüdür ve onla-

rın sahip olduğu özgürlüğü teh-

dit eden İslamcı erkeklerin aja-

nıdır. Bu bakımdan örtüye örtü-

nen kadınlara dönük hınç özün-

de bu “tehditkâr öteki”nin baş 

edilemezliğinden kaynaklanır ve 

bu hınç kendini “öteki”ni aşa-

ğılamakta gösterir. Nitekim pop 

kemalizmin müşahhas lumpenli-

ğinin4 temsilcisi Ayşe Arman da 

“bez parçası” diyerek hem pop, 

hem post kemalist söylem de aşa-

ğılama amaçlı, sınıfsal ırkçı bir 

tutumla kullanılan bu sözcükle 

söz konusu toplumsal sınıfın tav-

rını yansıtıyor.

“Demet, evden bir pardösü 

getiriyor, jean üzerine giyiyor, 

Gündem

17AĞUSTOS ‘09 UMRAN
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belini de sıkıyor, kafaya da bir 
eşarp, aman Allah’ım Fransız gibi 
oluyor.”Yok” diyorum, “Olmadı. 
Bizimkilerin örtüsü bu kadar 
Avrupai değil”

Arman’ın söylemindeki kilit 
kavram budur yani “Avrupai”, 
başörtüsü, tesettür batılı değil 
doğulu bir semboldür. Bu kema-
list söylemdeki oryantalist komp-
leksi ifade eder. Kemalistler ken-
dilerini Batı’nın gözü ile gören 
kişiler olduklarından, örtü 
Yeşilçam filmlerinde, yoksul 
köylü kızı iken üniversiteye girip 
zengin arkadaşlar edinen kızın 
saklanması gereken köylü anne-
si gibi utancı, gizlenmesi gereken 
yarayı temsil eder.

Onay İsteyen Ben: Bakmak ve 
Görülmek

Ayşe Arman örtündüğünde 
yaşadığı deneyimi anlatırken bun-
dan duyduğu rahatsızlıkları sıkıntı-
ları da açıklıkla dile getiriyor.

Kapandıklarında bu durumu 
“hediye paketi” deyimi ile ifade 
eden Arman en çok bakılıp da 
görülememekten rahatsız oldu-
ğunu ifade etmiş oluyor.

“Şaşırtıcı bir tespit, eskiden 
yolda yürürken insanlar bana 
bakardı. Gazeteci olduğum, beni 
tanıdıkları “için değil, evvel eski 
bakarlardı. Bir enerjim vardı, 
hayat akardı içimden, geçer-
di, hissederdiniz, hissederdim. 
O şimdi yok. Ben sanki matlaş-
tım. Kimse, benimle göz göze 
gelmek istemiyor. Yokum sanki. 
Acayip bir duygu. Hayat boyu 
ayrışmaya, farklı olmaya çalış-
mışım. O da şimdi yok. Bedenim 
bile sanki benim değil. Demek 
ki, saç deyip geçmemek gereki-
yor, bir bildikleri var ki kadınla-
rın kapanmasını istiyorlar, çünkü 
saç kapanınca, insanın yüzünün 
anlattığı şey azalıyor, kaba hat-

ları çıkıyor, burnu öne fırlıyor... 
Herkes kös bakıp geçiyor. O yüz-
den zaten “karşı mahallenin 
kadınları” kafalarına renkli renk-
li başörtüleri takıyorlar. Bir top 
kumaşa dönüyorlar. Kendilerini 
bir şekilde göstermek istiyorlar. 
Bu da çok anlaşılır, çok insani... 
O mahalle, bu mahalle, hepi-
miz beğenilmek isteyen kadınla-
rız aslında... . Her yer bize benze-
yen insan dolu. Varız ama yokuz. 
Esnafın biri “Bunlar manken!” 
diyor, ay bir mutlu oluyoruz, 
yaşasın sonunda biri bizi beğen-
di, baktı ilgilendi... Muhtemelen 
ondan alışveriş yapalım diye ama 
olsun hoşumuza gidiyor. Hem 
“eski manken” demedi...”

Arman’ın aktardığı gözlem 
gerçekten çok önemli. Daha önce 
bir yazım da başvurduğum günü-
müzün en önemli düşünürlerin-
den Paul Virilio’nun hız nedeni 
ile mekânın kaybolması için kul-
landığı “kaybolmanın estetiği” 
kavramına denk düşüyor.5 Örtü 
ile görsellik düzeninde “kayıp 
kıta” halini alıyorsunuz. Bunu 
anlamanın en güzel yolu Jean 
Baudrillard’ın şu önemli sapta-
masında yatıyor sanırım.

“İlkel toplumun maskla-
rı vardı, burjuva toplumunun 
aynaları, bizim ise görüntüleri-
miz var”

Tüketim toplumu içinde bir 
görüntüye sahip olmamak, varol-
mamak ile eş anlamlı olduğun-
dan Arman görüntüsünü kay-
bettiği anda var olabilmekten 
yoksun kaldığını düşünüyor. Bu 
durum Lacan’ın ayna evresi kav-
ramı ile John Berger’in görme 
biçimleri içinde anlatılanlarla 
uyuşmakta.

Lacan, çocuğun odipal evre-
den önce yani dil yolu ile kültü-
rün evrenine girmeden önce bir 
bütünlük, özdeşlik içinde yaşa-

dığını baba ile dilin yani kültü-
rün evrenine girdiği ayna evre-
si sürecinde bir kayıp, bir eksik 
hali içinde kaldığını, bu eksikten 
dolayı bir onaya muhtaç kaldığı-
nı belirtir.

Ayna evresi bir yabancılaşma 
sürecine işaret eder. Özne ken-
dini bir görüntünün yansıttığı 
imge üzerinden yani dolayımdan 
geçirerek kurduğundan, öteki-
ne muhtaçtır. İmge “öteki”nin 
dolayımından geçerek kuruldu-
ğundan arzu da “öteki”nin arzu-
sudur. 

“Benim maruz kaldığım bakış 
görülen bir bakış değil, benim 
ötekinin alanında imgelediğim 
bakıştır.”6

Merlo Ponty ayna evresinin 
yarattığı yabancılaşmayı şöyle 
yorumlar.

“Aynadaki imge beni daha 
ciddi bir yabancılaşmaya hazırlar. 
Bu da ötekilerin neden olduğu 
yabancılaşmadır. Çünkü ötekile-
rin benimle ilgili olarak tek gör-
dükleri, ayna imgesine benzer bir 
dışsal imgedir”7

Tam da bu nedenle “bakıl-
mak” ve “görülmek” var olmak 
ve arzulanmak demektir. Ama 
bunun evrensel ve insana içkin bir 
şey olduğunu düşünürsek hata 
ederiz. Bu uygarlıkla başlayan 
bir süreç olmakla birlikte bakışa 
maruz kalmak ve arzulanmaktan 
haz duymak narsist benlik imgesi 
ile tutulum yaşayan modern bur-
juva toplumunun bireylerine ait 
bir olgudur.

Bir başka deyişle sosyal ben-
lik olarak kurulan kişi, “gözlen-
mekte” ve “gözlemlenmekte-
dir”. Artık, ‘öteki’nin alanında 
(‘öteki’-olarak-kendi’nden farklı 
bir ‘öteki’), her taraftan kendisi-
ne “bakılan” bir kişidir.

Bu olgu modern mahrem des-
potluk8 içinde en çok kadınlar için 

18 UMRAN AĞUSTOS ’09
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geçerlilik kazanıyor. Moda koz-

metik vb güzellik endüstrisi tara-

fından kadını diğer kadınların 

ama en çok da erkeğin bakışına 

sunuyor. Bu dolayım üzerinden 

kadın bir arzu nesnesine dönüşü-

yor (gerçi bakışın bizzat kendisi 

temellük edici bir edim olduğun-

dan, insan bakış altında nesnele-

şir) ve bedeni görsel dinamikle-

rin parçalı yapısınca nesneleşmiş, 

şeyleşmiş hale geliyor. Umberto 

Eco, “güzelde nesnel bir nite-

lik vardır ama bu niteliğin gös-

tergesi bizim bakışımızla verdiği-

miz onaydır” diyor. Modern tüke-

tim toplumunun kadınları için bu 

onay daha bir önemli oluyor. 

Dolaysıyla John Berger’in kadın 

ve görülmek ekseninde yaptığı 

tespitleri daha çok ataerkil uygar-

lık sürecinde ortaya çıkan bir şey 

olarak görmekte fayda var.

“Kadın olduğu ve yaptı-

ğı her şeyi gözlemek zorunda-

dır. Erkeklere nasıl göründüğü, 

onun yaşamında başarı sayılan 

şey açısından son derece önemli-

dir. Kendi varlığını algılayıp, ken-

disi olarak bir başkası tarafından 

beğenilme duygusuyla tanımla-

nır.”9

Ayşe Arman da kendini ancak 

“güzel bir kadın” olarak kur-

guladığı, başkaları ona baktığı 

ve egosunun bu bakışla doyuma 

ulaştığı an mutlu olmaktadır. 

Sahih anlamda dini olan şey-

den nefret edilmesinin ardında 

modern özgürlük kaygıları değil 

haz engellenmesinden doğan 

çocukça bir öfke bulunuyor. 

Laisitenin haz stratejisi ve bunun 

dini olan karşı konumlandırılma-

sına bir başka yazıda ayrıntılı ola-

rak ele alacağım.

Buraya kadar yazdıklarımdan 

yol çıkarak şu söylenebilir, kema-

lizm ölümcül bir krize saplanmış 

halde, ölümcül krize yakalanan 

ve medeniyetçiliği yaş biçimine 

evrilten pop kemalizm kemaliz-

min asalağıdır ve pop kemalizm 

ile onun müşahhasa arzu strate-

jisti lümpen Ayşe Arman’ın olan-

ca snobluk ile örtünme pratikleri-

ne öfke kusması ise, olan durum 

kemalizm adına ciddi bir mevzi 

kaybıdır. Laikliği savunmak haz 

üstatlarına kalmışsa vah o laikli-

ğin haline. Laiklik eğer modern 

anlamda bir özgürleşme dinami-

ğinin değil de ırkçı bir hıncın ve 

arzulayan öznelerin arzularının 

öfkelenmesine yönelik bir tavırla 

post modern bir libido ekonomi-

si olmuşsa, laik olmak bikini giy-

mek, sosyetik mekânlara gide-

bilmek, boğazda rakı içebilme-

ye inmişse kemalizm artık havlu 

atmış demektir. Ki şu an yaşanan 

da budur.

Martin Heiddegger, Tanrı 

olmak için çok geç kaldığımı-

zı, ama insan olmak için henüz 

çok erken olduğunu söylüyor-

du. Sanırım post modern kapita-

lizm karşısında muhafazakârlık 

değerler ile çıkarak bir insan-

laşma düzlemi kuruyorsa, hazcı 

kapitalizm doğal ki direnişçi bir 

muhafazakâr duruşa karşı tüm 

araçlar ile saldıracaktır.  Pop 

kemalizmin de, sol Kemalist seç-

kincilik olarak post kemalizmin 

de sanırım insan olmak için epeyi 

bir mesafe katetmeleri gerek, 

çünkü onlar insan olmanın 

değerler yaratmaktan geçtiğini 

bilemeksizin, tam da Aristo’nun 

sözünü ettiği biosa yani doğa-

daki diğer canlılar ile aynı düze-

ye inmiş haldeler. Bir ekolojist 

olarak canlılar arası eşitlik fikri-

ne sıcak baksam da insan olma-

nın özelliklerini de reddedecek 

değilim, insan olmak homo poli-

ticus ya da zoon politikon yani 

yaşamına anlam vermek ve bu 

anlamı kamusal sahaya taşıya-

rak ortak bir dünya kurabilmek-

tir. Bu bakımdan her tür ırkçı-

lık (buna Arman ve Özkök tarzı 

sınıf ırkçıları da dâhildir) insan-

lık adına büyük bir kaybın adıdır. 

Ne yazık ki onlarla aynı gezegen-

de, aynı topraklarda yaşamanın 

utancı içindeyiz.

1 Libidanal yatırım kavramı, Lyortard’a aittir, haz-

ların yönetimini ve arzularımızın bir sermaye ya-

tırımı gibi yönetilmesini kasteder Lyotard; arzu 

yatırımları kapitalizmde ekonomi politiğin de bir 

parçasıdır. Hazların yönetimi tüketim toplumu-

nun bir parçasıdır.

2 İsmail Ağa Caddesi’nde mini etekli Nişantaşı’nda 

türbanlı, Ayşe karşı mahallede http://www.hurri-

yet.com.tr/yazarlar/12053542.asp

3 Lümpen kavramını yabancılaşmış ve şımarık bir 

züppelik hali olarak tanımlıyorum, sözlük anlamı 

da buna yakındır: İçinde bulunduğu toplumun 

kültürüne yabancı düşen, sözde bilgili tutum ve 

davranışlarıyla itici olan

4 Dilaver Demirağ, Arsız Göz ya da Kaybolmanın 

Estetiği, Umran / Sayı: 133 Eylül 2005

5 Kaja Silverman, Görünür Dünyanın Eşiği, Çev: 

Aylin Onacak, Ayrıntı Yayınları 2006, İstanbul s: 

244.

6 Kadife Karanlık, 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydın-

latan Kuramcılar, Michel Foucault, Neil Postman, 

Jean Baudrillard, Noam Chomsky, Slavoj Zızek, 

Marshall McLuhan, Jacques Lacan, Hazırlayan-

lar: Gül Batuş, Nurdoğan Rigel, Su Yayınları, İs-

tanbul, s:302

7 Modern Mahrem, Nilüfer Göle’ye ait bir kav-

ram, mahrem despotluk ise sosyolog Richard 

Sennet’in kamusal alan yoksunluğu sonucu 

mahremin tüm yaşamı istila etmesine dönük 

tespitlerden yola çıkan Devrim Sezer’in kullan-

dığı bir kavram. Devrim Sezer: Mahremiyetin 

Despotlukları: Kamusal İnsanın Çöküşü Üzeri-

ne... http://www.karakutu.com/modules.php? 

name=News&fi le=article&sid=4239

8 John Berger, Görme Biçimleri, Çeviri: Yurdanur 

Salman, Metis Yayınları, 14. Baskı, İstanbul 2008 

s:46

9  John Berger, Görme Biçimleri, Çeviri: Yurdanur 

Salman, Metis Yayınları, 14. Baskı, İstanbul 2008 

s:46
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İslamcıların Kuveyt’te 
seçimlerde oy kaybetmesi 
Fas, Cezayir, Ürdün, Mısır ve 
Yemen?de İslamcıların oy kay-
betme silsilesinin yalnızca son 
halkasıdır. Bu durumun bazıla-
rı açısından genelde İslamcılık 
olgusunun özelde siyasal 
İslam’ın gerileme trendine gir-
diği gerekçesiyle kutlanması 
gereken bir olay olarak görül-
düğü bir dönemde bu konunun 
üzerinde durmakta fayda var.
Bu seçim kampanyalarının 
çoğundan elde edilen sonuç-
ların tamamen doğru olma-
dığını söylemek gerekir. Zira 
İslamcıların uğradığı oy kaybını 
itiraf etmek açıklanan rakam-
ların doğru olduğu anlamı-
na gelmez. Kuveyt örneğin-
de olduğu gibi seçim sonuç-
larıyla doğrudan oynandığın-
dan bahsetmek zor olsa da 
başka ülkelerde seçim sonuç-
larıyla oynandığı bir gerçektir. 
Burada şunu belirtmekte fayda 

var: Seçim sonuçlarıyla oyna-
mak doğrudan seçimlere hile 
karıştırmak anlamına gelmiyor. 
Bunun çok farklı şekilleri vardır. 
Örneğin seçim kanunu yapısı, 
seçim bölgeleri, işadamlarının 
oyları satın alıp bu oyları her 
hangi bir gözlemci ya da hesap 
soran olmadan bir yerden 
başka bir yere taşımasına izin 
verilmesi gibi ülkeden ülkeye 
önemi değişen farklı metotlar.
Tabii Filistin örneğinde oldu-
ğu gibi bazı istisnai durumlar 
da yok değil. Bildiğimiz gibi 
Filistin’de Hamas cihadi eylem 
ve direniş seçeneği nedeniy-
le halkın teveccühünü kazan-
dı. İşgalin gölgesinde demok-
rasinin saçmalığı ispatlandıktan 
sonra bu deneyim tekrarlanırsa 
ne olur bilinmez (belki de insan-
lar sürece katılım yönünde teş-
vik edilir.) Önümüzde Lübnan 
ve Irak’ta olduğu gibi etnik-
mezhep farklılıkların çok oldu-
ğu bir örnek te var.Irak’ta İslamcı 
güçler son belediye seçimlerin-
de net bir oy kaybı yaşadılar.
İbrani devletinde net ifadesini 

bulduğu şekliyle Arap ülkele-
rinde oy kullanma işlemi oran-
sal liste sistemine uygun ve 
şahıslar lehine değil de parti-
lerin lehine olacak şekilde ger-
çekleşiyor olsaydı (çünkü bu 
durumda partiler dâhili seçim-
lere binaen seçim listelerini 
oluşturuyorlar) evet bu olsay-
dı islamcılar rahat bir çoğun-
luk elde edeceklerdi, en azın-
dan başka bir siyasi akımın aldı-
ğı oyun ya da kendi aldıkları 
oylarının çok üstünde oy alırlar-
dı. Çok daha adil bir seçim siste-
mi olmasına, gerçek bir özgür-
lük imkânı veren demokratik 
sürecin pekiştirilmesini ve ikti-
darın seçim yoluyla el değiş-
tirmesini sağlamasına rağmen 
Arap ülkelerinde bu sistemin 
şiddetle reddedilmesinin nede-
ni bu olsa gerek (Burada bazı-
ları yüksek bir oranda kabul 
edilmesine rağmen Hamas’ın 
tam oransal liste sistemini red-
detmesini hatırlatabilirler, oysa 
onlar mevcut sistemin el-Fetih 
tarafından oluşturulduğu-
nu unutuyorlar- yarısı orantı-

İSLAMCILAR SEÇİMLERİ 
NEDEN KAYBEDİYOR?*

2002 yılından sonra yükselen İslamcı partiler, son yıllarda Kuveyt, Fas, 

Cezayir, Ürdün, Endonezya, Pakistan ve Yemen’de oy kaybediyor. 

YASİR EZ-ZEATİRE**

ÇEV: MEHMET S. DİREK

* www.timeturk.com

** Ürdünlü gazeteci-yazar.
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lı liste için yarısı seçim bölge-
leri için- bu sistemin kendisi-
ne hizmet etmediği belli olduk-
tan sonra yasama meclisine baş-
vurmadan değiştirmek istiyor. 
Bunlar aynı zamanda ülke dışın-
da ve 48 topraklarında yaşayan 
Filistinlilerinin üçte ikisinin oy 
kullanma hakkından mahrum 
bırakıldığını da unutuyorlar. 
Oysa oransal liste sistemine göre 
bu Filistinlilerin çoğu Hamas 
lehinde oy kullanacaklar.)
Burada şunu her insaflı kişi gibi 
itiraf etmemiz gerekir: İslam 
toplumlarında dindarlaşma 
olgusu hiç olmadığı kadar yay-
gınlaşmaktadır. Bu da düz bir 
mantıkla islamcıların herhangi 
bir yerde girdikleri seçimlerde 
belli bir oranda halk desteği-
ni elde etmeleri kaçınılmaz kıl-
maktadır. Ancak bu durumu-
nun tersinin olması üzerinde 
durulması gereken bir konudur:

Bunun elbette gelenek-
çi selefi akımların yaydığı yeni 
dindarlaşma kültürüyle ilişki-
li bir boyutu vardır. Bu kültür 
toplu ya da toplumsal eylem-
le ilgisi olmayan ferdi kurtu-
luş ilkelerini yaymaktadır. Bu 
kültür aynı zamanda ‘siyaset-
ten uzak dur’ sözünü yaymaya 
çalışıyor. Halbuki muarız siya-
setten uzak durulurken des-
tekleyici siyaset olduğu gibi 
kalıyor.Bunun da kanıtı sürek-
li ulul emre itaati teşvik edi-
liyor.Oysa bunlar savundukla-
rı görüşlerinin aksine seçimle-
re katılmayı yasaklıyorlar.Bu 
durum siyasal islami akımı mar-
jinalize etmeye katkıda bulun-
duğu için rejimlerin de terci-
hidir.İşin ilginç tarafı bu selefi 
akımın fıkhi ve akidevi konular-
da çok şiddetli görüş ayrılıkları 

yaşadığı sufi akımla aynı siya-
si çizgide buluşuyor olmasıdır.
Bu tür dindarlaşmanın insanlar 
arasında ikna gücüyla yayılma-
dığını, fiil ve tesir için minber-
lerin ve fırsatların değerlendi-
rildiğini, yasaklanması halinde 
diğerleri gibi etkisinin büyük 
oranda azalacağını, hatta siya-
sal islama karşı yapıldığı gibi 
bu olguya da bir savaş açıldı-
ğı takdirde bu güdümlü misyo-
nun bitme noktasına geleceği-
ni söylüyorlar. Rejimlerin fikri 
ve sosyal sistemlerini kolay-
lıkla değitirecek akımlara izin 
vereceklerini sananlar tam bir 
hayal dünyasında yaşıyorlar.
Ancak islamcıların seçimlerde 
oy kaybetmesinin en önemli 
nedeni insanların yaklaşık otuz 
yıldır Arap ülkelerinde uygu-
lanan güdümlü demokrasi-
nin işe yarayıp yaramayacağı-
na olan inançlarında meyda-
na gelen gerilemedir. Bu inanç 
geriliği iki boyutta kendisini 
göstermektedir: Seçim süreci-
ne hiç katılmamak. Bu da bir 
taraftan Cezayir ve Fas örne-
ğinde olduğu gibi oy kullan-
ma oranında çok ciddi bir geri-
lemeye sebep olurken diğer 
taraftan kabileci boyuta kayma 

ya da seçmenlere daha fazla 
çıkar sağlayacak milletvekilleri-
ne yönelme durumunu ortaya 
çıkarmaktadır. Bu da milletve-
kili olmak isteyen kimi işadam-
larının seçmenin oyunu para 
karşılığı satın alma gibi bir yön-
teme başvurmaları durumu-
nu beraberinde getirmektedir.
Bu durumun nedeni birçok 
Arap ülkesinde mevcut demok-
rasi oyununun halkın geniş bir 
bölümü tarafından artık ikna 
edici olmaktan uzak bir görün-
tü sergilemesidir. Zira mevcut 
sistem, yarattığı tüm umut-
suzluklara ve hayal kırıklık-
larına rağmen mevcut duru-
mun değiştirilmesine katkı sağ-
lamak yerine mevcut sisteme 
daha fazla meşruiyet kazandı-
ran bir yapıya bürünmektedir.
İnsanların seçim sürecine katıl-
ma yönünde heveslerinin kırıl-
masını sağlayan nedenlerden 
biri de ‘ki bunu bizzat islamcı-
ların performansında görebili-
yoruz- bazı cemaat ve partile-
rin aday seçimlerinde iç denge-
lerini yansıtacak şekilde aday 
seçme yoluna gitmesidir. Bu da 
liyakat, halka ve halkın talep-
lerine yakın olma prensibini 
yansıtmaktadır. Buna seçimden 

Burada şunu her insaflı kişi gibi 
itiraf etmemiz gerekir: İslam top-

lumlarında dindarlaşma olgusu hiç 
olmadığı kadar yaygınlaşmaktadır. Bu 
da düz bir mantıkla islamcıların her-
hangi bir yerde girdikleri seçimlerde 
belli bir oranda halk desteğini elde 
etmelerini kaçınılmaz kılmaktadır.
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sonra vekilin gösterdiği per-
formansı da katabiliriz. Burada 
şunu söylemek mümkün: Bu 
oyun bazı islamcıların ikti-
darla ve susmaları için muha-
lif milletvekillerine verilen 
kimi imkânlarla ilişkileri deşif-
re etmiştir. Özellikle bazı şahsi 
çıkarlar (bunu da hükümet-
ler kendilerine muhalif seçim 
bölgelerini kimi imkânlardan 
yararlandırmazlar, şeklinde 
gerekçelendiriyorlar ki bu esa-
sında çok saçma bir gerekçe-
dir, çünkü esasında bu insanlar 
seçim bölgelerinin değil ülke-
nin milletvekilleridirler, dolayı-
sıyla değişim vaadiyle yola çık-
tıkları davalarını savunmala-
rı için kimi seçmene menfaat 
temin etmek için ceplerinden 
ödeme yapmıyorlar) Herhalde 
seçmenin bu oyunu reddetme-
sinin en önemli delili seçmenin 
daha güçlü ve daha ilkeli mil-
letvekillerine teveccüh etmesi-
dir ki bu tür milletvekilleri mev-
cut oyuna olan inancın gittikçe 
gerilemesine rağmen seçilme-
ye devam ediyorlar. Bu durumu 
son olara Kuveyt’te kriz çıka-
ran’ milletvekilleri olan bilinen 
milletvekillerinde görüyoruz.
Genel olarak kitlelerin parla-
mantoda bulunan islamcı grup-
ların kendilerini yeterince ifade 
edemediklerini daha önemlisi 
vicdanını ve çıkarlarını yeterli 
bir güçle ifade edemediklerini 
hissettiklerini söylemek müm-
kün (Kuveyt örneğinin kendine 
özgü hususiyetleri var, ancak 
bunun üzerinde durmayaca-
ğız, zira bu durum iktidar sis-
temi ile islamcı güçlerin hata-
ları, çatışmaları ve ihtilaflarıyla 
ilgilidir. Ayrıca kabilecilik boyu-
tunun öne çıkması ve insanla-

rın siyasetçi milletvekilleri yeri-
ne kendilerine daha fazla hiz-
met üretecek milletvekillerine 
teveccüh ettiği bir yerde ikti-
darın mevcut durumu değiş-
tirmek gibi bir perspektiften 
söz etmek mümkün değildir.)
Burada başka bir husus daha 
vardır ki ona değinmeden geç-
mek mümkün değildir. O da 
islamcı güçlerin islami kimli-
ğin tek temsilcileri olmadıkla-
rıdır. Zira seçimlerin icra edil-
diği ülkelerde kimi bağımsız 
adaylar islami bir kılıfla seçim-
lere katılmaktadır. Dolayısıyla 
oy kullanmak kimliğinin ifa-
desi anlamına gelmek zorun-
da değildir, çoğu zaman inan-
cın bir ifadesidir. Burada da 
şöyle bir durum ortaya çıkıyor: 
Çoğunluk artık yukarıda da 
değindiğimiz gibi mevcut oyuna 
olan inancını yitirerek oyuna 
mudahil olmamaya meyillidir.
islamcılık olgusunun ya da en 
azından siyasal islamın gerile-
mesinin bir işareti olarak görü-
len İslamcıların parlamentoda 
gerilemesi hususuna başka bir 
pencereden bakacak olursak 
şunu söylemek mümkün: Farklı 
dindarlaşma görüntüleri şek-
linde cereyan eden islamlaş-
ma olgusu çerçevesinin geniş-
lediği şüphe götürmez bir ger-
çektir. Siyasal İslam üzerinde 
duracak olursak parlamento-
da gerileyen aynı hareketlerin 
üniversitelerde ve sendikalarda 
halen önde olduklarını görü-
yoruz. Aynı şekilde bazı siyasal 
islami hareketler mevcut şek-
liyle parlamento oyunu içeri-
sinde olmayı reddetmekte ve 
halk desteğine sahip gerçek bir 
demokrasi için ısrar etmekte-
dirler. Buna Fas Adalet ve İhsan 

Hareketi’ni örnek verebiliriz.

Bu bağlamda ve parlamento 

seçimlerinde gerileme sebep-

lerini açıkladığımız nedenle-

re ilaveten başka bir neden 

daha vardır. O da siyasal islam-

cı hareketlerin mali krizler, yay-

gınlaşan yolsuzluk olayları ile 

iktidar ve zenginliklerin adil 

bir şekilde bölüşülmemesi, ikti-

darın ve servetin sınırlı bazı 

grupların egemenliği altına gir-

mesi gibi nedenlerden dola-

yı gittikçe eriyen orta tabaka 

dışında marjinalize olmasıdır.

Bu, islamcı güçlerin özellik-

le Arap ülkelerinde artık hal-

kın büyük çoğunluğunu oluş-

turan yoksul ve işçi kesimlerin 

taleplerine kulak vererek bu 

kesimlerin dertleri ve sorun-

ları için sosyal bir mücadele 

içerisine girerek üzerinde dur-

maları gereken bir ikilemdir.

Gerçekte islamcılar sembolik te 

olsa parlamentoda bulunarak 

doğal olarak davet ve etkin 

sosyal bir çalışmaya matuf bir 

şekilde sınırlı sayıdaki elitlerin 

iktidar ve kaynak hegemonya-

sına dur demezlerse, bu ikilem-

le başa çıkamayıp iktidar siste-

mini tümüyle içine alacak şekil-

de gerçek bir değişime mukte-

dir barışçıl ve köklü bir müca-

dele ile siyasi bir çalışma için 

yeni yöntemler icat etmezler-

se, islamcılık olgusunun gerile-

diği ya da laik ve solcu akımlar-

da olduğu gibi kendisine kar-

şıt başka akımların yükseldi-

ği anlamına gelip gelmediğine 

bakılmadan arkalarındaki halk 

desteğini kaybetmeye devam 

edeceklerdir.
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Seçim sonuçlarının açıklan-
ması üzerine İran’da meyda-
na gelen olaylar, doğrusu dik-
kat çekici olaylardır. İran’daki 
siyasî sistemin vakıası, rejimin 
mevcut kurumlarının yapısı, 
dinî liderin geniş yetkileri ve 
Cumhurbaşkanı’nın sınırlı yet-
kileri; tüm bunlar, giderek tır-
manan bu tür olayların ortaya 
çıkmasını ele almaya değer bir 
husus haline getirmektedir.

Rejimin kurumları tarafın-
dan yapılan açıklamalar, reji-
min bunların sıradan olayların 
ötesinde sıcak olaylar olduğu-
nu fark ettiğini göstermekte-
dir. Hatta Anayasa Koruyucu-
lar Konseyi, protestocuları razı 
etmek için kısmen de olsa taviz 
vermiştir. Zira Anayasa Koruyu-
cular Konseyi, Ahmedinejad’ın 
rakiplerinin seçimlere ilişkin iti-
razlarının, seçimlerin iptal edi-
lerek yeniden yapılması talep-
lerini ele almıştır. Nitekim Kon-
sey Sözcüsü Abbas Ali, anaya-
saya göre seçimlerin iptal edi-
lerek yeni bir seçim yapılması-
nın imkânsız olduğunu, ancak 
gerektiğinde tartışmalı bazı oy 
pusulalarının yeniden sayılaca-
ğı şeklinde bir açıklama yap-
mıştır. Ayrıca rejimin, bunların 
sıcak olaylar olduğunun farkı-

na varması, Ahmedinejad taraf-
tarlarını da cumhurbaşkanları-
nı desteklemek, Musevî yanlı-
sı gösterilere katılanlar yüzün-
den bir gün öncesinde yaşa-
nan isyan ve şiddet eylemleri-
ni kınamak amacıyla kalabalık 
yürüyüşler ve gösteriler yapma-
ya sevk etmiştir.

Başta Musevî olmak üzere 
seçimi kaybeden rakiplerin, 
seçimlerde “ciddî ihlallerin” 
yaşandığını, hile karıştırıldığı-
nı ve seçim sonuçlarını kabul 
etmeyeceklerini açıklamala-
rı, sokaklardaki hareketlerin 
kıvılcımını tutuşturmuştur. Zira 
açıklandığı üzere İran’da pro-
testo yürüyüşleri düzenlenmiş, 
bunlar yerini kirli eller olarak 
tanımlanan unsurlar tarafından 
çıkarılan isyan ve şiddet eylem-
lerine terk etmiş ve kullanmak 
üzere silahlar ele geçirmek için 
emniyet merkezlerini başlama-
ya çalışmışlardır.

Ancak bunlardan daha 
önemli olan, Avrupalıların bu 
olayları istismar etmesidir. Zira 
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 
şöyle demiştir: “Şiddet olay-
ları yapılan hilenin büyüklü-
ğüyle orantılıdır.” Yine İngil-
tere Başbakanı Brown: “İran-
lı yetkililer, şiddetten kaçın-

malılar ve seçim sonrasında-
ki yasal şikâyetlere cevap ver-
melidirler.” derken yine Fran-
sa Dışişleri Bakanı Bernard 
Kouchner:“İran’da yaşananlar, 
diktatörlüğü sarsma arzusunu 
dile getiren derin bir harekettir 
ve çok önemlidir. Fransa’nın da 
bunun karşısında başını kuma 
sokması imkânsızdır.” Şeklin-
de konuşmuştur. Keza kendisi-
ne, Fransa’nın Ahmedinejad’ın 
meşruluğunu tanıyıp tanıma-
yacağının üç kez sorulması-
na rağmen cevap vermekten 
kaçınmıştır. İran’daki şiddet ve 
protestoların, seçim sonuçları-
na hile karıştırılmasının tahrik 
edilmesi hususunda Almanya, 
İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri 
de onlara katılmıştır. Aynı şekil-
de işitsel, görsel ve yazılı medya 
organları da şiddeti, seçim 
sonuçlarına hile karıştırılması-
nı kınadılar ve Ahmedinejad’ın 
meşruiyetinin tanınmasına çağ-
rıda bulundular. Nitekim İngi-
liz Times gazetesi, bunu açık-
ça talep edip Ahmedinejad’a 
“Ayakları yolsuzluk içerisinde 
olduğu halde başı Cennet’te 
yaşayan ahmak bir köylü” yakış-
tırması yaparak onu en kötü 
vasıflarla tanımlamıştır. İran da 
Fransa ve İngiltere’yi protes-

İRAN’DA 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMİ VE SONRASI

MAHMUT CELAL ÖZMEN
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to etmiştir. Dahası bu iki ülke-
nin Tahran’daki konsoloslukla-
rı önünde protestolar düzen-
lemiştir. Yine Paris’teki İran 
Büyükelçiliği, yaptığı açıklama-
daki “Acelecilikle ve bilinçsiz-
likle tanımlandığı bu açıklama-
lar, Fransız yetkililerin İran’ın 
işlerine karıştığını göstermek-
tedir” şeklindeki ifadesiyle 
Fransa’yı protesto etti. 

İşte tüm bunlar, Musevî ve 
taraftarları tarafından seçim 
sonuçlarına yönelik yapılan 
protestoları istismar etmek için 
Avrupalıların bir fırsat yakala-
dıklarını göstermektedir. Böy-
lece göstericilerin arasına karı-
şarak isyan ve şiddet eylemleri 
yapmaları, ateş açmaları ama-
cıyla bazı gençler ile öğrencileri 
provoke etmeleri için ajanlarını 
harekete geçirdiler. Ta ki İran 
güvenlik güçleri, rejim aley-
hinde çalışma çabasına gire-
rek karışıklıkları provoke etme-

lerinden dolayı onlarla çatış-
mak zorunda kalsınlar. Avru-
palılar, orada bir isyan çıkmış 
gibi meseleyi büyütmeye çalış-
maktadırlar. Gösteriler ve yürü-
yüşler, Musevî’nin yürüyüşle-
rin ve gösterilerin iptal edilme-
si yönündeki çağrısına rağmen 
onun kontrolünden çıkmaya 
başlamıştır. Nitekim “el-Cezire” 
muhabiri Muhammed Bahranî, 
işlerin Musevî’nin kontrolünden 
çıktığını ve Musevî adına belirli 
bir partisel organizasyon olma-
dığını belirtmiştir. Dolayısıyla 
tüm bunlar, orada bu eylemle-
ri yapan başka güçlerin olduğu-
nu göstermektedir. Nitekim “ 
İran el-Âlem Sitesi’nde” geçtiği 
üzere İranlı kaynaklar, gösteri-
ciler arasında bu şiddet eylem-
lerini yapan kirli ellerin olduğu-
nu belirtmiştir.

Seçimlere yönelik Amerika-
nın tepkilerine gelince; olumlu 
olmuştur. Zira Amerikan Başka-

nı Obama şöyle demiştir: “İran’a 
liderlik edecek kimseyi belirle-
me işi, İranlılara aittir. İran’ın 
egemenliğine saygı duyuyoruz 
ve Birleşik Devletle’’in zaman 
zaman siyasî bir futbol topu 
haline geldiği İran içinde bir 
sorun olmasını engelleyeceğiz.”  
[Amerikan Hükümeti İnternet 
Sayfası / 16.06.2009] Yine Ame-
rikan Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton, şöyle demiştir: “Birle-
şik Devletler, İran seçimlerine 
yorum getirmekten kaçınmıştır 
ve İran halkının iradesinin yan-
sımasını ümit ediyoruz.” Beyaz 
Saray Resmî Sözcüsü Robert Gibs 
ise şöyle demiştir: “Beyaz Saray, 
özellikle İran gençliği içerisin-
de bu seçimlerin ortaya çıkar-
dığı enerjik tartışmalardan ve 
cesaret ruhundan dolayı hoş-
nuttur.” Washington Post Gaze-
tesi ise Amerikalı uzmanlar tara-
fından gerçekleştirdiği bir anke-
tin, rakibi Mir Musevî’ye karşı 
%50 oranında Ahmedinejad’ın 
kazanacağını gösterdiğini açık-
lamıştır. Yine aynı gazete, 
16.06.2009’da ise, şöyle demiştir: 
“Washington veya diğer Batı-
lı başkentlerin, seçimlerin sonu-
cuna itiraz edilmesine izin ver-
meyeceği bir hilenin olduğuna 
dair kesin bir kanıt yoktur.” Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Ban-ki Moon ise şöyle bir açık-
lamada bulunmuştur: “İran hal-
kının iradesine tamamen saygı-
lı olmak gerekir.”Amerikan yet-
kililerinin, medya organlarının, 
gazetelerinin yanı sıra Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri’nin 
tutumlarından ve açıklamala-
rından anlaşılan o ki Amerika, 
Ahmedinejad’ın ikinci bir görev 
dönemi için seçilmesine razıdır. 
Hatta Obama, şunu belirtmiş-
tir: “Ahmedinejad ile rakibi Mir 
Hüseyin arasında ufak farklılık-
lar vardır.” 

Avrupa ülkeleri, İran’daki durumu 
sarsma ve rejimi devirerek kendi 

ajanlarını getirmeye yönelik zayıflat-
ma uğraşısı içerisinde güçleri oranında 
ajanlarını devreye sokarak, tüm siyasî 
ve medya organları yoluyla insanları 
tahrik ederek bu dönemdeki protes-
toları provoke etmeye çalışmaktadır-
lar. Ancak şu anda başarıya ulaşma-
ları muhtemel değildir. Çünkü mevcut 
durum, ister reformcular olsun, ister-
se muhafazakârlar olsun hala değişmez 
bir şekilde Amerikan yörüngesinde 
hareket edenlerin elindedir.
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Kayda değerdir ki 
Ahmedinejad’ın ilk görev süresi 
olan geçen dört sene boyunca 
İran, belirgin iki önemli konuda 
-ki onlar, Afganistan ve Irak’tır- 
Amerika ile mutabakat içeri-
sinde olmuştur. Bilakis başta 
Ahmedinejad olmak üzere bu 
iki ülke içerisindeki yetkilile-
rin tanınması noktasında onun-
la birlikte hareket etmiştir. Zira 
Ahmedinejad, geçen sene Bir-
leşmiş Milletler’in toplantıları-
na katılmak üzere New York’a 
yaptığı ziyareti sırasında New 
York Times’averdiği röportaj-
da şu açıklamada bulunmuş-
tur: “İran, Afganistan’a ilişkin 
hususlarda Birleşik Devletlere 
yardım elini uzatmıştır... Ayrı-
ca ülkemiz, Irak’ın sükûnete 
ve istikrara kavuşturulma-
sı hususunda Amerika’ya yar-
dımlar sunmuştur.” Keza İran 
Devlet Başkanı Ahmedinejad, 
Amerika’nın mızrağı ve halk-
larına yönelik yıkıcı vahşî işga-
li altında olduğu halde geçen 
sene bu iki ülkeyi, Afganistan 
ve Irak’ı ziyaret etmiştir. Bu 
da İran’ın ve devlet başkanı-
nın Amerika’nın bu iki ülkeyi 
işgal etmesine razı olduğunu, 
bu suretle pratik olarak onla-
rı ve Amerika’nın bu iki ülke-
nin başına diktiği ajanlarını da 
tanıdığını göstermektedir. Bila-
kis İran, Karzai ile Maliki’ye, 
yani Amerika’nın diktiği ajan-
lara destek verdiğini bütün çıp-
laklığıyla ilan etmektedir. Dola-
yısıyla Ahmedinejad’ın varlığı, 
şu anda Amerika’ya Hatemi 
ve Musevî gibi reformcu deni-
len kimselerden daha çok hiz-
met etmektedir. Bu da gerek 
onun, gerekse muhafazakâr 
akım denilen kendisine bağlı 
akımın, özellikle Körfez ve Kör-
fez dışındaki, yöneticilerinin 

İngiltere’ye bağlı olduğu dev-
letler olmak üzere bölge ülke-
leri nezdinde korkular uyandı-
ran fırkacılık veya çevrelerine 
bu şekilde bir atmosfer yayma 
meselesine odaklanıyor olma-
sından dolayıdır. Hatta Fas, fır-
kacılığı desteklediği ve karga-
şayı provoke ettiği suçlama-
sıyla birkaç ay önce İran ile 
olan diplomatik ilişkisini kes-
miştir. Keza Ürdün Kralı İkin-
ci Abdullah da Şia Hilali isim-
lendirmesi altında İran tehdidi-
ne değinmiştir. İşte tüm bunlar, 
bu ülkeleri İran’dan korumak 
amacıyla Amerika’nın bölgede-
ki bekasının bir gerekçesi ola-
rak İran Şiası’yla korkutarak bu 
ülkelere tahakküm etmesi için 
Amerika’ya hizmet etmekte-
dir! Diğer taraftan ise Amerika, 
İran’ın sözde Şiacılığı yayması-
na dem vurarak, dolayısıyla da 
mezhepçi ve fırkacı homurtula-
rı körükleyerek Müslümanların 
arasındaki fırkacılık kıvılcımını 
tutuşturmaktadır.

