
 
“Ramazan ayında hayatın yavaşlaması, şehirlerin adeta daha manevi, daha ruhanî bir 

havaya bürünmesi bana hep modern kapitalist medeniyete büyük bir meydan okuyuş gibi 
gelir.” diyor ve ekliyor Sayın Kemal Sayar, kendisiyle yaptığımız röportajda, “Biz burada 
kendi bildiğimiz gibi yaşamaya devam ediyoruz. En modern kıyafetimizden en gelenek-
sel kıyafetimize, en zenginimizden en yoksulumuza kadar bizim “bize ait” bir zamanımız 
var. Ahmed Haşim’in çok sevdiğim bir tabiriyle bizim ‘müslüman saatimiz’* var.” 

Haşim’in kastı zamanı ölçen bir alet değil saat derken, bizzat zamanın kendisi. Bu 
saat, “yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişimiz, zevkimiz”di; o, “yaşama üslubumuz”u yan-
sıtıyordu. 

Modernleştiğimiz, ilerlediğimiz, küreselleştiğimiz söylenirken aslında gerçekleşen şey, 
bu saatin yitirilmesiymiş. Müslüman insanların hayatı yaşama üsluplarının ellerinden alın-
ması; parçalanan kimliklerin, sanal kişiliklerin, kaybolmuş benliklerin de beslenmesiymiş. 
Bugün anlıyoruz ki cinnet ve cinayetlerin sebebiymiş. Yaşayış, düşünüş tarzımızın elimiz-
den alınmasıyla aslında vicdanlarımız köreltilmiş hepsi bu! Cahilliye döneminde evladını 
diri diri toprağa gömen anne ve babayı insanlık haritasında nasıl bir yere koyamıyorsak 
bugün Mardin Bilge Köyü katliamı, Münevver cinayeti ve diğerlerini gerçekleştirenleri de 
bir yere yerleştiremiyoruz. 

Modern cahiliyyenin topraklarında cinayetler, cinnetler, sanal ilişkiler, yalnızlık-
lar, parçalanmışlıklar ve ruha çektirilen acılar yetişiyor. Ramazan ikliminde Müslüman 
Saatimiz’i aramaktan başka çaremiz yok. İnsanların giderek ıssızlaşması, narsisleşmesi, 
herkesin kendi benliğini öne çıkarması, hiç kimsenin başkasına hizmet etmek için, güzel-
lik sunmak için yaşamaya yanaşmaması, bencilliğin ve bireyciliğin had safhaya tırmanma-
sı karşısında durup düşünecek bir limana ihtiyacı var hepimizin.

Müslüman Saatimiz Ramazan dosyamızı oluştururken özetlemeye çalıştığımız bu çer-
çeveyi, kaybolan değerler ve Ramazan’ın eğlence kültürüne dönüştürülmesi çabalarının 
da eleştirisini yapmayı atlamadan ve yine çizilen pembe tablolara rağmen daha sağlıklı bir 
toplum olamayışımızın da nedenlerini sorgulayarak tamamlaya çalıştık. 

Bu arada Ramazan ayının gelişiyle birlikte siyasetin de yeni gündemleri vardı; özellikle 
son dönemde Kürt Açılımı konusundaki tartışmalar gündemde ilk sırayı aldı. Önümüzdeki 
aylarda da bu konuyu tartışacağız görünüyor. Cevat Özkaya, konuyla ilgili kaleme aldığı 
yazısında süreci farklı boyutlarıyla değerlendiriyor.

Umran’ın Yaşayan İslam sayfalarında ise vefatının 30. yılında merhum Mevdudi’nin 
düşünceleri, mücadelesi çerçevesinde derinlikli yazılar yer alıyor. Abdullah Yıldız ve 
Kürşat Atalar, son asırda İslam dünyasında etkisi en fazla hissedilen simalardan biri olan 
Mevdudi’nin eserleri ve algılanma biçimlerini analiz ediyorlar. 

Kültür- Sanat sayfalarımızın yoğunluğunu ise bu sefer “hikâye” oluşturdu. Habil 
Sağlam, Mustafa Kutlu’nun yeni çıkan hikâye kitabını değerlendirirken, Ekrem Dumanlı 
da hikayeleri üzerine yapılan söyleşimiz çerçevesinde sorularımızı cevaplandırdı.  

Arşiv bölümümüzde ise Finlandiya Dışişleri Enstitüsü tarafından hazırlanan ve med-
yada çok fazla yer bulamayan “Türkiye Yeni Bir Güç mü Oluyor?” başlıklı çok önemli bir 
rapora yer veriyoruz. 

Ramazan ayının, İslam alemi ve insanlığa huzur, rahmet ve bereket getirmesini niyaz 
ederek Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyoruz…

*  Bütün Eserleri - Dergâh, c.I, nr.3, 16 Mayıs 1337/1921
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Cumhuriyet’in kurulduğu 

yıllarda Türkiye’nin iki önemli 

sorunu vardı.

1. İslam sorunu

2. Kürt sorunu

Cumhuriyet 86.yaşını idrak 

ediyor. İslam sorunu ve Kürt 

sorunu yine Türkiye’nin iki 

önemli sorunu olmaya devam 

ediyor. Bu kadar geniş bir 

zaman dilimi içinde bu iki sorun 

halledilememiş ve aynen, hatta 

daha da büyüyerek devam edi-

yorsa, sorunlara yaklaşımda bir 

yanlışlık var demektir.

İslam sorununu irtica söy-

lemini kullanıp, toplumu Müs-

lümanlığından uzaklaştırma-

ya çalışarak veya seküler elitin 

gerekli gördüğü kadar toplu-

mu manipüle edecek, kullanı-

labilir bir araç haline indirge-

yerek halletmek istediler. Bu 

olmadı.

Kürt sorunu  ise, Kürtleri  

yok sayarak veya Türkleştirme-

ye çalışarak ve özellikle İslam’la 

bağlarını zayıflatarak  halle-

dilmeye çalışıldı. Ama bugün 

gelinen noktada görüyoruz ki, 

sorun daha büyümüş bir şekil-

de önümüzde durmaktadır. 

Dolayısıyla, bu iki önemli soru-

na ilişkin yanlış yollar, usuller 

takip edilmiştir diyebiliriz.

Gelinen noktada devlet, 

sorunlardan birisi olan Kürt 

sorununun halli için,  devle-

tin “Demokratik Açılım” bazı-

larının ise “Kürt Açılımı”  dedi-

ği bir süreci başlatmıştır. Adına 

ne dersek diyelim, bir süre-

cin başarılı olması bütün Tür-

kiye halkı için hayati derece-

de önemlidir. Bu öneme bina-

en, bir devr-i sâbık yaratmak-

tan ziyade, oluşan yeni süreçte 

örneklik teşkil etmesi bakımın-

dan kısa bir hafıza tazelemenin 

gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Tarihsel Geçmişin Reddi 

yahut Milletçilikten Milliyetçi-

liğe Evrilme

Cumhuriyet döneminde mil-

liyetçiliğin nasıl algılandığı-

nı tespit edebilmek için döne-

min ders kitaplarına, dönemin 

liderlerinin bu konudaki fikirle-

rine bakmak yeterlidir.

Tek parti döneminin ders 

kitaplarına baktığımızda 

“Ulus” ya da “Millet” tanımı 

yapılırken, ırk ve dil kavram