Seçim sürecinden sonra-
ki şiddeti beraberinde geti-
ren gösterilere ve yürüyüşlere 
yönelik Amerikan tepkilerine 
gelince; Obama şu açıklamada 

bulunmuştur: “Daha önce de 
seçimler konusunda derin kay-
gılar taşıdığımı söylemiştim.” 
Ve şöyle ekledi: “Amerikan-
İran ilişkilerine, Amerikan Baş-
kanının İran seçimlerine müda-
hale etmesi faydalı olmayacak-
tır.” Ardından da İran halkı-
nın arzularını dile getirebilme-
si için barışçıl adımlar atma-
sı temennisinde bulunmuştur. 
Hatta Yardımcısı Joseph Biden, 
bu sonuç pek çok soruyu bera-
berinde getirmiştir, demesine 
rağmen şöyle eklemiştir: “Bir-
leşik Devletler, kesin yargı-
ya varmak için yeterli kanıtla-
ra sahip değildir.” Ve Birleşik 
Devletler’in İran ile diyaloga 
girmeye hazır olduğunu ifade 
etmiştir. Dolayısıyla bu açıkla-
malar, İran’ı suçlamayan ve ona 
karşı yumuşak bir dilin varlığı-
nı ortaya koymaktadır. Nite-
kim kimileri, İran’da yaşanlar 
karşısında sessiz kalmalarından 
dolayı özellikle CNN, Fox News 
ve benzerleri gibi büyük Ame-
rikan medya organlarının tutu-
munu eleştirmiştir. Oysa Ame-
rikan medya organları, Ameri-
kan politikasına hizmet eden 
hususlarda, gerektiğinde olay-

Ahmedinejad
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lara yer vermede ve olayları 
şişirmede ün yapmıştır. Diğer 
taraftan ise İngiliz görsel, işitsel 
ve elektronik BBC Radyo Kuru-
luşu başta olmak üzere Avru-
pa medyası, İran’daki olayla-
ra yönelik şişirilmiş devasa bir 
kampanya yürütmektedir. Nite-
kim “İran Dışişleri Bakanlığı, 
Batılı medya organlarını itham 
ederek onu, isyan eylemlerini 
yapanların resmî sözcülüğünü 
yapmakla suçlamıştır.

İşte yukarıda geçenler, 
Amerika ile Avrupa arasında-
ki devletler arası çatışma izleri-
nin İran’daki bir vakıa olduğu-
nu göstermektedir. Zira başta 
Fransa ile İngiltere olmak üzere 
Avrupa ülkeleri, İran’daki duru-
mu sarsma ve rejimi devire-
rek kendi ajanlarını getirmeye 
yönelik zayıflatma uğraşısı içeri-
sinde güçleri oranında ajanları-
nı devreye sokarak, tüm siyasî ve 
medya organları yoluyla insan-
ları tahrik ederek bu dönemde-
ki protestoları provoke etmeye 
çalışmaktadırlar. Ancak şu anda 
başarıya ulaşmaları muhtemel 
değildir. Çünkü mevcut durum, 
ister reformcular olsun, ister-
se muhafazakârlar olsun hala 
değişmez bir şekilde Amerikan 
yörüngesinde hareket edenle-
rin elindedir. Ayrıca İran are-
nasında açıkça Avrupalılar için 
çalışan açık güçler bulunma-
maktadır. Bilakis ajanları, bu 
olaylarda göründüğü gibi fır-
sat yakalamak üzere saklanmış-
lardır.

Bu da Avrupa ve Amerikan 
tepkilerinde açıktır. Zira Avru-
pa, yaşanan olaylardan dola-
yı infial dolu davranışları ve 
açıklamalarındaki gerilim açık-
ken Amerika, yaşanan olay-
lar karşısında gayet sakin dur-
maktadır. Oysa İran’da işler, 

Amerika’nın istediğinin aksi-
ne gitmiş veya İran’daki rejim 
Amerikan akımının tersine 
dönmüş veya İran’daki deği-
şimde Amerika’nın bir çıkarı 
olmuş olsaydı, elbette dünya-
yı ayağa kaldırır, İran rejimi-
ne, yetkililerine, özellikle de 
Ahmedinejad’a karşı harekete 
geçirir ve Avrupa ülkelerinin 
yaptığı gibi provokasyon pozis-
yonuna geçerek meseleleri şişi-
rir, yalanlar türetir ve medyası 
bir an bile susmazdı. Nitekim o, 
hem Irak’ı işgal edip onu harap 
edinceye kadar Saddam’a karşı, 
hem de Afganistan’ı işgal edip 
onu harap edene ve bu iki ülke-
nin Müslüman halkından mil-
yonlarcasını katledinceye kadar 
Taliban’a karşı yaptığı gibi bu 
hususta nam yapmıştır.

Devletler arası çatışma izleri, 
açık olmasıyla birlikte içsel güç 
odaklarının çatışması da apaçık-
tır. Zira seçim sonuçlarının açık-
lanmasının üzerine Musevî’nin 
akımı ve Rafsancani, Hatemi ve 
Natık Nuri gibi onun arkasın-
da olanlardan anlaşılan odur 
ki onlar, bizzat Rafsancani’nin 
Ahmedinejad karşısında daha 
önceki seçimlerde hezimete 
uğradığı gibi uğradıkları hezi-
meti hazmedemediler. Dolayı-
sıyla seçimlerin tekrarlanması 
için kargaşa çıkarmak istedi-
ler. Dolayısıyla da başında Raf-
sancani, Hatemi ve onların bu 
seçimdeki temsilcisi Musevî’nin 
olduğu reformcular denilen 
akım ile başında İran Cumhu-
riyeti Dini Lideri Ali Hameney 
ile diğer Şia âlimlerinin des-
teklediği Ahmedinejad’ın oldu-
ğu muhafazakârlar denilen 
akım arasındaki çatışma lider-
lik, çıkarlar, bazı iç değişikle-
rin veya reformlar denilen şey-
lerin oluşturulması üzerindeki 

içsel bir çatışmadır. Bu iki akım 
arasındaki çatışma, göründü-
ğü üzere doruk noktaya ulaşa-
cak derecede kızışmıştır. Hatta 
Ahmedinejad, Rafsancani ile 
İçişleri eski Bakanı Natık Nuri’yi, 
Cemel Vakası’ndaki Talha ile 
Zübeyir’in rolüne benzeterek 
siyasî sahneden silinmeleri-
ni talep etmiştir. Ancak onlar, 
yani iki akım da konuşma üslu-
bu gibi bazı üsluplar dışında 
dış politikada mutabıktırlar. Bu 
nedenledir ki Obama, Nejad ile 
Musevî arasında çok küçük bir 
fark dışında büyük bir farkın 
olmadığını ifade etmiştir. Dini 
Lider Hameney, yayınladığı 
açıklamasında Nejad’ı destek-
leyeceğini göstermiş, seçilme-
sini memnuniyetle karşılamış, 
kazanmasından dolayı onu kut-
lamış, halktan onun etrafında 
toplanmasını talep etmiş, ülke-
yi ileriye götüreceğini, yüksel-
teceğini, vatanî güvenliği, can-
lılığı ve dinamizmi sağlayacağı-
nı belirtmiş, ardından da açıkla-
masını şu sözleriyle sürdürmüş-
tür: “Şüphesiz bu, aynen Alla-
hu Te’alâ’nın başarı getireceği 
ilahî bir seçimdir..” Aynı şekilde 
Şura Meclisi Başkanı Ali Larica-
ni, Yargı Otoritesi Başkanı Haşi-
mi Şahurudi de ona destek ver-
mişler ve onu kutlamışlardır.. 
İşte tüm bunlar, Nejad’ın otori-
tesini pekiştirecek ve seçilmesi-
nin meşruiyetini güçlendirecek-
tir. Muhtemelen itirazların ve 
protestoların bir çözümü ola-
rak bazı seçim sandıklarına tek-
rar bakılacak olsa da bu, sonu-
cu değiştirmeyecektir. Bunun-
la birlikte içsel güç odaklarının 
çatışması sakinleşse de kendi-
sine kapatılması kolay olmaya-
cak bir yol bulmuştur.

UMRAN AĞUSTOS ’09
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Ailesi ve akraba-
ları ile 50’li yıllarda-
ki büyük göçle anayurt-
larından uzaklaşmak 
zorunda kalan, Doğu 
Türkistan’dan zorlu bir 
yolculuk sonrasında Çin 
ordusunun takibinin yanı 
sıra Himalaya dağların-
daki sarp kayalıkları, dar 
geçitleri aşmak zorunda 
kalarak Pakistan’a ulaşan, 
oradan da Türkiye’ye hic-
ret eden Türkistanlıların 
yaşadığı zor şartlar, izle-
rini üzerinden silemediği, 
yolcularının üçte ikisinin 
hicret sırasında hayat-
larını kaybettiği bu tarihi olay 
bir kere daha yaşanan son geliş-
meleri konuşmaya başlamadan 
önce İlyas Saka’nın gözlerinin 
önüne geliyor, gözlerini nemlen-
diriyor. Sözlerine annesini, çocuk 
yaşta kaybettiği babası ve hayat-
larını kaybeden insanlarını yad 
ederek başlıyor. Türkistan asıl-
lı, Türkiye’de büyümüş, okumuş, 
evlenmiş, çalışmış ve İstanbul’da 
Zeytinburnu Belediyesi Başkan 
Yardımcılığı’na kadar yükselmiş 
bir Kazak Türk’ü İlyas Saka.  

Saka, “Allah insanın fıtratı-
na muhteşem bir duygu vermiş; 
vatan sevgisi. İsterse çöl olsun, 
doğulan yer olması hasebiy-
le insan toprağından ayrılsa da 
bu kuvvetli bağı koruyor.” diyor 
ve tarihi Çin zulmünün nükset-
tiği şu günlerde Türkiye’de yaşa-
yan Türkistanlıların Kazak, Uygur 
ve diğer toplulukların hepsinin 
bu duygular başta olmak üzere 
kendi toplumlarının yanında 
olduklarının altını çiziyor; büyük-
lerinin hicret sonrası kıl çadır-
lardaki yaşayışa duydukları has-
reti fıtri bir duygu olarak orta-
ya koyarken de  şahit olduğu 
yaşanan yarım yüzyıllık insan-
lık dramının, temel insani hak-
ları gaspının da boyutlarını da 

gözler önüne seriyor-
du. “1953’te Türkiye gel-
dik ve Allah’ın izniyle 
bu ülkede hiçbir zaman 
ikinci sınıf insan mua-
melesi görmedik.” diyen 
Saka bir taraftan şükran 
duygularını ifade eder-
ken diğer taraftan yarım 
asırlık birlikteliğe rağ-
men Türkiye’de kamuo-
yunun Türkistan mese-
lesine yabancı bırakılışı-
na da haklı olarak değin-
meden edemiyor. Neyse 
ki son olaylar akabinde 
tüm Türkiye’de ciddi bir 
duyarlılık ortaya kondu, 

hem soy bağı hem de inanç bağı 
ve tabii insani duyarlıklar hare-
kete geçti. Dünya üzerinde çok 
farklı coğrafyalara dağılmak, 
hicret etmek zorunda bırakılan, 
komünist Çin baskısına maruz 
kalmış ve kalmaya devam eden 
Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin 
acılarının bir an önce dinmesi 
dua ve temennisiyle İlyas Saka 
ile yaptığımız söyleşimizi ilginize 
sunuyoruz.       

 
Zafer Özdemir: Orayı bu duy-

gular içerisinde daha farklı bir 
şekilde algılıyorsunuz. Mesela 
orada yaşananlarla ilgili neler 
hissediyorsunuz? 
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ÖZ YURDUNDA GARİP;

DOĞU TÜRKİSTAN
İLYAS SAKA* İLE SÖYLEŞİ

Röp.: ZAFER ÖZDEMİR

* Kazak Türkleri Vakfı başkanlığı yaptı, 
Doğu Türkistanlılar Cemiyeti’nde görev-
ler aldı. Halen İstanbul Zeytinburnu Bld. 
Bşk. Yard. Görevini sürdürüyor.

İlyas Saka
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İlyas Saka: Öncelikle Doğu 
Türkistan, Türkî topluluklarının, 
Müslüman milletlerin bu herhal-
de sadece şu şu kökendir diye-
meyecek kadar iç içedir. Kaldı 
ki Doğu Türkistan’da tarihe geç-
miş göçler kökenlerimizin öte-
sinde insan olan herkesin bilgi-
si dâhilinde. Ancak,   düşünün 
ki, koskoca bir ev sahibisiniz ama 
komşularımızın evine bakmaktan 
kendi evimizin odalarını gezme-
mişsiniz. Neden? Acaba ırkçılığa 
kaçar mı düşüncesiyle.

Öncelikle bu yanlış düşün-
ceden uzaklaşılmaya başlanmış 
olmasını görmekten duyduğu-
muz memnuniyeti ifade edeyim. 

İnsanlar kendi akrabalarını, kendi 
evinin içini tanımadan başkaları-
na istediği anlamda yardımcı ola-
bilmesi mümkün değil. Genelde 
Doğu Türkistan’da Uygur kardeş-
lerimiz daha yoğunluklu olmakla 
beraber Kazak kardeşlerimiz de 
vardır. Farklı olarak çok az sayıda 
da olsa Özbekler de vardır. Hepsi 
bir, hepimiz kardeşiz bu kardeş-
lik duygularını hep birlikte yaşı-
yoruz.

Bugün elbette bu yaşanan 
vahşet karşısında ciddi anlam-
da üzülüyorum. Oradaki ciğerle-
ri dağlayan hadiseler, kelimeler-
le anlatılamayacak kadar elim. 
Siz dilini bilmediğiniz, yabancı 

bir ülkeye gittiğinizde kendinizi 
mahzun hissedersiniz. Düşünün. 
Kendi toprağınızda yabancı 
durumuna düşmek ne denli bir 
ıstıraptır. Bu çok acı bir duygu ve 
kelimeler kifayet edemez. (göz-
leri doluyor)

Vahap Yaman: Aslında yaşa-
nanlar yeni değil, değil mi. Sizin 
Çin’e, Kaşgar’a seyahatiniz vardı, 
orada yaşadıklarınız bugünle-
ri anlamamız açısından önemli, 
bahseder misiniz?

İlyas Saka: Yaklaşık üç yıl 
evvel Doğu Türkistan’a gitti-
ğimizde ben de Türk pasapor-
tu vardı. Ağabeyimin de çifte 
vatandaşlık hakkına sahip oldu-
ğu için İsveç pasaportu vardı. 
Antiparantez arz edeyim, ağabe-
yimin Türkiye’ye özel bir sevdası 
vardır. Hep “Türkiye’nin kıyme-
tini bilin. Biz İsveç’teyiz. Sosyo-
ekonomik durumumuz sanıldı-
ğı kadar yukarılarda değil. Ama 
kimlik söz konusu ise, sokak-
larda kimliksizsiniz. Sosyo-
ekonomik anlamda durumunu-
zun daha düşük olması mühim 
değil. Türkiye’nin kadr-i kıymeti-
ni bilin.” derdi. 

Oraya gittiğimizde annem-
le ağabeyim çok rahat geçtiler. 

ÇİN NEDEN ÖFKESİNİ 
SİNCAN’A GÖSTERDİ?*

Çev.: Hüseyin Şanlı

Pekin hükümetinin Uygurlara-
ve aynı şekilde Tibetlilere de- 
yönelik sert muameleleri, tıpkı 
Sovyetler Birliği örneğinde oldu-
ğu gibi dağılmayı önleme girişim-
leri olabilir. 

Mart 2008’de Tibetlilerle yaşa-
nan sıkıntılardan 18 ay sonra, bu 
günlerde Sincan Bölgesi’nin baş-
kenti Urumçi’de yaşanan etnik şid-
detle birlikte,  Pekin’in azınlıklara 
yönelik politikalarına ikinci uyarı 
zili çalmış oldu.

Çin hükümeti, gerek Tibet, 
gerekse boyun eğmeyen Müslüman 
Uygur halkına taktığı prangaları 
biraz gevşetmeye hazırlansa da, 
uzmanlar her iki bölge için de iyiye 
gidişin sinyallerinin zayıf olduğunu 
söylüyor, hatta geleceğin çok daha 
büyük karışıklıklara gebe olduğu 

uyarısında bulunuyorlar. Bu neden-
le, Cumhurbaşkanı Hu Jintao G8 
zirvesine yaptığı ziyareti kısa kese-
rek, mevcut krizi çözmek için ülke-
sine dönüş yaptı.

Çin yetkilileri, Urumçi’de yaşa-
nan ve ardında 156 ölü bırakan 
arbede için Uygurların sürgün-
deki lideri Rabia Kadir’i suçla-
dı.  Geçtiğimiz yıl, benzer şekilde, 
Lhasa’daki çatışmaların sorumlusu 
olarak da Dalai Lama’yı suçlu bul-
muşlardı.

James Millward’a göre 
(Washington, Georgetown 
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*  Peter Ford  The Christian Science 
Monitor 8 Temmuz 2009. 
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Kardeşimin Kazak pasaportu 
vardı. O da rahatlıkla geçti. Beni 
Türk pasaportum olması sebebiy-
le 45 dakika-1 saat civarında bek-
lettiler. Kişinin sınırda bekleyip 
de karşıya, vatanına geçmemesi 
çok acı. Ne gariptir ki, bizim insa-
nımız Avrupa ülkelerine gidebil-
mek için vize almak için burnun-
dan solurken, bu işkencenin ben-
zerini öz vatanımıza girişte reva 
gördüler. 

Özdemir: Yani yaşanan bir 
süreç, sürekli kanayan bir yara 
var zaten.

Saka: Oraya gittiğimde dik-
katimi çeken en çarpıcı husus bu 
şehirlerin tamamen Müslüman 
şehri olduğunu görebilmeniz-
di. Mesela Urumçi’ye giden birisi 
inancı, değerleri ne olursa olsun 
buranın Müslüman şehri olduğu-
nu anlar. Gittiğimde bütün cami-
ler açıktı. Ama gözetim vardı. 
Tabii ki şehre genelde Doğu 
Türkistanlılar hâkimdi. Orada 
gördüğüm iki hadise bir sıkın-
tının ve sıkışmanın mevcudiye-
tini gösterdi. Daha önce ana-
okulundan üniversiteye kadar 
tümünde Uygurca serbestti. Ama 
Kazakça sadece liseye kadar 
okuma imkânı vardı. Ben oraya 
gittiğimde bu imkânları yüzde 

elli Çince, yüzde elli kendi anadi-
li olarak öğrenimin sağlandığını 
öğrendim. Tabii ki bu durum asi-
mile sürecini hızlandırma süre-
cinde adımlardı. Zaten oradakiler 
anadilinde eğitim almalarıyla da 
bütün sorunlarının çözüldüğünü 
söyleyemeyiz. Tamam kasabalar-
da bir sorun teşkil etmiyor. Ama 
bu sefer de iş problemi karşımı-
za çıkıyor. Kasabalarda herkesi 
iyi kötü bir iş ile sabitlemişler. O 
insanların bütün dünyası o kasa-
badan ibaret. Çok nadiren köy-
den şehre giderler. Gerekli ihti-
yaçlarını temin ederler. Ama bu 
kadar dünyaya kapalı bir yapıyı 
bir tek orada gördüm. O insan-
ların çocuklarını düşündüm. O 
çocuklar muhakkak işsiz kalacak-
lar. Peki, işsiz ve aç kalan insan, o 
yapıda kendi kimliğini muhafaza 
edebilir mi? Elbette hayır. 

Özdemir: Çok farklı bil-
giler veriliyor, bir tanesi mese-
la Urumçi’nin %60’nın Çinlilerin 
oluşturduğu. İkincisi yaşatılan 
fakirlikle ilgili olarak, bölge çok 
zengin yer altı kaynaklarına sahip, 
Çin bu kaynakları uzun yıllardır 
sömürüyor ama halkl bu zengin-
likten istifade edemiyor mu?

Saka: Böyle bir şeyin olabil-
mesi mümkün değil.  Son git-

tiğimde, üç yıl önceydi, ula-
şımda korkunç derecede mesa-
fe aldıklarını gördüm. Yani tren 
yollarını gayet muazzam yap-
mışlar. Dağları, tepeleri del-
mişler. Karayollarını yapmışlar. 
Ulaşım problemi çözüldüğün-
de sıkıntının daha da artacağı-
nı ben orada gördüm. Bu nedir 
“iç göç”. Elbette insanın bilmedi-
ği bir yere kolay kolay gidemez. 
Ama bu noktada da devletin teş-
viki var. Yani “oraya giderseniz 
size şu kadar yardımda buluna-
cağız veya şu kadar maaş verece-
ğiz” diye teşviklerde bulunuyor-
lar. Demin arz ettiğim gibi zaten 
Doğu Türkistanlıların çocukları-
nın iş güvencesi yok. Hiç unut-
muyorum orada bir otelde kalır-
ken bir Kazak kızını gördüm. 
Yürekleri dağlayan bir manza-
raydı. O kızın orada sâfiyetini 
muhafaza etmesi asla mümkün 
değildir. Düşünün, bir otelde çok 
az bir maaş alacak ve onu ailesi-
ne götürecek. Kendisine hiç para 
kalmıyordu. O işverenler çok 
komik rakamlara (20-30 dolar) 
insan çalıştırıyorlardı. 

Bütün bunları düşünürsek, 
orada yer altı zenginliklerin-
den istifade edilebilmesi hemen 
hemen mümkün değil. Oradaki 
yer altı sularını çok büyük kanal-
larla farklı bölgelere kanalize 
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Üniversitesi) “Çin yetkilileri asıl 
problemi, yani Çin toplumunun 
Uygurlara nasıl davrandığı gerçe-
ğini görmezden geliyor, bu şekilde 
de bugün yükselen gerilimi azaltma 
fırsatını da ellerinden kaçırıyorlar” 

Hem Uygurlar hem de Tibetliler 
öncelikle otonomi kazanmayı talep 
ediyor ve son yarım asırda kendi 
bulundukları bölgeye sel gibi akan 
Çinli göçmenlere ve mevcut Çin bas-
kısına tepki gösteriyor. Görünen o 
ki, birden fazla etnik yapıyı için-
de barındıran Sovyetler Birliği’nin 
dağılması gibi bir dağılmayı engel-

lemek için, 1990’lı yılların başın-
da Pekin, Batı Çin’deki etnik azın-
lık bölgelerinde uyguladığı kısmen 
daha rahat politikalarını sertleştir-
mek için yumruklarını sıktı.

Hong Kong’taki İnsan Hakları 
İzleme Örgütü’nde çalışan Nicholas 
Bequelin Çin’in birden çok etnik 
grubu barındıran yapısından tek mil-
letli bir devlete geçme çabasının asıl 
sorunu oluşturduğunu ve bu duru-
mun azınlıklar için sonun başlangıcı 
niteliğinde olduğunu söylüyor.

Bequelin: “Uygurların bu baskı-
ya yönelik tepkileri zaten mevcut-

tu, gerçekleşen son şiddet eylemle-
ri ise sadece tepkinin büyüklüğünü 
artırdı. Durum kötü ve insan hak-
ları grupları da bu konuda uyarıda 
bulunuyor. Merkezi devlet, içindeki 
yerli halk topluluklarını büyük bir 
hızla asimile ederse bu durum geri-
limlere sebebiyet verir ve en sonun-
da kaçınılmaz geriye dönüş başlar.”

Sincan Bölgesinde Çinli Nüfus 
%40

Çinli (Çinliler nüfusun %90’ını 
oluşturuyor) işçiler, çoğu Müslüman 
Uygurlulardan oluşan, petrol ve 
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ettiklerini gördüm. Yani oranın 
aynı zamanda doğal kaynakları-
nı kullanırken tabi dengesini de 
bozmaya başladılar. Eğer bir yer-
deki su kaynağını alıp da başka 
bir yere taşırsan, o çevrenin den-
gesi bozulur.  Özetle, maalesef 
orada her türlü bozulma var 

Özdemir: O zaman anlattık-
larınızdan yola çıkarak baktığı-
mızda çevrenin yaşanmaz hale 
getirilmesi söz konusu. Yani en 
sonunda canım lanet olsun alın 
sizin olsun denilecek bir sıkış-
tırma hali var. Yer altı zengin-
liklerinden faydalanıyorsun, 
doğal kaynaklarını sömürüyor-
sun insanlar arsında ayrım yapı-
yorsun orada Çinli vatandaşlar 
her tülü imkânlardan faydalan-
maya çalışırken sen kıt kanaat 
yaşamaya mecbur bırakılıyorsun. 
Yıllardır devam eden iskan politi-
kası eğitim politikası bunun sonu 
nereye varacak?

Saka: Orada şimdi farklı bir 
hadise var. Ekonomik olarak 
yetersiz olmaya başlayınca Çin 
bölgesine doğru gidiyorsunuz. 
Düşünün ki kızların Çin bölgesi-
ne doğru gittiğini bu insanların 
safiyetini muhafaza edebilmele-
ri mümkün mü? İşte son olarak 

yaşana hadiseler hepimizin malu-
mu. Guanci şehrinde çalışan 250 
kadar Uygurlu kıza 500 kadar 
Çinli saldırdı. Bu durum kavgala-
rın çıkmasına sebep oldu. Ve bu 
yüzden pek çok Uygurlu kardeşi-
miz şehit oldular. 

Orası zaten patlamaya hazır 
halde. Her göç, her gelen Çinli 
beraberinde potansiyel bir patla-
ma gazın sıkışması gibi bir hadi-
se meydana getiriyor. Ne kadar 
komünizmden bahsedilse de 
Çinliler orada kendileri birin-
ci sınıf insanlar olarak görüyor-
lar, sınıfsız bir toplum yok yani. 
Uygurları ise kendilerine köle 
olarak görüyorlar. Bu durumda 
Uygurlulara akıllarına gelen her 
şeyi yapmak onlarca mubah hale 
geliyor. Zaten birçok iş yerleri-
ne Çinliler sahipler. Çin’den ham-
madde alırken Uygurlar 5 liraya 
alırken onlara 3 liraya veriliyor. 
Ve kimliklerin çarpışması orada 
sorun oluyor. Son çıkan hadise-
ler de bilhassa bu sebepten dola-
yı.  Göçmen Çinliler tarafından 
bizimkileri taciz etmeleriyle başlı-
yor. Ve demek ki 3 yıl önce benim 
orada gördüğüm şehrin kimliğiy-
le şimdiki kimliği arasında bayağı 
ciddi bir farklılaşma var.  Demek 
ki göç çok hızlı. Burada planlı bir 
durum söz konusu.  

Özdemir: Ortada bütün hak-
ların, özgürlüğün, vatanın gasp 
edilmesi söz konusu. Acaba hak-
ların aranabileceği bir zemin 
mevcut mu? Yani Çin makamları 
biz suçlulara gereken cezayı vere-
ceğiz gibi bir şey söylediler mi?

Saka: Orada çok temel bir 
hak ihlal edildiği için diğer hak-
ları aramanın pek bir alemi yok. 
Şimdi ısrarla oradakilere kendi 
vatandaşımız diyorlar. Meseleyi 
tartıştığınız zaman kendi iç 
meselemiz diyorlar. Bir ülkede 
vatandaşların birbirlerine bağlı 
olabilmeleri için temel şartları 
vardır.  Bir duygu, tarih bera-
berliği lazım. Şu anda bakarsa-
nız orada hangi tarih ve duygu 
beraberliğinden söz edebi-
lirsiniz ki? Tarihen sabit, orası 
Çin’den tamamen farklı bir Türk 
memleketi. Türkistan orası. Ulu 
Türkistan diye ifade ettiğimiz, 
1.828.418 kilometre karelik bir 
yer. Türkiye’nin neredeyse 2.5 
katı. Çinliler bizi farklı bir millet 
olarak kabul edemedikleri için 
haliyle insan haklarını tanımala-
rını da bekleyemezsiniz. Elbette 
günümüzde iletişim teknolojisi 
çok gelişti. Bu vesileyle içeride 
meydana gelen hadiseleri dünya-
ya iletebiliyoruz.
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doğalgaz zengini Sincan bölgesine 
tam 60 yıldır adeta üşüşüyor. 

Tibet için de durum Sincan böl-
gesinden pek farklı olmadı, sade-
ce bölgeye göçen Çinli sayısı biraz 
daha azdı.

Yabancı uzmanlar, Tibet ve 
Sincan’ın Çin’in tamamlayıcı par-
çaları olduğu kanaatiyle, hüküme-
tin bu iskân politikasının güven-
lik endişeleri göz önünde bulun-
durularak düzenlendiğini dile geti-
riyorlar.

Indiana Üniversitesi 
(Bloomington) Profesörü Elliot 

Sperling ise bu görüşe Çin’in Çin 
azınlıkları olarak tanımlamaya çalış-
tığı grupların katılmadığını söylü-
yor. Profesör Sperling’e göre sürtüş-
menin sebebi farklı, bu etnik grup-
lar bir zamanlar bir devlete sahip 
olduklarını hala hafızalarında canlı 
tutuyorlar. 1951 öncesinde Çin, 
Tibet üzerinde yetki kullanmıyor-
du. Tibet Dalai Lama idaresindeydi. 
Sincan ise Mao’nun askeri birlikle-
rini çektiği 1945-1949 yılları arasın-
da Doğu Türkistan Bağımsız İslam 
Cumhuriyeti olarak var olmuştu.

Güvenlik konusunun Pekin’in 

temel prensibi olduğunu Wenran 
Jiang (Alberta Üniversitesi, Kanada) 
da vurguluyor: “Artan Çinli popü-
lasyonu ve askeri garnizonları, 
hudut güvenliğini ve Pekin’in azın-
lıklara yönelik “kati temel prensi-
bi” olan güvenliğini güçlendiriyor. 
Şuna hiç şüphe yok ki, ayrılıkçılığa 
yönelik her tür istek yok edilmeye 
mahkûm olacaktır.” 

Azınlıklar, Ekonomik Kalkınma 
Planının Dışında Bırakıldı

“Hızlı ekonomik gelişmeler 
aslında Sincan’ı daha da zenginleş-
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Özdemir: Peki gayretleri 
yeterli buluyor musunuz? Mesela 
Türkiye’nin yaklaşımı nasıl, Türkî 
devletlerle hem fiziki olarak bir 
komşuluk durumu söz konusu. 
Gerek Türkî devletlerinin gerekse 
Türkiye’nin ve İslam dünyasının 
tepkilerini nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Doğu Türkistan halkı bu 
tepkileri nasıl değerlendiriyor?

Saka: Ortalama bir Doğu 
Türkistanlıya baktığınızda onlar 
kendilerini haklı olarak yalnız his-
sedeceklerdir. Neden? Oradaki 
insan, duygularıyla hareket edi-
yor. Orada neler olduklarını görü-
yor, biliyor. Çünkü ateş düştü-
ğü yeri yakar. Onlar bazı olayları 
aklıselim olarak değerlendireme-
yebilirler. Bizim bir hassasiyeti-
miz var. Dünyanın hiçbir yerinde 
anayurdu, anavatanı, atayurdu, 
yavruvatan gibi kavramlar yok-
tur. Sadece bizde var.  Çektiğimiz 
ıstırabın, işkencenin kelimeler-
le, kavramlarla ifadesi mümkün 
değil. Hem Doğu Türkistan’ın 
Türkiye Cumhuriyetiyle ilgili has-
sasiyetleri çok fazladır. Ona bir 
zarar gelecek olursa kendilerini 
feda etmekten kaçınmazlar. Bu 
noktada Türkiye’yle çok büyük 
dargınlığımız yok. Evet, ufak 
tefek dargınlıklar olsa da şunu 

da kabul etmek lazım, Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğundan beri 
Çin’e ilk defa bir Başbakan nez-
dinde “vahşet yapılıyor” demiş-
tir.  Bu konuyu BM’ye kadar taşı-
rız denebilmiştir. Bu en azından 
şu an Türkiye’deki mevcut insan-
ların dirayetini göstermek açısın-
dan çok güzel bir olaydır. 

Ve Cumhurbaşkanı Gül’ün 
bizim oradaki soydaşlarımı-
zı ziyareti çok büyük bir hadi-
sedir. Bununla bağlantılı olarak 
Türkiye’ye yönelik var olan has-
sasiyetimiz diğer taraflara yok-
tur. Türkiye’ye biraz daha gözü-
müzün incisi gibi bakıyoruz. Ama 
komşu ülkelerle alakalı ciddi eleş-
tiriler var. Tabii şunu da unut-
mamak lazım ki, devletler arası 
politikalarda duygusallık aran-
mamalı. İlişkiler kendi araların-
da karşılıklı dengeler ve menfa-
atler üzerine kuruludur. Örneğin, 
Kazakistan’ın Çin’le sınırı var. 
Kazakistan’ın çok rahat hare-
ket etmesini bekleyebilir miyiz? 
Şartlar oluşmadığı müddetçe her 
devlet kendi dengelerini göze-
terek hareket etmek durumun-
dadır. Ama şunu da unutmamak 
lazım. İnsanın fıtratında bugün 
zulme uğrayanın bir Türkistanlı 
olmasıyla bir Rum olması arasın-
da, bir Slavla bir Yahudi olma-

sı arasında fark yoktur. Kesinlikle 
olmamalıdır. Yani farz edelim ki 
aynı zulümler Rumlara yapılsaydı 
karşı çıkmayacak mıydık? Yürüyüş 
yapmayacak mıydık? Protesto 
etmeyecek miydik? Elbette tüm 
gücümüzle yapacaktık. Biz zulmü 
kimin yaptığına veya zulme uğra-
yana da bakmamalıyız. 

Özdemir: Malum oradaki 
mesele ilk etapta önce Uygur 
Türklerine mal edildi. Ondan 
sonra Rabia Kadir isimli bir 
hanımefendinin, Dünya Uygur 
Kongresi ve birkaç kurul daha bu  
olaylardan sonra gündeme geldi. 
Bununla alakalı taraflar kimler-
dir, Rabia Hanım ne kadar temsil 
eder orayı?

Saka: Nasıl ki denizde boğu-
lan insan ipin ya da simidin kim 
tarafından uzatıldığına bak-
maz. Aynı şekilde zulme uğra-
yan bu insanlardan böyle değer-
lendirme yapmaları beklenemez. 
Zaten mazlum ve işgal altında-
ki milletlerin temel yazgısı ve 
en büyük dezavantajı budur. 
Oyunun kurallarını biz belirle-
miyoruz. Bu oyunu ne biz baş-
lattık, ne de biz bitirebilecek-
mişiz gibi gözükmüyoruz. Sanki 
ben bu hadiselerde Amerika’nın 
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tirdi, peki neden bölgede gerilim 
daha da yükseldi? Çünkü gelişme-
lerden tüm kârı elde eden Çinliler 
oldu, Uygurlar değil. Aynı durum 
Tibetliler için de geçerli. Ekonomik 
gelişmede odaklanılan nokta, gayrı 
safi milli hâsılanın artışı oldu, daha 
az eğitimli ve daha az yetenekli kır-
sal kesimdeki Tibetliler ve Uygurlar 
hesaba katılmadan tek yönlü geliş-
meler kat edildi.” (Robbie Barnett, 
Columbia Üniversitesi Tibet uzmanı)

Sincan’da azınlık grupların 
yaşadığı bölgelerde, pamuk çift-
liklerini terhis edilmiş Çinli asker-

ler yönetiyor, petrol ve doğalgaz 
kuyularında ithal iş gücü kullanı-
lıyor. Nitekim bu gelişmemiş böl-
geler, kalkınma planına dahil edil-
medi. (Ilihamu Tuheti, Beijing’s 
Nationalities(Pekin Milliyetleri) 
Üniversitesi Uygur profesörü)

Devlet Güvenliğini Korumak 
İçin Dini Yasaklar Uygulandı

1990’da Çin sıkı yasaklama-
lar uygulamaya başladıktan sonra, 
yetkililer (şeytan gibi göstermeye 
çalıştıkları) Dalai Lama’yı “bölücü” 
diye yaftalamıştı. Uygurlar, en ufak 

bir şikâyeti bile dile getirmek iste-
diklerinde, hemen vatan haini ilan 
edilmişlerdi. Bu sürecin ilk yılların-
da, Bequelin’e göre, Sincan’daki 
tutukluların yaklaşık %10’u devlet 
güvenliği ile ilgili suçlardan hüküm 
giymişti. 

Gerek Tibet gerek Sincan’da, 
yetkililer Çin’in diğer bölgelerin-
de rastlanmayan ibadet kısıtlama-
ları uyguluyor. Hükümet çalışanla-
rı bu iki bölgede de dini uygulama-
ların hiçbirine katılamaz, örneğin 
Sincan’da 18 yaşından küçük bir 
erkek camide ibadet edemez.
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daha etkin olduğunu düşü-
nüyorum. Belki uzak Asya’da, 
Afganistan’da vermiş olduğu 
uğraşların bununla bağlantı-
lı olduğunu da düşünüyorum. 
Hatırlarsınız sürgünde bir Doğu 
Türkistan Cumhuriyeti kuruldu. 
Tabi Amerika bunu tanımadı. 
Ama bunu kimler finanse etti 
diye de bakmak lazım. Tamam, 
bizim arkadaşlarımız oraya git-
tiler. Sürgündeki hükümetin 
başbakanları, bakanları oldu-
lar. Niye oluyorsunuz dememek 
lazım. Bunu ilk önce hür dünya-
ya mal etmek lazım. O sebepten 
Rabia Kadir kimdir, diğer arka-
daşların Doğu Türkistan cumhu-
riyeti cemiyeti nerededir, vakıf 
nerdedir?  Bunlara hiç bakma-
mak lazım. Biz topyekûn ola-
rak orada bir hürriyet istiyo-
ruz. Önce insanca yaşayabilece-
ğimiz hür bir memleket istiyo-
ruz. O yüzden politik mülaha-
zalarla, siyasi dengeler üzerin-
de durmuyoruz. Çünkü bu bera-
berinde ister istemez ayrılıkla-
rı getirecektir. Aslında hepimi-
zin amacı bir değil mi? Hepimiz 
özgür bir Doğu Türkistan isti-
yoruz. Biz amaç birliğimiz nok-
tasında hiç kimseyle ayrı yolda 
olduğumuz kanaatinde değilim.

Özdemir: Peki Abdullah 
Gül’ün ziyareti ertesinde böyle 
bir şeyin olması uluslar arası güç-
lerin müdahalesi anlamında bir 
ilişkilendirme söz konusu olabi-
lir mi? 

Saka: Zamanlaması bana 
biraz enteresan geldi. Bu hadi-
senin ziyaretin hemen sonrasın-
da cereyan etmesi sanki içeride 
bir provokasyon olması ihtima-
lini getiriyor akla. Fakat önem-
li olan patlamanın ne zaman 
olduğu değil, patlamanın ola-
cağı bir hakikatidir. Bir taraf-
ta kendi vatandaşı olan Doğu 
Türkistanlıya ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi yaparken, diğer tara-
fa da imtiyazlı vatandaş muame-
lesi yapıldığında burada bir çatış-
ma olmayacak mı? Bu kaçınılmaz 
bir şey. Bugün olamayabilirdi, 
yarın olacaktı ama neticede oldu. 
Tabi süreci daha da hızlandırmak 
isteyen insanlar vardı. Dediğim 
gibi maalesef kuralları biz koy-
muyoruz. Biz koyulan kurallara 
göre oynuyoruz. 

Özdemir: Bundan sonra Çin’in 
tavırlarında en azından göç poli-
tikasında ya da diğer haklar 
hususunda bir takım değişiklik-
ler bekliyor musunuz? Şu anda 

orada acil olarak yapılması gere-
ken şeyler nelerdir? Şartların aci-
len düzelmesi bakımından mese-
la insanı yardıma ihtiyaçları var 
mı? Orada Çin’in acilen yapması 
gereken şeyler neler? Bu anlam-
da Türk kamuoyundan beklenti-
leriniz nelerdir? 

Saka: Türkiye’deki sivil top-
lum örgütlerini demokratik 
hayatın vazgeçilmez unsurları 
olarak değerlendiriyoruz. Öyle 
de olmalıdır. Dolayısıyla bizim 
Türkiyemizden ricamız, özellik-
le sivil toplum kuruluşlarının bu 
hususta daha duyarlı olmasıdır. 
Kim nerede ne yapıyorsa, her-
hangi bir partinin amblemini tut-
madan bu davaya sahip çıkma-
lıdır. Bu bir insanlık davasıdır. 
Eğer gösteriler, mitingler, konfe-
ranslar yapılacaksa, vatandaşları-
mızın oralara katılmalarını bek-
liyoruz. Türkiye’nin ben şu anda 
yapması gerekeni yaptığı kana-
atindeyim. Uluslararası dengele-
ri üç aşağı beş yukarı biliyoruz. 
Eğer Türkiye’nin güç kaybetme-
si halinde Türk dünyasının ve 
Türkistan’ında yaşayacağı sıkıntı-
ların da farkındayız.

Çin’in ne yapması gerektiğine 
gelince ilk başta yapması gere-
ken çok net. Bu göçü derhal 
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Sperling, şunları da ekliyor: 
“Uygurların Orta Asya’daki diğer 
halklarla olan bağlantısı ve Türk 
kimliği de Çin’in törpülemek iste-
diği ve tehdit olarak algıladığı bir 
faktör(unsur).”

Komünist Parti’de Taktik 
Konusunda Tartışmalar Baş 
Gösterdi.

Sperling, Uygurların kültürel 
geleceği için de ümitsiz(karamsar). 
“Çin hükümeti tarihin akışıyla bir-
likte Çinlileştirmenin kaçınılmaz 
bir sonuç olacağına inanıyor. Fakat 
bu sonuç sürtüşme çıkmaksızın 

gerçekleşmeyecektir. Zira halklar 
kendi bölgeleri içinde yok sayılıp, 
tecrit ediliyor.”

İşte son yaşanan şiddet olay-
larında sürgündeki Uygurları suç-
layan yetkililer azınlıklara yöne-
lik politikalarını değiştirmedikleri-
ni gösterdiler. Nitekim Tibetlilere 
yönelik politikalar da 18 aydan 
bu yana değişmedi gitti. Bu duru-
mu Bequelin şu sözlerle açıklıyor. 
“Çinliler zaman, iktidar, kaynak-
lar kısacası her şeyi kendi ellerinde 
tutuyorlar.”

İktidardaki Komünist Parti için-
de de bir takım münakaşa sin-

yalleri alınıyor. Profesör Jiang; 
“Yetkililerin yapması gereken şey 
problemin farkına varıp kabullen-
mek” diyor ve daha anlayışlı lider-
lerin Pazar günü yaşanan şidde-
te baskılar ve yasaklar yerine daha 
makul cevaplar arayacağına ina-
nıyor. 

Profesör Tuheti geçen 
Ağustos’ta kendi blogunda “ 
Sincan’daki azınlık grupları fakir ve 
geri kaldığı takdirde, bölgede barış 
ve istikrar sağlamak zor olacak-
tır” diye açıkça belirttikten sonra 
gözaltına alındı.



durdurmalı, hatta geriye doğru 
çevirmelidir. Kaynaklardan Doğu 
Türkistanlılar daha fazla istifa-
de etmelidir. Türklerin kim-
likleri muhafaza edilmelidir. 
Anadilimizi tekrar eğitim haya-
tında kullanma noktasında ağır-
lık oranını tekrar %100’e çevril-
melidir. Ek ders olarak koysun-
lar. Orada yaşayanlar öğrenebil-
diklerini öğrensinler. Ama bun-
lardan vazgeçebilmemiz müm-
kün değildir. Ve en önemlisi de 
şehri modernleştirme adına var 
olan tarihi varlıklarımızı da orada 
yok etmemelidirler. Bunu yapa-
rak şehrin kimliğini öldürüyorlar. 

En önemlisi orada ciddi kana-
yan bir yara var. Bir insanın kendi 
neslini sürdürme hakkı yok mu? Bu 
çok tabi bir hak değil mi? O zaman 
bize niye nüfus sınırlaması yapıyor-
lar. İlla da oradaki çocuk sayınız 1 
ya da 2 olacak diye diretiyorlar. Biz 
ise bunların serbest bırakılmasını, 
insanın kaç çocuk yapmak istediği-
ne kendi karar vermesini istiyoruz. 
Nüfus planlamalarını kesinlikle kal-
dırmalarını istiyoruz.

Özdemir: Peki Türkiye’ de bu 
anlamda Doğu Türkistanla ilgili 
gelişmeleri takip edeceğimiz  bir 
yayın organı, bir web var mı?

Saka: İstanbul’da Doğu 
Türkistan Maarif Derneği var-
dır. Yine ciddi anlamda müca-
dele eden genç arkadaşlarımı-
zın yer aldığı Doğu Türkistan 
Vakfı, Doğu Türkistan Göçmenler 
Derneği vardır. Ama Avrupa tek-
nolojik olanaklar açısından biraz 
daha verimli. İnsanlarımız bura-
daki vakıf ve derneklerden bilgi 
edinebilir. Son hadiseler müca-
deleye ivme kazandırmıştır. 
Kamuoyunun bundan sonra çok 
daha fazla bilgi edinecek ve çok 
daha fazla duyarlı olacağı kana-
atindeyim. 

Özdemir: Peki siz geri dönme-
yi hiç düşündünüz mü?  

Saka: Şimdi bana soruyorlar 
sen Kazakistan’a yerleşir misin? 
Hayır. Benim Kazakistan’a yer-
leşmek gibi bir kaygım yok. 
Gitmem de. Ben bu toprak-
larda büyümüşüm. İstanbul 
doğumluyum. 3 yıl kaldım ben 
Kazakistan’da. Ama bana han-
gisi daha yakın diye sorarsa-
nız, tamam simaları orada bana 
yakın geliyor. Ama şehir ola-
rak baktığımızda İstanbul 
bana daha yakın geliyor. Ben 
şimdi Amasra’ya gittiğim-
de bir Avrupa’daki şehirlerden 
pek farkı yok. Ama bir Urimçi, 
Kaşgar, Aksu bunlara gittiğiniz-
de dersiniz ki burası Müslüman 
şehri. Yani ısrarla soruyorlar 
bize gider misiniz diye. Ben niye 
gideyim ki? Bu vatanın evla-
dı olarak görüyorum kendimi. 
Allah nasip etti, Kudüs’e gittim 
hiç yabancılık çekmedim. Niye? 
Çünkü ben orada değer yansı-
malarımı gördüm. Belki giyim 
tarzımız, rengimiz farklı olabi-
lir ama şehre ait hissediyorum 
kendimi. Baktığımda şehir beni 
anlatıyor sanki. Ağabeyimi ziya-
ret vesilesiyle Avrupa’ya gittik. 
Orada kimsenin bir kimliği yok. 
Yani şehrin kimliğinin yansıması 
sanki insanların kimliğinin yan-
sımasından bana daha gerçek-
çi geliyor. 

Mutlaka daha önceden bura-
ya gelmiş sonra tekrar geri dön-
meyi isteyen insanlar vardır. 
Memleketlerine dair içlerinde 
bir boşluk hisseden arkadaşlar 
muhakkak geri dönmek isteye-
ceklerdir. Burada yaşayan genç 
öğrenci arkadaşlarımız birçoğu 
Urunçi’de, Kaşgar’da, Aksu’da 
doğmuş insanlar. Bunlar tabii 
ki dönmek isteyeceklerdir. Ama 
onların şöyle bir avantajı var. 
İnsanların mı benzeşmesi mi 

önemli yoksa şehirlerin benzeş-
mesi mi? Ben şehirlerin benzeş-
mesini çok daha önemsiyorum.

Bazı yerlerde bize göçmen 
diyorlar. Gerçi ben bu lafı çok 
yerde duymadım Allah’a şükür 
ama dediklerinde de hemen 
uyarıyorum. Ben göçmen deği-
lim, muhacirim diyorum. Hatta 
siyasette farklı bir mücadelemiz 
vardı. Sizler göçmensiniz, bizler 
şuyuz vs.. Ben de onlara diyorum 
ki, kardeşim bana bir şey söy-
leyeceksen muhacir diyebilirsin. 
Ama ben sana çok rahat göçmen 
diyebilirim dedim. Niye dedi. 
Sen dedim Rize’den, Urfa’dan 
Ankara’dan ekonomik sebepler-
den veya keyfi göçmüşsün bura-
ya. Bizi Pakistan’dayken gel yer-
leş diye Amerika davet etti. Yine 
o günlerde Suudi Arabistan’a 
giden insanlarımız var. Hepsi bizi 
muhacir olarak aldılar. Bu sebep-
ten dolayı her zaman uyarırım. 
Aynı şekilde Batı Trakya’daki 
arkadaşlarımı da “siz göçmen 
değilsiniz, muhacirsiniz” diye 
uyarırım. Çünkü o arkadaşlarda 
mecbur bırakıldıkları için burala-
ra geldiler. 

Özdemir: Muhacirlikte bir 
kimlik var.

Saka: Tabi bu kimlikle alaka-
lı. Bugün bu insanlar kendileri-
ni göçmen olarak vasıflandırır-
larsa o zaman bizim Balkanlara, 
Bulgaristan’a Yunanistan’a söy-
leyecek bir lafımız kalmaz. Biz 
muhaciriz. Muhacir olduğumuz 
için zaten Batı Trakya’ya bir şey-
ler söylüyoruz. “Bizim orada 
yaşayan insanlarımız var ve onla-
rın temel hak ve özgürlükleri 
verilmelidir” diyoruz. 

Özdemir: Teşekkürler…

Saka: Ben teşekkür ederim.

Dosya
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Çin’in, Doğu 
Türkistan’ın Urumçi 
kentinde 5 Temmuz’da 
yaptığı katliam-
lar Türkiye gündemi-
ni çok ciddi bir şekil-
de etkiledi. Olayların 
vuku bulduğu ilk gün-
den itibaren Türkiye’de 
halk nezdinde muh-
telif tepki ve eylemler 
gerçekleştirildi. Halkın 
olaylara karşı tepkisinden ziya-
de siyasilerin bu meseleyi tar-
tışma konusu yapmış olmala-
rı da işin önemini ortaya koyu-
yordu. Ne hazindir ki: Çin bas-
kısı altında 60 senedir ezilen 
Doğu Türkistan, Türkiye’de 
daha yeni gündeme getiriliyor. 
Tabi bundan evvel de bu mese-
leyi devamlı takip eden muh-
telif basın-yayın organları ve 
dernekler olmuş olsa da bun-
lar maalesef dertlerini kamuo-
yuna yansıtmada yetersiz kalı-
yordu. Lakin 5 Temmuz olay-
larından sonra Türk medyası 
birden bu meseleye yoğunlaşı-
verdi. Ve bu meseleyle alaka-
lı birtakım komplolar ve siya-
si çözümlemeler de yapıldı. 
Mesela Urumçi’deki şehit sayı-
sı, tartışılan meseleler arasın-
daydı. Basınımızda bu sayı 140-
150 arasında bir rakam ola-

rak verilirken Doğu Türkistan 
davası üzerine kurulu dernek-
ler bunun aksini söylüyor ve 
şehit sayısının 1000’i bulduğu-
nu iddia ediyorlardı. Keza bu 
katliamların, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün Çin gezisin-
den döndüğü gün hemen yapıl-
mış olması da farklı çözüm-
lemeler üretmeye çok müsa-
it bir mesele olsa gerek. Hâsılı 
Doğu Türkistan’da yaşanan son 
gelişmelerin üzerine Umran 
dergisi olarak bu sayıda Doğu 
Türkistan’a geniş bir yer ver-
dik. Merak edilen meseleleri 
Doğu Türkistan davasını üst-
lenen farklı kişi ve kurumlara 
sorduk.  

Doğu Türkistan davası-
na yürekten gönül veren 
“Doğu Türkistan Maarif Ve 
Dayanışma Derneği” başka-
nı Hidayet Oğuzhan ile görüş-
tük. Kendisine Doğu Türkistan 

topraklarının yaşadığı 
tarihi süreçleri, bölge-
de yaşayan Müslüman 
Türklerin Çin istilası-
na uğrama sebeplerini, 
bölgede yaşayan Uygur 
halkının bugünkü vazi-
yetini sorduk. Hidayet 
Oğuzhan: “Doğu 
Türkistan’ın stratejik 
önemi ve doğal kay-
nakları sebebiyle Çin’in 

bu toprakları hep elinde tut-
maya çalıştığını ve bunun sebe-
binin de Doğu Türkistan top-
raklarının, Çin’i Orta Asya ve 
Batı ülkelerine karşı koruyan 
bir stratejik yapısı olduğunu” 
söyledi.

Doğu Türkistan meselesinin 
bugüne kadar Türkiye günde-
minde hiçbir şekilde gündem 
oluşturmamasından ve sadece 
basit bir vakıf \dernek hassasi-
yetiyle sınırlı kalmasından da 
yakınan Oğuzhan şunları ekle-
di: “Gündeme getirilme soru-
nu sadece Türkiye’de değil, 
bütün dünyada var olan bir 
şeydi. Başta komşumuz ve soy-
daşımız olan Türkî cumhuriyet-
ler ve İslam dünyasından hiç-
bir ülke bu meseleyi dert edin-
medi. Hepsi Çin’e karşı olan 
siyasi ve ekonomik çıkarları-
nı düşündü, kimileri de Çin’e 
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komşu olduğu için korkuyor-

du. Türk ve İslam dünyasın-

dan ses gelmediği için de Çin 

bundan yararlandı ve “Şangay 

İşbirliği Örgütü’nü” kurdu. Bu 

örgüt bizim davamızı yok etme 

hususunda çok etkili oldu. Bir 

diğer sebep de hiç şüphesiz 

Çin’in yükselen ekonomik ve 

askeri potansiyelidir. Eskiden 

Çin’i insan hakları konusunda 

eleştirebilen Batı ülkeleri de 

artık Çin’e karşı koyamamaya 

başladı. Batı’ya karşı saf tutan 

ve bizim İslam âlemi dediğimiz 

ülkeler de (başta İran) Çin’in 

safına kayınca biz de haliyle 

umudumuzu kestik.”

Oğuzhan; Türk ve İslam 

dünyasının Doğu Türkistan 

davası hakkındaki tutumun-

dan hem kendisinin, hem de 

Doğu Türkistan’da yaşayan 

Müslüman Türklerin memnun 

olmadığının altını çiziyor. Lakin 

Türkiye’nin Doğu Türkistan 

meselesine yaklaşımları hakkın-

daki farkı da belirtti: “Bizim hal-

kımız Türkiye’yi gerçekten çok 

sever. Hatta Orta Asya coğraf-

yası içinde kendini Türkiye’ye 

en çok yakın bilen millet Doğu 

Türkistan’dır. Bugün Orta 

Asya’da Türkî cumhuriyetler-

de yaşayanlar Türk oldukları-

nı söylemiyorlar, ama biz söy-

lüyoruz. Kazakistan’daki birine 

“Türk” dediğimiz zaman bize 

“Hayır ben Kazak’ım” der, bir 

Özbekistan’lı da “Türk” dedi-

ğimiz zaman “Ben Özbek’im” 

der. Tabii ki bu, maalesef 70 

senelik bir Rus işgalinden hâsıl 

olan bir vaziyet. İnsanların din-

leri, kültürleri asimile edildi. 

Hatta isimleri bile kalmadı, 

adlarının yarısı Rusça…

Netice itibariyle Doğu 
Türkistan bu yönden çok daha 
farklıdır. Dinlerine ve kültürle-
rine çok daha bağlıdırlar. Kendi 
kültürlerini ve maneviyatlarını 
koruyan tek Türkî halktır Doğu 
Türkistan.” Keza Türkiye’nin 
önemini de çok iyi kavramıştır. 
Bu sebeple Doğu Türkistan’da 
devlet kuran liderlerimiz her 
zaman Türkiye’ye bağlanmaya 
çalışmışlardır.”

Türkiye’nin Doğu Türkistan 
halkı nazarındaki ehemmi-
yetini bu şekilde anlatan 
Oğuzhan’a, Doğu Türkistan 
meselesi üzerine Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu 
olayı “vahşet” ve “adeta soy-
kırım” olarak değerlendirme-
sini ve Sanayi Bakanı Nihat 
Ergün’ün Çin’i boykot çağ-
rısını sorduk:  “Bugün Doğu 
Türkistan davasına sahip çıkan 
bütün teşkilatların Türkiye’ye 
baktığını, Türkiye’den medet 
umduğunu ve buna karşın 
Türkiye bugüne kadar Doğu 

Türkistan meselesinde maale-
sef net bir tavır ortaya koya-
madığını”  söyleyen Oğuzhan; 
5 Temmuz olaylarından sonra 
Hükümetin gösterdiği tavır-
lar hakkında olumlu konuştu 
ve “Katliamların başladığı ilk 
zamanlarda yapılan açıklama-
lar biraz sönüktü. Bizi fazla 
tatmin eden açıklamalar değil-
di. Biz de bu konuda biraz 
daha sert tutumlar göster-
mesi konusunda kendilerine 
devamlı taleplerde bulunduk. 
Çin’e daha net bir tavır sergile-
mesi gerektiğini söyledik. Son 
zamanlarda yapılan açıklama-
lar oldukça yerindeydi; ama 
bunlar maalesef yeterli kalmı-
yor. Biz bu hususta fiili uygu-
lamalar bekliyoruz. Bu mese-
leyle alakalı Çin’e karşı ekono-
mik ve iktisadi anlamda baskı, 
boykot vs. ne gerekiyorsa 
yapılmasını bekliyoruz. Keza 
büyükelçiliğimizin Çin’den geri 
çekilmesi gerektiğini düşünü-
yoruz. Mesela Ürdün, hiç aklı-

Dosya

Bugün Orta Asya’da Türkî cumhu-
riyetlerde yaşayanlar Türk oldukla-

rını söylemiyorlar, ama biz söylüyoruz. 
Kazakistan’daki birine “Türk” dediği-
miz zaman bize “Hayır ben Kazak’ım” 
der, bir Özbekistan’lı da “Türk” dediği-
miz zaman “Ben Özbek’im” der. Tabii ki 
bu, maalesef 70 senelik bir Rus işgalin-
den hâsıl olan bir vaziyet. İnsanların din-
leri, kültürleri asimile edildi. Hatta isim-
leri bile kalmadı, adlarının yarısı 
Rusça…
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mıza gelmediği halde Çin’den 
büyük elçiliğini geri çekmiş. Bu 
bizi gerçekten sevindirdi. Bu 
tür hamleleri asıl Türkiye’nin 
yapması lazımdır.” beyanın-
da bulundu. Boykot çağrısını 
da sonuna kadar desteklediği-
ni söyleyen Oğuzhan çok net 
konuştu: “Şunu çok açık söyle-
yebiliriz ki Türkiye Çin’e bağlı 
bir ülke değil. Belki ticari bir 
takım ilişkiler olabilir ama ‘Çin 
olmazsa biteriz’ diye bir şey de 
yok…”

Kamuoyunun ve bizim de 
en çok merak ettiğimiz mesele 
ise Doğu Türkistan toprakla-
rında yaşayan Müslüman Türk 
halkının akıbetinin ne olaca-
ğıydı. Bu hususta Sn. Oğuzhan 
“Bugün Çin, dünyaya Doğu 
Türkistan’da her şeyin nor-
male döndüğünü söylüyor 
ama biz bunu kesinlikle kabul 
etmiyoruz. Bugünden sonra 
Doğu Türkistan artık eskisi 
gibi olmayacak. İşgalci Çinliler 
artık bu topraklarda eskisi gibi 
yaşayamayacaklar; çünki ölen 
insan sayısı 2000’i buldu ner-
deyse. Biz bunu söylediğimiz 
zaman bunu mübalağa olarak 
görüyorlar ama oradan gelen 

vatandaşlar bunu söylüyorlar. 
Bu kadar büyük bir vahşetin 
ardından Doğu Türkistan’da 
yaşayan Müslüman Türkler 
elbette ki direnişini göstere-
ceklerdir. 60 senelik bir işga-
lin ve istibdadın ardından 
artık kimse Çin ile beraber 
yaşamak istemiyor. Madem 
ki bu dava uğruna bu kadar 
kurban verdik; bu verdiği-
miz kurbanların, şehidlerin 
meyvesini vereceğine inanı-
yoruz. Yaşanan son olayla-
rı da, bağımsızlığımıza açılan 
bir kapı olarak görüyoruz.” 
dedi. Bildiğimiz üzere başta 
ABD olmak üzere Almanya 
ve Fransa gibi Avrupa ülke-
leri de Çin’i Urumçi katlia-
mı konusunda uyarmışlardı. 
“Bu ülkelerin tutumları sami-
mi ve olumlu mudur” diye sor-
duk ve şu cevabı aldık: “Batı 
dünyası bu konuya başka bir 
şekilde bakıyor, hesaplarını 
başka şeyler üzerine yapıyor-
lar. Ama (büyüyen bir teh-
like olarak) Çin’i bir şekilde 
sıkıştırmaya çalışacaklar. Ve 
biz de Doğu Türkistan dava-
sını sahiplenen insanlar ola-
rak başta Türkiye olmak üzere 
dünya ülkelerinin bu konuda 
Doğu Türkistan’a sahip çık-
maları için elimizden geleni 
yapacağız inşallah.”

Türkistan davası üze-
rine yoğunlaşan isimler-
den bir tanesi de Marmara 
Üniversitesi öğretim üyesi ve 
Siyasal Vakfı Başkanı Yrd. Doç. 
Fahri Solak’tır. Kendisi Türk 
Cumhuriyetleri’nde uzun süre 
görev yapmış, Türk ve İslam 
dünyasını iyi tanıyan biri olarak; 
Türkistan ve Kafkasya bölgesi 

üzerine muhtelif yazı ve maka-
leler de neşretmiştir. Eserleri 
arasında en mühim olanların-
dan bir tanesi de “Türkistan 
ve Kafkasya Bibliyografyası 
(Tezler, Kitaplar, Makaleler)” 
isimli eseridir. Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği tarafından 
yayınlanmış olan ve 1928-2008 
yılları arasında 60 yıllık süre-
de Türkçe araştırma ve yayın-
ları ihtiva eden bu kitap; Türk 
dünyası üzerine araştırma yap-
mak isteyenler için çok önem-
li bir envanter sunmaktadır. 
Kitapta 1.540 tez, 2.746 kitap 
ve 8.252 makale olmak üzere 
12.500’den fazla künye mun-
tazam bir şekilde listelenmiş-
tir. Ayrıca kitabın Giriş yazı-
sında Türkistan ve Kafkasya 
ile ilgili Türkçe araştırmalar 
dönemler itibariyle analiz edil-
miştir.

1 Doğu Türkistan Maarif Ve Dayanışma 

Derneği – Doğu Türkistan Raporu

2 Doğu Türkistan Davası – İsa Yusuf Alptekin / 

Seha Yayınları

Dosya

Fahri Solak
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Son yaşanan olaylar dola-
yımıyla da çok yakından anla-
şıldı ki, İslam dünyasının gele-
ceğe projeksiyonunda sağlıklı 
bir tarih felsefesi anlayışı kırıl-
maya uğramıştır. Tarihe meta-
fizik bir anlam yüklemek yeri-
ne, şu an olup bitenlerin bir 
“tarih” olduğu bilincini tek-
rar hafızamızda uyandırırsak 
ve biraz kendimizden ve dün-
yadan mesafeli olarak olayla-
ra yaklaşırsak, aslında hemen 
ve şimdi yeniden bu kırılma-
ları düzeltmek üzere hareke-
te geçmemizin gerekli olduğu-
nu da anlayacağız. “Tarih fel-
sefesi” derken, aslında sorunun 
daha bir “kurucu” pozisyonun-
da tartışılması gerektiğinin far-
kındayım. Ancak bu yazıda bir-
kaç olaydan hareketle, Tarih 
felsefesine giden tartışmanın 
alt düzeyinde, hangi donanım-
ların eksikliğiyle malul oldu-
ğumuzu hatırlatmak istiyorum. 
Üzerinden zaman geçmiş olsa 
da iyi örnekler olması ve hep 
farklı şekillerde tekerrür etmesi 
hasebiyle bazı olaylardan hare-
ketle meselelere yaklaşmanın, 
pratiğin teorisine doğru küçük 
bir adım olacağını da umuyo-
rum.  Daha sonra “külli” ya da 

“tümel” bir dille tarih okuması 
yapmaya çalışacağım.  

Yaklaşık birkaç yıl önce 
Danimarka’da bir karikatür 
krizi yaşanmıştı. Bu olay iyi ana-
liz edildiğinde, aslında soru-
nun birçok boyutlarını görmek 
mümkündür. Bildiğimiz gibi 
Danimarka’da bir gazete Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’e yakışma-
yacak tarzda karikatürler yayın-
ladı. Daha sonra Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde aynı karika-
türler haber olarak tekrar tek-
rar yayımlandı. Bunun üzerine 
İslam dünyasının farklı ülkele-
rinde farklı boyutlarda tepki-
ler oluştu. Bu tepkiler karşısın-
da Avrupa hükümetleri ve bası-
nı iki şeyin altını çizdiler; basın 
özgürlüğü ve şiddetin Müslü-
manlara has genetik bir özel-
lik olduğu. Şüphesiz karikatür-
lerin basın özgürlüğü gibi bir 
çerçevede ele alınması zaten 
mümkün değildir. Ancak bu 
olay dolayımıyla Müslümanın 
tepkisindeki iki noktaya dikkat 
çekmek gerekir: ilki, bu tepki-
lerin palyatif, reaksiyoner ve 
zaman zaman şiddete kayma-
sı, Batı dünyasının çizdiği Müs-
lüman imajının teyid edilme-
sine sebep olmaktadır. Ayrıca 
global planların yaşadığı meş-
ruiyet krizini aşmada da ciddi 
katkıları olacaktır böyle si bir 
imajın teyidi. Diğer yandan, 

bir İslam fobisinin şiddet üze-
rinden tüm dünyayı bu global 
plana yardım etmeye mecbur 
etmesi söz konusu. Esas burada 
vurgulamak istediğim nokta, 
müslümanların, ajite edici olay-
lar karşısında reaksiyoner tavır-
larla gündeme gelmesidir. Hal-
buki dünya insanlığına öneri 
sunan, yol gösteren ve sürek-
liliği bulunan bir tavır gerekli-
dir. Dolayısıyla bu tekrar edi-
len filmin, altını kuvvetle çizdi-
ği husus; reaksiyoner tavırların, 
tarihe müdahil olma yerine nes-
neleşmeyi beraberinde getir-
diğidir. Tam da bu noktayı bir 
donanım zafiyeti olarak mimle-
yip kenara koyuyoruz. Aslında 
bundan önce İtalya’yı da pro-
testo edip mallarını almamıştık. 
Peki sonra ne oldu?

İkinci hatırlatmak istediğim 
olay, Türkiye’de uzun süredir 
üzerinde tartışmaların sürdü-
ğü kredi kartları meselesidir. 
Tabii burada dikkat çekeceğim 
boyut, kredi kartı faizlerinin 
çok yüksek olması vs. değildir. 
Bu tartışmalar esnasında tele-
vizyon mikrofonlarının kendi-
lerine yöneltildiği insanlar şun-
ları dile getiriyorlardı: ilkin, çok 
kredi kartı kullanımının yasak-
lanarak bir ya da ikiyle sınır-
lanması. İkincisi, kredi kartı 
limitlerinin maaşın en fazla iki 
katı olması. Bu önerilere dikkat 

ÖZNE, TARİH VE İNSAN
MUSTAFA TEKİN*

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi İlahiyat 
Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi.
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edildiğinde, çok önemli sorun-
lara işaret ettiği görülecektir 
ki, sadece kredi kartı meselesin-
de değil, genel olarak günde-
lik yaşamda karşılaşılan birçok 
olayda da kendisini göstermek-
tedir: Toplum içinde fertlerin 
hayatı, çevresi, dünyası ve gide-
rek ülkesiyle ilgili gerekli karar-
ları kendi başına, bir tarihi ve 
kültürel hafızaya yaslanarak, 
iç dinamikleri ve motivasyon-
ları ile değil; dışarıdan hatır-
latma, müdahale ve yasaklama 
ile almaya çalışmasıdır. Alım 
gücünü bildiği halde, bunun 
üstünde kredi kartlarıyla alışve-
riş yapan ve dışarıdan müdaha-
le olmazsa iradesini kullanama-
yacağını deklare edenler hiç te 
azımsanacak sayıda değildirler 
ve gündelik birçok sorunlarına 
da yaklaşımları böyledir.  

Tam da böyle bir mesele-
de, konunun problematik oluş-
turan boyutuna sıçrayış yap-
mak mümkündür. Çünkü prob-
lem sadece kredi kartı ya da 

daha da marjinalleştirerek tar-
tışılan birkaç maddeden iba-
ret değildir. Genel olarak pers-
pektif bozukluğunun muhtelif 
problemlere ve gündelik yaşa-
ma yansımalarıdır. Bu bakım-
dan asıl problem; özne olma-
mak, iradesini kullanmamak, 
kendi gücü, kültürü ve tarihin-
den habersiz bir şekilde, başka-
larının müdahalesi üzerinden 
dizayn olunmayı alışkanlık hali-
ne getirmek.

Bu aktüel örneklerin dışın-
da, tarih aralığını biraz daha 
genişleterek İslam dünyasında-
ki mesiyanik beklentilere de 
dikkat çekmek gerekmektedir. 
“Mesiyanik beklenti” kavram-
sallaştırması ile neyi anlatmak 
ve hangi özelliklere vurgu yap-
mak istiyoruz? Bunun cevabını, 
belki şöylesi pratik bir sorunu-
muza işaretle daha net verebili-
riz: Kültürel, siyasal, toplumsal 
vb. tüm alanlardaki problem; 
ferdi ve kolektif sorumluluk-
lardan kaçarak mümkün oldu-

ğunca yetkisi bol, sorumlulu-
ğu az tasarruflarda bulunmak. 
Sorunların çözümünü dışarı-
dan sihirli formüller, mucize-
vi olaylara bırakmak. Son ker-
tede hep kurtarıcı beklentisi 
içinde olmak. Nihayetinde bu 
ârızi durumun yansımalarını 
“sır dizileri”nin patlamasında 
müşahede etmemiz mümkün-
dür. Bu diziler hep sorumluluk-
ları görmezden gelme, yapma-
sı gerekenleri erteleme, kurta-
rıcı bekleme ve özneyi devre-
den çıkarma anlayışını besle-
yen bir çerçeve çizmektedirler. 
Dolayısıyla “mesiyanik beklen-
ti” kavramsallaştırmasıyla vur-
gulanmak istenen bu husus-
lara vurgu yapmaktadır. Tam 
da bu noktada, çok büyük bir 
borç yükünü, sosyal, siyasal ve 
toplumsal birçok sorunlarımızı 
hatırlamanın zamanıdır. Çünkü 
bu sorunlara dair çözümlerimiz 
de, baştan beri sıraladığımız 
zaafiyetlerle malul bir görün-
tü çizmektedir. Zira mesiyanik 
beklenti, toplumu muhayyel 
bir gelecekte “kurtarıcı” fikri-
ne endekslemiştir. 

Resmetmeye çalıştığımız 
olaylar ve kesitin, bizim bilin-
çaltımızda işleyen felsefemizi 
çok net biçimde ortaya çıkardı-
ğını görmekteyiz. Bunlar top-
luma uzun zaman önce kırıl-
ma noktalarıyla bulaşan virüs-
ler gibidir. Reaksiyonerlik şek-
linde tanımladığımız ilk zaafi-
yet, sağlıklı bir perspektif oluş-
turabilmenin önündeki yegane 
engel olduğu gibi, uzun zaman-
dır patinaj yapılmasının da en 
önemli sebebi gibi görünmek-
tedir. Osmanlı’nın son dönemle-
rinden itibaren Batı uygarlığı ile 
karşılaşılması sonucu bir müd-
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Hz. Peygamber’in vefatını müte-
akip coğrafi genişlemelerle para-

lel giden kültürel genişleme, İslam dün-
yasını çok farklı kültür, din ve daha 
üst düzeyde medeniyetlerle yüz yüze 
getirmiştir. Bu, bir açıdan bakıldığında  
İslam’ın da medeniyetleşme sürecine 
tekabül etmektedir. Bu karşılaşmanın, 
-bir bakıma İslam dünyası için sarsıntılı 
olmuşsa da- İslam dünyasında ciddi bir 
müktesebatın oluşmasında son derece 
önemli etkileri olmuştur.
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det reaksiyoner tavır gösterme-
yi anlaşılabilir buluyorsak da, 
temelde yaşadığımız travmanın 
hangi safhada olduğunu öngö-
rebilmek açısından reaksiyoner 
tavrın toplum hayatındaki yeri 
önemli bir test niteliğindedir. 

Modern zamanlarda mey-
dana gelen hızlı değişimler, 
İslam dünyasını önüne sürü-
len her şeye karşı zayıf ve ira-
desiz kılmıştır. İslam dünyasın-
da her şey, Batı’da sunumlan-
dığı biçim ve içeriğiyle kabul 
görmektedir. Bu sunumu İslam 
dünyası kendi kültürel hafıza-
sı, teorisi ve gücüyle test etme-
diğinden dolayı da, savrulma-
ların bir türlü önü kesileme-
mektedir. Bu sebeple özgür 
irade ve zihinleriyle iş yapabil-
me gücünü giderek kaybeden 
bir “kitle”ye doğru metamor-
foz/dönüşüm geçirmektedirler. 
Böyle olunca ancak emir ve 
yasaklarla güdülenebilme gibi 
bir zaafiyete duçar olmaktadır-
lar. Zaten bunun tabii sonucu 
olarak da kahraman ya da kur-
tarıcı beklemektedirler. 

Tam da bu noktada modern 
zamanlarda İslam dünyası ve 
Batı karşılaşmasını zihni bilin-
çaltımızda tutarak ve mevcut 
durumumuza bir menfez açma-
yı temel hedef edinerek Hz. 
Peygamber (s.a.v.) ve sonrası 
dönemde meydana gelen kar-
şılaşmalardaki farklı kesitleri ve 
enstantaneleri okumak istiyo-
ruz.. Bu, son kertede, özel bir 
tarihi bağlamdan genel (külli) 
bir soruna sıçrayış ve problema-
tik belirleme şeklinde olacaktır.

Öncelikle Hz. Peygamber’in 
aracılığıyla insanlığa yayılan 
ve adına İslam denilen feno-
menin metafizikleştirilmiş, 

dondurulmuş ve tarih dışı 
bir konumu yoktur. Bu yargı, 
Hz. Peygamber’in vefat etti-
ği zaman tüm tarihsel, toplum-
sal, siyasal içerimleriyle birlik-
te İslam şeklinde ete kemiğe 
bürünmüş form için de geçer-
lidir. Buna göre İslam, total 
olarak bir “an”daki formun-
da metafizikleştirilen bir tarih 
değil, tam tersine tarihin için-
de olup biten, tarih ile etkile-
şime giren bir niteliğe sahip 
olmuştur. İşte İslam’ın bu özel-
liği onu, tarihin her dönemin-
de sorunlar ne kadar derin, 
ne kadar karmaşık olursa olsun 
bir dinamik kılmaktadır. Nite-
kim Hz. Peygamber’in gön-
derildiği toplum, en azından 
geleneksel açıdan İslam’ın kök-
lerine yabancı değildir. Bu 
sebeple Kur’an-ı Kerim sıklık-
la Hz. İbrahim’e (a.s.) gönder-
me yaparak tarihi kökleri yeni-
den vurgular. Bu, bir dinin/fik-
rin sürekliliğinde geleneğin ne 
denli önemli olduğuna dair bir 
veri olarak okunmalıdır. Ancak 
Hz. Peygamber’in başarısı, bu 

geleneğin “sahih” boyutları-
na göndermelerde bulunarak, 
kendisine gelen mesajı toplum-
sal dinamiklerden de istifade 
etmek suretiyle tarihte yeni-
den aktif kılmasıyla gerçekleş-
miştir. Dolayısıyla olmuş bit-
miş bir metafizikselliği bir kalıp 
olarak her derde deva görme-
miştir. Vasıflamaya çalıştığımız 
bu durum, bizim aslında bugün 
tam da din, gelenek ve tarih  
üçgeninde nasıl bir denge tut-
turacağımız ya da nasıl bir yol 
izleyeceğimizle ilintili olarak 
çok önemli bir fikir verir.

Her şeyden önce içinde yaşa-
dığımız şu son yüzyılda, yaşadı-
ğımız en büyük handikapları-
mızdan birisi ya geleneği sıfır-
lamak ya da gelenekselciliğe 
savrulmak gibi uçlarda gezin-
mek olmuştur. Modern olanın 
tarihi hafızayı dumura uğrat-
ma yönünde gündelik haya-
ta getirdiği değişimin baskıla-
rı, bir köksüzlük sorunuyla karşı 
karşıya kalmaktadır. Bugün biz 
yaşarken bir yandan tarih yazıl-
maya devam ediyor. Tam da 
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bu noktada yapılan şey, geçmi-
şi sürekli olarak olağanüstülük-
ler tarzında anlatmaktır. Ama 
bu anlatı, “tarih” içinde yaşa-
yan bizlere hiç değmemekte, 
olağanüstülüğü tahkim etmek-
tedir. Çünkü bu anlatılardaki 
özneler, tarih dolayımlıdırlar. 
Dolayısıyla nerede yaşadığımız 
gibi anakronik bir sorun hep 
kendisini göstermektedir. 

Bu sorunun bilincine vara-
rak, geleneğe vurgu yapmak-
la birlikte dinin tekrar tarihle 
etkileşime girmesi büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü maalesef 
bizim bugün tarihle etkileşime 
soktuğumuz şey, tarih dolayım-
lıdır. Bu etkileşimle şu “an”da 
sorulan soru ya da sorunlara 
üretilecek cevaplar, bir yandan 
dinamiklik, diğer yandan anla-
tılarımızı oluşturma bağlamın-
da ciddi mesafeler alınmasını 
sağlayacaktır. Dünya ölçeğinde 
İslam dünyası hakkında kullanı-
lan dil-salt haberlere bile bakıl-
dığında- nesne formatındadır. 

Hz. Peygamber’in vefatını 
müteakip coğrafi genişlemeler-
le paralel giden kültürel geniş-
leme, İslam dünyasını çok farklı 
kültür, din ve daha üst düzeyde 

medeniyetlerle yüz yüze getir-
miştir. Bu, bir açıdan bakıldı-
ğında  İslam’ın da medeniyet-
leşme sürecine tekabül etmek-
tedir. Bu karşılaşmanın, -bir 
bakıma İslam dünyası için sar-
sıntılı olmuşsa da- İslam dün-
yasında ciddi bir müktesebatın 
oluşmasında son derece önem-
li etkileri olmuştur. Karşılaşma-
nın bir kazanca dönüşmesi, her 
şeyden evvel ilmi, siyasal, sos-
yal, kültürel vb. yüzleşmeler-
le mümkün olmuştur. Mesele-
yi şöyle de okuyabiliriz; İslam 
dünyası, karşısına çıkan bir kül-
türün/dinin/medeniyetin öncül-
leri ile siyasal, kültürel, toplum-
sal vb. her alanda bir hesaplaş-
maya girmiştir. Burada yüzleş-
menin, son tahlilde “öncüller”e 
yönelik olması çok önemlidir. 
Çünkü bu, müslümanların tari-
he tutunmalarının, tarih yap-
malarının yegane yolu olmuş-
tur. Farklı mezheplerden fark-
lı ilim dallarına kadar bu uzun 
tarihi kesitte görülen zengin-
lik ve çeşitlilik, bunun bir teza-
hürü olarak okunmalıdır. Dola-
yısıyla Bizans’ın yıkılışı, Endülüs 
ve Avrupa’ya kadar alınan yol, 
İslam dünyasının “öncüller”inin 

tarihte emin adımlarla yol alışı-
nın bir sonucudur. Diğer yan-
dan İslam Dünyası, karşısına 
gelen tüm birikimleri, kendi 
“öncüller”i  ile yeni bir oku-
maya tabi tuttuğundan, yüz-
leştiği medeniyeti/kültürü/biri-
kimi kendisi için bir avanta-
ja dönüştürmeyi de bilmiştir. 
Böylece diğer kültürel sistemle-
rin öncülleri üzerinde yükselen 
bir üretimde bulunmamış, her 
şeyi kendi öncülleri çerçevesin-
de yeniden inşaya gayret etmiş-
tir. Bu ayırd edici özelliğiyle 
İslam Dünyası, sadece tarihin 
içinde tarihe girerek gerçekleş-
miş tarih dışı bir felsefe ve efsa-
ne olarak kalmamıştır. 

Bugün gelinen noktaya bak-
tığımız zaman, modern zaman-
lardaki bir karşılaşmanın ile-
riki bir sürecinde bulunmak-
tayız. Karşılaşmanın bu safha-
sındaki sorunun siyasal, kül-
türel ve toplumsal kesitleri-
ne baktığımızda, şu hususların 
altını çizmek zorundayız. Bu, 
aynı zamanda içinde bulunu-
lan durumu da ortaya koyacak-
tır. Her şeyden evvel, bu kar-
şılaşmanın, bir müddet sonra 
İslam dünyasının kendi öncülle-
rinden şüpheye düşecek boyu-
ta ulaşması, öncüller düzeyinde 
bir yüzleşmeyi hâlâ mümkün 
kılmamıştır. Hatta tam tersine 
öncüller elde var kabul edile-
rek, tekabüliyetler aranmakta-
dır. Bu, aynı zamanda Batı kül-
türü ve birikimlerinin yeni bir 
okumaya tabi tutularak İslam 
dünyasına yeni açılım getirme 
imkanlarını da boşa çıkarmak-
tadır. Çünkü okumaların odak-
laşacağı bir ufuk ve perspek-
tif yoktur. Batı modernizmi 
eleştirisinin öncüller düzeyin-
de değil de, aynı paradigma-
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nın içinden postmodern tarzda 
yapılması, krizi daha da derin-
leştirmektedir. Bundan dolayı 
İslam dünyası, İslam’ın öncülle-
ri ve dinamiklerine yaslanarak 
tüm kültürel birikimleri yeni-
den okumak, güncel soru(n)
lara cevap üretmek, modernlik-
ten küreselleşmeye kadar tüm 
kavram ve gelişmeleri kendi-
si için imkana çevirmek üzere 
bir yol izlemek durumundadır. 
Bu çalışma, bugünün dünya-
sına İslam’ın teklifleri olacak-
tır. Tarihe girmek, tarih yap-
mak peşin bir metafizikselliği 
konu dışı bıraktığı gibi, kendisi 
için çıkarılan krizleri yönetebil-
me ve yapıp ettikleriyle günde-
me gelme becerisi ile de yakın-
dan ilintilidir. 

Son dönemlerde ortaya atı-
lan kimi tezlerle, tarihin Batı ile 
başlayıp bittiği gibi ideolojik ve 
ben merkezci yaklaşımları ve 
onların dünya gündemindeki 
olaylara yansımalarını görüyo-
ruz. Bu tarihte kendimizi bul-
mak oldukça zordur, dolayı-
sıyla bir seyircilik söz konusu-
dur. Teknoloji ve efsanelerin 
büyüselliğinden hemen kurtu-
larak, modern zamanlardaki bu 
sarsıntılı karşılaşmayı imkana 
çevirmek için kültürel, sosyal, 
siyasal vb. tüm alanlarda dur-
maksızın çalışmaların hemen 
başlaması gerekmektedir.

 Tarih boyunca sürekli göz-
lenegeldiği üzere, adaletsiz-
liklerin farklı düzeylerde meş-
rulaştırıldığı bir gerçektir. Bu 
düzeyleri burada anlatacakla-
rımızla bağlantılı olarak siya-
sal ve dinsel boyutlarla sınır-
lı tutacağız. Siyasetçiler ya da 
hükümet edenler, kendile-
rine karşı her türlü muhale-

fetin ve sorgulamanın önünü 
kesmek için bir yandan ken-
dilerine dokunulmazlık alan-
ları yaratırken, diğer yandan 
bu dokunulmazlık alanlarının 
sınırlarını pekiştirecek birta-
kım düşünceleri metafizikleşti-
rirler. Aslında bu durum, top-
lumun en küçük ünitesi olan 
aileden başlayarak en üst ünite 
hükümete kadar, farklı düzey-
lerdeki “iktidar”lara bulaş-
mış görünmektedir. Bu sebep-
ten olsa gerek, hegemonyacı 
iktidar anlayışı bir kültür hali-
ne gelmiştir. Aile babası,  eşi 
ve çocuklarıyla paylaşmamak-
ta, hegemonya kurmaya çalış-
maktadır. Okul müdürü, idari 
sorunları “idare-i maslahat” 
şeklinde çözmüş gibi yapmak-
ta; “okulumuzun başarısı...” 
ile başlayan cümleler kurarak 
hamasi söylemlerle günü kur-
tarmaya çalışmaktadır. Her-
hangi bir itiraz ya da eleşti-
ri ise, “vatan hainliği”ne kadar 

giden bir yaftalamayla karşı-
laşarak iktidar alanları korun-
maya çalışılmaktadır. Dolayı-
sıyla Muhammed Arkoun’un 
deyişiyle, “konuşulmayan”; 
bizim ifademizle “düşünülme-
yen” alanlar giderek arttığın-
dan, Türkiye’yi konuşmak gide-
rek imkansız hale gelmektedir. 
Nitekim bazı soruların pratikte 
sadece bir tek cevabı olduğu, 
teorik olarak çeldiriciler bulun-
sa bile bunların “düşünülme-
yen” alanlara girdiği bir vakıa 
olarak ortada durmaktadır. 

Bazı din adamları da yay-
gınlaştırmaya çalıştıkları din 
anlayışıyla, hükümet edenle-
rin resmi söylemlerini onayla-
makta ve onların düşüncelerini 
metafizikleştirerek lojistik des-
tek sağlamaktadırlar. Bu bağ-
lamda din anlayışının ve dini 
konumlandırma biçiminin son 
derece önem taşıdığını söyle-
meliyiz. Toplumdaki en öenm-
li meşrulaştırım unsurlarından 

Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) vazettiği din, 

toplumdaki sınıfsal ayrıcalıkları yok 
etmek, üst sınıfların alt sınıfları sömür-
mesine engel olmak ve insanı özgürleş-
tirmek üzere yola çıkarken, daha sonra-
ki süreçte ve bugün kimi zaman statü-
konun, sınıfsal imtiyazların, konformiz-
min savunucusu konumuna düşmekte-
dir. Türkiye’de din, Durkheim’cı yaklaşı-
mın bir uzantısı olarak siyasi iktidarla-
rın hedeflerine uygun tarzda işlev-
sel kılınmıştır.
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olan din, siyasal iktidarların ya 
da her düzeydeki iktidarların 
kendi konumlarını koruması-
nın bir aracı haline dönüşmek-
tedir. Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) vazettiği 
din, toplumdaki sınıfsal ayrıca-
lıkları yok etmek, üst sınıfların 
alt sınıfları sömürmesine engel 
olmak ve insanı özgürleştir-
mek üzere yola çıkarken, daha 
sonraki süreçte ve bugün kimi 
zaman statükonun, sınıfsal imti-
yazların, konformizmin savu-
nucusu konumuna düşmekte-
dir. Türkiye’de din, Durkheim’cı 
yaklaşımın bir uzantısı olarak 
siyasi iktidarların hedefleri-
ne uygun tarzda işlevsel kılın-
mıştır. Şunu da açık yüreklilikle 
belirtmek gerekir ki, dindarların 
iktidar alanlarına daha yoğun 
mobilize olmalarının maliyetle-
rinden biri de, dinin giderek sta-
tükocu bir tarzda yorumlanması 
ve neticede konformizmin yay-
gınlaşması olmuştur.

İslam tarihinin erken dönemi 
olan Emevilerde gelişen “kader” 
tartışmaları, anlatmaya çalıştı-
ğımız ilişkilerin en tipik örne-
ğini temsil etmektedir. Hilafe-
tin saltanata dönüştüğü Eme-
viler Dönemi’nde kader konu-
su salt bir dini tartışma değil-
dir. Emevi sultanları, “olan şey-
ler sizin kaderinizdir” şeklinde 
özetlenecek argümanı savunur-
ken, temelde kendi iktidarlarına 
olan karşı çıkışları ve eleştirileri 
savuşturmak istemekte ve bunu 
yaparken de dinden referans-
lar bulmaya çabalamaktaydılar. 
Dolayısıyla siyasal iktidar, hege-
monyasını korumak üzere dini 
işlevselleştirmeyi ve bu hege-
monik kültürü sağlamlaştırma-
yı amaçlamaktaydı. Bu anlam-

da Mu’tezile’nin ortaya çıkışın-
da bu tartışmaların da önem-
li bir rolü olduğunu belirtmek 
gerekir.

Burada özne ve tarih ilişki-
si bağlamında iki önemli tavrın 
ortaya çıktığını görmekteyiz. 
Birinci tavır, insanı tarih içinde 
kaybederek, tarihin kendi ereği 
doğrultusunda nihai amacına 
gideceğini savunma. İkincisi ise, 
insanın bir özne olarak tarihe 
girmesi ve kendi kaderine sahip 
çıkması. Tarihsel süreç içerisin-
de de çoğu zaman gözleneceği 
üzere, her düzeydeki iktidarlar 
bir özne olarak insanın tarihe 
girmesi, sorgulaması ve kade-
rine sahip çıkmasının önünde 
durmaya çalışmışlardır. Bunu 
da en uygun bir tarzda din 
içinden geliştirdikleri söylem-
lerle yapmışlardır. Genel mana-
da, “Ne yapalım Allah böyle 
takdir etmiş” ifadesiyle, kader-
ciliğin zemini oluşturmaktadır; 
böylece depremde yıkılan evler 
ve ölen canların sorumluluğun-
dan müteahhitler kurtulmak-
ta, doktorlar ihmal üzere ölen 
hastaları için sorgulanamamak-
ta, hasılı böylesi sözler her türlü 
iktidarın işini kolaylaştırmak-
ta, iktidar alanlarının sınırları-
nı koruyan düşünceler metafi-
zikleştirilmekte ve nihayet sor-
gulama yapmak istediğinizde, 
“vatan hainliği”nden “Allah’a 
(c.c.) isyan”a kadar negatifle-
me gündeme gelmektedir. 

Bugün geldiğimiz nokta-
da tarih ile ilişkimiz çok özel 
bir önem kazanmıştır. Tarihin 
kendisini tashih ederek line-
er tarzda ilerlediği şeklindeki 
tarih okuyuşu, bir noktada tari-
hin öznesiz olarak ereğini ger-
çekleştireceği düşüncesine ser-

vis yapmaktadır. Kur’an-ı Kerim 
ise, insan öznesi tarihe girme-
dikçe, değişim istemedikçe tari-
hin değişmeyeceğinin altını çiz-
mektedir. (13/Ra’d, 11) Özne 
olarak tarihe girmezsek, nesne 
olarak tarihin içinde kaybola-
cağımız âşikardır. “Kol kırılır 
yen içinde kalır”, bunlar biz-
den, ...”, “içinden geçmekte 
olduğumuz bu zor zaman dili-
minde...”, “şimdi zamanı değil” 
türünden söylemlerle eleştiri ve 
sorgulama her seferinde öte-
lenmeye çalışılmaktadır. Her 
türlü yolsuzluğun açığa çıka-
rılmasının, adaletsizliklere iti-
raz edilmesinin, ihmal, imtiyaz 
ve ayrıcalıkların sorgulanması-
nın tam da zamanıdır. Şeffaflık 
sözde kalmamalı, devlet ve özel 
sektöre ait her türlü otorite 
hesap vermeli ve buna kendisini 
mecbur hissetmelidir. Her türlü 
itiraz ve hesap verme de, elbet-
te hukuk dairesinde olmalıdır. 

Açıklıkla ifade etmeliyiz ki, 
İslam dünyasının, âcilen, fark-
lı kırılma noktalarında bozulan 
ve kayan perspektifini düzelt-
meye ihtiyacı vardır. Tarihi 
yeniden doğru bir perspektifle 
okuyup geleceğe projeksiyon 
geliştirmesi, yön çizmesi ve bu 
yolda yürümesi gerekmektedir. 
Öncelikle bu zaafiyetlerin gide-
rilmesi tarihi bir ödev olarak 
karşımızda durmaktadır.

Durmadan Batı’dan niçin 
geri kaldığını sormanın ve 
bunu bir kapris haline getirme-
nin hiçbir faydası yoktur. Orta-
da bir yol ayrımı vardır ve bun-
lar arasındaki tercihimiz yolu-
muzu da belirleyecektir: 

Ya özne olur “tarihe gire-
riz”, ya da nesneleşir “tarih 
oluruz.”    
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-Peki, siz neden şair oldunuz? 
Sizi şiire, edebiyata, romana, 
hikâyeye yönelten saik neydi? 

-Türküler beni şair etti önce. 
Biz Harput türkülerini kesinti-
siz her Harputlunun gırtlağından 
dinleyerek büyüdük. Bizim döne-
mimizde insanlar sade köy ve ka-
sabalarda değil, Anadolu şehirle-
rinde bile damlarda yatardı. Yaz 
sıcağında o kerpiç evlerde evin 
içerisinde sıcaktan durulmazdı; 
akşam serinliğinde damlara çı-
kar geceleyin de orada yatardık. 
Kırda bayırda dolanıp duranların 
akşam sefasıydı damda yatmak.

-Bir Adanalı olarak, damda 
yatmanın ne demek olduğunu 
çok iyi bilenlerdenim.

-Evet, tabi ki. Harput ve ci-
varında şöyle bir özellik var: 
Harput’un bırakınız okumuş yaz-
mış, medreseli insanlarını, ço-
banları bile şu türküleri büyük 
bir rahatlıkla okurlardı: “Süz-
me çeşmin gelmesin müjgân 
müjgân üstüne/ Urma zahmı si-
neme peykân peykân üstüne/ Dil-
de gam var şimdilik lûtfeyle gel-
me ey sürûr/ Olamaz bir hânede 
mihmân mihmân üstüne.”  Bun-

lar ümmi çobanlar, dediğim gibi 
okuma yazma bilmiyorlar. Ama 
bugün bile birçok okuryazarın 
telaffuz edemeyeceği ağır, di-
van parçalarını terennüm ediyor-
lar. Harput, 1830’larda, Avustur-
ya koleji, Alman koleji, Ameri-
kan koleji, İtalyan koleji ve Fran-
sız koleji gibi 5 tane yabancı ko-
leji barındıran bir şehirmiş. Hatta 
1900’lere kadar Süryani, Keldani, 
Ermeni, Türk, Kürt, Arap nüfus, 
bir arada yaşarmış. Eğer Evliya 
Çelebi’nin söylediği doğruysa, bir 
tarihte nüfusu İstanbul ile yarı-
şacak kadar zengin bir yöre imiş. 
Dolayısıyla Harput çok kültürlü 
bir toplumun, gerçekten moza-
ik bir toplumun yaşadığı bir böl-
gedir. İster istemez yöredeki kül-
türden, okuma yazma bilmeyen-
ler de nasiplerini alıyorlar. Birçok 
medresesi, tekkesi, musiki cemi-
yeti ve o oranda da birçok okur-
yazarı var. Harput’tan çok erken 
zamanlarda Amerika’ya insan-
lar gitmişler, Amerika’dan bura-
ya gelip yerleşenler olmuş. Sözü-
nü ettiğim kolejlerde okuyan in-
sanların bir kısmı yörede yerleşip 
kalmış. Bir kısmı ise düşünün ki 
Amerika’ya kadar yayılmış, dola-
yısıyla insanlar ve kültürler arası 
zengin bir alışveriş gerçekleşmiş. 

İşte Harput’taki o zengin ve en-
gin kültür havzası böylece oluş-
muş. Çobanların okuduğu türkü-
lerin bile bir kültür alt yapısı bu-
lunduğunu söylemem bundan-
dır. Muhtemelen benim karak-
terimde de o hamurun mayasın-
dan bir miktar mevcuttur. Çoban-
lardan dinlediğim gazeller, el-
ezberler, maniler, cinaslı maniler 
ve hoyratlar var. Hatırımda kaldı-
ğı kadarıyla şöyle bir mani vardır: 
“Oku yara oku yara/ Al namemi 
oku yara/ sinemde yer kalmadı/ 
Meğer ok oku yara” . Şaire oku 
atıyorlar, atıyorlar, bütün vücudu 
oktan görünmez oluyor; vücutta 
yer kalmayınca, son atılan oklar 
artık başka bir oka değip o oku 
yarıyor. Benzetmedeki incelik ve 
derinliğe bakar mısınız? 

Bir örnek daha verelim: “Su 
da yandı su da yandı/ Od düştü 
suda yandı/ Seğirttim su sermeğe/ 
Serptiğim su da yandı.” gibi derin 
bir halk söylemi var. Ben muhte-
melen çok erken yaşlarda kulak-
larımı, zihnimi, kalbimi dolduran 
bu seslerden bir şeyler aldım. An-
neannemin Kur’ân tilavetinden 
ve kalbime yerleşen bu türkülerin 
tınılarından sonra kendimi şair; 
şiirle haşir-neşir birisi olarak bul-
dum. Nerde hangi basılı kâğıtta 

“HARPUT TÜRKÜLERİ BENİ ŞAİR ETTİ”

METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU - 3

ABDULLAH YILDIZ
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yahut birisinin ezberinde bir şiir 
buluyor, dinliyor ve okuyorsam 
etkileniyordum. Elimde değil, 
gözlerim yaşarıyordu. Yahu bu 
işi seviyordum ben. Bir de güzel 
okuyordum ki, laf aramızda ken-
dime hayran oluyordum. Tabi o 
yıllarda divan şiirini bilip okuyan-
ların sayısı bugünküne göre daha 
fazlaydı. O ağır edebiyat metin-
leri biliniyordu insanlar tarafın-
dan. Ben de merak ederek divan 
şiiri öğrendim, aruz vezninde şiir-
ler yazmaya başladım. Şöyle şey-
ler yazmıştım: “Efsunkâr çeşm-i 
cinân seyrine daldı ağyâr/ Ağyâr 
pür sürurdur lîk, anda bozuldu 
esrâr” İfadelerdeki gizeme baka-
rak bunların altında derin mana-
lar olduğu sanılabilir. Oysa tama-
mıyla kopyadır, uydurmadır. Ama 
beni tatmin ediyordu o erken yaş-
larda.  Hülasa işe işte böyle başla-
dım. Uzun sürmedi sonra yeni şii-
ri tanıdım. Yeni Türkçe şiiri öğren-
dikçe dönemin gözdesi hece vez-
nine yöneldim. Bizim camianın 
üstadı Necip Fazıl’dı. Onu okuma-
ya başladım. Okul kitaplarındaki 
şairleri hep sevdim.

Bir şey daha var: ben başın-
dan beri Müslüman çocuğuy-
dum, Müslüman bir ailenin çocu-
ğuydum. Hayatımızda namaz her 
zaman vardı; kendimizi bildik bi-
leli namazsız hayatımız olmadı... 
O vakitler Anadolu’nun deği-
şik şehirlerinde serbest bir şekil-
de afyon ekerlerdi. Evinin önün-
de küçük bir bahçesi olan herkes 
afyon ekerdi. Afyon kozasının üs-
tünü jiletle çizdiğiniz zaman suyu 
akar, beyazdır o su, ertesi güne 
kaldı mı kurur, kahverengine dö-
nüşür. Kurumuş ham afyonu elle-
riyle kopartır, tütüne sarar içer-
lerdi mahalleden arkadaşlarım. 
Müslümanlık bizde en ön kimlik-

ti. Bu sebepten afyona uzak dur-
duk. Lakin sigara gibi pis bir şeye 
alıştık maalesef.  Elhamdülillah 
öbürüne haram diyorlardı, ona 
alışmadık; ondan Allah bizi ko-
rudu; tabi Müslümanlığımızdan 
ötürü. Ham afyon içen arkadaşla-
rımdan birçoğu beyin tümörün-
den öldü sonraki yıllarda. Arala-
rında şair arkadaşlarım da vardı. 
Birlikte şiirler yazar ve okurduk. 
İşte benim ilk gençlik muhitim, 
meraklarım, uğraşlarım.  

-İlk şiirinizi nişanlınıza mı yaz-
dınız?

- Benim biraz meşhur bir şii-
rim var: Murat Kapkıner kasetle-
re okuyarak, meşhur etti. Esasın-
da şiir olarak kaleme alınmış de-
ğildir. Ben ilk gençliğimde aile-
si tarafından ‘bu çocuk evlene-
mez, çok haylaz, ele avuca sığmı-
yor’ fi lan denilen birisiydim. Ai-
lemde yedi kardeşin en büyüğü-
yüm. Mekteplerimi uzatmışım. 
Liseyi 11 senede, fakülteyi de 9 
senede bitirdim. Dolayısıyla hak-
lı olarak ‘tamam bundan hayır 
gelmez’ diye el etek çekmişler-
di benden. Ama ben bütün hay-
lazlıklarım bir yana sonuna ka-
dar Müslüman’dım ve evlenmem 
lazımdı. Ancak dediğim gibi ne-
redeyse çocukluğumdan bu yana 
şiirler okuyor ve yazıyordum. Bir 
ara nişanlanmam söz konusu ol-
duğunda, Murat Kapkıner arka-
daşıma mektup yazdım. O gün-
kü duygularımı sevincimi pay-
laşmaktı maksadım. Çünkü Mu-
rat benden önce evlenmişti ve bu 
hususta bana sağdıçlık yapabile-
cek bir tecrübeye sahipti. Murat 
o mektubu “Kardeşime Mektup” 
adıyla şiir gibi bir kasete okudu. 
Sonradan İbrahim Sadri, Hüseyin 

Goncagül ismimi vermeden sah-
nelerde okudular aynı şiiri. Bak-
tım kurtuluş yok, ben de üçüncü 
şiir kitabıma aldım bu şiiri veya 
metni. Esasen kitaba alma niye-
tim yoktu, kitaba alınacak bir şiir 
de değildi bence. Gelin görün ki 
bu metin benim sanat çevrelerin-
de kısmen şöhretimi sağlayan bir 
şiir oldu. Böyle bir hatırası var. 
Nişanlanma arifesinde yazmış-
tım metnini, benden önce evlen-
miş bulunan dostumla bir tür se-
vinç paylaşımı maksadı taşıyordu. 
Kahramanı şimdiki eşimdir.

-Malatya ekolü’ne dönersek: 
Siz o bağlamda “Üç Said”den 
bahsediyorsunuz. M.Said Çekme-
gil ve kısmen Topal Said’den (Er-
türk) söz ettiniz. Peki diğer Said 
kimdi?

-O Tornacı Said ağabeydi. Rah-
metli oldu. Fikir seviyesi çok yük-
selmiş birisi değildi ama mal var-
lığıyla bizi destekleyen bir ağa-
beyimizdi. Çok güzel bir insandı, 
çok kaliteli bir Müslüman’dı. Al-
lah taksiratını affetsin. Trafi k ka-
zasında hayatını kaybetti. O bir 
nevi bizim sponsorumuzdu. Yöre-
nin gençleri herhangi bir etkinlik 
yapacakları zaman kendilerine 
maddeten destek olurdu; değir-
menin dönmesini sağlardı. Me-
sela biz bir gurup arkadaşla Ne-
cip Fazıl’ın Siyah Pelerinli Adam 
piyesini sahneye koyduk. Hazır-
lanacağız, sinema salonu tuta-
cağız, bilet bastıracağız, masraf-
lar var; bunu karşılayacak şehirde 
bir tek adam hatırımıza geliyor-
du: Tornacı Said Abi. Kapısını tık-
lattığımız zaman, ‘ne lazım’ der-
di, çıkarır verirdi, o kadar. Bunu 
sadece bize yapmadı, Erbakan’a 
da yaptı. Erbakan’ın Malatya’da 
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teşkilatını kuran odur. Bütün mal 
varlığını buralarda harcamış bir 
ağabeyimizdir. Üçüncü Said de 
odur: Tornacı Said Abi. Ailesi-
nin Ermeni dönmesi olduğu söy-
lenirdi. Ne mutlu, samimi söylü-
yorum öyle kaliteli bir Müslüman 
idi ki, hepimiz seviyorduk kendi-
sini; tüm ailesi de öyleydi. Dama-
dı Malatya’da merkez vaizidir: İs-
mail Öztoprak.

-Bu arada tiyatroculuğunuzu 
da öğrenmiş olduk.

-Çok amatör bir çalışmaydı. 
Hiç kimse hiçbir şey yapmıyordu, 
bütün yükler benim kuşağımın 
sırtına düşmüştü: şiiri biz yapa-
caktık, tiyatroyu biz yapacaktık, 
konferansı biz verecektik, kitabı 
biz yayınlayacaktık, dergiyi biz çı-
karacaktık, yani her yükü omuz-
larımızda hissediyorduk. Değil 
mi ki bir davanın ilkleriydik yöre-
mizde. Bir avuç insandık, bir avuç 
Donkişot’tuk, belki her şeyi ya-
rım bıraktık. Kolay değildi, yükü-
müz çok ağırdı ama inşallah yeni 
kuşakların yükü bugün bize göre 
biraz daha hafi fl emiştir. Türki-
ye o gün bu gün bir hayli mesa-
fe aldı. Aziz kardeşlerim, ben ha-
yata başladığım zaman, Malat-
ya ekolü sayesinde ve çok erken 
zamanlarda neredeyse şu gün-
kü idrakini edinmiş bir kardeşi-
nizdim. Yan bugünkü idrakimi ta 
kırk sene önce edinmiş birisiydim 
o günlerde de. Etrafıma, Türki-
yeli Müslüman idrake bakarak, o 
zaman şunu söylüyordum: “Tür-
kiye umutsuz vakıa” diyordum. 
Bugün ne diyorum biliyor mu-
sunuz? “İslam dünyası içerisin-
den yegâne umutlu vakıa Türki-
yedir.” Türkiye’deki bu gelişme-
yi, bu entelektüel birikimi görü-

yorum. Çok ciddi bir birikim var. 
İddia ediyorum: bütün Osmanlı 
tarihi boyunca hiçbir kırk yıl yok-
tur ki İslami aktivite bugünkü, bu 
son kırk yılki kadar gelişmiş ol-
sun; hiçbir kırk yıl yoktur ki böy-
lesine zengin bir entelektüel bi-
rikime tanıklık ve mekânlık et-
miş olsun. Buna Ali Bulaç da katı-
lıyor; ‘yüz yıl’ diyor o. Her neyse, 
sayı çok önemli değil ama ciddi 
bir mesafe alındığı ortadadır bu-
gün. “Türkiye artık İslam dünya-
sının umut kapısı, umutlu vakıası 
olabilir, o noktaya geldik” diyo-
rum ben. Bizim şairliğimizin, ti-
yatroculuğumuzun ne önemi var; 
yeter ki halkımız, bizim insanımız 
Hak ve hakikat yolunda bir arpa 
boyu da olsa ilerlemiş bulunsun.

Mavera Nerede Duruyor?

Sohbetimizin son bölümünde 
dinleyici sorularına da yer verdik. 
İşte sorular ve cevapları:

-Konuşmalarınızdan çok is-
tifade ediyorum, teşekkür ede-
rim. Merak ettiğim bir konu var: 

Mavera’dan yolunuz geçmedi 
mi?

-O kapı bize kapalıydı. O kapı 
bize şunun için kapalıydı: biz 
Vahhabi idik. Bakın hala kapa-
lı. İş Bankası, Yapı-Kredi, bütün 
komünist ansiklopedileri açın, 
Metin Mengüşoğlu’nun bir yeri 
vardır ama onlarınkini açın, be-
nim yerim yoktur. Onlar edebiyat 
dünyasında, salt edebiyatla meş-
gul olduklarından, onların adı 
hepimizden çok daha önde gi-
diyor. Ama ben size bir şey söy-
leyeyim: benim edebi aktivitem 
onların birçoğundan eskidir. On-
ların ağabeyleri vardı: Nuri Pak-
dil. O abi olmasaydı ne üretecek-
lerdi? Bir şey daha var: hiç onla-
ra benzememesine rağmen Ca-
hit Zarifoğlu’na sahip çıkıyorlar. 
Cahit Zarifoğlu esasen onlardan 
biri değildi. Onlardan birinin kı-
zıyla evlendirdiler, hepsi bu ka-
dar. Cahit Zarifoğlu daha ziya-
de bize benzeyen birisiydi, ama 
gerçekten onlardan başka biriy-
di. Has bir sanatçıdır, öz bir sa-
natçıdır. Onların arasında İslam’ı 

Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

Metin Önal Mengüşoğlu
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bilen kim var deseniz, az adam 
bulursunuz. İslam’ı bilmekten ne 
kast ettiğimi herhalde anlıyorsu-
nuz. Yani tarih bilmek değil, çok 
kültürlü olmak değil -tarihi, kül-
türü benden iyi bilirler-; İslam’ın 
esprisini bilmek, İslam’ın nasılı-
nı, niçinini bilmekten söz ediyo-
rum. Bakın, Kur’ân insanlara bil-
gi aktarmak için değil bilinç aşı-
lamak için gelmiş bir kitaptır di-
yoruz; buna sahibiz ve takva insa-
nın Allah’a karşı mesuliyet şuuru-
dur diyoruz. Bu anlamda maale-
sef o kardeşlerimizin birçoğu sa-
dece ve sadece tipik, prototip bir 
Osmanlı geleneğini sürdürüyor-
lar. Orda kaldılar, bence orda kal-
maya da mahkûmlar. Bu sebep-
ten, hem benim bu kanaatlerim-
den hem de kendilerinin zikret-
tiğim eğilimlerinden ötürü beni 
ansiklopedilerine bile almazlar... 

Benim edebiyatıma, sanatı-
mın kıratına gelirsek: “Doktor 
S” adlı kitabımı ele alalım. Ömer 
Lekesiz’in Türk Edebiyatında 
Hikâye diye bir ansiklopedisi var: 
300’e yakın hikâyeciden bahse-
der. Türkiye’de hiç adı sanı bilin-
meyen, hikâyesi tanınmayan in-
sanlardan bahseder; üç kişi yok-
tur o kitapta, biri benim. “Dok-
tor S” adlı hikâye kitabım, İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
sinde ismi lazım değil bir hoca ta-
rafından ders kitabı olarak oku-
tuldu. Ama Ömer Lekesiz beni 
hikâyeci olarak saymıyor. Bir tek 
sebep düşünebiliyorum, o da be-
nim tevhidi görüşümdür. Şirk ile 
olan mücadelemdir. Bunu haz-
medemiyorlar, bence hepsi bu. 
Başkaca ben ne yapmışım onla-
ra? Kendileriyle bireysel bir hu-
sumetim hiçbir zaman olmamış-
tır. Benim hatırıma zikrettiğim-
den başka sebep gelmiyor. Ha, 

beni iyi edebiyat yapıyor sayma-
yabilirler. O vakit neden iyi ede-
biyat yapmayan solculara ben-
den daha yakın duruyorlar; bu-
nun izahı lazımdır.

 -Vahyi gerçekliğin ve dinin 
doğru anlaşılmasında sorgulayıcı 
ve tenkitçi metodun Malatya Fi-
kir Kulübü’nden neşet ettiği söy-
lendi. Merak ettiğim şu: Malat-
ya Fikir Kulübünde neler tartışı-
lıyordu?  O tartışmalardan bugü-
ne neler kaldı? Bir de bu bağlam-
da İslami şahsiyetin oluşumu nasıl 
sağlanabilir?

-Şimdi bakınız: Malatya Fikir 
Kulübü’nün amaçlarından biri, 
tüzüğünün 4. ve 5. maddesinde 
yer aldığı üzere, şu idi: doğru dü-
şünmenin metotlarını öğrenmek 
ve öğretmek. Fikir Kulübü şunu 
fark etmişti: İslam dünyasının bu-
günkü zillet hayatının temelin-
de yeterince, hakkıyla düşünme-
mek yatmaktadır. Yıllar sonra, İn-
san yayınlarından çıkan Bireysel 
ve Toplumsal Değişmenin Yasala-
rı adlı eserinde, Cevdet Said’in bir 
sözünü okumuştum. “Bugün İs-
lam dünyasının neresine giderse-
niz gidiniz, orada düşünmekten 
korkulduğunu göreceksiniz” di-
yordu Cevdet Said. Bakınız, İslam 
dünyasında büyük unvanlı son 
derece hürmet edilen ulema var. 
Örnekleri çok ama isim vermeye-
ceğim. Ulema her şeyi biliyor, geç-
mişe dair bütün âlimlerin isimle-
rini, doğum tarihlerini, ölüm ta-
rihlerini, yazdıkları bütün eserle-
rinin muhteviyatını, bu eserlerin 
tamamını, hicri ellinci yıldan baş-
layarak 2000 yılına kadar dayan-
dırıyorlar. Bu anlamdaki bütün 
ilimlere maliktirler. Gelin görün 
ki pek çoğu bizzat muhakeme ve 

mukayeseden yoksundurlar. İşte 
asıl sıkıntı buradadır. Şöyle bir 
örnekle anlatayım; bir röportaj 
yapmak için bir ilahiyat fakülte-
si hocalarına bazı sorular gönder-
dim. Hocaların 4-5’inin hepsine 
aynı soruları yönelttim. Verilen 
cevapları evvela teybe kaydet-
tik. Oradan deşifre edecek son-
ra yayınlayacağız. Sorulara ho-
caların verdiği cevaplar şöyle idi: 
Soru 1: Hocam şuna ne diyorsu-
nuz? Cevap: Eski âlimlerimizden 
Cürcani diyor ki, şu, şu, şu. Soru 
2: Hocam buna ne diyorsunuz? 
Cevap: Eski âlimlerimizden Ta-
havi diyor ki şu, şu, şu. Soru 3: 
Hocam şuna ne diyorsunuz? Ce-
vap: Eski âlimlerimizden Pezde-
vi diyor ki şu, şu, şu. Röportaj 
bu minval üzere uzayıp gidiyor-
du. Sizi temin ederim deşifre edi-
len metinlerde yüzlerce defa eski 
âlimlerimiz terkibi geçiyordu. So-
nunda bütün metinleri bir dosya 
yaptım, geniş bir zarfa koydum 
ve bir de mektup yazarak hocala-
ra postaladım, dedim ki: “Sevgi-
li hocalarım, eski âlimlerimizin bu 
sorulara ne cevap verdiğini biz de 
biliyoruz; yeni âlimlerimiz olarak 
bu suallere siz ne cevap veriyor-
sunuz? Biz bunu merak ediyor 
ve istiyoruz.” Niçin anlattım bü-
tün bunları? İşte Malatya Fikir 
Kulübü bize, kendi düşünceleri-
mizi cesaretle söylemeyi öğretti. 
Özgün düşüncelerimizi sergiler-
ken dinden çıkmayacağımızı bili-
yorduk. Bunun eski âlimlerimize 
hakaret sayılmayacağından da 
emindik.  Herkesin her husus-
ta hür bir biçimde muhakeme 
ve mukayese yapması gereğini, 
herkesin hür bir biçimde düşü-
nerek iman etmesi gereğini ora-
da öğrendik. Gene Cevdet Said’in 
gene Pınar’dan çıkmış bir kitabın-
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da muhteşem bir tespiti var. Der 
ki: “Müslümanlar! Yeryüzündeki 
muhasebe toplumsal, ahretteki 
muhasebe ferdidir”. Allah’ın hu-
zuruna hiçbir yardımcın, destek-
çin olmadan, tek başına çıkacak-
sın. Bunun hesabı sorulacak. Bu-
rasını önemsiyorum: Malatya Fi-
kir Kulübü okuma yazma bilme-
yen ümmi köylü insanlara tek ba-
şına muhakeme ve mukayese et-
meyi öğretti. Aslında kültürü-
müzde var ama uygulanmıyordu, 
eskiler diyorlardı ki: ‘müftü fet-
vayı vermiş olsa dahi sen gene de 
kalbine danış’. İşte Malatya Fikir 
Kulübü her bireyin hangi fetvayı 
duymuş olursa olsun, onu tekrar 
kalbine danışmasını istiyordu. 

Gelelim ikinci soruya: takva 
kelimesinin açılımıdır o ikinci so-
runun cevabı. Onu Vahiy Ve Sa-
nat adlı eserimde anlattım, ama 
burada bir kere daha anlatayım. 
Ragıp el-İsfehani, takva kelime-
sini anlam itibariyle, alelade bir 
korku, Allah’tan korkmak şek-
linde tarif etmenin çok doğru ol-
mayacağını, eksik kalacağını; bu 
korkunun esasen kişinin kalaba-
lıklar içerisinde kaybolmaktan 
korkması olarak anlaşılması ge-
rektiğini söyler. Yani takva ka-
labalıklar içerisinde kaybolmak-
tan korkmaktır. Şimdi, kalabalık-
lar içerisinde kaybolmaktan kor-
kan insan ne yapar biliyor musu-
nuz? Kalabalığı deler, hizayı bo-
zar, sırayı bozar, açığa, meydana 
çıkar, dışarı çıkar, öne çıkar, göze 
batar. Göze batmak ne demektir? 
Müşahhas olmak demektir? Mü-
şahhas olmak ne demektir? Şa-
hıs olmak demektir. Şimdi, gidin 
askerlik yapan bir dostunuzu zi-
yarete, diyelim ki yemin törenine 
gittiniz, tabur tabur, sıra sıra as-
kerler dizilmiştir. Sizin tanıdığınız 

en yakınınız, çocuğunuz, kardeşi-
niz o göz alıcı kalabalık içerisin-
dedir. Herkesin sırtında o ıspanak 
renkli elbise olduğundan bir tür-
lü sizinki hangisidir, anlayamaz-
sınız; boyu posu da çare değildir. 
Aranızda biraz da mesafe vardır. 
Bu durumda tanıdığınız kişi, ar-
kadaşlarının arasından bir adım 
öne çıksa, hizayı bozsa veya-
hut bir adım geriye çıksa, hemen 
göze batar değil mi; birden bire 
şahıs olur. Takva bence işte böyle 
şahıs olarak hizayı bozmaktır. Ka-
labalıklar içerisinde kaybolmak-
tan korkmanın böyle bir sonucu 
olmalıdır. Bugünün insanı çoğu 
kere kalabalıklar içerisinde ken-
dini ibraz etmeye çalışıyor. Yani 
eğer çokluksa, bir gurubu var-
sa, bir partiye üyeyse, bir derne-
ğe bağlıysa, bir vakıfta çalışıyor-
sa kendini, kimliğini gurup, par-
ti, dernek ve/ya vakfın kimliğiy-
le özdeşleştirerek takdim ve ifa-
de etmeye çalışıyor. Böyle yaptı-
ğın zaman sen kendin değilsin ki. 
Bir çık bakalım o çokluğun için-
den, tek başına ol. Bakalım sa-
hici bir kimliğin var mı? Çoklu-
ğa güvenerek şahsiyet olunmaz. 
Şahsiyet nasıl olunur biliyor mu-
sunuz? Ebubekir gibi olunur. Ba-
kın Allah Resulünün en yakın ar-
kadaşları -ki benim sahabe tarifi -
me göre bunlar Resulullahın ya-
kın dostlarıdır- hepsi mümtaz in-
sanlardır, her biri farklı bir kabi-
liyetle öne çıkmış tabir caizse hi-
zayı bozmuşlardır. Müslümanlar 
da onlardan birisine Sıddık, biri-
ne Faruk demişlerdir. Niye böyle 
yapmışlardır? Çünkü sahabeden 
her biri farklı bir kabiliyetle te-
mayüz etmiştir, açığa, öne çıkmış-
tır; hizayı, sırayı bozmuştur; kala-
balıklar içerisinde kaybolmaktan 
korkmuş, Ömer’ül-Faruk olmuş-

tur. Ömer’ül-Faruk, Ebubekir Sıd-
dık denildiği zaman, sıradan bir 
sahabeden söz edilmiyor demek-
tir.  Şahıs olmak, şahsiyet olmak 
da ancak böyle mümkündür. Bi-
reysel iradeni sonuna kadar kul-
lanarak, kendine ait bir sözü, bir 
yazı veya davranışı sergilemişsin-
dir. Kalabalıklar içerisinde ‘yuh’ 
demişsindir Altıncı Filoya, fakat 
bunu tek başına mı yapmışsındır, 
bu önemli.  

Bize derdi ki, Fethi Gemuhlu-
oğlu “asla yakanıza bir rozet ta-
karak çıkmayın karşıma; kendi-
niz rozet olmaya bakın. Karşıdan 
geldiğiniz zaman bas bas bağı-
rın, ben geliyorum, Metin Men-
güşoğlu geliyor diye. İşte okudu-
ğum şu harika şiiri yazan adam 
geliyor diyebileyim ben de.” Tak-
va böyle bir şey; sırayı bozmak, 
hizayı bozmak, kalabalıklar içe-
risinde kaybolmaktan korkmak. 
Bunu yapmadığı müddetçe, buna 
davranmadığı müddetçe ne şahıs 
olur insan, ne muttaki olur? Gele-
lim “muttaki”nin genel tarifi ne: 
Antalya’dan bir gurup insan gel-
mişti Malatya’ya, Said Çekmegil’i 
ziyarete; “Mersin’de çok müba-
rek bir zat var, öyle mübarek, öyle 
bir muhterem zat ki...” diyerek 
öve öve bitiremediler. Tabi, Sait 
abi, bir beşerin bu kadar övülme-
sine çok tahammül etmezdi; canı 
sıkıldı ‘vah vah’ dedi; ‘hapiste mi 
o zat’ dedi. ‘Hayır’ dediler; ‘niye 
hapiste olsun, dışarıda’. ‘O za-
man insanlar onun kapısına hay-
van leşi mi atıyorlar?’ ‘Yok yahu, 
niye atsınlar?’ ‘Herkes sövüyor-
dur o zaman.’ ‘Yok yahu, o bir 
karıncayı bile incitmez, kimsenin 
kalbini kırmaz’ deyince; ‘deseni-
ze siz mürai bir adamı muttaki 
diye takdim ediyorsunuz; herke-
si memnun eden, herkesi hoşnut 



48 UMRAN AĞUSTOS ’09

Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

eden insan müraidir’ demişti. Ben 
de oradan böyle bir hisse kaptım. 
O sorunun cevabı da bu olsun.

-Ektiğiniz tohumların yeşerdi-
ğini söyleyebilir misiniz?

-Ekilen hiçbir tohum boşa git-
miyor. Siz güzel bir tohum ekin, 
hayırlı bir çığır açın, bugün ol-
mazsa yarın o çığırın üzerinden 
yürüyenleri göreceksiniz. Ben 
1992’ye kadar Türkiye’de “şiir şö-
leni” gibi şeylere asla katılmaz-
dım. Bir gün Bursa’da “Türkçe-
nin Uluslararası Şiir Şöleni” baş-
lığı altında bir şölen düzenlendi, 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafın-
dan. Mehmet Doğan benim eski 
bir dostumdur, arkadaşımdır, Ya-
zarlar Birliği’nin başkanıydı o za-
man, şimdi kendisi fahri başkan-
dır.  Mehmet Doğan Bursa’daki 
şölene katılmamı istedi, katıldım. 
O tarihlerde intiharı öven Müslü-
man şairler vardı. Gerçi şimdiler-
de de var ya neyse. Siz okudunuz 
mu biliyorum, intiharla birlikte 
yasak aşkı, yasak sevgiyi üstü ör-
tülü bir biçimde savunanları? Ta-
savvuf meşrep, Bektaşi meşrep 
mesleklerde hoş görülür şeylerdir 
bunlar.  Göz yumulur, görmezden 
gelinir bu tür duygular. Mesela 
bir arkadaşımızın vefatı şaibeliy-
di. Bize göre kaza geçirmişti. An-
cak kimileri intihar ettiğini söy-
lüyordu. İntiharına inananlardan 
bazıları ‘Keşke intihar etmeseydi 
de zina etseydi’ diye yazmışlardı. 
Yani böylesine tuhaf şeyler İslam-
cı şairler, yazarlar tarafından ya-
pıla geliyordu. Mehmet Doğan, 
‘Sen’ dedi; ‘fi kirlerini başka tür-
lü anlatamazsın, gel bunlara ka-
tıl’. Ben Mehmet Doğan’ı kırama-
dım, katıldım. Tartışmalar, gün-
demler, yeni alan açılımları oldu. 

İddialarımı sergileyince karşılığı-
nı da görmeye başladım. Demek 
ki susarak bir şey elde edemiyor-
duk. 8-10 oturum sonra şairlerin 
mevzuları değişmeye başladı. Bil-
miyorum, tabi hala Türk edebiya-
tında yazılan şiirleri takip edeni-
niz varsa, yavaş yavaş açılan iyi çı-
ğırdan gidenler çoğaldı: Nurettin 
Durman, Hüseyin Akın, Arif Dül-
ger, Süleyman Çelik, İbrahim Te-
nekeci, Ali Emre, İbrahim Eryiğit, 
Ahmet Veske, Cevat Akkanat gibi 
imzalar var; daha da var. Bunlar 
artık Kur’ân merkezli, vahiy mer-
kezli çalışmalar yapan kardeşleri-
miz. İyi bir çığır açtığınız zaman 
arkanızdan gelen oluyor. Geri 
durmak çok doğru değil. 

-Bu çerçevede Makedonya/
Üsküp’te yapılan şiir şöleni de 
benzer bir oluşumdu…. 

-Evet. Üsküp’te yapılan şö-
lende bana büyük ödül verdiler, 
çoğu kimsenin işine gelmedi ga-
liba kimse dile getirmedi haber 
bile yapmadılar. Haber yapan-
larsa sadece şölenden bahsedip 
benim ödüllendirilmemi suskun 
geçtiler. Başka şölenler için de du-
rum farksızdır. Mesela bir gazete 
şölenin haberini veriyor. Diyelim 
on beş şairin katıldığı bir şölen-
dir. On dört şairin adını haberde 
zikredip beni makaslıyorlar. Kimi-
leri bunu benim vehmim zanne-
debilir. Ne yazık böyle değil. An-
cak şunu söyleyeyim, ben, konu-
mumdan asla rahatsız değilim. 
Hatta bununla iftihar bile etti-
ğim oluyor. Neyse Türkiye Yazar-
lar Birliği’nin düzenlediği “Türk-
çenin Uluslararası Şiir Şöleni”nin 
yedisine de katıldım. İşte bu so-
nuncusunda bana Ahmet Cevdet 
Paşa büyük ödülü verildi. Camia-

nın çoğu haber kaynağı bu ödülü 
konu etmedi ama işte bakın Ab-
dullah Yıldız itibar ediyor. 

-Malatya Fikir Kulübü en çok 
etkilendiğiniz ekol. Türkiye’de 
sizi etkileyen, size katkı sağlayan 
benzer anlayış ve ekoller, cema-
atler var mı? Varsa bahseder mi-
siniz?

-Öncelikle söyleyeyim, şu birlik 
beraberlik teraneleri beni çok ra-
hatsız ediyor. Ortalıkta birçok bir-
lik var, beraberlik var, birçok gu-
rup var, birçok parti var, birçok hi-
zip var; ben bunları maalesef öm-
rüm boyunca, dışarıdan veya içe-
riden, girerek ya da çıkarak, hep 
biraz fırka olarak mütalaa ettim 
ve bunlardan korktum. Biz Ma-
latya Fikir Kulübü’nde bir fırka 
değildik. Ömrüm boyunca bana 
en şiddetli tenkidi Said Çekmegil 
yapmıştır. Ben de kendisini hem 
de sanılandan daha şiddetli eleş-
tirmişimdir. Çekmegil bir gün da-
madının terzi dükkânında elin-
deki cetveli hırsından masaya vu-
rarak kırmıştı. Kendisiyle tartışı-
yorduk. O, marksizmin bizim için 
daha tehlikeli olduğunu söylü-
yordu. Bense tersine kapitalizmin 
tehlikesine işaret ediyordum. Said 
Abi bir yandan cetveli masaya vu-
ruyor, canı sıkkın, aslında sanki 
kafama vuruyordu. O benim üs-
tadımdı. Her zaman yaptığımız 
gibi tartışıyorduk. Demek kendi-
sine öylesine kızdırmışım ki, cet-
veli çok hızlı vurdu, tak diye ikiye 
bölündü cetvel, biri bir tarafa biri 
diğer tarafa savruldu. Biz böyley-
dik. Bizim birlikteliğimizin böyle 
önemli bir farkı vardı. Ve ben Hu-
curat suresini biraz dikkatle oku-
duğumu zannediyorum, okunma-
sını da tavsiye ediyorum. Oradan 
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çıkardığım şöyle bir yorum var: 
bize düşen yani muttaki ferde dü-
şen iş, zaten muttaki fert, muttaki 
olabilmek için öne çıkacaktı, sıra-
yı, hizayı bozacaktı ya; peki, nere-
de sırayı ve hizayı bozacak biliyor 
musunuz? Bu surede işaret edilen 
yerde. Yani Hayırlarda yarış kul-
varında. Bize düşen şey hayırlar-
da yarış etmektir. Nerede olursak 
olalım Allah bizi buluşturur, bir-
leştirir. “Siz hayırlarda yarış edin, 
nerede olursanız olun Allah sizi 
buluşturur, kalbinize ülfet verir”  
ifadesi âyet-i kerimenin hatırımda 
kalan mealidir. Eğer birbirimizle 
hayırlı işlerde yarış edercesine ça-
lışırsak, demek ki Allah bizi buluş-
turacaktır. Öyleyse ey müminler;  
hiç korkmayın, siz muttaki olun, 
takva yolunu seçin, o sizi buluş-
turacak bir yerde. Gerçekten ha-
yırlarda yarış kulvarında öne koş-
turan doğru yerdedir; doğru yer-
deyse sizin gibi muttaki kardeşle-
rinizdir. Bence en geniş anlamıy-
la cemaate varmak için henüz va-
kit erken. Dün bir, bugün iki; yeni 
başladık. Bu toplumun hafızası bir 
zaman sıfırlanmıştı. Gelenek bir 
yandan sıfırlamıştı, modern hayat 
bir başka yandan sıfırladı. Uyanış 
ve diriliş aktiviteleri çok yenidir. 
Acele etmemek lazımdır. Oysa İn-
sanoğlu çok acelecidir. 

 Elbette muttakilerin koşacağı 
menzil ve hedef aynı olacağı için 
orda buluşacaklardır. Ancak isti-
kametin doğru olup olmadığına 
bakılmalıdır. Birincisi bu. İkincisi 
ise şu: övünmek gibi olsun, ma-
dem Malatya ekolü içinde mü-
talaa ediliyorum, onun dışında 
bir ekolün içinde olmadığım gibi 
çok ciddi anlamda etkilendiğimi 
de söyleyemem. Gene övünmek 
gibi olsun, ben erken yetişmiş bir 
kardeşinizim; ben size şunu söy-

ledim: 60’lı yıllardan beri mevcut 
idrake sahip birisiydim ben. Ula-
şacağım yere erken ulaşmış biri-
siyim.  Sonra hayırlarda yarış kul-
varında hiç koştum mu, ne ka-
dar koştum, işte bununla övün-
mek yanlış olur. Çünkü sizinkiyle 
mukayese edemem, elimizde bir 
takvâ-metre yok. Etkilenme kay-
nağım olarak şunu söyleyebilirim: 
Necip Fazıl’dan bir medeni cesa-
ret aşısı aldım. Donkişot-vari bir 
medeni cesaret aşısıydı bu. Tama-
mını yaşanabilir kıldım mı? Hayır, 
onun kadar yaşatamadım. Onun 
kelle koltukta müthiş bir mede-
ni cesareti vardı, Allah taksiratı-
nı affetsin, bir benzerini görme-
dim zaten, Necip Fazıl bu anlam-
da adeta bir idol gibidir bazıları-
na. Önemli ve değerlidir gerçek-
ten, medeni cesaret. İtiraf etmem 
gerekirse, Sezai Karakoç’tan bir 
ahlak örneği edindim. Bu da çok 
önemlidir. Sezai Karakoç öğle-
ne yenecek ekmeği olmayan bir 
adamdır. Şu anda da sanırım öy-
ledir. Mesela, biz fakülte yılların-
da yanına giderdik.  Öğlenleri di-
yelim bizi kuru fasulye pilav ye-
meye götürdü, işte günlük ka-
zancının hepsi buydu, lokanta-
da harcanan kadardı. Karın tok-
luğuna yaşanan bir hayattı onun-
ki. Bazen bazı insanlar gelirler-
di dergi yazıhanesine. Ortalık-
ta kitapları yerleştirecek dolap-
lar falan yoktu; çıkan kitaplar, 
duvar diplerine üst üste dizilir-
di. Bir gün adamın biri içeri girdi: 
‘şu kitaptan elli tane, şundan yir-
mi beş tane paket yap’ dedi.  Biz 
ordayız Sezai Abi de masada otu-
ruyor. Biz ‘olur’ dedik; adam he-
men peşin parasını verecek, der-
ken sarmaya başladık. -Sezai Abi 
ortamı koklardı, biz tam paketi 
sararken geldi- ve sordu: ‘ne ya-

pıyorsun?’ ‘İşte’ dedim; ‘bu adam 
şu kitaptan elli tane alacak, onu 
sarıyorum’. ‘Satmıyoruz’ dedi. Se-
zai Abiye karşı gelinmez. Adama 
döndüm, dedim: ‘satmıyoruz’. 
Adam çıktı gitti: ‘Abi’ demeye 
kalmadı kendisi açıkladı; ‘Bunlar’ 
dedi; ‘şimdi elli tane kitap alır, 
içeri girişini görmedin mi, kita-
bın kapağına bile bakmadı, son-
ra dışarı çıkar, ben Sezai’ye yar-
dım ediyorum, der, ben kendime 
dedirtmen bunu’. O gün öğle ye-
meği yemedik; yoktu çünkü. On-
dan da böyle bir ahlak öğrendim. 

-O yıllarda ve evliliğinizin ilk 
yıllarında sizin de epey sıkıntılar, 
yokluklar yaşadığınızı biliyoruz...

-Ben hem varlığı hem yoklu-
ğu yaşamış bir kardeşinizim. Evi-
me kırk kişi davet ederdim; en 
ucuz besin hamsi idi. 6-7 kilo 
hamsi alırdım, tek başına hanı-
mım hamsileri temizlerdi, herke-
si doyururduk elhamdülillah. Be-
nim gücüm o kadarına yetiyor-
du ama hanımımın elleri balık te-
mizleme alerjisinden parampar-
ça olur, yarılırdı. Sadece bir oda-
mızda soba yanardı, o da erkek-
lerin oturduğu odaydı; hanım 
ise sobasız mutfakta tek başına 
bize hizmet ederdi. Saat 03’e ka-
dar mutfakta oturur isteklerimi-
zi karşılardı. O soğukta bizi bek-
lerdi ki ev dağılsın ve yatak oda-
sına geçsin; çünkü yatak odasına 
salondan geçmeden gidilmezdi. 
Bir ara Ziverbey’de bir evde otur-
muştuk. Bir gün, rahmetli olan 
oğlum da vardı, eve geldim, ak-
şam saati, hanım bir battaniye al-
mış sırtına, oğlunu da kucakla-
mış, öylece üşüyorlar. Odun bit-
miş, soba yakamamış, ikisi de tit-
riyorlar. Kapıyı açtım; -zaten açar 
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açmaz odaya giriyordunuz, tek 
göz bir evde kalıyordum- onla-
rı öyle görünce usulca tekrar dı-
şarı çıktım. Malatyalı bir meyha-
neciye bavul bırakmıştım; bavul-
da çoraplar vardı. Biraz çorap sat-
tım ve son mahrukatçı kapatma-
dan kavuşup, bir çuval odun al-
dım. Sırtlayıp 1,5 km ötedeki eve 
götürdüm. Sessizce kapıyı açtım, 
odunlarla sobayı yaktım. Eşim ve 
oğlum orda hala titreşiyorlardı. 
Soba yanınca sonunda hafi f ısın-
dılar, hanım çocuğu bana bıraktı, 
mutfağa gitti. Memleketten gön-
derilmiş bulgurla yağ vardı, pilav 
pişirdi yedik ve mutlu olduk. Saa-
det işte böyle bir şey... 

Hayat boyu şunu gördüm: re-
fahla saadet müteradif değil; re-
fah başka bir şey saadet başka 
bir şey. Şimdi, çok büyük bir met-
ropolde muhteşem bir otelin al-
tında muhteşem bir lokanta var, 
orada var sayın ki Sabancı yemek 
yiyor. Binanın karşısında da yine 
aynı cüssede bir otel inşaatı var; 
orada inşaat işçileri çalışıyorlar. 
Öğlen vakti Sabancı lüks lokanta-
da yemek yiyorken, karşıdaki in-
şaat işçileri öğlen paydosunda-
dırlar. İşçiler, mahalledeki fırın-
dan sıcak ekmek, üstünde duma-
nı tüten somun almışlar. Bakkal-
dan ise ucuz helva tedarik etmiş-
ler. Var sayın ki sıcak somunu el-
leriyle ortadan ikiye bölüp arası-
na da helvayı gömmüşler. Avuç-
larını dolduran kocaman dürü-
mü müthiş bir iştahla yiyorlar. Sa-
bancı karşıda karides yiyor işçi-
ler ise helva dürümü yiyorlar. Sa-
adet nerede? İşçilerin dişleri ara-
sında mı? Yoksa karidesin zarında 
mı? Anam derdi ki: ‘iştah iki dişin 
arasındadır.’ Çocukken ‘İştahım 
yok’ diyerek, yemekten kaytar-
mak isterdik. Anamız ‘ye, ye’ der-
di; ‘oğul, iştah dişin arasındadır, 

dişin arasına alırsan iştah gelir’. 
Hangisi iştahlı yiyor sizce? Saban-
cı, sol elde çatal, sağ elde bıçak, 
dudaklarında karides; müreffeh 
ama mesut değil. Demiştim değil 
mi? Saadet başka bir şey. 

 Şairler neler söylemişler: biri-
si diyor ki: “Nedir takvim yaprak-
larının arasını dolduran?” bir baş-
kası şöyle şeyler terennüm edi-
yor: “Nedir zaman nedir iniş mi 
yokuş mu?” Yahut  şunu dinleye-
lim: “Niçin küçülüyor eşya uzak-
ta/ Gözsüz görüyorum rüyada na-
sıl?” Ötelerde, böyle elle tutulma-
yan, gözle görülmeyen, adına lez-
zet dediğimiz, haz dediğimiz bir 
şey var. Evet, nimetler, imkânlar, 
fırsatlar çoğaldıkça bazı şeyler yi-
tiyor ama bunun dengesini kur-
mak bizim elimizde... 

Bakın, benim rahmetli olan 
oğlum fakülteyi okumaya 
Ankara’ya gittiği vakit imkânım 
vardı. Kendisine her ay yüksek 
miktarda harçlık gönderebilir-
dim. Dedim ki: “oğlum bak, He-
kimler Birliği yurdunda kalacak-
sın, yurtta senin gibi 200-300 ço-
cuk var, hepsini gez, ortalama kaç 
lirayla geçiniyorlarsa sana o ka-
dar para göndereceğim. Bunun 
on mislini gönderme imkânım 
bulunsa da, arkadaşların ne ka-
darla geçiniyorsa sen de o kadar-
la geçinmeyi bil.” Allah ona rah-
met etsin, o kadarla geçinme-
yi bildi. İstesem gönderebilirdim; 
geri kalan gelirden başka öğren-
cilere burs verdim. Birileri keşke 
onları biriktirseydin, birkaç daire 
alsaydın şimdiki bu mağduriye-
ti çekmezdin dediler. Olsun, ver-
mek kadar hiçbir şey beni mem-
nun ve mesut etmemiştir. Bu yüz-
den ben vermeyi tercih ettim 
yine ederim. Bana onların kal-
dığını düşünüyorum. Hülasa her 
müreffeh insanın mesut olduğu-

nu zannetmemelidir. O halde bu 
dengeyi kurmak mümkün. Son 
zamanlarda şöyle kanaatler yayı-
lıyor: sanki bu gün Müslüman ol-
mak mümkün değil yahut düne 
göre daha müşkül. Ben bu kanaa-
ti paylaşamam. Bence her zaman 
Müslüman olmak mümkün; bu 
kişinin elinde, hem de kıyamete 
kadar. Dün de böyleydi bugün de 
böyle.  Allah zalim değildir. Niye 
bizi şimdi yarattı; o zaman, daha 
önce yaratsaydı da iyi Müslüman-
lar olsaydık? Böyle saçmalıkları 
maalesef işitiyoruz. Güya yeni za-
manların modern mabetleri alış 
veriş merkezleriymiş. Olabilir. Bu-
nun beni bağlayan tarafı neresi? 
Ben Müslüman’ım. Benim kendi-
me ait ölçülerim vardır; onları uy-
gularım, olur biter. İstersen olur.

Bir şey daha zikredeyim: silm 
kökünden geliyor İslâm, biliyorsu-
nuz. Sulh, barış manaları veriyor-
lar bu kelimeye. Barış ama kimin-
le, nasıl bir barış? Bence esasen bu-
radaki barış, en evvel, insanın ken-
disiyle barışık olmasıdır. Ne demek 
kendiyle barışık olmak? Her insan 
İslam fıtratı üzerine yaratılıyor ya, 
fıtratımız zaten temizdir. Siz o fıt-
ratın yolunda, izinde, onun doğ-
rultusunda olursanız zaten doğru 
yoldasınız. Fıtratınızla barışık olur-
sanız, İslam olmuş olursunuz. Tesli-
miyet, Müslümanlık böyle bir şey-
dir diye düşünüyorum.

-Bu değerli görüşleri, bilgile-
ri, hatıraları, nasihatleri bizim-
le paylaştığınız için size teşekkür 
ediyoruz. Allah razı olsun. Rab-
bim, size hayırlı ömürler versin, 
hayırlı çalışmalar nasip etsin.

-Âmin. Hepimize.



Yaşayan İslam

Mübarek “Üç Aylar” ikliminin 
son etabı olan ‘on bir ayın sultanı’ 
Ramazan ayına girmek üzereyiz. 
Recep, Şaban ve Ramazan ayları, 
yüce Peygamberimizin (s.), diğer 
aylardan daha fazla önem verdi-
ği, daha çok ibadette bulunduğu 
kutlu aylardır. Üç aylardan Şaban 
Recep’ten, Ramazan da Şaban’dan 
daha kıymetlidir ve bunların hepsi 
de Ramazan’a hazırlıktır. 

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen 
tek ay Ramazan’dır. Bakara su-
resinin 185. ayetinde; kendisinde 
Kur’ân’ın indirildiği beyan buyru-
lan ve bundan dolayı da mübarek 
olan kutlu bir aydır Ramazan: 

“Ramazan ayı ki, Kur’ân onda 
indirildi...”

Ramazan’ın Anlam Dünyası: 
Güz Yağmuru, Arınmak, Yanmak, 
Bilenmek, Teslimiyet...

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak 
Dini Kur’ân Dili isimli tefsirinde, 
Bakara/185. ayetin tefsiri bağla-
mında, Ramazan’ın kelime an-
lamlarıyla ilgili olarak çok güzel 
açıklamalar buluruz. Bu açıkla-
malar, Ramazan’ın manası üze-
rinde daha iyi tefekkür etmemi-
ze imkân sağlar:

Mücahid’den yapılan bir ri-
vayete göre; “Ramazan” 
esmâullah’tandır, yani Allah’ın 
isimlerindendir. “Şehr-i Rama-
zan” bu anlamıyla “Şehrul-
lah” (Allah’ın Ay’ı) demek olur. 

Allah’ın ismiyle anılan bir ay ise 
her yönüyle mübarektir. 

Ramazan kelimesinin kökeni-
ne dair bir başka görüş de İmam 
Halil’den aktarılır: Buna göre Ra-
mazan ismi “ramazî”den türemiş-
tir. Bu da güz yağmuru anlamına 
gelir. Güz yağmuru; yazın sonun-
da, kuraklıktan, susuzluktan çat-
lamış topraklar, ağaçlar ve bitki-
ler suya hasret hale gelmişken ve 
her tarafı toz toprak kaplamış-
ken gerçek bir rahmet olarak ya-
ğar ve ortalığı tertemiz hale ge-
tirir. Sadece tabiattaki kiri, pası, 
tozu temizlemekle kalmaz; hem 
toprağın, bitkilerin, hem hay-
vanlar âleminin ve tabii hem de 
insanların suya kanmasını sağ-
lar. Güz yağmuru mesabesinde 
olan Ramazan ayı da, onu gere-
ği gibi yaşayanları, manevi kir-
lerden, paslardan yıkamakla kal-
maz, aynı zamanda onları manen 
doyuma, itminana eriştirir.

Bir başka görüş ise, 
Ramazan’ın “ramzâ”dan türedi-
ği yönündedir. Ramzâ ise; yazın 
güneşin hararetinden taşın, top-
rağın aşırı biçimde ısınması adeta 
kor haline gelmesine denir. Öyle 
ki buna elinizi-ayağınızı dokun-
duramıyorsunuz; buna da “ra-
maz” deniyor. Buradan şöyle bir 
anlam çıkıyor: Hararet-i şemsten 
toprak, taş, çakıl, kum nasıl yanı-
yorsa ve nasıl dokunulamaz hale 
geliyorsa; sizin de hararet-i sı-
yamdan, yani orucun hararetin-

den, açlık ve susuzluktan içiniz 
yanıyor, kavruluyor ve siz bunu 
sadece Allah için yapıyorsunuz. 
İşte bu bilinçli yanmayla beraber 
günahlarınız da yanıyor, kül olup 
gidiyor. Bu, Ramazan’ın arınma 
boyutudur. Özellikle de günlerin 
uzadığı şu yaz mevsiminde oru-
cun hasbiliği ve yanma boyutu 
daha da öne çıkar. Hadis-i şerif-
lerde, samimiyetle ve gereği gibi 
oruç tutan kişinin hiç günah işle-
memiş gibi olacağı müjdelenir. 

Son olarak “ramz”; bileme/bi-
lenme anlamına gelir. Araplar, sa-
vaş mevsiminin yaklaşması sebe-
biyle, kılıçlarını, oklarının ucu-
nu iki taşın arasında döverek bi-
leme, sivriltme ve keskinleştirme 
işlemini bu ayda yaparlar. Bu an-
lamda Ramazan ayı, şeytana kar-
şı, nefsin arzularına karşı, hevaya 
karşı bir bilenme, bir keskinleşme 
ameliyesidir. Bir irade temrinidir. 

Görüldüğü gibi; sadece ke-
lime anlamlarından gitsek bile 
Ramazan’ın ifade ettiği anlamla-
rı büyük ölçüde anlama imkânına 
sahip olabiliriz. 

Oruç ve Takvâ Bilinci 

Ramazan oruç ibadeti ile bü-
tünleşmiştir. Bakara/183’te şöyle 
buyrulur: 

“Oruç sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi, size de farz kılındı. 
Umulur ki, ittika edersiniz.”

Orucun amacı, anlamı bu 
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âyette çok net ifade edilir: İtti-
ka. İttika etmek ya da takvalı ol-
mak; dilimize genelde ‘Allah’tan 
korkmak’ diye çevrilir. Ayrıca, 
Allah’ın emirlerine ve yasakları-
na riayet etmek, onun yasakla-
rını çiğnemekten sakınmak, gü-
nah işlemekten ve haramlardan 
sakınmak anlamı da verilir. An-
cak takvâ’nın daha kuşatıcı anla-
mı, Allah’a karşı sorumluluk bilin-
cini kuşanmak demektir. 

“Takvâ” kavramının bu ma-
nalarından hareketle diyebili-
riz ki; “Oruç ayı” ve “Kur’ân ayı” 
olan Ramazan; şimdiye kadar ih-
mal ettiğimiz mümin sorumluluk-
larımızı hatırlama ve yeniden ku-
şanma zamanıdır. Ramazan ayın-
da baştan sona bir kez daha oku-
yacağımız Kur’ân-ı Kerîm ve bir 
ay boyunca her gün tutacağımız 
oruç, bize sürekli olarak bu so-
rumluluklarımızı hatırlatır. 

Oruç; sadece Allah rızası için 
tutulan hasbi bir ibadettir. 

Oruç tutmak; imsak’tan iftar’a 
yani sahur vaktinden akşam vak-
tine kadar yememek, içmemek, 
cinsel ilişkide bulunmamaktır.

Oruç; kendini tutmak, 
arzu ve isteklerini frenlemek-
tir. “İmsak”ın anlamı da zaten 
tutmak’tır. 

Oruç/savm, yalnız Allah rızası 
için, Allah’ı razı etmek için kendi-
ni bazı zevklerden uzak tutmak-
tır. Mümin insan Allah’tan razı 
olarak oruç tutarsa, Allah Azze 
ve Celle de ondan razı olur. 

Oruç; yalnızca sabahtan ak-
şama kadar aç kalmaktan ibaret 
değildir. 

Oruç; gözünüze, kulağınıza, 
bakışlarınıza da hükmetmek; ağ-
zınıza ve dilinize sahip olmaktır. 

Oruç; elinizle, ayağınızla, 
tüm vücudunuzla yaptığınız gü-

nahlardan, hatalardan, kötülük-
lerden vazgeçmek; hatta zihin-
sel planda ve kalp ve gönül ola-
rak da kendinizi kontrol altına al-
maktır. Kısaca; tepeden tırnağa 
bedeninize hükmetmektir. 

Oruç; “haz” ve “hız” merkezli 
bir hayat tarzının egemen oldu-
ğu çağımızda fıtrata ve insanlığa 
yeniden dönmektir. Sadece haz-
larını tatmin etmeyi ve bunu en 
kestirme, en çabuk, en hızlı şekil-
de gerçekleştirmeyi esas alan mo-
dern hayata isyan etmek, “hayır” 
diyebilmektir. 

Oruç; hazlarını gemlemek, 
nefsinin esiri olmamak ve hızını 
yavaşlatmaktır. 

Oruç; şeytana, nefse ve 
hevâya kul olmamaktır; kula kul 
olmamaktır.

Oruç; içimizdeki ve dışımızda-
ki şeytanları, ins ve cin şeytanları-
nı zincire vurmaktır.

Oruç; bir nefi s muhasebesidir; 
hesaba çekilmeden önce kendini 
hesaba çekmektir. 

Oruç; mümin için bir irade sı-
navı ve bir istikamet ve rota tas-
hihidir. 

Oruç; her türlü tutsaklıktan 
kurtulup gerçek özgürlüğe kanat 
çırpmaktır.

Oruç; hayatımızda yeni bir 
sayfa açma ve hayatımıza yeni bir 
yön verme fırsatıdır. 

“Kur’ân Ayı”nda Kur’ân’ı Ken-
di Kalbimize İndirebilmek...

Bakara sûresinde Ramazan 
ve orucun anlatıldığı âyetler gru-
bunda yer alan 185. ayette, önce: 
“Ramazan ayı ki, Kur’ân onda in-
dirildi; insanlar için bir rehber 
ve bu rehberliğin apaçık delille-
ri ve doğruyu yanlıştan ayırt edi-
ci bir ölçü olarak...” buyrulur; son-

ra da, “İçinizden kim o aya yeti-
şirse oruç tutsun.” emri gelir. Bir 
kılavuz, rehber, apaçık beyyineler 
ve doğruyu yanlıştan ayıran ölçü-
ler olarak Kur’ân’ın bu ayda inmiş 
olması; Ramazan’ı “Kur’ân ayı” kı-
lar. O aynı zamanda “Oruç ayı”dır.

Rasûlüllah (s.) bir Şaban ayı-
nın son gününde ümmetini top-
lar ve onlara şöyle hitap eder: 

“Ey insanlar! Yüce ve müba-
rek bir ay’ın gölgesi üzerinize 
düştü. O ayda bir gece vardır ki 
bin aydan daha hayırlıdır. Allah o 
ayda oruç tutmayı farz kıldı. Ge-
celeyin ibadet yapmayı (teravih 
kılmayı) nafi le kıldı. O ayda bir 
hayır işleyen kimse diğer aylarda 
bir farz işlemiş gibi olur. O ayda 
bir farz işleyen ise diğer aylarda 
yetmiş farz işleyen gibidir.” 

Burada yetmiş, çokluktan ki-
nayedir. Yedi yüz, yedi bin, yetmiş 
bin… olarak anlayabiliriz bunu. 
Günümüzün seküler, materyalist, 
pozitivist zihinlerinin algılamak-
ta güçlük çekeceği bir oran söz 
konusu burada. Nasıl olur da bir 
gece, bin aya denk olur? Yani bir 
ömre bedel olur? Bin ay seksen 
küsur yıl yapar ve bu uzunca bir 
insan ömrüdür. İşin ilginç ve gü-
zel tarafı; Rabbimiz bu gecenin 
hangi gece olduğunu Kur’ân’da 
belirtmemiş; Rasûlüllah’ın (s.) ha-
dislerinde de bu kesin olarak bil-
dirilmemiştir. Yirmi yedinci gece 
en güçlü ihtimaldir ama “son on 
günde arayın” hadisi de vardır; 
“tek günlerde arayın” rivayeti 
vardır; diğer günlerde olma ihti-
mali de devre dışı bırakılmamış-
tır. Kısaca kesin bir şey söylenemi-
yor. Ramazan ayının herhangi bir 
gecesi Kadir Gecesi olabilir. Bu-
nun hikmeti şu olabilir; her geceyi 
Kadir bilin ve her gecede Kur’ân 
o gün size iniyormuş gibi, sizin 

Yaşayan İslâm
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dünyanıza iniyormuş gibi oku-
yun ve düşünün! Kur’ân’ın inza-
li/inmesi, elbette; Allah katından 
Rasûlüllah’a (s.) bilgi olarak Ceb-
rail (a.s) vasıtasıyla iletilmesidir. 
İnzalin bir boyutu da, ilahî kela-
mın bizim anlayış seviyemize, algı 
düzeyimize, algı dünyamıza indi-
rilerek sunulmasıdır. Eğer biz ilahî 
kelamı anlayıp da onu zihnimize, 
kalbimize, gönlümüze yerleştire-
miyor, sindiremiyor ve davranış-
larımıza yansıtamıyor isek Kur’ân 
bize inmemiş demektir. Kur’ân’ın 
bize inmesi demek; Bakara 
Suresi’nin son iki ayetinde geçtiği 
gibi “semi’nâ ve eta’nâ” (işittik ve 
itaat ettik) demektir. Yani “İşitip 
anladık ya Rabbi ve hemen uygu-
luyoruz, uygulayacağız!” 

Dolayısıyla, Kur’ân-ı Kerîm 
Ramazan’ın her gününde, her ge-
cesinde bölüm bölüm okunmalı-
dır. Rasûlüllah’ın (s.) Cebrail (a.s) 
ile her sene Ramazan ayının son 
günlerinde, Kur’ân’ı baştan sona 
tekrar etmesi -ki Rasûlüllah’ın son 
Ramazan’ında iki defa tekrar edil-
miştir- bize hatim geleneği olarak 
gelmiştir. Ama bu, sadece Arapça 
okunup hiç anlaşılmadan, sadece 
sevap maksadıyla, sadece bir ru-
tini yerine getirmek maksadıyla 
uygulanacak bir işlem olmamalı-
dır. Bilakis şöyle düşünmeliyiz: ‘Ya 
Rabbi! Bu kitabını Rasûlüllah (s.) 
vasıtasıyla bana gönderdin. Bu ki-
tap benim dünyama; benim haya-
tıma inmeli; bu kitap benim ha-
yatıma müdahil olmalı; işte ben 
buna söz veriyorum. Ramazan’da 
ve her zaman Kitab’ını “semi’nâ 
ve eta’nâ” bilinciyle okuyacağım 
ve uygulayacağım ya Rabbi!’

İşte bu bilinç ve böyle bir 
okuma bizi Kur’an’la bütünleş-
tirir. Namazlarımızda ya da ha-
tim olarak okuduğumuz Kur’an’ı 

ve çeşitli vesilelerle dinlediğimiz 
Kur’an’ı anlayıp yaşama refl eksi 
kazandırır.

Bütün Hayatı Ramazanlaştır-
mak

Bu ayda yoğun olarak yaşaya-
cağımız ve adeta bir refl eks haline 
getirmemiz gereken Kur’ân mer-
kezli hayat tarzını; diğer aylara da 
yaymak için gayret sarf etmemiz 
gerekir. Bu ayda daha sıkı, daha ti-
tiz ve daha samimi bir şekilde yaptı-
ğımız ibadetler, sadece Ramazan’a 
has olmamalıdır. “Ramazan Müslü-
manlığı” tabirini hak edecek bir çe-
lişkiye düşmemek gerekir. 

Ramazan’da oruç tutarak, 
sadaka-i fıtır ve zekât vererek, in-
fakta bulunarak, nafi le namaz-
lar ve teravih namazları kılarak, 
Kur’ân okuyup düşünerek, itikâfa 
girerek yaşayacağımız İslâmî ha-
yat, bütün ilişkilerimize ve za-
manlarımıza hakim kılınmalıdır. 
Açlığın tecrübesini bu ayda ya-
şayacak olan Müslümanlar, tıpkı 
Ramazan’daki gibi yardımlaşma-
ya, infak etmeye, dua ve niyaz-
da bulunmaya, nafi leleri çoğalt-
maya hayatlarının her devresin-
de devam etmelidirler; insanla-
ra karşı her zaman sevecen, mer-
hametli, nazik, kibar davranmaya 
gayret etmelidirler… Ramazan’ın 
bu yoğun ibadet ikliminde arı-
nan insanlar, bütün hayatlarında 
Kur’ân’ı merkeze almalı, Kur’ân’la 
arınmaya, Kur’ânî erdemlerle do-
nanmaya, bütün iş ve ilişkilerini 
Kur’ân’a ve Rasûlüllah’ın örnek 
hayatına göre düzenlemeye de-
vam etmelidirler.

Yaklaşan Ramazan-ı Şerîf’in 
hayır ve bereketinden azami öl-
çüde yararlanmayı bizlere nasib 
etmesi için Yüce Rabbimize dua 
ve niyazda bulunuyoruz.

Yaşayan İslâm



Firavun ve Karun birer ilk 
örnektir. Biri sınırsız iktidarı diğer 
sınırsız zenginliği temsil eder. Ve 
kapitalizm çağında bu ikisinin 
yolu kesişti, zenginlik başlıbaşı-
na bir kudret oldu zenginlik fira-
vunlaştı, Kârunla Firavun’un bir-
leşerek insanlık tarihinin tanık 
olduğu en mutlak iktidar biçimi-
ni yarattılar.

Kur’ân Kasas suresinde Firavun 
yanısıra Kârun ile de mülk sahibi 
sınıflara uyarıda bulunur.

“Şu ünlü Kârun da Musa’nın 
kavmindendi ve kendisine öyle 
hazineler vermiştik ki, sade-
ce anahtarlarını taşımak bile bir 
manga adama, hatta daha fazlası-
na denk gelirdi. Kavmi ona demiş-
ti ki: ‘Şımarma, Allah, şımarıkları 
sevmez.’ ‘Allah’ın sana verdiği (bu 
servet) içinde âhiret yurdunu ara, 
dünyadan da nasibini unutma, 
Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen 
de öyle iyilik et, yeryüzünde boz-
gunculuk (etmeyi) isteme, çünkü 
Allah bozguncuları sevmez.”

Kârun bu zenginlikten aşırı 
gurura kapılmış ihtişam içinde 
yaşamış ve çevresini de hor gör-
müştür. Allah’a tam anlamı ile 
iman eden kullar da ona gerek-
siz kibre kapılmaması, Allah’ın 
en sevmediği huyun kibir olduğu 
(şeytanın Allah tarafından kovul-
masının nedeni de kibirdi), onun 
için doğru olanın kendi toplum-
sal konumunun da gereğini göz 
ardı etmeksizin, gereksinmelerini 
karşıladıktan sonra kalanın maz-
lumlara iyilik için dağıtması oldu-

ğu, dağılmayan ve biriken serve-
tin kişiyi helak edecek bir felaket 
olduğu uyarısında bulunmakta-
lar (Kasas 77).

Ancak Kârun “bu servet ben-
deki bilgi sayesinde bana veril-
di” (Kasas 78) diyerek büyüklük 
taslar, ama Allah ondan önce de 
kendi gibi ölçüsüz servete sahip 
kişiler olduğunu fakat onların-
da sonunda servetleri yüzünden 
helaka uğradığını belirtir. Ama 
Kârun bu uyarılara aldırmayacak 
kadar kendine saplanıp kalmış-
tır. Bu da nefsine kapılanların, 
nefsini ilahlaştıranların uğradığı 
durumdur.

“Ama şu da var ki suçluluğu 
kesinleşmiş olanlara artık günah-
larından sual olunmaz” 

(Kasas 78)
Kur’ân’ın azgınlık diye tabir 

ettiği durum bir tür göz dönmesi-
dir. Kârun’un da gözü dönmüştür. 
Artık kişinin iyice rayından çıkıp 
hiçbir nasihate, uyarıya, musibe-
te aldırmayacak kadar gözünün 
döndüğü durumda Allah rahme-
tini çekmekte kişinin azgınlığının 
çoğalarak, adeta bir paratoner 
gibi ilahi cezayı çekmesini kolay-
laştırmaktadır.

Karun’un sahip olduğu zen-
ginlikse tıpkı zamanımızdaki gibi 
bundan yoksun olanları çekmek-
te onlarda göz kamaştırıcı bir 
hayranlık duygusu yaratmakta-
dır. Ona özenmekte, onun sahip 
olduğu ihtişama sahip olmayı 
arzulamaktadırlar.

“Ah ne olurdu’ derlerdi 
‘Karun’a verildiği kadar bize de 
verilseydi. Çünkü o gerçekten 
çok talihli biri” (Kasas 79)

Ama buna karşılık Kur’ân’da 
geçen ifade ile “kendilerine güve-
nilir bilgi bahşedilmiş olanlar” 
insanın varoluş gayesinin sade-
ce dünyadan tat almak, bu tat 
ile zevkli bir hayat sürmek oldu-
ğunu düşünenlere yani dünyevi 
hayatı yüceltenlere, ne pahasına 
olursa olsun zenginleşmek peşin-
de koşanlara “Allah’ın tasvip etti-
ği şeyler daha hayırlıdır” (Kasas 
80) diyerek bu zenginliğin Allah 
tarafında hoş görülmediğini bu 
nedenle de ortada özenilecek bir 
şey olmadığını söylerler ve sonun-
da da haklı çıkanlar onlar olur.

Çünkü Allah zenginliği nede-
ni ile azan Kârun’u yere batırır,  
malını, mülkünü başına geçirir.  
(“Nihayet onu da, evini barkı-
nı da yere batırdık. Allah’a karşı 
ona yardım edecek bir topluluğu 
olmadı” Kasas 81) başına geçir-
me hem bir depremi çağrıştırır, 
hem de ziyana uğrayarak serve-
tinden yoksun kalmayı. Kısacası 
kendisine verilen servet verildiği 
gibi de alınmıştır.

Bu lükse özenenler ise onun 
uğradığı yıkım sayesinde gözle-
ri açılmış bir halde adeta “ aman 
Allahım özendiğimiz şey bu muy-
muş” derler.

“Dün onun yerinde olmayı 
isteyenler: “.Vah bize’ dediler. 
Demek ki kullarından dilediği-
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ne rızkı geniş tutan, dilediğine 
de, ölçülü, idareli veren Allahmış. 
Ya Allah bize lütfetmemiş olsay-
dı, hiç şüphe yok, bizi de yerin 
dibine geçirirdi. Vah vah demek, 
hakkı inkâr edenler iflah olmaz-
mış demeğe başladılar”(Kasas 84)

Bu ayetle de zenginliğin 
sorumluluk içerdiğini adeta ateş-
ten gömlek olduğunu ona hakkını 
veremeyenlerin bu lûtfun altında 
er geç ezilecekleri yönünde öğüt 
verilmekte. Böylece her nime-
tin bir külfeti olduğu, hakkından 
gelemeyenlerin özenilecek şeylere 
özenmemekle doğru bir şey yapa-
cakları ifade edilmiş olmakta.

Nefsine Tapınmak: Kapitalizm 
Sınırsız Zenginlik, Sınırsız 
Yoksulluk

Kuşkusuz kapitalizm meselesi 
bu yazıya sığmayacak kadar geniş 
bir konu. Ama en basit tanımı 
ile kapitalizm bir servet birikimi 
sağlama ve bu birikimde de sınır 
tanımama düzenidir. Bunun için 
pek çok ekonomik ve siyasi aracı 
devreye sokarak paranın iktidarı-
nı sağlamlaştırır. Dolayısıyla kapi-
talizm demek paranın adeta tanrı 
mertebesine oturup insanlara 
hükmetmesidir. Kapitalizm üre-
tim sermayesi, ticari sermaye ve 
kazanç, paradan para kazanma 
olarak finansal sermaye gibi çok 
biçimlerde olabilir. Ama tümü-
nün ardında aynı amaç yatar, 
kazanma, kazancını sermaye ola-
rak biriktirip daha çok kazanma. 
Zenginleşme kapitalizmde başlı 
başına bir amaçtır. Bu zenginlikte 
ke ndini güç ihtişam ve zevk ola-
rak ortaya koyar. Sahip oldukla-
rı kudret ve bu kudretin sağladı-
ğı zevk nedeni ile zengin kapita-
list toplumda bir idoldür, herkes 
zengin olmak, servet sahibi ola-
rak tatlı hayat sürüp hesabını bil-
meden en lüks harcamalar yap-

mak ister. Kapitalist olmak sınır-
sızca para harcayabilmek ve canı-
nın istediği her şeye sahip ola-
bilmek demektir. Üstelik gittiği-
niz her yerde saygı, itibar kaza-
nırsınız, tüm spotlar sizi göste-
rir, bir dediğiniz iki edilmez, her-
kes kendisinden özenle söz edil-
mesi zenginin nefsini besledikçe 
besler, kıskanç gözler, sizden söz 
edilirkenki o özen zengini nefe-
sini besledikçe besler, bu yüzden 
zenginler çoğunlukla kibirli olur-
lar. Çünkü kurduğu sistem onun 
benliğini besledikçe besler.

Bu bakımdan kapitalizm çağı-
mızla damgalanmış bir yenilik 
olsa da tarihi beş yüzyılı geçme-
se de aslında uygarlık kadar eski-
dir de. Servet birikimi, ekono-
mi denilen şey yani üretmek ve 
tüketmek üzerine kurulu şehir 
ekonomileri var olduğundan beri 
mevcuttur. Servet birikimi kentli 
sınıflara bölünmüş toplumlardan 
önce toplumun ortak zenginliği 
olduğundan özel mülk ile sömü-
rü, zenginlik arasında kurulan 
bağ yanlış değildir, sınıflı ve mül-
kiyetli toplum öncesi zenginlik 
toplum içinde eşit denecek şekil-
de dağıtıldığından servet birikimi 
ve bunu tahakküm haline gelme-
si de söz konusu olamadı.

İslam toplumu sınıflara bölün-
müş mülkiyetli bir toplumda doğ-
makla birlikte mülkiyeti denetim 
altına alarak sınıfsal eşitsizliğin 
toplumu rahatsız edecek bölün-
melere yol açacak biçim alması-
nı ilk dönemlerde yani peygam-
ber ve asr-ı saadet döneminde 
kapitalizme gidecek sürecin adeta 
önünü kapattı.

Aslında modern çağların baş-
langıcı kabul edilecek 12. yy.’a 
kadar tacir sınıfı toplumun tümü-
ne önderlik edecek ve ölçüsüz 
servet biriktirecek konumda 
değildi. Bu süreçten sonra servet 

birikimi denetimi ortadan kalk-
maya, Protestanlıkla teşvik gör-
meye başladı ve sekülerleşme ile 
de iyice başıboş hale geldi.

Kapitalizmin toplumun tümü-
ne yön verdiği günümüzde ise 
Karun ve Firavun bir kişinin değil 
bir sistemin içerisinde birleşti-
ler. Böylece kapitalizm yaşam ile 
ölüm üzerinde mutlak iktidara 
dönüştü. Bu olguyu yani Firavunla 
Karunun bütünleştiği biyo iktidar 
olgusun başka bir yazıya bırakıp 
biz konumuza yani Kârunlaşma 
meselesini kapitalizm üzerinden 
okumaya devam edelim.

Karunlaşmanın kendini ölçü-
süz servet birikimi ve bunun top-
lumda çeşitli zulümlere neden 
olması olduğunu dikkate alırsak 
kapitalizm bu modele tam otur-
maktadır.

Kapitalizmde zenginleşmenin 
ulaştığı boyutlara bir bakarsak 
sonuçların ilahi cezanın kapita-
lizm eli ile geleceğini gösterir 
nitelikte olduğu görülür. Dünya 
Zenginlik Raporu 2007 verilerine 
bakarsak 1 milyon dolardan fazla 
mali varlığa sahip olanlar zen-
gin, 30 milyon doları aşanlar ise 
aşırı zengin olarak tanımlanıyor. 
Buna göre 2007 yılında 10.1 mil-
yon kişi 1 milyon ve üzeri serve-
te sahip. Bu 10 milyon zenginin 
sahip olduğu servetin ekonomik 
karşılığı ise 40.7 milyon dolar. Bu 
miktar tüm dünya ekonomileri-
nin üretmiş olduğu gelirin, eko-
nomik zenginliğin biraz altında-
dır. Bu insanlar dünya nüfusu-
nun binde bir buçuğuna tekabül 
ediyor. Serveti 30 milyon dola-
rın üzerinde olan kişi ise 100 bin 
bunların sahip olduğu zengin-
lik, dünya ekonomisinin bir yılda 
elde ettiği zenginliğin üzerinde.1

Buna karşılık dünya yoksul-
larının yani günlük hayatını 1 
doların altında bir gelirle sürdür-
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mek zorunda olanların oranı ise 
% 80’in üzerinde. Geriye kalan 
oran yani % 18,5’luk dilim ise 
orta gelir grubundalar.

1998’de yayınlanan İnsani 
Gelişme Raporu küresel yoksul-
luk ve eşitsizliğin boyutları üzeri-
ne bazı çok çarpıcı veriler sunmuş-
tur. Rapora göre, dünyanın azge-
lişmiş yerlerinde yasayan 4.4 mil-
yar insanin yüzde 60’ı temel temiz-
lik şartlarından, yüzde 33’ü temiz 
içme suyundan, yüzde 25’i içinde 
yaşanabilecek bir konuttan, yüzde 
20’si gerekli besin kaynaklarından 
ve sağlık servislerinden yoksun-
dur. Ayni rapora göre dünyanın en 
zengin 3 kişisinin toplam varlıkları 
en yoksul 48 ülkenin, dünyanın en 
zengin 225 kişisinin toplam varlık-
ları ise 2.5 milyar insanın (dünya 
nüfusunun yüzde 47’si) toplam 
yıllık gelirlerine eşittir. UNICEF’e 
göre günde 30 bin (on tane 11 
Eylül saldırısına eşit) çocuk açlık 
ve ishal gibi kolayca teda-
vi edilebilecek hasta-
lıklar nedeniyle ses-
siz sedasız ölmekte-
dir. Düşük ve Orta 
Gelirli ülkelerde 15 
yaşın üzerinde olup 
da okuma yazma 
bilmeyenlerin sayısı 
2001 yılında 1.2 mil-
yarın üzerindedir. 

Yüksek gelir-
li ülkeler 2001 yılında, 
yüzde 16’lık nüfuslarıy-
la dünya gelirinin yüzde 
81’ine sahipken, geriye 
kalan yüzde 84’lük dünya 
nüfusu dünya tüketiminin 
sadece yüzde 19’u ile yetin-
mek durumundadır. Dünya 
Bankası verilerine göre 2001 
yılında yaklaşık 1.1 milyar insan 
günde 1 doların ve 2.7 milyar 
insan günde 2 doların altında 
bir gelirle yaşıyor. Günde 2 dolar 

üzerinden hesaplandığında, 2001 
yılında yoksulluk sınırının altında 
yaşayan nüfus 2 ülkede yüzde 
90’ın, 14 ülkede yüzde 80’in, 23 
ülkede yüzde 70’in, 26 ülkede 
yüzde 60’ın ve 35 ülkede yüzde 
50’nin üzerindedir. 

2003 yılında 7 ülkede orta-
lama yaşam beklentisi 40’ın, 31 
ülkede 50’nin altındadır. Yaşam 
beklentisi Svaziland’da 32.5, 
Botsvana ve Lesotho’da 36.3’e 
kadar düşmüştür. 2001 yılın-
da ortalama yaşam beklentisi 8 
ülkede 1960 seviyesinin, 17 ülke-
de 1970 seviyesinin, 26 ülkede 
1980 seviyesinin ve 33 ülkede de 
1990 seviyesinin altına düşmüş-
tür. Okuma yazma bilmeyenle-
rin toplam nüfusa oranı 3 ülke-
de yüzde 80’in, 5 ülkede yüzde 
70’in, 11 ülkede yüzde 60’ın, 21 
ülkede yüzde 50’nin üzerinde-
dir. Düzenli temiz suya ulaşama-
yanların oranı 3 ülkede yüzde 

70’in, 6 ülkede yüzde 60’ın, 
16 ülkede yüzde 50’nin 

üzerindedir. 5 yaş altı 
normalden zayıf 
çocukların oranı 
12 ülkede yüzde 
40’ın, 24 ülke-
de yüzde 30’un, 

54 ülkede yüzde 
20’nin üzerinde-
dir. 2

Bütün bu rakamla-
rı çarpıcı bir örnekle anlam 

kazanabilir dünyada yok-
sulların en çok ölümü-
ne neden olan temiz 
suya erişim yoksunluğu 
zenginlerin bir yılda 
makyaj ya d a 
s o d a - l ı 

içecek için ayırdıkları bütçe ile 
son bulabilir. Ya da silah üreti-
mi için ayrılan para ile yoksulluk 
yeryüzünden kalkabilir, eğitim 
sorunu çözüme kavuşabilir. Eğer 
bütün bunlar olmuyorsa bunun 
tek sebebi çağdaş Karunlar olan 
dolar milyoneri zenginler ya da 
kapitalistler. Bu nedenle kapita-
lizmle islamı uzlaştırmaya çalış-
mak küfr ile imanı uzlaştırmaya 
benzer ki bu ikisi bir arada olmaz. 
Ve bu şartlar altında sahabeden 
Ebu Zer’in ‘aç kalanlar neden 
kılıçlarına sarılmazlar’ sorusun-
dan hareketle bu korkunç eşitsiz-
lik karşısında isyan bir haktır ve 
isyan edenleri kınamak da şeyta-
nı dost edinmekle eşdir neredey-
se. İsyan edilemeyen hallerde ise 
en azından reddetmek, kınamak, 
ona ilişkin nefretini dile gitmek 
ve bu anlamda servet birikimi-
ni övmekten vaz geçmek gerekir.

İslam’ın safında yer alanla-
ra gelince, onlara bu çağda ser-
mayenin firavunlarının yanın-
da olmak değil, mustazaflardan 
yana olmak düşüyor.

1 Ahmet İnsel, Dünyanın Zenginleri ve 
Zenginliğin Şiddeti, Birikim S. 232-233 
Ağustos-Eylül 2008, s.49-50.

2 Turan Subaşat, KÜRESELLEŞME VE EŞİT-
SİZLİK  (Cumhuriyet Strateji – 29 Ey-
lül 2008) http://209.85.135.132/search
?q=cache:oY86M0IFWNgJ:listweb.bil-
kent.edu.tr/bsb/2009/Jan/att-0067/KU-
RESELLESME_VE_ESITSIZLIK.doc+k%C
3%BCresel+olarak+yoksulluk+ve+zen
ginlik+fark%C4%B1&cd=2&hl=tr&ct=
clnk&gl=tr
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1 Ahmet İnsel, Dünyanın Zenginle
Zenginliğin Şiddeti, Birikim S. 23
Ağustos-Eylül 2008, s.49-50.

2 Turan Subaşat, KÜRESELLEŞME 
SİZLİK  (Cumhuriyet Strateji – 2
lül 2008) http://209.85.135.132
?q=cache:oY86M0IFWNgJ:listw
kent.edu.tr/bsb/2009/Jan/att-00
RESELLESME_VE_ESITSIZLIK.do
3%BCresel+olarak+yoksulluk+
ginlik+fark%C4%B1&cd=2&hl=
clnk&gl=tr
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Dünya’da Helal Sertifikalama

Genel manada helal gıda, 
Müslümanlar açısından çok önem-
lidir. Çünkü insanın ilk kaybettiği 
imtihan gıda meselesi olmuştur. 
İlk insan ve ilk peygamber Hz. 
Âdem (a.s.)’in, şeytanın yönlen-
dirmesi sonuncu cennette yasak-
lanan meyveyi yemesi, onun imti-
hanı kaybetmesine neden olmuş-
tur. Bu suçtan dolayı, cennetten 
çıkartılmış, tevbe ettikten sonra 
ancak affedilmiştir.

Yüce Allah (c.c.), birçok âyet-i 
kerimede hem insanlığa hem de 
iman edenlere seslenmiş, onla-
rın helal, hoş, sağlıklı ve temiz 
gıdaları tüketmeleri ve habâis, 
pis, zararlı ve çirkin olan her şey-
den ve haramdan uzaklaşmaları 
emredilmiştir. 

Son peygamber Hz. 
Muhammed (s.a.v.) de, 
Müslümanların helal lokma 
yemeleri ve içmeleri üzerinde çok 
sıkı durmuş, haramdan kaçınma-
ları için her türlü örnek uygu-
lamaları hayatında göstermiştir. 
Sahih sünnet uygulamaları, bu 
konuda Müslümanlara aydınla-
tıcı bir yol ve rehber olmaktadır.

20. Asırda helal gıda arayış-
ları, Müslümanların çoğunluk-
ta yaşadığı ülkelerden ziyade, 
Müslümanların azınlıkta bulun-
duğu ülkelerde etkin bir şekilde 
başlamıştır. Bu gayrimüslim ülke-
lerde yaşayan Müslümanlar, ken-
dilerine ve çocuklarına helal yiye-
cek ve içecek bulmak için büyük 
gayretler sarf etmek zorun-
da kalmışlardır. Tabiî ki, ferdî 
gayretlerin zorluğunu kavrayan 
Müslümanlar daha ileri tarihler-
de organik çalışmalar içine gire-
ceklerdir.

Müslümanlar bu arayışlarını 
sürdürürken, Yahudilerin uygu-
lamakta oldukları “Kosher” siste-
mi onların da dikkatini çekmiştir. 
ABD’de önceleri Müslümanlar, 
Kosher damgalı yiyecekleri tercih 
etmişlerdir. Çünkü diğer yiyecek 
ve içeceklerle ilgili geniş ve ikna 
edici bilgilere sahip değillerdi. 

1960’lı yıllardan sonra kapi-
talist üretim ve tüketim çarkının 
etkin bir hale gelmesi, Batı ege-
menliğinin batılı yaşam tarzının/
modernitenin dünya insanlarına 
dayatılır olması da diğer din men-
suplarını düşündürmüş ve arayış-
lara sevk etmiştir. Az maliyetle 
daha çok para kazanma hırsı, üre-
timde domuz ürünlerini yaygın 

bir şekilde kullanma, ölü hayvan-
ların her şeyini üretimde değer-
lendirme, gıda katkı maddeleri-
nin alabildiğince yaygınlaşması, 
hormonlar ve genetiği değiştiril-
miş organizmalar (GDO’lu mad-
deler) bu yaşam tarzıyla birlik-
te insanların hayatlarında nor-
mal bir şekilde yer etmeye başla-
dı. İnsanların yeme/içme tarzları 
değişti, gelenekler farklılaştı, fast 
food ve abur cubur yeme şekille-
ri yaygınlaştı. Tabiî hayat tarzın-
dan uzaklaşma sonucunda yay-
gın ve değişik hastalıklar, insan-
lığı yok etmeye devam etmek-
tedir. Gerek Müslümanlar gerek 
diğer din mensupları, bu kötü 
gidişata karşı arayışlarını hızlan-
dırmış, çözüm yolları bulmaya 
başlamışlardır.

IFANCA

Özellikle ABD’de yaşayan 
Müslümanlar, 1970’li yıllar-
da ferdi gayretlerini birleştire-
rek organik çalışmalar yapma-
ya başlamışlardır. Bu çalışma-
lar meyvesini vermeye başlamış, 
Müslümanlar ABD’de ilk olarak 
bu alanda çalışma yapmak üzere 
1982 yılında IFANCA (Islamic 
Food and Nutrition Council of 
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America/Amerika İslâmî Gıda ve 
Beslenme Konseyi) isminde bir 
konsey kurmuşlardır. Bu konsey, 
önce gıda ve beslenme alanın-
da eğitim ve öğretim, danışman-
lık faaliyetlerinde bulunmuştur. 
Daha sonra helal sertifikalama 
işlemlerine başlamış ve bunun 
alt yapısını oluşturmaya çalışmış-
tır. Konsey, hâlâ Amerika kıtasın-
da, Avrupa’da ve Afrika’da serti-
fikalama faaliyetlerini yürütmek-
tedir.

İslâm Dünyası’nda ise, helal 
sertifikalama işinin öncülüğü-
nü Malezya yapmıştır. Malezya 
helal standartları ve şartna-
meleri oluşturmuş, devlet ola-
rak bu işe eğilmiş, ithal ettiği 
ürünlerden kendi şartnameleri-
ne uygun davranan devletlerden 
yiyecek ve içecek maddelerini 
ithal etmiştir. Üniversiteler bün-
yesinde Helal Ürünler Araştırma 

Enstitü’leri kurulmuş, burada ilmî 
ve teknik çalışmalar yapılmıştır. 
Günümüzde de bu çalışmalar 
etkin bir şekilde devam etmekte-
dir. Malezya Putra Üniversitesi’ne 
bağlı Helal Ürünler Araştırma 
Enstitü’sünde diğer hayvan-
lar içinde çok kısa bir zamanda 
domuzun DNA’sını çözerek tanı-
yan cihazlar üretilmiştir.

World Halal Forum/Dünya 
Helal Forumu

Bu kuruluş, Malezya’da 
kurulmuş bir çatı kuruluşudur. 
Günümüzde 90 üyesi bulun-
maktadır. Bunların kendile-
rinin oluşturduğu “Dünya 
Helal Standartları” mevcuttur. 
Malezya’nın akredite ettiği ülke-
leri kendi üyesi olarak kabul 
etmektedirler. Yaygın bir çalış-
ma ağına sahiptir. Üyeler tek bir 
logoya sahip değildir.

 World Halal Council 
(WHC)/Dünya Helal Konseyi

Bir çatı kuruluş olan 
Dünya Helal Konseyi, merkezi 
Cakarta’da olup 40 ülkeden üyesi 
bulunmaktadır. Endonezya mer-
kezli olan bu kuruluş, 2002 yılın-
da kurulmuş, her yıl olağan top-
lantılarını bir ülkede gerçekleş-
tirmektedirler. Bunların kendile-
rinin oluşturduğu “Dünya Helal 
Standartları” mevcuttur. Buraya 
üye olan her kuruluş, tüzük gere-
ği birbirlerini akredite etmekte-
dir. Bununla birlikte üye ülkele-
rin kendilerine mahsus standart-
ları bulunmaktadır. Üyeler tek 
bir logoya sahip değildir.

 OIC-İslâm Konferansı 
Teşkilatı Çalışmaları

57 İslâm ülkesinin üye oldu-
ğu İslâm Konferansı Teşkilatı’nın 
çalışmaları, birkaç yıldır devam 
etmekte olup, standart ile akre-
dite kuruluş oluşturma gayretleri 
içindedir. İKT Helal Standart çalış-
maları henüz sonuçlanmış değil-
dir, birkaç yıldır üzerinde deği-
şik ülkelerin uzmanları nezdinde 
devam etmektedir. Türkiye’den 
Türk Standartları Enstitüsü direkt 
bu çalışmalara katılmakta, sivil 
toplum kuruluşlarını bu çalışma-
lara dâhil etmemektedir.

Ayrıca bu çalışma-
lar, İKT bünyesinde İSEDAK 
Başkanlığına verilmiştir. 
İSEDAK Başkanlığı, Devlet 
Planlama Müsteşarlığı bünye-
sinde çalışmaktadır. İKT, bu 
çalışmalarda üst akredite kuru-
mu oluşturmak istemektedir. 
Bu akredite kurumu, helal ser-
tifika verecek kuruluşları akre-
dite edecek, ayrıca standartlar-
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da birliği gerçekleştirmeye çalı-
şacaktır. Bu çalışmaların neti-
celenmesi, dünyada var olan 
dağınıklıkları ortadan kaldı-
racak, tek standart etrafında 
Müslüman ülkelerin birleşmesi-
ni sağlayacaktır. Bundan dola-
yı, İslâm Konferansı Teşkilatı’na 
çok büyük görevler düşmek-
tedir. Dünya Müslümanlarının 
birlik ve beraberliğini sağlaya-
cak, tek logo ve tek standart 
esaslarını koyup bağlayıcı ola-
cak bir kurum, şu anda İslâm 
Konferansı Teşkilatı görünmek-
tedir.

Şu an ki durumuyla dünyada-
ki helal sertifika kuruluşları, tam 
bir dağınıklık içindedir. Logolar, 
standartlar ve olaylara bakış açı-
ları farklı farklı olup, çok deği-
şik uygulamalar sergilemektedir-
ler. Her ne kadar çatı kuruluşlar 
bu dağınıkları azaltmakta ise de, 
yok edememektedir.

Dünyadaki helal sertifika 
kurumları, büyük ölçüde vakıf, 
dernek ve sivil toplum kuruluşu 
olarak görev yapmaktadır. 

Helal Vakfı
Helal Sertifika Otoritesi
Helal Gıda Konseyi
Helal Standart Enstitüsü
Helal Ürünler Araştırma 

Enstitüsü
İslâm Eğitim Merkezi
Helal Ürün Geliştirme Hizmeti
Helal Standartlar ve Sistemler 

gibi benzeri isimler altında faali-
yet göstermektedirler.

Şirket ve ticari bir firma şeklin-
de çalışmamaktadırlar. Helal ser-
tifikalama karşılığında, bu faali-
yetleri deruhte etmek ve deva-
mını sağlamak için belli ücretler 
talep etmektedirler.

Helal Sertifikalama ve Ulema 
Meclisleri

Dünyadaki helal sertifika 
kurumlarının başkanları, büyük 
ölçüde teknik bilim adamla-
rı veya teknik personeldir. Her 
kuruluş, kendi ulema meclisle-
rini/şer’î heyetleri oluşturmuş, 
onların aldığı kararlara ve fet-
valara göre hareket etmektedir-
ler. Helal, haram, mekruh, meş-
buh gibi meseleler, fıkhî mese-
leler olduğu için bu kararı vere-
cek olanlar da fakihler/âlimler 
olacaktır.

Fakihlerle müsbet bilimlerde-
ki bilginlerin istihaleye/değişime 
ve temizliğe bakış açıları farklı-
dır. Fıkhın esasını ve ruhunu kav-
ramayan, bu alanda ciddi anlam-
da eğitim almamış teknik bilim 
adamları da, yetkileri olmadığı 
halde bazen “şu helaldir”, “bu 
haramdır” gibi fetvalar vermek-
te, bu tutum sonucunda karışık-
lıklara neden olmaktadır.

Gerek teknik bilim adamla-
rı gerek helal sertifika kurumu-
nun idarecileri, helal ve haram 
noktasında “ulema meclislerine” 
bağlı olarak çalışmak zorunda-

dırlar. Ulema meclislerine bağlı 
olmayan, onların aldığı kararlara 
saygı göstermeyen teknik bilim 
adamlarını helal sertifika kurum-
larında görev vermemek gerekir. 
Ayrıca bu kararlara bağlı olma-
yan, uymayan ve saygı gösterme-
yen kişileri de unvanları ne olur-
sa olsun, helal sertifika kurumla-
rının idarecisi veya yönetim kuru-
lu üyesi yapmamak lazımdır. Bu 
tutumda olanlar, helal sertifi-
ka kurumlarını çalıştırmaz ya da 
başka mecralara sürüklerler.

Bu durum da, dünyadaki helal 
sertifika kurumlarında tam anla-
mıyla oturmuşluk arz etmemek-
te ve halledilmesi gereken ciddi 
bir tehlike olarak önümüzde dur-
maktadır.

Türkiye’de Helal Gıda Ve 
Sertifika

Türkiye’de bu tür arayışlar, 
önceden de olmakla birlikte en 
belirgin bir şekilde 1970’li yıllarda 
ortaya çıkmıştır. Özellikle marga-
rin yağının yenilmemesi ile başla-
yıp, dindar kasaplardan et alma 
hassasiyeti ile devam etmiştir. 
Her lokantada etli yemek yeme-
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me ve diş fırçalarında domuz kılı 
bulunma ihtimali, Müslümanları 
daha dikkatli hale getirmiştir.

Her kesimden Müslümanlar, 
yiyecek ve içeceklerine dik-
kat etmişler, helal gıda arayışla-
rı içinde olmuşlardır. Coca Cola 
ve gazozlardaki alkol miktarları 
ve bunların üreticileri tarafından 
oranlarının gerçek olarak açık-
lanmaması, şüpheleri daha da 
artırmıştır. 

Kapitalist üretim ve tüke-
tim çarkı, özellikle 1980’li yıllar-
da daha etkin bir şekilde kendi-
ni hissettirmeye başlayınca, bu 
arayış oranlarında da artış göz-
lemlenmiştir. Her kesim ve kişiler 
bu konuyla yakından ilgilenmiş, 
cemaatler, vakıflar ve dernek-
ler kendilerine göre çözüm yolla-
rı üretmişlerdir. Ama bu çözüm-
ler, toplumun büyük ekseriyetini 
içine alamamıştır.

Bu tarz çalışmaların daha çok 
içe dönük olması sonucunda, top-
luma açık organik yapılanmalara 
ihtiyaç duyulmuştur. 2000’li yılla-
rın ortalarında bu amaçla dernek 
ve vakıf çalışmaları oluşturulma-
ya başlanmıştır.

Gıda Güvenliği
Sağlık ve Gıda Güvenliği 

Hareketi
Gıda Güvenliği Hareketi
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 

Sertifikalama ve Denetleme gibi 
isimler altında dernek ve vakıf 
çalışmaları yürütülmeye başlan-
mıştır. Bu çalışmalar hâlâ varlığı-
nı sürdürmektedir.

Uluslar arası Konferanslar

Türkiye’de ilki 2007 yılında 
Dünya Helal Forumu tarafından 
düzenlenen uluslar arası bir kon-
ferans düzenlenmiştir. 

İkincisi Şubat 2008, üçüncü-
sü Nisan 2009’da GİMDES (Gıda 
ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme 
ve Sertifikalama Araştırmaları 
Derneği) tarafından düzenlen-
miştir. Bu iki konferans, basında 
yer almış ve iyi bir ses getirmiştir.

2005 yılında kurulan GİMDES, 
ancak 2009 yılında 40 ülkede üyesi 
bulunan World Halal Council’in 
üyesi olmuş ve bu kuruluş tarafın-
dan akredite edilmiştir. 

GİMDES, 2009 Nisan’ından 
ve konferanstan sonra ihracata 
yönelik helal sertifika vermeye 
başlamıştır.

GİMDES’in öncülüğünde helal 
gıda platformu kurulmuş, ama 
bu çalışmalar yeterli yaygınlığı ve 
kuşatıcılığı sağlayamamıştır.

Şu günkü pozisyonuyla 
GİMDES, tam anlamıyla Türkiyeli 
Müslümanlar tarafından sahiple-
nilmiş değildir. Bunun da birçok 
nedenleri mevcuttur. Özellikle 
bütün alt yapısını, donanımı-
nı yerine getirememiş ve maddi 
problemlerini halledememiştir. 
Bu durum da, işleri yürütüp yürü-
temeyeceği noktasında tereddüt-
leri beraberinde getirmektedir. 

Üretici ve tüketici her kuru-
luş, konuyla ilgilenen vakıf ve 
dernekler ayrıca kendi bünyele-
rinde gıda komisyonları oluştur-
muş, çalışmalarını bu şekilde sür-
dürmektedirler.

Sağlık ve Gıda Güvenliği 
Hareketi de, bu konuda etkin 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
Basın açıklamaları ve siteleriyle, 
toplumu aydınlatmaya çalışmak-
tadırlar.

Ayrıca Türkiye’deki tüm 
İlahiyat Fakültelerinin İslâm 
Hukuku öğretim üyeleri ve İslâm 
hukuku uzmanları, 3-4 Haziran 
2009’da 6. istişare toplantısın-

da helal gıda meselesini ilmî ola-
rak ele almış ve bu konuyu top-
lantı boyunca müzakere etmiş-
lerdir. Bu da, bu alandaki çalış-
malara katkıda bulunması açısın-
dan çok önemli ve sevindirici bir 
durumdur.

Türkiye ’de bütün 
Müslümanları kucaklayacak ve 
kuşatacak, herkese gerçekten ve 
samimi olarak bağrını açmış çok 
ciddi bir kuruluşa ihtiyaç vardır. 
Bu da, var olanların ıslah edilmesi 
veya bu anlamda yeni bir teşek-
külün ortaya çıkmasıyla gerçekle-
şir. Ya da üst bir çatı kuruluş oluş-
turularak gerçekleştirilir.

Tam manada ulema meclisine/
ilim heyetine bağlı, onların aldı-
ğı kararları seve seve gönülden 
uygulayan, İslâm âlimlerinin fet-
vaları hakkında ileri geri konuş-
mayan, fıkhın esas ve ruhunu 
icra edecek ilim heyetine ortam-
lar hazırlayan, araştırma ve ince-
lemelerine destek olan bir kuru-
luş olması lazımdır. Bunu sağla-
mayan kuruluşlar ve yöneticiler, 
gerek Türkiye’de gerek dünyada 
helal sertifika işlemlerini yürüte-
cek ehliyet, hüviyet ve yeterlili-
ğe sahip olamazlar. Bu ehliyetsiz-
lik ve yetersizlik, Müslümanlara 
büyük zararlar getirecek boyut-
ta olduğundan, şimdiden hatır-
latma gereği duyuyoruz.

Mesele helal sertifika olun-
ca, bu durum çok büyük önem 
arz etmekte, İslâm fıkhının kural-
larına ve esaslarına göre yeni-
den gözden geçirilmesi ve tan-
zim edilmesi gerekmektedir. 
Bu kurallara ve esaslara riayet 
edildiğinde, çok ciddi oluşum-
ların meydana çıkacağı, bütün 
Müslümanların, hatta insanlığın 
ihtiyacına cevap vereceği muhak-
kaktır.
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Yeni Türk Edebiyatı dâhilinde 
yani Cumhuriyet sonrasında geli-
şip serpilen edebi-fikri cereyan-
lar arasında, Müslüman kimliğini 
gizleme ihtiyacı duymadan bir-
likte hareket eden bir Maraşlılar 
gurubu vardır. Merhum Cahit 
Zarifoğlu’nun kaleminden çıka-
rak üne kavuşan Yedi Güzel 
Adam söylemi işte bu gurubu 
işaret etmektedir. Mehmet Akif 
İnan bu guruba Urfa’dan gele-
rek katılmıştır. Baba tarafı Urfalı 
lakin anne tarafı Maraşlıdır. 
Ortada yadırgatıcı bir durum 
yoktur. Üstelik aynı gurup daha 
liseli yıllarda edebiyatla yoğun 
biçimde meşguldür. Müşterek 
bir mecmua da çıkartmışlardır. 
Gurubun öteki üyeleri, daha 
ziyade Nuri Pakdil’in yönlendir-
mesiyle sanat telakkilerini çok-
tan yenilemiş genç kalemlerdir. 
Dönemin muhafazakâr muhit-
lerine göre son derece modern 
bir dil kullanmakta ve aynı isti-
kamette ürünler vermektedir-
ler. Sezai Karakoç ile birlikte 
İkinci Yeni şiirini erken zaman-
larda tanımış ve onamışlar-
dır. Oysa Mehmet Akif İnan 
Maraş’a vardığında hala tipik 

bir muhafazakârdı. Dönemin 
muhafazakârları neredeyse her 
yeni olana karşı tavırlıydılar. Ne 
var ki Mehmet Akif İnan ken-
disini çarçabuk toparlamasını 
bilmiştir. Aralarında bulundu-
ğu Maraş ekolüne benzemeyen, 
kendine mahsus bir şiir evre-
ni kurmuştur. Gurubun şairleri 
Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu 
ve Alaattin Özdenören’den çok 
farklı bir biçim ve öz deneme-
ye başlamıştır. Onun şiirini Neo 
Klasik olarak değerlendirmenin 
yanlış olmayacağı kanaatinde-
yiz. 

Bir konuşmasında “şiirde 
ben 1970lerden sonra kimse-
lere benzememe yolunu seç-
tim” der. Dediğini de yapar. 
Geleneksel Türkçe şiirin form-
larından yararlanır. Hece vezni-
ni kullanır. Mesnevi tarzına faz-
laca itibar eder. Ancak mesela 
kafiyeye aynı miktarda rağbet 
göstermez. Divan edebiyatının 
mazmunlarını ise neredeyse hiç 
kullanmaz.  Yine kendi ifade-
siyle “yerli düşünce ve kendi 
dünya görüşü”nün şiirini yaz-
maya başlar. Maraşlı gurup-
la tanışma öncesinde kaleme 

aldığı yığınla klasik ürünü bir 
daha sahiplenmez. Kitaplarına 
da almaz. Çünkü artık özgün 
bir ses yakalamıştır. Edebiyat 
muhitlerinde bu sese yönelik 
bir itibar da sağlamıştır. 

Mehmet Akif İnan Müslüman 
bir ailenin çocuğudur. Urfa 
gibi geleneksel dindarlığı koyu 
biçimde yaşayan bir şehirde 
büyümüş olmasının da üzerinde 
önemli etkisi vardır. Urfalı yılla-
rından arkadaşları Zübeyir Yetik 
ve Nihat Armağan da, ileri yaş-
larında memleket münevverle-
ri arasında seçkin yerlerini ala-
cak ciddi okuryazar kimselerdir. 
Hele Ankara’ya adım attığında 
hemşehrisi Salih Özcan’ın yayın-
ladığı Hilal Mecmuasında çalış-
ması onu memleketteki İslâmi 
kültürel aktivitelerin genç bir 
aktörü kılmıştır. Daha fakülte-
de okurken Türk Ocağı müdür-
lüğü görevini üstlenmiş ve mer-
kezi hükümetteki birçok kültü-
rel hareketin moderatörlüğünü 
üstlenmiştir. Bu görevleri ken-
disini kısa sürede memleketin 
inançlı önderleriyle tanış kılmış-
tır. Necip Fazıl ile öyle yakın-
laşmıştır ki Üstat, her Ankara 
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ziyaretinde bizzat Mehmet Akif 
İnan’ın evinde misafir olmuştur.

Mehmet Akif İnan’ın İslâm 
anlayışı, Necip Fazıl’ın şekil-
lendirdiği mistik merkezli bir 
anlayıştır. Siyasal hedefi laik-
kemalist sistemle mücadeleye 
programlıdır. Ömrünün büyük 
bölümünü geçirdiği Ankara 
şehri ve başkent kimliğine karşı 
duruşu önemli bir marifet gibi 
benimseyen bu anlayış, zaman 
içerisinde gelişip olgunlaşarak, 
daha ziyade Sezai Karakoç’un 
dile getirdiği bir tür Ortadoğu 
duyarlığına dönüşmüştür. 
Bu, üzerinde çok düşünülmüş 
bir incelik değildir. Zira belli 
bir bölgeye Ortadoğu adını 
takanlar batılılardır. Batıya 
bunca karşı duran söz konusu 
muhafazakâr söylemin sahip-
leri, bundan bile habersizdir-
ler aslında. Ama ortada ciddi 
ve samimi bir iyi niyet bulundu-
ğundan onların iddiaları kar-
şılığını toplum nezdinde kıs-
men bulmuş sayılmalıdır. Yine 
de onlar ancak bu bakış açı-

sından İslâm’ın siyasal taleple-
rinin farkına varmış ve bunun 
şiirsel bir dille kavgasını verme-
ye başlamışlardır. Gelin görün 
ki 1980 yılında kaleme aldı-
ğı bir makalesinde genç kuşa-
ğa “neler okumalıyız” sorusu-
nu sordurtarak cevabı kendi-
si şöyle vermiştir: “Evvela ilmi-
hal okumalıyız…sonra İmam 
Rabbani’nin Mektubatı…ardın-
dan Necip Fazıl’ın (şiiri değil) 
Veliler Ordusu, Başbuğ Veliler, 
Çöle İnen Nur.” Oysa İslâm’ın 
siyasal talepleri söz konusu 
edildiğinde, özellikle genç ve 
sanat erbabı insanların hatırı-
na, başka okuma programları 
gelmeliydi diye düşünmekten 
insan kendini alamıyor. Hilal 
mecmuası gibi, Seyyid Kutup ve 
arkadaşlarının yani Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı’nın İslâm 
dünyasını yönlendiren, etki-
leyen yazarlarının eserlerini 
yayımlayan bir organda görev 
almış olması itibariyle, öteki 
arkadaşlarına nazaran, İslâm 
anlayışı daha gelişkin olmalıydı. 

Yetersiz de olsa bunu bazı şiir-
lerinde gözlemek mümkündür.

Umut Gazeli’nde şöyle söy-
ler: “Acılar umudu buldurur 
bize/ Bir zırha büründüm bu 
çağa karşı” Şair yaşadığı çağ 
ile hesaplaşmayı gelenekçili-
ğin bir gereği olarak görmüş-
tür. “Edep senin sabır benim 
derimdir/ askerler üretir ses-
siz ve derin/ Türkümüz dünyayı 
kardeş bilendir/ gökleri insanın 
ortak tarlası” Neredeyse şair 
bütün dünya görüşünü sıkıştır-
mıştır mısralara. Adına özgün 
biçimde “Yerli Düşünce” deni-
len felsefe özetlenmiştir bura-
da. Fethi Gemuhluoğlu, şaire 
ağabeylik etmiş büyüklerden-
dir. Onun bir genç tasviri vardı:  
“Rüyalarında bile ihtilam olma-
yan genç”lerden söz ederdi. 
Şairde şöyle bir karşılık bulmuş-
tur bu ahlaki öğreti, Ey Beyaz 
Ela şiirinden alıntılayalım: “Ey 
uyku, ey anne gel kurtar beni/ 
Ezildim aklımın hesaplarında/ 
Sazdan bir yapıya dönüştü bir-
den/ Çürüyen bu kentin apart-
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manları/ Bütün vakitlerim sana 
ayarlı/ İste hesabını rüyaları-
mın.” Rüyalarını tavsiye üzeri-
ne temize çıkartan şair bir yan-
dan Ankara’nın soğuk apart-
manlarını eleştirirken öte yan-
dan geleneğin en yanlış itira-
zına kaptırır kendisini. Akıl ile 
heva’yı birbirine karıştırır. Aklı 
küçümser. Oysa bahsi geçen 
hali Allah Kelamı, “heva” ola-
rak isimlendirmiştir, bunu unu-
tur.

“Ülkemin çığlığı her saat 
zili/ Nerde Ortadoğu, savaş ner-
deydi.” Bir Işık Yalımı şiirin-
deki bu mısraları Kaside baş-
lıklı şiir de destekler. Şöyle ki: 
“Çağı kurtarmanın bir eyle-
midir/ Çağdışı görülen ilgimiz 
bizim.” Görüldüğü gibi şair, 
ciddi bir mücadelenin yılmaz 
savaşçılığına soyunmuştur. Bu 
savaşçının temel hedefi mem-
leketteki çatışmalar esnasında 
sağ cenahta saf tutmaktan iba-
rettir. Nitekim Ağ şiiri bu halin 
farklı bir açıklaması değil midir: 
“Ve bir sofra gibi sersem önüne/ 

yerli düşüncenin ürünlerini/ 
İnsanı kirleten heykeller gör-
düm/ güneşi karartan kıyamet 
gibi.” Necip Fazıl üstadın Büyük 
Doğu ideali bir Doğu-Batı çatış-
ması üzerine bina edilmişti. 
Onun izinden giden bütün til-
mizler her seferinde benzer bir 
mücadelenin mütercimi olmuş-
lardır. Mehmet Akif İnan bu 
ekolün önderleri arasında sayıl-
malıdır. Olağanüstüler başlık-
lı şiiri modern bir naat konu-
mundadır. Allah’ın Son Elçisi’ni 
anlatma hevesindedir. Ancak 
burada anlatılan Resul, kla-
sik Türkçe edebiyatın menkı-
belere boğduğu bir resuldür. 
Yerde yürüyen bir insan değil 
adeta gökte uçan bir melek 
gibidir. Şair hiç düşünme ve 
araştırma ihtiyacı duymaksızın 
resulün efsaneleştirilmiş hayat 
hikâyesini şiirleştirir. Zaten şii-
rin adı da modern anlamda 
Mucize kelimesinin yeni bir ver-
siyonu gibidir: Olağanüstüler. 
Süleyman Çelebi’nin mevlit şii-
rinde olduğu gibi burada da 

resulün annesi melekler tara-
fından müjdelenir. Bu dayana-
ğı zayıf görülen ifadeler devam 
eder. Mevlit gecesi eve melek-
ler doluşur, başı üzerinde ken-
disini gölgeleyen bulut vardır, 
melekler kalbini yarıp temizle-
miştir, sütsüz sütannenin ansı-
zın sütü çoğalır, ağaçları bir işa-
retle yürütür, hicret esnasında 
mağaranın kapısında örümcek 
ağı ve güvercin yuvası oluşur, 
mağarada Ebubekir’in kulağı-
na gizli bir şey fısıldar ve o 
şey tarih içerisinde imtiyazlı bir 
kesim tarafından silsile halinde 
aktarılır bundan herkes nasip-
lenemez, felekler resul için var 
edilmiştir, O, bir işaretiyle ayı 
ikiye bölmüştür, susuz orduyu 
parmaklarından akıttığı suyla 
doyurmuştur… 

Mehmet Akif İnan’ın inan-
cındaki samimiyeti yansı-
tan Babamın Gazeli şiirinden 
şu güzel mısraları okuyalım: 
“Anamın en kutsal barınağıydı/ 
Eski alfabeyi candan severdi/ Bir 
destan büyüttü namustan aşk-
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tan/ Midenin harama düşman-
lığından.” Bu mısralar nere-
deyse onun ve sevdiği muhitin 
bütün felsefesini özetler mahi-
yettedir. Yerli Düşünce denilen 
şeyin muhtasar biçimde ifadesi 
bu mısralardır.

Kendi şiirine dair konuşur-
ken “benim şiirimin dayanağı 
teşbihtir” der. Ama bunu bir 
mantık silsilesini zedelemeden 
yaptığını özellikle belirtir. Zira 
dönemin kimi şairleri anlam-
sızlığa varan imgeler kullan-
maktadır ve şair bundan olduk-
ça rahatsız olmaktadır. Tenha 
Sözler adlı kitabın Eski Sözler 
başlıklı şiirindeki iki beyit bu 
hususta iyi örnek teşkil ediyor: 
“Sevdayı bir deli gömleği gibi/ 
ansızın giydirdi gözlerin bana/ 
Eşyası kaybolan bir çocuk gibi/ 
olur olmaz yerde ararım seni.” 
Yine Sayıklamalar başlıklı şiir-
deki iki beyit de benzer özel-
likler taşımaktadır: “Kaç umut 
eskidi sokaklarında/ Kaç albüm 
tükettim anarak seni/ Akşam 
olur sabah olur yıl döner/ törpü-
ler gövdemi dakikalarım.” 

Mehmet Akif İnan Mescid-i 
Aksa başlıklı şiiriyle sanatse-
verlerin ezberlerine girmiştir. 
Bu şiirde Hilal ve Haç arasın-
daki kadim kavganın bir kere 
daha dillendirilişine tanık olu-
ruz. Bu şiir sonraki kuşak şair-
lere yol göstericilik yapacak 
model bir şiirdir. Son kıtası şöy-
ledir: “Mescid-i Aksa’yı gördüm 
düşümde/ Götür Müslüman’a 
selam diyordu/ Dayanamıyorum 
bu ayrılığa/ Kucaklasın beni 
İslâm diyordu.” Neredeyse 
bütün dünya Müslümanlarının 
kadim bir özlemini buluyordu-
nuz bu şiirde. Haber başlığı taşı-
yan güzel şiirinde ise şair kısa 

bir tarih kronolojisi çizercesi-
ne geçmişin saltanat ve şatafa-
tını resmeder. Bir yandan över 
diğer yandan da olayı yerer. 
Olumlu olumsuz bütün vasıfla-
rını sayar şanlı geçmişin. Hem 
kınadıkları vardır hem de ona-
dıkları. Sonunda düğümü yine 
kendisi çözer ve şöyle söyler: “ 
Görkemin, gururun simgesiydi-
ler/ habercisiydiler bir çözülü-
şün.” Görülmektedir ki salta-
nat ve şatafat her vakit övünç 
vesilesi olmamaktadır. Şair koca 
imparatorluğun çöküş sebebine 
de neşter vurmayı başarmıştır.

Davet adlı şiir, köklere 
bağlı bir inanca rağmen yaşa-
nılan veya yaşatılan yozlu-
ğa bir karşı duruş davetidir: 
“ Hicretler gelişir her akşam 
bende/ İçimin ışıklı memleketi-
ne/ Donatır çevremi ahşap şen-
liği/ Bir fener alayında gezinir 
kalbim./ Ey vücudum davran ve 
gel benimle/ Biz ki o dünyanın 
yurttaşlarıyız/ Elverir bu gur-
bet ve karanlıklar/ bu eşyalar, 
sesler ve görüntüler.”  Dikkat 
edilirse şairin içinin ışıklı mem-
leketi, bir ahşap şenliği yaşa-
maktadır. Yani yine beton ve 
mabetsiz şehir Ankara hedefte-
dir. Cumhuriyetin bu başkenti, 
inançlı insanların İstanbul’una 
galebe çalamaz, çalmamalıdır. 
Doğrul Bana adlı çok güzel bir 
şiirden de kimi beyitler oku-
yalım: “ İbrahim bilinci yüklü 
ellerin/ Yüreğin dünyanın sevgi 
dergisi/ Tohumlar başında taşır 
ağacı/ Deler besmeleyle damar 
toprağı/ Zikreyle şükreyle fik-
reyle sen ey/ önüne serilmiş son-
suza karşı/ Ve bir gün zaman-
lar gelir önüne/ giyinir var oluş 
esvaplarını.”

Kitabe adlı şiir şöyle baş-

lamaktadır: “ Çağ mahkeme-
leri hüküm vermiştir/ hayalle-
rim bile hep suçtur diye.” 23 
devrimlerinin başından beri, 
memleketteki yerli düşünce 
taraftarları ile laik ve Kemalist 
kesim arasındaki soğuk çekiş-
menin özetidir bu mısra-
lar. Muhafazakârlar en başta 
Çağ ile yüzleşmekte, mücade-
le etmektedirler. Bu çekişme 
esnasında katı gelenekçilerin 
her yeniliğe karşı duran tavrı da 
göz ardı edilmemelidir. Esasen 
çağın bir günahı olmamalıdır. 
Suçlu insandır. Ama yanlış algı-
lar sürüp gitmektedir. 23 dev-
rimlerini yaratan da geçmişin 
görmezden gelinen kabahatle-
ridir büyük oranda. Nitekim bu 
memlekette İslâmcılık diye anı-
lan cereyan ile batıcılık yahut 
Türkçülük yaşıttır. Koca yüzyıl-
lar boyunca İslâm’ın farklı siya-
sal talepleri neden acaba kim-
senin hatırına gelmemiştir de 
tam çöküntü döneminde ortaya 
çıkmıştır? Bu ve benzer sualler 
sağlıklı biçimde cevaplanmadan 
doğu-batı çatışmasının izahı da 
yapılamaz çözümü de görüle-
mez diye düşünüyoruz.

Mehmet Akif İnan merhum-
la alakalı sözümüzü onun kitap-
larına almadığı dönem şiirlerin-
den bir Rübai ile bitirelim. Hilal 
mecmuasının Haziran 1962 tari-
hini taşıyan 28. sayısından alın-
tıladığımız bu mısralar yirmi-
li yaşlarındaki bu genç adamın 
imanına tanıklık etmektedir: 
“Hakkın yolu bir, gayrıyı bühtan 
biliriz/ Hakk’a götüren rehbe-
ri Kur’an biliriz/ Haksızlığa sus-
mak olamaz şiarımız/ Haksızlığa 
susmayanı insan biliriz.”
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Alev Alatlı son kitabı Hollywood’u 
Kapattığım Gün’de 19’uncu yüz-
yıldan günümüze Hollywood 
filmlerinin toplum üzerindeki 
etkisini, siyasetin sinemayı nasıl 
şekillendirdiğini, Hollywood’un 
toplumda nasıl kadınlar ve erkek-
ler yarattığını düşündüren bir 
dille anlatıyor. Alatlı, bu çalışma-
sında okurlarına gösteri ve eğlen-
ce dünyası Hollywood ile siyase-
tin nasıl iç içe geçtiğini tarihsel 
ve sinemasal örnekler gösterir-
ken, ABD’nin yeni başkanı Barack 
Obama’yı da uyarıyor: “Bakın 
geldiğimiz noktada, dünya tari-
hine ya bir turist gibi geçeceksi-
niz ya da bir fatih gibi. Turist ola-
caksanız, yıkık bir tarihi çeşme 
gördüğünüzde mesela, yanın-
da resim çektirir, döner arkanızı 
ülkenize gidersiniz. Ama bir fatih 
iseniz o yıkık çeşme artık sizden 
sorulur. Onarmakla mükellefsi-
niz. Hollywood’u yeniden yapı-
landırmalısınız Başkan Obama!” 
Beyazperdedeki Amerika ile ger-
çeği arasındaki farkları irde-
leyerek ele alan Alev Alatlı ile 
‘Hollywood’u Kapattığım Gün’ 
adlı son kitabını konuştuk.  
‘Hollywood’u Kapattığım Gün’ün 
oluşum hikayesi ile başlayalım. 
Nasıl oluştu bu kitap?
Sinemaya giden biri değilim – fes-
tivaller gelir geçer öylece uzaktan 

seyrederim. Bir de üstelik gördü-
ğüm hemen her filme bir kulp 
taktığım için yakınlarımın sinirine 
dokunurum. Sonra birgün oğlu-
ma neden habire homurdandığı-
mı anlatma fırsatı buldum – o da 
dinledi, dinledi, sen niye yazmı-
yorsun bunları dedi. Ben de peki 
yazayım dedim, çalışma odama 
çıktım yazdım. Kaan’a ve Kaan’ın 
akranlarına hitap ettiğim için 
ortaya böyle bir uslup çıktı. 

Sinema salonları ile aranız nasıl?

Söylediğim gibi, iyi değil ne yazık 
ki. Mamafih, görmek istediğim 
bir film olursa ki zaman zaman 
oluyor, DVD’lere başvuruyorum.  
Yeri gelmişken, Türk sineması-
nın gidişatını izlemeye çalışıyo-
rum. Toplumun ruh haline ilişkin 
değerli ipuçları sunduğu kanısın-
dayım. 

Hollywood’un sinema dilini oluş-
turan temel öğelerden söz edildi-
ğinde ilk akla gelen nelerdir?

Cinsellik, şiddet, güç ve tabii tek-
nolojiyle yoğrulmuş olarak. Bu 
üç ögeyi içermeyen bir Amerikan 
filmi hatırlamıyorum.  
Hollywood’u kapatma isteğinizin 
önde gelen nedenlerinden biri 
idiograph denilen sembollerdir. 
Hollywood nasıl bir sanal dünya 

yarattı, filmler Amerikalılara 
diğer toplumları nasıl algılattı?

“İdiograf”lar diğer halkları, günü-
müzde pek tutulan bir ifadeyle 
“öteki”ni tanımlamak ve tanıt-
mak için kullanılan simgesel tip-
ler. Bu çerçevede, Amerikan hal-
kının dünya halklarını algılamala-
rını düzenliyorlar.  Ne gibi?  Arap 
denince ille de paralı ve rüküştür. 
İrlandalılar, alkoliktir. İtalyanlar, 
mafiozadır şeklinde. İşin kötü-
sü, sadece Amerikan halkı değil, 
dünya halkları da birbirlerini bu 
idiograflar aracılığı ile tanır duru-
ma gelmişlerdir.  İşin bir yanı bu. 
Diğer yanı da, tıpkı bir zamanlar 
oriyantalistlerin yaptıkları gibi, 
bütün bu imajlar Amerikan hal-
kının kendisini masum, nazik, adil 
vb.vb. erdemlerle donanmış his-
setmesini getirir.

Amerikanın ulus ve uygarlık kur-
gusu ile temel bir ilişkisi mi var 
Hollywood’un?

Var, elbette.  Şöyle düşünün, 
“Amerikalı” denince aklınıza 
nasıl bir “ulus” gelir?  Beyaz, Batı 
Avrupa kökenli değil mi?  Oysa 
ülkenin %40’ndan fazlası Hispanik 
ve karaderilidir. Çekik gözlü bir  
Amerikalı tahayyülünüz niye 
olmaz? Keza, neden hep refah 
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görürüz de, örneğin, Louisiana’da 
yaşanan sefaleti görmeyiz? 
Amerikan polisi nasıl olur da hep 
suçluyu yakalar? Amerikan adale-
ti neden hiç şaşmaz?  En yarayış-
lı sistem neden kapitalizmdir, vb. 
Diyeceğim Hollywood bir medeni-
yet tasarımına hizmet eder, gerçe-
ğe değil. 

Brecht “İnsanlar belli bazı mitos-

lar aracılığıyla düşünürler” diyor. 
Hollywood bir anlamda dünya-
ya mitoslar aracılığıyla bakma 
endüstrisinin adıdır, diyebilir 
miyiz?
İlle de sloganlaştıracaksak, yan-
lış olmaz.

Gary Cooper, Jon Wayne ,James 
Stewart, Henry Fonda, Rober 
Taylor, Erol Flynn, Clark Gable vb. 

isimler üzerinden Hollywood tari-
hinin all American erkeği yaratma 
tarihi olduğunu ortaya koyuyorsu-
nuz. Bu süreç nasıl işliyor?

Önce, yakışıklılığı üzerinde muta-
bakat sağlanabilecek bir tip bulu-
yor, sonra benzerlerini  toplu-
yorsunuz.  Ardından bu tipe bir 
erkekte olması gerektiği düşü-
nülen erdem ve yetenekleri atfe-
diyorsunuz. Nasıl?  Senaryolar 
aracılığı ile. Ve bu senaryoları 
dönüp dolaşıp tekrar kullanıyor-
sunuz. En az 50-60 yıl, bu husus-
ta ısrar ederseniz, “all American” 
erkek kavramını zihinlere yer-
leştirirsiniz elbette. Sihir, tekrar-
da ve sürekliliktedir. Yeri gelmiş-
ken, “all American” kavramının 
altında “Yahudi değil, Protestan” 
imasının varlığına işaret edeyim.

Peki ya kadınlar?

Kadınlar, malum, ille de seksi 
(yenilerde kullanılan kelime 
“hot”) olurlar. Bir buçuk metre 
bacakları, uzun sarı saçları, gül-
düklerine yatay bir dikdörtgen 
gibi açılan ağızlarından görü-
nen bembeyaz dişleri, kocaman 
göğüsleri bulunur.  Sarışınlık 
işi daha ‘30lu yıllarda gang-
ster filmlerinde çözülmüş olup, 
tıpkı Amerikan erkeği tipoloji-
si gibi, tekrarlanagelmiştir. Oysa, 
ABD’nin sadece % 5’i doğal sarı-
şındır. Eğitim, kariyer vb. yan nite-
likler de tarif ettiğim bu görsel-
liğin egemenliğindedir. Bakınız, 
doktor, uzay gemisi kaptanı gibi 
kadınların “hot” duruşları. 

Kovboy kılığında bir Cüneyt 
Arkın, şerif rozetli bir Ayhan Işık, 
Meksikalı tavırlı bir Erol Taş, bos-
tanlar arasında at süren bir Salih 
Güney’in görüntüleri Türk sine-
masında zaman zaman etkili 
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kökenli değil mi?  Oysa ülkenin %40’ından 
fazlası Hispanik ve karaderilidir. Çekik 
gözlü bir  Amerikalı tahayyülünüz niye 
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da hep suçluyu yakalar? Amerikan ada-
leti neden hiç şaşmaz?  En yarayışlı sis-
tem neden kapitalizmdir, vb. Diyeceğim 
Hollywood bir medeniyet tasarı-
mına hizmet eder, gerçeğe değil. 
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olan furyaların western örnek-
leri. Öte yandan Yeşilçam adı-
nın Hollywood (Kutsal Ağaç) gibi 
bir benzetmeden yola çıkarak 
Hollywood’u meydana getiren 
holly-kutsal (yeşil) ve wood-ağaç 
(çam) gibi iki kelimenin birleş-
tirilmesinden ortaya çıktığı ileri 
sürülmektedir.  Buradan  hare-
ketle şunu sormak istiyorum: 
Hollywood Türk sinemasını nasıl 
etkiliyor?

Şimdi hemen bir yanlışı düzel-
teyim de, haksızlık etmeye-
lim!  Bakın, “Holy-wood” 
değil, “Holly-wood.” Yani, çift 
“l”, yani “çobanpüskülü” bit-
kisi, ki bir akrabası da bildiği-
miz “hatmi”dir.  Ayrıca, “wood” 
ağaçtan ziyade tahta, keres-
te, odun, orman ve koru anla-
mına gelir. Buradaki bağlamda 
“Hollywood”un anlamı  “çoban-
püskülü korusu”dur, kutsal-
lıkla ilgisi yoktur.  Diyeceğim, 
“Yeşilçam” adının Hollywood’a 
öykünme sonucu olduğunu ileri 
süren arkadaşlar her kimlerse 
komik olmaktan öte ayıp etmek-
tedirler.  Saniyen, “Meksika tavır-
lı Erol Taş” derken, Hollywood 
etkisinde kaldığınızı teslim etme-
lisiniz, öyle değil mi?  Rahmetli, 
hiç de Meksika tavırlı değildi! 
İdiografların dayanılmaz gücü de 
burada zaten!  Cüneyt Arkın’a 
da haksızlık etmeyelim, dört yüz 
filmden sadece birisinde kov-
boy oldu, o da İtalyan spagetti 
western ortak yapımıydı. Asıl işi, 
Malkoçoğlu olmaktır, bilirsiniz.  
Rahmetli, Ayhan Işık, keza kara-
yağız Türk erkeği olarak sevildi.  
Şöyle söyleyeyim, Türk sineması 
bence Amerikan film formatına 
direndi ve halen de direnmekte-
dir. Hatta belki eskisinden daha 
şiddetli bir biçimde. Türkiye’de 
hala Hollywood çizgisinde şid-

det ya da cinsellik içeren filmle-
rin olmadığını hatırlatayım. Bu 
çerçevede,  Şoray yasaları halen 
de geçerlidir.  

“Amerikan sinem tarihini ince-
leyen yüzlerce saygın araştırma-
cı var da sinemanın savaş kül-
türü üretimindeki rolüne deği-
nen yok” diyorsunuz. Hollywood 
savaş kültürü üretimine katkısı ne 
düzeyde?

Bunun cevabını siz de benim 
kadar verebilirsiniz. Amerikan 
savaş filmleri savaşı yabancılaş-
tırır, teknolojik şov yaparlar.  En 
yakın örneği Irak operasyonudur. 
Ondan önce de Vietnam vardı.  
Bir de tabii en kanlı savaşları 
rahatça oturduğunuz koltuğu-
nuzdan seyrettiğinizde, hercü-
merce  yabancılaşmamak olası 
değildir.

Soğuk savaş yıllarında sinema 
endüstrisi nasıl işliyor?

Anti-komünist ideoloji destek-
leyen oyuncu/yapımcı birlikleri 
kuruluyor. Sol eğilimli Hollywood 
çalışanları kara listeye alınıyorlar; 
FBI cadı avı başlatıyor. Üretilen 

filmler de soğuk savaşa göre 
şekilleniyor. Bunu sağlamak için 
federal istihbaratçılar film stüd-
yolarında çeşitli kisveler altın-
da çalışıyorlar. Ünlü oyuncu ve 
yönetmenler, CIA’ya hizmet edi-
yorlar.  Öte yandan, Amerikan 
yaşam biçimi idealize ediliyor. 
Kapitalizmin kusurları saklanıyor, 
vs.vs.   

Vanessa Redgrave 1978 yılın-
da Oscar ödül törenin-
de Hollywood’un ünlü Music 
Center binasında Siyonizm aley-
hinde konuşma yapmıştı…
Hollywood’un asi yıldızlarının 
Amerikan politikasına ve siste-
mine karşı sözler sarf etmelerini 
istisna olarak mı görmek gerekir?

Şimdi tabii Vanessa Redgrave, 
Amerikalı değil, İngiliz. Şekspir 
geleneğini sürdüren ünlü bir tiyat-
rocu ailenin soylu kızı.  1960’dan 
itibaren Vietnam Savaşına muha-
lefetten, SSCB’deki insan hakla-
rı ihlallerine, ırkçılıktan Bosna 
Müslüman kıyımına karşı çık-
maya varıncaya kadar insanlık-
dışı olduğunu düşündüğü her 
şedid olaya karşı çıkmışlığı var-
dır. Bedelini de Hollywood’dan 
ambargo yiyerek ödedi.  

Dolaylılığı bir yana bırakıp doğ-
rudan doğruya siyasal bir içe-
rik edinmeyi deneyen, seyircisinin 
dünya görüşünü, giderek siya-
sal seçimini belli bir doğrultuda 
şartlandıran Hollywood dünyası-
nın bu kadar beğeni toplamasını 
nasıl karşılıyorsunuz?

Her şeyden önce sinema, keyif 
veren, eğlendiren bir seyirlik. 
Resmi ile müziği ile müthiş bir 
potansiyeli var.  En iç gıcıklayıcı 
tiyatro eserini ya da romanı ola-
ğanüstü bir maharetle iletebiliyor. 
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Keza, seyirciyi bir ömür boyu göre-

meyeceği, gezemeyeceği yerlere 

götürüyor,  hayatın farklı veçhe-

leriyle tanıştırabiliyor. Hollywood, 

sinemanın bu potansiyelini en iyi 

kullananların toplaştığı bir mer-

kez. Öte yandan, sokaktaki insan-

dan bütünü değerlendirebilmesi-

ni beklemek de abes.  Şöyle düşü-

nün, aşırı tüketim gezegenin kay-

naklarını kurutuyor diye (meğer-

ki toptan yürümüyor olsun!) kaç 

kişiyi eski arabasını değiştirmeme-

ye ikna edebilirsiniz?  İnsanoğlu 

kolay öğrenmiyor. Öğrendiğini de 

kolay öğretemiyor. 

Sinema ile siyasetin birçok nokta-
da buluşmasına şaşılabilir mi?

Hayır. Edebiyattan, resme, müzi-
ğe kadar siyasetin bulaşmadığı 
sanat yoktur.  Sinema bunların 
arasında siyaset aracısı olarak en 
kullanışlısı olduğu için revaçta.  

Çocuklar için üretilen ya da üretil-
diği varsayılan Hollywood yapım-
larının özelliği nedir?

Özelliklerinin olmaması, derim. 
Dikkatli bir izleyici, çocukların şid-
detten korunmak şöyle dursun, 
şiddeti kanıksamalarıyla neticele-

necek filmlere maruz bırakıldık-
larını görecektir. Bakınız, Bambi, 
bakınız, Tom & Jerry, bakınız, 
robocop vb.vb. 

Hollywood, yeni Hollywood ve 
bir eski Hollywood daha anlayı-
şıyla yapılan filmlere ilişkin arşiv-
lik bir çalışmayı kitabın sonuna 
ekleme gereği duyma gerekçe-
niz nedir?

Aynı senaryoların kaç kez çekil-
diğini göstermek suretiyle, 
Hollywood sinemasına atfedilen 
“yaratıcılık” üzerinde düşünül-
mesini sağlamak istedim.

Obama’nın dünya tarihine turist 
gibi bakıp geçmemesini öneriyor-
sunuz. Şiddeti ve nefreti dönüş-
türmenin elzem olduğunu bunun 
bir yolunun da sinemanın ger-
çeğin temsilini tam ve eksiksiz 
bir biçimde gerçekleştirebilmesiy-
le yakından ilgili olduğunu ifade 
ederken: “Hollywood’u yeni-
den yapılandırmalısını, Başkan 
Obama” diyorsunuz. Bu müm-
kün mü?

İstenirse olur, elbet. Nasıl 
olur?  Zamanında Standard Oil 
Company’yi dağıtan anti-kartel 
yasası gibi yasalar çıkarıp, sine-
ma endüstrisini ekonomik yığı-
şımlardan  (conglomerates) ayır-
makla başlayabilirler işe başlaya-
bilirler mesela.  Böylece, kamera-
dan selülit filme, sinemalar zin-
cirinden, stüdyolara, müzikhol-
lere, efendim, sinema dergileri-
ne kadar film endüstrisini kay-
naklayan entegre devler sarsılır; 
film yapımcıları kendi ayaklarının 
üstünde durmak zorunda kalabi-
lirler. Bu da daha az ve (inşallah) 
öz yapımlar anlamına gelebilir. 

Söyleşi için teşekkür ederim.

UMRAN AĞUSTOS ’09
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Furkan Çalışkan, 1983 doğumlu 
bir şair. Dergâh, Kırklar ve Derkenar 
gibi dergilerde yazan Çalışkan, 
geçtiğimiz günlerde Kabahatler 
Kanunu adını taşıyan ilk şiir kitabı-
nı yayımladı.

80 sayfadan oluşan kitapta 24 
şiir yer alıyor. 

Çalışkan, son yıllarda yazıp 
yayımladığı şiirleri almış bu kita-
bına. Kitap bölümlere ayrılmamış; 
tek bölüm. Ses ve biçem yönün-
den birbirleriyle uyum ve akraba-
lık taşıyan, takip mesafesi de yakın 
olan şiirler bunlar. Temel sorunsa-
lı modernizm karşıtlığı gibi görü-
nen bu şiirler yazılırken, yapı soru-
nu üzerinde de epeyce düşünüldü-
ğü belli. Birçok şiirde olgun, otur-
muş bir ses var. Biçimsel özellikler, 
inceden inceye elekten geçirilmiş.

Genelde kısa şiirler yer alıyor 
kitapta. Şiir başlıkları iyi düşünül-
müş. Çoğu; kuvvetli olması ve şiiri 
sürüklemesi için üzerinde özellikle 
çalışılmış parlak dizelerle başlayan 
şiirlerle karşılaşıyor okuyucu.

Dil bilgisi ve bilinci yüksek bir 
şair Furkan Çalışkan. Bu, genç bir 
şair için çok olumlu, çok önem-
li bir özellik. Türkçe bilmeden şiir-
de çığır açmaya yeltenen genç şair-
lerle doldu yanımız yöremiz şim-
dilerde. Dize kuramayan, yazdık-
ları anlatım bozukluğundan geçil-
meyen, kompozisyondan haberdar 
bile olmayan gençler cirit atıyor 
her yerde. Şiirinin içeriğini, anlam 
evleğini zamanla daha da güçlen-
dirip zenginleştirdiğinde bu özelli-
ğinin ona çok yönlü katkıları ola-
caktır kuşkusuz.

Son çözümlemede imgeye daya-
lı, daha doğrusu imgeyi boşlama-
yan bir şiiri var Çalışkan’ın. İkinci 
Yeni şiirini, 80 ve 90’ların birikimi-
ni bu bağlamda – göz atmanın öte-
sinde – dikkatli bakışlarla taradığı, 
irdelediği söylenebilir. Bu şiir hav-

zalarının etkisine tamamen kapıl-
mak istemediği de belli oluyor. Yer 
yer, Turgut Uyar ve İsmet Özel şiiriy-
le bir akrabalık taşıdığı; bazen şiiri 
kurmada ve bir sese ulaşmada söz-
gelimi İbrahim Tenekeci’yi anımsat-
tığı iddia edilebilir. Ancak başka şiir 
çizgilerini çoğaltmaktan ve klişeye 
kapılmaktan uzak durmak için çaba 
sarf ettiği de anlaşılıyor.

Birçok genç şairde, birçok ilk 
kitapta görüldüğü üzere anlatı-
ma fazla abanan, şiirin söyleniş ve 
kurgusunu fazla önemseyip içeri-
ği ister istemez ikinci plana iten bir 
yaklaşım, Kabahatler Kanunu’nda 
da kendini bir ölçüde hissettiriyor. 
Bu, sadece genç şairlerde görü-
len ya da yalnızca Türkçe yazılan 
şiiri ilgilendiren bir durum da değil 
aslında. Hepimizi etkileyen, yanıl-
tan, yönlendiren genel bir insan-
lık marazıyla ilintili bir şey sonuçta. 
Modern algılama ve yaşama biçi-
minin; insanı körelten, sığlaştıran, 
körleştiren çok sayıda olumsuzlu-
ğu içkin olduğu sıklıkla söylenen 
ve gözlemlenebilen bir durum. Şiir 
de bu bağlamdaki olumsuzluklar-
dan önemli ölçüde etkileniyor kuş-
kusuz. Genç şairlerin birçoğu haya-
ta ve insan gerçekliğine hiç değ-
meyen, hiçbir insani öz ve sıcaklık 
taşımayan dizeler karalayıp duru-
yorlar. Ne anlamlı bir acı ve hüzün 
aktarımı, ne felsefi ya da ruhsal bir 
derinlik, ne bir aranış ve direniş 
çıngısı, ne de bireysel bir çığlık ya 
da güzellik yumağı… Kimi dergi-
ler de öyle. Kolayca söz oyunlarına, 
gerekçesi ve iletisi olmayan biçim 
denemelerine, ışıltılı gibi görünse 
de hiçbir söyle(ye)meyen zekâ gös-
terilerine eviriliyor yazılan şiirlerin 
çoğu. Neden? Doğru dürüst hiçbir 
şey yaşamıyor çünkü bu şiir heves-
lileri. Hiçbir şey üzerinde derin-
lemesine düşünmüyorlar. Dertleri 
de dillendirdikleri de sığ, günübir-

lik, güdük. Furkan Çalışkan, günü-
müz şiirini çevreleyen bu handika-
bı aşabilecek bir duruşa, yetene-
ğe, bilince sahip kanımca. Bundan 
sonraki çalışmalarında bu durumu 
dikkate alacağını umuyorum ben. 
Şiirin bu genel sorunları üzerin-
de kafa yormaya devam ettiğinde, 
sahip olduğu diğer güzel nitelikler 
onun şiirini kolayca ayağa kaldıra-
cak ve akranlarına göre daha başa-
rılı metinler ortaya koyacaktır. 

Kabahatler Kanunu; söyleyi-
şi öne geçirdiği, daha işin başında 
özgün bir şiir dili kurmayı öncele-
diği için hep bu eksende disipline 
edilmiş şiirlerle açımlanan bir kitap. 
Bu, anlaşılabilir bir yaklaşım olmak-
la birlikte zaman zaman parçacılı-
ğa, imgeciliğe, kopukluğa yol açı-
yor sonuçta. Anlatımı şiirin biricik 
/ birincil ekseni olarak düşünmek, 
hayata yeterince sokulmayı farkın-
da olmadan engelliyor; onu şiir 
ekseninde özümseyip dönüştürme-
yi dışarıda bırakmaya başlıyor. Şiirin 
iç dengelerini bozan bu tutum, 
yazma esnasında sık sık benzetme 
ve eğretilemelerin kapısını çalma-
ya yelteniyor. Neredeyse her şiir-
de bir(çok) benzetmeye rastlayabi-
liyorsunuz Kabahatler Kanunu’nda:

“Şairin suçu! Bir resimde gibi 
olmanın endişesi” (s. 7)

“Çığırından çıkmış bir atlıkarın-
caydık rabbim” (s. 11)

“Aldığım gömleği giymemiş 
gibi güzelken sen” (s. 16)

“Zamanında güzel bir kadınmış 
gibi / Batıyor güneş, ıstıraplı ve ola-
ğan” (s. 20)

“Adaletin yerini bulması gibi 
sev beni” (s. 22)

“Sözler tellere takılan kazak 
gibi” (s. 31)

“Birinin bana üçe kadar sayma-
sı gibi” (s. 38)

“Sustum o eski radyo gibi ses-
sizliğimi” (s. 43)
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“Bir sülüğün kan emme kapasi-
tesi kadar” (s. 52)

“Dizimdeki yaraydın hiç geç-
mezdi” (s. 55)

“Bitmesine izin verilmeyen otlar 
gibi” (s. 61)

“İzini kaybettirmiş bir kıtlık / 
Oluyor yaşamak, bin çeşit yüz için-
de” (s. 65)

“Tozun toz kayanın kaya kal-
ması gibi” (s. 66)

“Yalnızlığı, savaştan boş dönen 
bir at gibi” (s. 69)

“Hepimize olur, ölüp de kıyıya 
vurması gibi denizin” (s. 71)

“Ve işte yüzüm yenişemeyen 
boksörler gibi” (s. 80)

Örnekleri çoğaltmak müm-
kün. Bazıları da oldukça güzel. 
Üşenmeden sayıp dökmemin bir 
nedeni de bu. Ancak benzetme-
ye aşırı düşkünlük, şiiri her zaman 
güçlendirmez. Hatta zamanla bir 
eğilim, bir alışkanlık hâline bile 
gelebilir. İnsanla, hayatla, gerçek-
likle birinci elden teması engeller. 
Furkan Çalışkan’ın bu hususu göz 
önünde bulundurmasında yarar var.

Kitabın “Kırkbinsinek” adını 
taşıyan ilk şiirinin son dizesinde 
“Bize rüyanın değil uyanıklığımızın 
tabiri gerek” diyor Furkan Çalışkan. 
Şiirini, bu dizedeki anlam dizgesi 
eşliğinde geliştirmesini umuyorum 
Çalışkan’ın. Bu bilinç ve zindelikle, 
bu uyanıklıkla… İçerik yönünden, 
söylenenlerin gerçeklikle irtibatı 
yönünden özellikle. Kendine güve-
nerek, durduğu ve ulaşmak istedi-
ği yeri kestirmeye çalışarak, ikide 

bir gözümüze sokulan yanlış adres-
lerden, vadilerden uzaklaşarak. Bu 
ülkede yazılan şiir, en azından son 
yirmi yıldır, “hiçbir şey söylemeyen 
sözlere ulaşmak için, her şeyi söy-
lemek” gerektiğine koşullandırılı-
yor zira. Üstelik hepimizi bir şekil-
de etkiliyor bu yöneliş. Omurgasız, 
gerekçesiz, içi boş; kimliksizliği 
ve kişiliksizliği yücelten “sanal ve 
ahlâksız şiirler” okuyoruz sürekli. 
Hatta kirli ve yapay vadilerde dolaş-
maktan kaçınan yahut ne anlattı-
ğını / niçin yazdığını da önemse-
yen tutum, açıkça küçümseniyor. 
Parlak dizelerle, zekâ gösterileriy-
le, ilginç buluşlarla ya da belden 
aşağı muhabbetlerle doldurulan; 
fakat hiçbir değer dizgesi ve bütün-
lük taşımayan, aynı zamanda akıl-
da kalmayan şiirler bunlar. Diğer 
taraftan, yazdığı şiirlerle “derde 
deva” bir şeyler söylemek isteyen, 
bir yazma gerekçesi olan kimi şair-
ler de upuzun, tatsız tuzsuz, hiç-
bir ışıltı ve devingenlik taşımayan 
yavan metinler sunuyorlar okuyucu-
ya. Şiir, bu iki tutum arasında sıkışıp 
tereddüde boğuluyor kimi zaman.

“Nasıldır mağlupların zalimliği 
söyle” gibi güzel ve merak uyandı-
rıcı bir dizeden sonra “Bir çaba faz-
lası ağustostur beynim / Bir çapa 
fazlası denizden gelen şehir” dize-
lerinin gelmesi, bence zihni dağıt-
makta, merakımızı karşılıksız bırak-
makta, şiirin gardını düşürmek-
tedir. “Barkodsuz” başlıklı şiirde 
ise bunun tersi söz konusudur. İlk 
dizelerine fazla sokulamadığımız 

bu şiir, daha somut bir anlatım-

la insan gerçekliğine daha dolay-

sız değindiği için, birden bir zinde-

lik ve çekicilik kazanmaktadır ki bu 

şiir, bence kitabın en iyi şiirlerin-

dendir. “Mandalina Kabukları ya 

da Wagnerden Kanamalı”, “Eksik 

Evrak”, “İngilizleri Kim Yenecek 

Seni Kim Öpecek”, “Ölümden Önce 

İlk Antrakt” aklımda kalan, beğen-

diğim diğer şiirler.

Furkan Çalışkan ulaştığı sesi, 

dil bilincini, şiir kurmadaki özeni-

ni güçlü ve şiirin bütününe yayı-

lan bir özle birleştirdiğinde şiirini 

çok daha ileri noktalara taşıyabi-

lecektir. Kabahatler Kanunu’ndaki 

bazı şiirlerde de gördüğümüz 

parça güzellikler, parça doğrular, 

parça görüntüler bu tür bir algıy-

la / konu zenginliğiyle buluştuğun-

da daha enerjik, daha bütünlüklü 

ve etkili bir şiire ulaştıracaktır bizi. 

Şiirin gerçeklik ve sahicilikle irtiba-

tı güçlenecek, yokuşa sürüldüğün-

de hemen benzetme ve eğretile-

melere yönelen anlatım kırılgan-

lık ve buharlaşmanın üstesinden 

daha kolay gelecektir. Şiir, tek tek 

dizelerle ilerlemek zorunda kalma-

yacaktır. Altını çizdiğimiz, beğe-

nip etkilenerek okuduğumuz dize 

ya da bölümlerin yerini o zaman, 

adı ve anlattığıyla unutamadığı-

mız şiirler alacaktır. Oldukça başarı-

lı bir “ilk kitap”a imza atan Furkan 

Çalışkan, bunu kotarabilecek güç 

ve yeteneğe sahip görünmektedir. 

İletisi, şiir yazma uğraşına da 

tahvil edilebilecek şu güzel ve 

anlamlı dizelerle bitirelim yazıyı:

İyi şeyler, sık kullanılan patika 

bir yolda

BİTMESİNE İZİN VERİLMEYEN 

OTLAR GİBİ

YOLA YAKIN AMA ORMANDAN 

YÜRÜYEN

Tedbirli bir izafiyet verir

Furkan Çalışkan, Kabahatler Kanunu, 

Profil Yayıncılık, İstanbul 2009, 80 s. 
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Bir yazarı anlayabilmek için 
hayatının sadece kronolojik 
olarak bilinmesi yetmez. Yazarın 
yaşadığı dönem, yetiştiği çevre, 
mensubu olduğu toplum ve o 
toplum içindeki düşünsel eğilimi, 
uğraştığı meslek, aldığı eğitim, 
okuduğu kitap, dergi ve gazeteler, 
sevdiği yazarlar, savunduğu fikirl-
er ve hatta geçirdiği hastalıklar 
edebî eseri anlamamıza yardımcı 
olan en önemli kriterlerdir. Rus 
edebiyatının olduğu kadar 
dünya edebiyatının da en önem-
li yazarlarından biri olan Fedor 
Mihailoviç Dostoyevski’nin (1821-
1881) Puşkin üzerine yaptığı 
konuşmadan sonra Rusya’da  
farklı düşünsel ve siyasi eğilimlere 
sahip insanların  saygı duyduğu bir 
yazar haline geldiği bilinir.  Çeşitli 
toplantılara, açık oturumlara ve 
üniversitelerdeki konuşmalara 
katılan Dostoyevski’nin, 1880 
Haziranında yapılan “Puşkin’e Saygı 
Şenlikleri”nde yaptığı konuşma 
onun diğer konuşmalarından daha 
çok ses getirmekle birlikte bu sesin 
farklı kültürel coğrafyalara da 
taşınması nedeniyle de önemli bir 
konuşmadır.   

Puşkin Üzerine Konuşma
Döneminin ve Rus 

edebiyatının temel taşlarından 
olan Puşkin(1799 -1837), her 
türlü yeniliği yazına geçiren bir 
şair olmasıyla beraber yaşadığı 
koşullara dışardan bakmasını 

bilen ve halkının geçirdiği değişimi 
fark eden, üstelik araştırmalarıyla 
tarihin neler getirebileceğini çöz-
meye uğraşan bir yazar. Büyük 
Petro’yla ilgili araştırması da 
buna örnek verilebilir. Ayrıca 
sürgüne gönderildiği bölge-
lerde halkı dinlemesi, efsaneleri, 
-ki “Bahçesaray Çeşmesi” isimli 
şiirini bir halk efsanesinden 
yola çıkarak yazmış-, masalları, 
hikâyeleri not alarak bunlar 
üzerinde araştırma yapması da 
Puşkin’i çağdaşlarından farklı 
kılarak bugüne getiren satırların 
doğmasına neden olmuş. 
Puşkin’in büyük bir şair olarak 
benimsenmesinde onun ‘’man-
zume’’ ya da ‘’şiir tarzındaki 
öykü’’ diyebileceğimiz poemaları 
çok önemli rol oynamaktadır.1 

Dostoyevski’nin Puşkin üzerine 

konuşmasının hikâyesi kısaca 
şöyledir: 6 Haziran 1880’de 
Puşkin anısına Moskova’da 
yapılan anıtın açılışı sırasında 
geçen bir konuşmadır bu. Bu 
heykel Rusya’da bir şair için 
dikilen ilk heykeldir. Üç gün süren 
tören ve toplantılar sırasında 
Puşkin’in eserlerinden örnekler 
okunur. Şair övülür ve büyük 
bir coşkunlukla Rusya’nın milli 
şairi ilan edilir. Bu anma etkinliği 
görünürde salt edebi bir etkin-
lik olarak ele alınmakla birlikte 
güçlü siyasi içerimleri de vardı. 

 O yıllarda Rusya toplumu-
nun iki epistemik cemaatinin 
görüşlerinden oluşan iki poli-
tik akım vardı. Bunlardan biri 
düşüncelerini Avrupa’dan alan 
Batıcılar,  diğeri ise Rusya’nın 
geleceğini yerlilik içinde bulan 
ve Rusya’nın kendi kendine 
yeterliliğini savunan milli-
yetçiler   ya da Slavcılardı.  Bu 
etkinlikler sırasında Batıcılar 
adına Turgenyev konuşuyordu. 
Dostoyevski ise konuşmasında pek 
farkında olmaksızın Slavcılar’ın 
tezlerini de içeren düşünceleri ile 
kendini Slavcıların safında buldu. 
Slavcıların önderi olarak tanınan 
İvan Sergueyeviç Aksakov 
kürsüye gelerek Dostoyevski’nin 
konuşmasını bir “olay” olar-
ak niteler.2 Bu “olay” sözcüğü 
gerçekten önemlidir Puşkin’i anla-
mak bakımından.  Çünkü Gogol 
“Puşkin, olağanüstü bir olay ve 
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belki de Rusya içinde doğmuş 
tek olaydır” der. Dostoyevski o 
tarihlerde de iyi bir yazar, büyük 
bir yazar; yapıtları pek çok dile 
çevrilmiş bir yazar. Karamazov 
Kardeşler’in son kısımlarını 
yazmaktadır.  Konuşma, 
Dostoyevski’nin yapıtın girişinde 
söylediği gibi, büyük bir coşkuyla 
karşılanıyor. Hem Batıcılar hem 
Slavseverler alkışlarla destekliyor-
lar. Hatta sanki o güne değin hiç 
kimse Puşkin üzerine konuşma 
yapmamış gibi olağanüstü bir olay 
olarak algılanıyor. Bu yönüyle 
kurucu bir metin işlevi gören 
ender konuşmalar arasında yer 
alıyor Puşkin Üzerine Konuşma3. 

Ataol Behramoğlu “Her yazarın 
bir ses tonu vardır, tınısı vardır. 
Dostoyevski’nin romanlarındaki 
tınısıyla bu konuşmasındaki tını 
arasında benzerlikler var. Ama 
bu konuşmada  polemikçi bir 
edası var romanlarından farklı 
olarak” diyordu Puşkin Üzerine 
Konuşma’yı değerlendirirken. 
Gerçekten de öyledir konuşmanın 
genel havası. Çünkü belli bir 
tarih ve siyaset tezini ortaya 
koymaktadır konuşma, bu yüzden 
de yer yer başka siyasi ve kültürel 
tezlerle hesaplaşmaktadır.

Dostoyevski konuşmasında 
Puşkin’in dört önemli özelliği 
üzerinde durur. 

Bunlar: 1) Puşkin’in derim 
görüş/seziş yeteneği üstün zekâsı 
sayesinde ve kalben tam bir Rus 
olduğu için Rus aydınları arasında 
sık sık görülen bir hastalığın belli 
başlı belirtilerini teşhis eden ve 
ortaya çıkaran ilk Rus yazarıdır. 2) 
Rus milletinin manevi güzelliğini 
temsil eden tipleri yaratan ve 
halkın gerçekleri ile temas kuran 
ilk yazar yine Puşkin’dir. 3) Onun 
bir başka önemli yönü daha 
önce hiçbir yazarda görülmemiş 
olan sanat dehasıdır Bu deha 
onu bir yandan milli kılarken 
diğer yandan sınır tanımayan 
evrensel anlayış ve başka mil-
letlerin dehalarıyla bir beden 

haline gelebilmesini de mümkün 
kılmıştır. 4) Puşkin’in bu dehası 
tamamen Rus milletine özgü, milli 
bir niteliktir. Bu yönüyle sadece 
Puşkin’in sınırlı evrenine değil 
bir büyük beden olarak Rus milli 
bedenine de içkindir. Bu içkinliği 
kusursuz bir büyük şair olarak 
Puşkin sanat yeteneği ile ortaya 
koymuştur. Rusya’nın Avrupa’yı 
anlamak, uzlaştırmak ve onu der-
inden etkilemek için tek başına 
yeterli olduğuna dair bir tür “Rus 
özgünlü”ğü tezini işler. Puşkin, 
eserlerinde olağanüstü bir edebi 
değer üretirken, bu değerin içinde 
Rusya’nın, Rus kültürünün ve Rus 
insanının durumunu da büyük 
bir insanlık sorumluluğu içinde 
ortaya çıkarmıştır. Dostoyevski 
ise bu büyük ulusal insanlık 
sorumluluğunu “ulusal özgün-
lük” ve “başkalık”  şu şekilde dile 
getiriliyor: “Ondan önce kimsede 
görmüyoruz bunu; evrensel sevgi 
gücü, başka milletlerin yaratıcı 
damarını hiç şaşmadan bulabilme 
gücü, ‘Konuşma’mda Avrupa’nın 
bazı yüce dehalar yetiştirdiğini 
söyledim. Bir Shakespeare, bir 
Cervantes, bir Schiller mesela. 
Ne ki Puşkin’de bulduğumuzu 
bunların hiçbirinde bulamıyoruz. 
Yalnız evrensel sevgisi değil, 
başka milletlerin damarına gire-
bilme gücü de akla durgunluk 
veren yeterliliğiyle dikkatimizi 
çekiyor. Dehasının en kendine 
özgü yanı olan, onu bütün dünya 
sanatçılarından ayıran, bütün 
dünya sanatçıları arasında yalnız 
onda gördüğümüz bu özelliği 
altını çizerek belirtmekten kendi-
mi alamazdım.”4 Tabii fazla acel-
eci ama varlığını hala korumasıyla 
da aciliyetin gelenekleşmesini de 
içeren bir sentez çabası da var bu 
konuşmada. Nitekim bu ayrımlar 
kolay kolay giderilemez. Bugünkü 
Rusya’ya baktığımızda da Sovyetler 
Birliği’nin yıkılışından sonraki 
süreçte Slavcılar’ın yeniden gün-
demde oluşları anımsandığında 
Puşkin’in ileriyi görme yeteneği 

kadar Dostoyevski’nin sen-
tez düşüncesinin de aradan 
geçen yıllar içinde de varlığını 
koruduğunu ve belli bir kıvama 
geldiğini  ifade edebiliriz. İlginç 
olan Türkiye’nin modernleşme 
süreci içindeki tartışmalar içinde 
de bu konular hep vardır: İttihat 
Terakki döneminin Halka Doğru 
hareketinden Türk-İslam sen-
tezine, İslamcılık, Türkçülük, 
Batıcılık ayrışmalarını besleyen 
Batı karşısında yaşanan  şaşkınlık, 
mukavemet ya da yenilerde gün-
deme gelen “kalben Türk olmak” 
kabilinden ifadeler  bu konudaki  
sancının,  bilinç karışıklığının/
kamaşmasının, uyanışının ne 
kadar benzerlikler taşıdığını anla-
mak bakımından düşünülmesi 
gereken konulardan sadece bir 
kaçıdır. Dostoyevski konuşmasında 
Batıcılık kavramının bir kopya 
meselesinin ötesinde daha derin-
likli bir yaklaşımla ele alınması 
gerektiğini ifade ederken bir 
yandan halka doğru derinleşen 
bir halkçılık diğer yandan Batı 
aydınlanmasının izlerine kulak 
kabartan bir değişim siyasetinden 
yanadır. Ona göre Batı’da doğan 
değerler bütün insanlığın ortak 
malıdır. Bu değerleri özümserken, 
kendi bulunduğumuz zeminin bil-
incinde olmamız mutlaka gerekir. 

Heykelin açılış konuşmasında 
Dostoyevski, Puşkin’in o yüce 
dehasına sığınarak, toplumunun 
aydın kesiminin bir bölümünde 
yer alan Avrupa hayranlığına, 
Rusya’yı ancak Avrupalılaşmanın 
kurtaracağına dair, oldukça 
güçlü bir biçimde yerleşmiş olan 
düşünceye, kaleminin bütün 
gücüyle karşı çıkıyor. Dostoyevski, 
halkının, bütün sefaletine ve 
bazı yozlaştırılmalarına rağmen, 
bu tip  “köksüz” aydınların 
hiçbir zaman anlayamayacağı 
olağanüstü insanlık değerlerine 
sahip evrenselin yerelde tecessüm 
ettiği  bir karaktere sahip 
olduğunu savunuyor. 

Dostoyevski için Rusya’yı 
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temelden ve bütün unsurlarıyla 
Avrupalılaştırma projesi, Rus 
halkına yapılacak en büyük 
ihanettir; o Rus halkı ki, sahip 
olduğu değerler ve erdemlerle, 
gelecekte belki de dünyanın 
diğer milletlerine örnek olacak 
ileri insanlık durumları yarata-
cak; adeta dünyayı kurtaracak bir 
“ada” olacaktır.

Dostoyevski’nin Sentez 
Çabası

Dostoyevski’nin bu konuşmada 
işlediği konuyu özetlemeye 
niyetlendiğimizde ilişkin şu 
karşımıza çıkar: Dostoyevski’nin 
bu konuşmada işlediği konu Rus 
edebiyatı ve Rus kültür tarihi 
bakımından oldukça karmaşık 
sorunlar içeriyor. Konuşma, bir 
bakıma bu soru(n)lara çözüm 
getirme iddiasında. Konuşmanın 
yapıldığı yıllarda Rusya’da, Rus 
aydınları arasında Batıcılar ve 
Slavseverler ayrımı çok keskin. 
Dostoyevski Puşkin’in kişiliğinde, 
böyle bir ayrımın çok gerçekçi 
olmadığını; Batılı değerlerle 
Slavsever düşüncenin bir 
birlikteliğinin olabileceğini dile 
getiriyor. Batıcıların bütün büyük 
teorilerine karşın Rusya için çalışan 
kusursuz, saygıya ve takdire layık 
Rus vatandaşları olduğunu ifade 
ediyor. Böylelikle Slavcıların 
Rus halkının bağımsızlığına ve 
kişiliğine inanışları ile Batıcılık 
arasında kopmaz bir bağ kura-
rak Puşkin vesilesiyle Rusya’nın 
geleceği için bütün samimi ve 
aydın Ruslar adına bir birliktelik 
düşüncesinin peşinde olduğunu 
açıkça ortaya koyuyor.Onun 
bu konuşması tıpkı Dostoyevski 
romanları, tıpkı Dostoyevski karak-
terlerinin eğilimleri ve davranışları 
gibi, farklı fikir ve görüş düzlem-
lerinin birbiriyle diyaloga girdiği 
ya da tartıştığı, çatıştığı düşünsel 
bir seyir halidir. Yazar Dostoyevski 
ise romanlarında  hiçbirinden yana 
ağırlığını koymaz. Nasıl koyabi-
lir ki, romanları ve çizdiği kişiler 

zaten onun dinamik, tartışmalı 
ve tartışmacı iç dünyasını 
yansıtmaktadır. Bölünmüşlük, 
onun kahramanlarının da belir-
gin özelliğidir: Dostoyevski 
kahramanlarının eşsiz derinliği’ 
büyük ölçüde,’ ‘öteki’ ya da 
‘eş’ kavramlarıyla dile getirdiği 
bölünmüşlükten kaynaklanır. 
Bu bölünmüş geçimsizlik yani 
Slavcılar ve Batıcılar arasındaki 
“uzun sürmüş geçimsizlik” 
Puşkin’in anlaşılması ile nihai 
olarak çözülecek ve Rusya 
eşzamanlı olarak hem kendini en 
özlü biçimde Rus kılacak hem de 
Avrupalı olacaktır.5

Puşkin hiç kuşkusuz, bir büyük 
yazar. 1799 yılında doğduğundan 
itibaren hayatı boyunca ailesinin 
mensup olduğu sınıf ve bunun 
getirdiği imkânları sonuna kadar 
kullanmıştır Puşkin. Özellikle 
okuldan sonra atandığı Dış İşleri 
Bakanlığı’ndaki görevi sırasında 
-yaşının genç olmasının da etk-
isiyle,- yazmayı erteleyerek-ya da 
yavaşlatarak kendini koşulların 
sunduğu olanaklara bırakmış. 
Daha çocuk yaşlarda, o dönemin 
pek çok soylu ailesinde olduğu 
gibi iyi eğitim görmüş olarak, 
Fransız edebiyatını Fransızca 

okuyor. Sonraki yıllarda İngilizce 
öğrenmiş, Byron’u anadilinden 
okuyor. Eski Yunan ve Latin 
klasiklerini muhtemelen kendi 
dillerinden okuyor; çünkü 
öğrenim gördüğü okullarda bu 
dillerde öğretilmiş. Dolayısıyla 
Batı aydınlanmasının bütün 
değerlerini, Eski Yunan ve Latin 
aydınlanmacılık dönemind-
en, o dönemin yazarlarından 
başlayarak kendi yaşadığı döneme 
kadar öğrenmiş Batılı bir yazar. 
Fakat aynı zamanda, yapıtlarında 
ilk kez gerçekçi Rus tiplerini 
yaratmayı başarmış: Şiirlerindeki 
Rus diline özgü lirik aydınlık 
ve Rus doğasını betimleyişinde 
sergilediği gerçekçi yaklaşım, 
Yevgeni Onyegin’de, o dönem-
deki Rus toplumunun köylü, kent-
li, bütün sınıfsal tabakalarını ve 
bütün coğrafyasını, kent yaşamını, 
köy yaşamını işleyebilmiş olması... 
Puşkin Byron’a öykünürken ya 
da Shaekspeare’e öykünürken 
Rus kalabilmekte. Bu, hem başka 
ülkelerin değerlerini benimseye-
bilme yeteneğini gösteriyor hem 
de Rus halkına, Rus kültürüne 
özgü bir yaklaşımı sergileye-
biliyor. Bir Rus yazarının aynı 
zamanda Batılı değerlere sahip 

AĞUSTOS ‘09 UMRAN

Dostoyevski’nin bu konuşmada 
işlediği konu Rus edebiyatı ve Rus 

kültür tarihi bakımından oldukça karmaşık 
sorunlar içeriyor. Konuşma, bir bakıma 
bu soru(n)lara çözüm getirme iddiasında. 
Konuşmanın yapıldığı yıllarda Rusya’da, Rus 
aydınları arasında Batıcılar ve Slavseverler 
ayrımı çok keskin. Dostoyevski Puşkin’in 
kişiliğinde, böyle bir ayrımın çok gerçekçi 
olmadığını; Batılı değerlerle Slavsever 
düşüncenin bir birlikteliğinin 
olabileceğini dile getiriyor.



Kültür - Sanat

UMRAN AĞUSTOS ’0974

olabileceği ya da Batılı değerlere 
sahip olmanın Rus yazarı olmaya 
engel teşkil etmediği konusudur 
Dostoyevski’nin bu metinde esas 
olarak işlediği6. 

Batıcılarla Slavcıların Rusya’ya 
yön çizmeye dönük siyasi 
çatışmasında Dostoyevski aslında 
Rusya’nın değerleriyle Avrupa’nın 
değerlerini yeniden üreterek 
buluşturmaya, uzlaştırmaya 
da çalışıyor. Bunu yaparken 
de çelişik olarak zaman zaman 
temelli fark’a odaklanıyor. Ona 
göre, Avrupa’dan alınacak bir 
“ışık” yoktur, Rus halkının insani 
erdemlerle zaten aydınlanmış 
bir halk olduğunu ve Avrupa’nın 
ışığına ihtiyacı olmadığını 
düşünür. Hatta yazar tam aksine, 
Avrupa’nın, bu halkın ışığına 
muhtaç olduğuna inanır: “Öyleyse 
izin verin de aydınlanmanın 
böylesine varmak için hiç de 
Avrupa kaynaklarına başvurmak 
zorunda olmadığımızı söyleyelim. 
Bu kaynaklardan niçin yoksun 
oluyormuşuz? Rusya baştan aşağı 
bunlarla dolu. Şaştınız, değil mi? 
Şaşarsınız ya! Ben tartışmaya 
girdim mi doğruca meselenin 
köküne inerim.”7   Tabii başka 
derinlikler, başka konular da var: 
Rus halkının Batılı değerleri ala-
bilmede bambaşka ülkelere ait 
değerleri de benimseyebilmede 
özel bir yeteneğe sahip olduğunu 
ileri sürüyor Dostoyevski ve 
Puşkin’in yapıtlarından da bunun 
örneklerini veriyor. Bunun için 
onun hakkında şu tespit yapılır: 
“Eski çarlar için “Rus toprağını 
birleştiriyorlar” denirdi. 
Düşüncenin bu hükümdarı da Rus 
toprağında Rusların gönüllerini 
birleştirmişti”8 

Puşkin’i iyi anladığını ve 
çatışmaları bitirerek bir Rus 
bütünselliğinin ve özgünlüğünün 
mümkün olduğunu, Avrupa’daki 
anlaşmazlıkları yatıştırarak 
çelişkileri uzlaştırmanın birbirinden 
ayrı olanların bireşiminin Puşkin’in 
önerdiği orta yolda olduğunu 

dolayısıyla Batıcılarla Slavcıların 
birbirinden ayrılamazlığını ifade 
eden Dostoyevski Puşkin’in bir 
öncü olduğundan söz ediyor. 
Tabii ki onun öncülüğünden 
hareketle kendini  bir tür halef 
selef ilişkisi içinde Puşkin’in ardılı 
olarak görüyor Dostoyevski. 
Her ne kadar kendini Puşkin’in 
ardılı gibi görse de Dostoyevski, 
yapıtlarını başka bir yöne doğru 
yöneltmiş bir yazardır. Puşkin’in  
Dostoyevski tarzında dindarlıkla 
ilgisi yoktur. O Voltairecidir, ateist-
tir. Bu çok açıktır yapıtlarında. Ne 
var ki Dostoyevski öyle değildir. 
Dostoyevski dindar bir yazar; bu 
açıdan ayrılırlar. 

Karşıtları uzlaştıran bu orta 
yollu konuşmanın ardından 
kalem kılıçları sallanmaya 
başlar. Konuşmadan büyülendiği 
yazılan Turgenyev konuşmadan 
büyülenmediğini  ama 
konuşmanın zekice olduğunu 
belirttikten sonra yüzde yüz 
yerli Rus insanının evrensel insan 
karşısında kaybolup gideceğini 
ifade ederek Dostoyevski’nin 
çelişkilerini ortaya koyuyordu 
bir Batı cı olarak. Slavcılar ise 
Rus halkının evrensellik ya da 
evrensel olmak gibi bir der-
dinin olmadığını Rusya’nın 
bir başınalık içinde kendi 
özgünlüğünün peşinde olduğunu 
ifade ediyorlardı. Leontiev ise 
konuşmayı baştan sona “sapık” ve 
yabancı bularak “Dostoyevski bir 
kardeşliktir tutturmuş. Evrensel 
kardeşlik Hristiyanlıkta yok ki. 
Bunu ileri sürmek, hristiyanlığa 
sosyalist aşısı yapmaktır, yoldan 
sapmaktır”9 diyordu. 

“Eski Avrupalı bir Rus” olar-
ak Dostoyevski Rus birliğini 
var gücüyle gerçekleştirmeye 
çalışıyordu. Puşkin Üzerine 
Konuşma’nın önemi yaşanan 
olumsuzluklar içinden bir deva 
olarak Rus bütünselliğini ortaya 
çıkarmak adına bazı yöntem-
ler öneriyor olmasıdır.Büyük bir 
yurt sevgisiyle elbette evrensel-

lik kaygısıyla Rusya’da bütün 

akımların birleşmesi gerekiyor-

du Dostoyevski’ye göre. “Bütün 

insanlığının ortak yararlarının 

başına geçebilecek ve henüz göre-

vine başlamamış bir ulus” olarak 

gördüğü Rus ulusunun güncel 

siyasi panoramasına dair oldukça 

açımlayıcı ipuçları yakalamak 

olası bu orta yollu konuşmadan. 

Tabii Rus sözcüğü yerine başka 

ulus adları yazarak da konuşmayı 

yorumsamacı bir biçimde çözüm-

leyerek farklı tekâbüliyetler de 

kurmak mümkün.

Kısacası Dostoyevski Puşkin’i 

bambaşka ve güncel tartışmalara 

taşımış bir büyük yazardır.  

1 Puşkin’in yaşadığı dönemdeki dergilerde onun şi-

irleri hakkında 15 kısa yazı ve makale yayımlan-

mışken, poemalarıyla ilgili eleştirilerin sayısı 60’ı 

geçmektedir.

2 Konuşma bitince İvan  Aksakov şunları ifade 

eder: “ Dostoyevski her şeyi söyledi. Benim ekle-

yeceğim bir şey yok. Artık Slavcı yok. Batıcı yok! 

Turgeniev de benim gibi düşünüyor”.  “Dosto-

yevski bulutları dağıtan bir güneş gibi ortalığı 

aydınlattı. Bundan böyle şaşkınlık yok, kardeşlik 

var”.  İzzet Tanju (2007) Dostoyevski, Ötüken Ya-

yınları, İstanbul, s. 81.

3 Dostoyevski (2009) Puşkin Üzerine Konuşma, 

Çeviren:Tektaş Ağaoğlu, İletişim Yayınları.

4 A.g.e., s. 17. 

5 Edward Hallet Carr(2000), Dostoyevski, Çevi-

ren.Ayhan Gerçeker, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 

293.

6 Ataol Behramoğlu Dostoyevski’nin Puşkin ilgisi 

noktasında şu tespitleri yapar: “Dostoyevski’nin 

Puşkin’e hayranlığının çok haklı ve çok samimi 

olduğundan en ufak bir kuşku duymam. Hiç şüp-

he yok ki Puşkin’in yalınlığı, Rus dilinin, Rus in-

sanının, Rus doğasının özelliklerini yansıtmadaki 

başarısı ve seçkin bir Batılı yazar kimliğiyle bunu 

yapabilmesi çok önemli. Dostoyevski’nin bu özel-

liklerden etkilenmiş olması da çok doğaldır.”

7 Dostoyevski (2009) s. 51-52. 

8 İzzet  Tanju(2007) Dostoyevski, Ötüken Yayınları, 

İstanbul, ss. 82.

9  İzzet  Tanju(2007) Dostoyevski, Ötüken Yayınları, 

İstanbul, ss. 82.
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“Evet, mum, kendini, bir bakı-
ma, yine kendisi olarak ve kendisi 
olmak uğruna tüketiyordu.”

(Meydan Ortaya Çıktığında; 
Sf.47)

Sezai Karakoç’u tanıyanlar, 
okuyanlar ve Diriliş düşüncesi-
ni bilenler, hikâyelerini ‘tanıdık’ 
bulacaklardır. Çünkü bu hikâyeler 
otobiyografik unsurlar ihtiva 
eden metinler olup, diriliş düşün-
cesinin tahkiye edilmiş halidir. Bu 
sebeple hikâyeler okunmadan 
evvel Karakoç’un hayatı ve diriliş 
düşüncesi hakkında tedkikat yap-
mak gayet faideli olacaktır.

Karakoç’un Diriliş Yayınları 
tarafından neşredilen iki hikâye 
kitabı mevcut: Meydan Ortaya 
Çıktığında ve Portreler. Meydan 
Ortaya Çıktığında adlı kitabı kırk 
yedi sayfa olup, ismini kitaptaki 
en uzun hikâyeden almıştır. Beş 
kısımdan müteşekkil bu hikâye 
yürüyüş ile başlayıp dönüş ile 
sona erer. Bu hikâyeyi “Diriliş’in 
hikâyesi” olarak okuduğumuzda 
gayet mânâlı gelecektir. İz, Ölü, 
Ziyaret ve Kartal hikâyeleri ile 
birlikte kitapta toplam beş hikâye 
mevcuttur. Hikâyelerin muhteva-
sı hususunda tek tek malûmat 
vermeye kültür-sanat kısmının 
mahdud sayfaları müsaade etme-
yeceği için umumî olarak geçiyo-
rum. Diğer kitabı Portreler, ismini 
bir hikâyeden değil, portre vasfı 
taşıyan on iki hikâyeden müte-
şekkil olduğu için almıştır. 

Hikâyelerin her biri müsta-
kil vasıflar taşıyorsa da, mevcut 
olan müşterek unsurlardan bah-
setmek hikâyeleri idrak etmemizi 

kolaylaştıracaktır kanaatindeyim.
Bir mütefekkir olan 

Karakoç’un hikâyeleri; dünya, ahi-
ret, diriliş, hayat, ölüm merkezleri 
etrafında inşa edilmiştir. Bu tema-
lar hikâyelerin adlarına dahi sira-
yet eder.  Bu şekilde hikâye karak-
terine söylettiği ‘kendi düşünce-
leri’ için zemin hazırlamış olur. 
Kendi düşüncelerine fazlaca yer 
vermesinde bir abes görmemiştir. 
Nitekim bu düşünceler hikâyenin 
içinde sırıtmaz. 

“ Ama nihayet Nuhun Gemisi 
de insan örgütüdür. Tanrı buyru-
ğuyla kurulmuş bir insan örgütü.”

(Meydan Ortaya Çıktığında; 
Sf.13)

Yukarıda görüldüğü üzere 
düşünceleri şahsın ağzıyla bire-
bir verilmiştir. Yine aynı cüm-
lede “Nuhun Gemisi” yazımın-
daki farklılık dikkatimizi celbe-
der. “Nuh’un Gemisi” şeklinde 
‘tırnak işareti’ dediğimiz imlâ 
kaidesi acaba bilerek mi kulla-
nılmamıştır? Evet, birçok yerde 
bu tip kasdî tercihlere rastlarız. 
Meselâ, “(…) hava kapalı olma-
dığı zamanlar, Güneşi görür 
görmez (…)” ( Kartal; Meydan 
Ortaya Çıktığında; Sf.69) şeklin-
de virgülden sonra Dağ, Güneş 
vb. gelen kelimelere büyük harf-
lerle başlaması kat’i surette şuur-
lu bir tercihtir. Üslup hususun-
dayken söylenebilecek bir diğer 
şey, kısa cümleleri ve intihap edil-
memiş intibası uyandıran kelime-
leriyle hızlı okunan buna muka-
bil çok düşündüren bir nesir tarzı 
olduğudur.

Tabiatla arası çok iyidir 

Karakoç’un. Hikâyeleri şişirmek 
için değil, bilâkis hikâyeleri gözü-
müzde canlandırmak maksadıy-
la orijinal tabiat tasvirleri yapar. 
Zaten kendisi de tabiata ehemmi-
yet verdiğini bir hikâyesinin içinde 
karakter vasıtasıyla ifade etmiştir, 
“ (…) Kimdir o kişi ki, şu veya bu 
sebeple tabiata, ya da insanın en 
çok tabiat unsurlarıyla donattığı 
bir alana – bir alan ki insanla tabi-
at arasında bir köprüdür, hatta 
daha çok tabiata yakındır – (…) “ 
(Dönüş; Portreler; Sf. 61) 

Tasvirleri yer yer mücerrede 
kaçtığı için destanî cümlelere sıkça 
rast geliriz. Şiirî bir destanîlik söz 
konusudur. Meselâ, “Yalçın kaya-
lıkların üstünde, gagasını gökyü-
zünün elmas ve yakutlarına daldır-
mış, gözleriyle uçsuz ovaları kolla-
yan yaşlı bir kartal (…) “ (Dönüş; 
Portreler; Sf.73) nev’inde cümle-
ler ciddi ciddi şiir havası katmış-
tır hikâyelerine. Lâkin daha evvel 
belirttiğimiz üzere ahiret, ölüm, 
hayat vb. mücerred merkezler etra-
fında bina edilmiş bu hikâyelerin 
içinde bu unsurlar sunî durmaz.

Tanıdık hikâyeler diye adlan-
dırdığımız bu hikâyelerinde ister 
muharririn bizatihi tecrübele-
ri, ister fikirleri olsun; esas olan 
“diriliş eri”nin diriliş’e doğru kat 
ettiği yolun hikâyesidir. Bir ara-
yışta olan, kendini keşfetme-
ye çalışan, ölüme doğru giden 
ve neticede dirilmek üzere yol 
alan karakterlerin hikâyeleridir. 
Hülâsa her halükârda dirilmek. 
Yine bir hikâyesinde diriliş’i sorar. 

“Kefeni yırtılan bir ölü müyüm 
ben?”

AĞUSTOS ‘09 UMRAN

SEZAİ KARAKOÇ’UN 
TANIDIK HİKAYELERİ 

EKREM SAKAR
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Öz yaşam öyküsü, yazarın 
kendisini tanımlama, bulunduğu 
yere kadar olan serüvenini açık-
lama çabasıdır. Bu bakımdan Batı 
kökenli bir yazınsal tür olarak 
pozitivist düşüncenin ilerlemeci 
karakteri ile örtüşen öz yaşam 
öyküsü, yazarın gelişim sürecine 
ilişkin ipuçları vererek, sıfırdan 
başlanarak kazanılanları ortaya 
koyma ihtiyacının sonucu; yaza-
rın bulunduğu yeri meşrulaştırma 
gayretinin ürünüdür. Bu yüzden 
otobiyografik metinlerde nesnel-
lik bir ölçüt olamaz. 

Jean Paul Sartre, 1964 yılın-
da, 59 yaşındayken kaleme aldı-
ğı Sözcükler adlı öz yaşam öykü-
sünde; çocukluk anılarından, aile 
ortamından, evindeki hiyerarşik 
yapıdan ve ilişkiler ağından yola 
çıkarak; edebî ve felsefî kazanım-
larının kökenlerine uzanmaya ve 
düşünsel ilerleyişini açıklayarak; 
hem başkaları hem de kendi ben’i 
karşısındaki konumunu meşrulaş-
tırmaya çalışır. Sözcükler’de anla-
tılan çocukluk yılları, Sartre’ın 
yaşam/ölüm algısını, dünya tasav-
vurunu ve tasavvur ettiği dünya-
da insana yüklediği rolü anlamak 
bakımından önemlidir. 

Babasız büyüyen bir çocuk ola-
rak, eksik bir Oidipus Kompleksi 
yaşadığını; dolayısıyla bir Üstben’i 
olmadığını; karakterinin oluşum 
sürecinde, ‘başkaları’nın baskıla-
rından, özellikle de aile yapısı 
içerisinde muhkem bir konumu 
olan babanın baskısından uzak 
kalmasının, öncelikle gerçekli-

ğin yalnızca neşeli yanlarını tanı-
masına neden olduğunu düşü-
nen Sartre’ın, Bir Yöneticinin 
Çocukluğu adlı öyküsünde psi-
kanalizi doğrulayan yapıyı, oto-
biyografik tasarımlarından yola 
çıkarak oluşturduğu söylenebilir. 

Sartre, “Victor Hugo da dâhil 
olmak üzere kendini Victor Hugo 
sanan XIX. yüzyıl adamlarından 
biri”1 olarak tanımladığı büyük-
babasının gözetiminde, onun 
ölüm korkusunu giderme vazi-
fesi ile geçirir çocukluk yılları-
nı. Büyükbabası, büyükannesi 
ve annesinden oluşan aile yapı-
sına yoğunlaşarak; yaşamlarının 
törenselliğini ve bu yapı içerisin-
de sahip olduğu rolün yapaylığı-
nı cesurca sorgular.2 Onun dünya-
ya bakışını oluşturan ortam olan 
evin dışını tanımaya başladığı kısa 
süreli okul deneyimleri ile kendi-
sine biçtiği seçilmiş insan rolü 
zedelenir. Sözcükler’de bu süreç 
mekân ile ilişkilendirilir. Le Goff 
Sokağı 1 numaranın kütüphane-
sinde sonsuz bir iştahla kendisini 
pekiştiren Sartre ile Luxemburg 
Bahçesinde yaşıtlarınca umursan-
mayan Sartre’ın çatışması, felse-
fesinin altyapısını oluşturan ben/
başkası ayırımının oluşumunu 
açıklar. Gizli Oturum adlı piye-
sinde yer alan ünlü “Cehennem 
başkalarıdır” önermesi, Sartre’ın 
insan ben’inin doğasını sorgula-
yarak; insan ilişkilerinde öteki-
nin egemenliğinden ve başkasına 
bağımlılıktan kurtularak özgür-
leşmek üzerine temellendirdi-

ği varoluşçu dünya algısının kilit 
noktalarından biridir.3 

Yazmaya başladıktan sonra 
bu tek başınalığı karakterleri üze-
rinden işlemiş; kendi fikrî arka 
planındaki ben/başkası ayrımı-
nı belirginleştirmiştir. Kendi epik 
rüyalarını, tek başına mücade-
le eden cesur kahramanları eliy-
le gerçekleştirir Sartre.4 “Herkese 
karşı tek kişi”5 felsefesini hayatın 
bütününe uygulayıp, modernite-
nin ürettiği liberal bir süreç olan 
bireyselleşmeyi mutlaklaştırarak; 
yalnızlığı kaçınılmaz bir olguya 
dönüştürür. Yalnızlığın değişti-
rilemez bir yazgı olduğunu sav-
layan Sartre’ın, insanın dünyaya, 
tabiata yabancı olduğunu ileri 
süren görüşlerinde, Fransa’da bir 
Alsace’lı, bir yabancı olarak yaşa-
dığı yılların da yadsınamaz bir 
etkisi vardır. Ben’in başkasından 
ayrışması ile gerçekleşen yaban-
cılaşma, Sartre’ın dünya algısında 
bütünlüğün oluşmasını imkânsız 
kılar.6 Bu yüzden Sartre yüce 
gönüllülüğün yapaylığını terk 
edip yaratığın bırakılmışlığına, 
burjuva yalnızlığına sığınmıştır.7

“Beni ölüme doğru fırlatan da 
doğumdu,” diyen Sartre, arala-
rında doğduğu kitaplara sarıla-
rak kendini gerçekleştirmeye çalı-
şır. Çocukluk yıllarında yazma-
ya başlaması da kendisini anlam-
landırma çabasının sonucudur: 
“Yazarak varoluşuyordum ben.”8 
Sartre kitaplarını kendine, yani 
herkese karşı yazdığını ifade eder. 
“Kendinizi hoş tutarsanız, kendi-

SARTRE’NİN SÖZCÜKLER’İNDE 
YAŞAM/ÖLÜM ALGISI 

HABİL SAĞLAM
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sinden hoşnut olan öteki insanlar 
sizi seveceklerdir; komşunuzu yer-
den yere çalarsanız, öteki kom-
şular güleceklerdir. Ama kendi 
ruhunuzu yaralarsanız bütün 
öteki ruhlar çığlığı basacaktır.”9

Sartre, yazınsal serüveninin 
başlangıçtan itibaren kendi varo-
luş şartlarının hazırladığı bir düz-
lemde ilerlerlediğini, yaşamından 
küçük bir kesit sunarak ispatla-
maya çalışır. Sözcükler’de yapma-
ya çalıştığı, kendisini yazmaya iten 
sosyal şartları faş etmektir bir bakı-
ma. Bu öz yaşam öyküsü, kendisi-
ne karşı verdiği mücadelenin bir 
parçasıdır bu yüzden. Sözcüklerle 
irtibatını daima yazmasına sebep 
olan varoluş şartları üzerine kur-
muş; felsefî ve ideolojik edimle-
rini, edebî eserlerine yansıtarak; 
hayatta karşılığı olmayan hiçbir 
düşüncenin tutunamayacağı ede-
biyatı, görüşlerini doğal bir şekilde 
anlatmak için araçsallaştırmıştır. 
Jean Paul Sartre, eser-ideoloji iliş-
kisini sağlayarak dünya görüşünü 
eserlerine ustalıkla yansıtmıştır.10 
Ayrıca Sartre, Sözcükler’de, çocuk-
luk yıllarında okuduğu kitaplar-
da kendisini etkileyen kahraman-
lara göndermeler yaparak sembo-
lik bir anlatım oluşturmuş ve kimli-

ğini oluşturduğu döneme katkıda 
bulunan bu isimlerin düşünce dün-
yasındaki önemine işaret etmiştir.

Pazar günü kilisede müzik 
dinleyecek kadar Tanrı’ya inanan 
bir ailesi olduğunu söyler Sartre. 
Varoluşçu felsefenin temelinde 
yer alan özgürlük idealinin önün-
de bir engel olarak gördüğü din-
den büsbütün uzaklaşır böyle-
ce. Fakat 19.yüzyıl materyalistleri 
gibi Allah yoktur, din bir hurafe-
dir şeklinde değil; “Allah’ın yok-
luğu insanı, hayatı ve tüm varlığı 
ahmak, sonuçsuz ve anlamsız yap-
mıştır,” düşüncesiyle bir dünya 
algısı kurmuştur.11 Ruhbanların 
ürettiği sömürüye dayalı inanç 
sistemini mutlaklaştırarak ve 
genelleyerek, tüm dinsel kalıp-
ları reddetmiş; özgürleşme ide-
ali çerçevesinde, insanı merkeze 
almış ve dünyayı bu perspektiften 
tanımlamıştır. Sartre’ın öğrencisi 
olan Ali Şeriati bu noktada varo-
luşçuluğun, insanı bireysel olarak 
özgürleştirirken önüne iyiyi veya 
kötüyü ayırt etmek üzere her-
hangi bir ölçü koyamayarak insa-
nı boşlukta bıraktığını söyler. 12

Modern dünyada sadece 
önlenmesi gereken bir şey ola-
rak anlaşılan ölümün13,  Sartre’ı 

sürekli olarak rahatsız ettiği 
Sözcükler’de rahatlıkla görül-
mektedir. Duvar’da Ibbieta’ya 
söylettiği “Her şeyi ciddiye alı-
yordum; sanki ölümsüzmü-
şüm gibi.”, “Mademki sona ere-
cek hiçbir şeye değmezmiş,” 

14 gibi cümleler, Sartre’ın ölü-
mün gerçekliği karşısında haya-
tı anlamlandıramayışını gösteri-
yor. Sartre, nihai bir son olarak 
imlediği ölümden yazarak kur-
tulmayı tasarlamış; sözün sonsuz 
levhasında insan ırkının kendisi-
ni ölümsüzleştireceğini söyleye-
rek sözcüklerle sarılmıştır.15 

Sartre’ın Sözcükler’i dünyanın 
en başarılı öz yaşam öykülerinden 
biri olarak gösteriliyor. Gerçekten 
de Sartre, Sözcükler’de, bu nitele-
meyi hak edecek kadar cesur bir 
üslupla çocukluğun; hayatın baş-
langıcını, temelini oluşturan ve 
sonra da tamamını kuşatan başat 
unsur olduğunu ispatlıyor; insa-
nın yaşamının tamamında, dünya 
görüşünde ve varoluş mücadele-
sinde çocukluğun etkilerini deşif-
re ederek, okura da çocukluğu-
nun yaşamına etkisini sorgulat-
mayı başarıyor.

1 Jean Paul Sartre, Sözcükler, Can Yay., İstanbul, 
2008, s.22.

2 A.g.e., s.28.
3 Nedret Öztokat, “Varoluşçuluk: Felsefeden Ede-

biyata Uzanan Bir Yol”, Kitaplık, YKY, 2005, İs-
tanbul, Sayı 86, s.71-72.

4 Jean Paul Sartre, Sözcükler, s.114.
5 A.g.e., s.115.
6 Önay Sözer, “Sartre’ı Anmak ve Anlamak”, Ki-

taplık, Sayı: 86, s.79.
7 Jean Paul Sartre, Sözcükler, s.89.
8 A.g.e., s.120.
9 A.g.e. s.128.
10 Nedret Öztokat, ”Varoluşçuluk: Felsefeden 

Edebiyata Uzanan Bir Yol”, s.72.
11 Ali Şeriati, Kendini Devrimci Yetiştirmek, Fecr 

Yay., Ankara, 2007, s.56-57.
12 A.g.e., s.67.
13 Jean Baudrillard, Amerika, Ayrıntı Yay., İstanbul, 

2000, s.47.
14 Jean Paul Sartre, Duvar, Can Yay., İstanbul, 

2008, s.28.
15 Jean Paul Sartre, Sözcükler, s.193.

Jean Paul Sartre
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Abdurrahman Arslan, Sabra 
Davet Eden Hakikat, Pınar 
Yayınları. 

Özellikle 20. yüzyılın biti-
şine yakın ve sonrasında  
modern dünyanın yaşamak-
ta olduğu kırılma ve dönü-
şüm süreci, Müslümanlar açı-
sından da bir dönüm noktası-
na işaret etmekteydi. İslâmcı 
düşüncenin entelektüel oldu-
ğu kadar, siyasî kökleriyle ilgi-
li değişiklikler doğurabile-
cek tartışmalar, Müslümanlar’ı 
iki tercihle yüz yüze bıraktı. 
Ya modernitenin öngördü-
ğü süreçlere -ilerleme, bireyci-
lik, demokrasi, liberalizm, sivil 
toplum, tüketim vb.- katıla-
rak, ona yeni bir ‘ruh’ veri-
lecek ya da kendi ‘teorik’ 
temellerine yaslanarak, içine 
kapanmadan ve daha önemli-
si anti olmak için ‘anti’ olma-
dan, öncelikle bir hayat tarzı 
olarak kendini görünür kıl-
manın ve korumanın imkân 
ve çıkış yolları aranacaktır.
Abdurrahman Arslan, Sabra 

Davet Eden Hakikat kita-
bında yer alan yazılarda 
Müslümanlar’ın modernite, 
sivil toplum, sivil akıl ve emper-
yal siyasetlerle karşılaşmları-
nı ve  düşünce / hayat düzle-
minde modern ve Postmodern 
dünyanın kavramlarıyla kurmuş 
oldukları bu ilişki ya da ‘sorun-
lu diyalog’tan hareket ede-
rek, İslâmcı düşüncenin moder-
nite karşısındaki kabulleri ve 
ona ilişkin stratejisinin tahliline  
buradan da bir çıkış yolu bul-
maya çalışmaktadır.

Metin Önal Mengüşoğlu, 
Bilge Terzi, Beyan Yayınları

Müslümanların düşünce ve 
anlayış sorunlarını, engin bir 
tetkik ve sorumluluk duygusuy-
la ele alan M. Said Çekmegil 
İslamî düşüncenin temel kay-
nak merkezinde yeniden uya-
nışı yolunda bir Müslüman, bir 
terzi, bir yazar, yayıncı gibi pek 
çok niteliklere sahip alaylı bir 
mütefekkirdi.

Hayatı boyunca Malatyada 
sürdürdüğü İslami çalışmalar-
la; yayınladığı, İslamî düşünce-
nin kaynaklara dönüşü savunan 
tecdid hareketinin sesi olma-
yı amaçlayan kitaplarla, kur-
duğu fikir kulübü ile katıldığı 
yurt içi ve yurt dışı konferans 
ve seminerlerle Müslümanların 
bozulan temel bütünlüğünü 
kurmaya çalıştı. Düşüncesiz, 
dilsiz, kavramsız, eleştirisiz ve 
sahih bilgiye dayanmayan bir 
İslam, felce uğramış bir bilinç, 
Müslümanların yazgısı olamaz-
dı. Bu düşünce ile bir bilinç 
dünyası inşa etmek istedi M. 
Said Çekmegil.

Metin Önal Mengüşoğlu 
yakından tanıdığı M. Said 
Çekmegil’i anlatıyor Bilge Terzi 
kitabında. Çekmegilin kişiliğin-
de tanık olduğu son alaylı müte-
fekkirin ilginç hayat ve düşün-
ce serüvenini bütün boyutla-
rıyla yansıtıyor. Çok az yaza-
rın yakalayabileceği bir içtenlik-
le ve duyarlıkla Said Ağabeyini 
anlatıyor. Ona duyduğu sevgiyi 
dile getirirken onun fikir dün-
yasının temellerini de ortaya 
koyan bir sorumluluk bilinci ile 
hareket ediyor.

M. Halil Çiçek, Şark 
Medreselerinin Serencamı, 
Beyan Yayınları 

  Ülkemizde asırlar boyunca 
İslam’a, İslamî ilimlere, bulun-
duğu coğrafyanın insanlarına 
sosyal, ahlakî ve kültürel alan-
larda gönüllülük esasına daya-
lı olarak hizmetlerde bulun-
muş medreseler, hak ettiği ilgi-
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yi görmemiş ve nerede ise unutul-
maya terk edilmiştir. Oysa medrese-
nin kendisi modern zamanların dışın-
da ve de modern yapılanmalardan 
hiç istifade etmeden hizmetini sür-
dürmüş olsa da her yeni bilginin mut-
laka, eski bir bilginin uzantısı oldu-
ğu kuralınca günümüz insanlarının ve 
eğitim kurumlarının bu müesseselerin 
işleyiş mekanizmalarından, program-
larından ve çalışma sitilinden istifade 
edebileceği çok şey vardır. İşte bunu 
sağlamak ve medreseye karşı olan 
ihmalin önüne geçmek için, yaza-
rın bazı kalıntılarına yetiştiğimi ama 
buna rağmen çokça istifade ettiği bu 
emektar kuruma karşı bir vefa borcu 
olarak onunla ilgili gördüklerini, duy-
duklarını, düşündüklerini ve rezervle-
rini bir araya getirerek oluşturduğu 
bir çalışma bu. 

Cahit Koytak, Gazze Risalesi, Pınar 
Yayınları

‘Günümüzde şiir böyle yazılır’ 
dedirten şiirler kalem alan Cahit 
Koytak’ın İlk Atlas’tan sonra bir 
başka bütünün parçası olan Gazze 

Risalesi yayımlandı. Bu kitap şairin 
üslubunun ve tekniğinin özgünlü-
ğünü olduğu kadar  şairin vicdan 
şairi olduğunu da ortaya koymak-
ta. Koytak şiirini düz yazıya yaklaş-
tırmaktan imtina etmiyor. Gereken 
yerde, söyleyeceği sözü ifade etme-
nin yolunu aramıyor. Gazze Risalesi 
kırılma zamanlarında şiiri ile söz 
almasını bilen şairin  nasıl bir inanç 
sahibi olduğunu gösteriyor. 

İslami Mücadelede Öncü 
Şahsiyetler, Ekin Yayınları

İslami mücadeledeki öncü şah-
siyetler hakkında bilgi sahibi olma-
yan ya da derli toplu bilgilere ulaş-
mak isteyen yeni nesillerin mevcut 
birikimden yararlanmaya olan ihti-
yacı da göz önünde bulundurula-
rak yayınlanan “İslami Mücadelede 
Öncü Şahsiyetler”, kadimden bu 
yana Hz. Peygamber’in yolunu sür-
dürme, bunun önündeki engelleri 
kaldırma, yaşanılan çağa uygun bir 
anlayış ve yaşayış biçimini oluştur-
ma yolunda gayret gösteren; bugün 

11 Zabit 11 Subay
Afet Ilgaz

İz Yayıncılık

Akşam Yedi Suları
Nurettin Durman
Bir nokta Kitaplığı

Mario Neden Vuruldu?
İbrahim Yarış

Bir nokta Kitaplığı
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dünyanın pek çok bölgesindeki 
Müslümanların sahibi olduğu usuli 
değerlerin ve dünyayı okuma pers-
pektiflerinin oluşumunda katkıları 
bulunan İslami mücadelenin müm-
taz şahsiyetlerini tanıtmayı görev 
addediyor. Kitapta İbn Tumert, İbn 
Teymiyye, Kadızadeliler Hareketi, 
Muhammed Bin Abdulvehhab, 
Cemaleddin Afgani, Muhammed 
Abduh, M. Reşid Rıza, Ebu’l Kelam 
Azad, Hasan el-Benna, Mevdudi, 
Seyyid Kutub, Malik Bin Nebi, İmam 
Humeyni, Ali Şeriati gibi şahsiyetle-
rin biyografileri, düşünceleri, müca-
deleleri, öne çıkan yaklaşımlarının 
analizleri yer alıyor. 

Reinhart Koselleck, çev. Atilla 
Dirim, Kavramlar Tarihi -Politik ve 
Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği 
Üzerine Araştırmalar, İletişim 
Yayınları. 

  “İnsanlık değerleri söz 
konusu olduğunda, gerçek 
bir vatansever, vatanının 
işgal edilmesini pekâlâ vatan 
aşkının bir gereği ve vatan-
severce bir görev sayabi-
lir!” 1795 yılında bir Prusyalı 
vatansever böyle diyordu. 
Zira 18. yüzyıl / 19. yüz-
yıl dönümünde vatansever-
lik; hümanizmle, evrensel-
cilikle, kozmopolitlikle sıkı 
sıkıya bağlantılı bir düşünce 
idi. Sonrasında, gitgide mil-
liyetçiliğin yörüngesine gire-
rek bu içeriğinden uzakla-
şacaktı.Modernliğin bütün 
temel kavramları, böylesi 
dönüşüm süreçlerinden geç-
tiler - vatanseverlik hariç... 
Devrim, vatandaş, burjuva, 

ilerleme, çöküş, “eski rejim”, aydın-
lanma, anayasa, birlik/ittifak, özgür-
leşim, kriz, hane/aile, Bildung (eği-
tim/kişisel öz-belirlenim)... Bütün bu 
sözcüklerin, kavramsal içerikleriyle, 
metaforik işlevleriyle, çağrışımlarıy-
la geçirdikleri değişimin macerası; 
modernizmin, aydınlanmanın tarihi-
ne ve siyasal tarihe ışık tutuyor.

Reinhart Koselleck’in, son yüz 
yılın en büyük tarihçilerinden biri 
olarak anılmasını sağlayan ese-
riyle yaptığı da bu... Usta tarihçi, 
Almanya, İngiltere, Fransa tecrübele-
rini karşılaştırarak, modernliğin kav-
ramlarının değişim süreçlerini ince-
liyor. Bu antropolojik ve semantik 
inceleme, “yaşanan tarih” ile “yazı-
lan tarih” arasındaki diyalektiği de 
gösteriyor bize.

Necip Fazıl Kısakürek
Mustafa Miyasoğlu 

Akçağ Yayınları

Ruşen Ali Cengi 
Yaşar Bedri

Mor Taka Yayınları
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Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
İktidar Oyunu
Avni Özgürel

İnceleme Araştırma Yayınları

Kırklar Divanı
Muhsin Macit
Kapı Yayınları
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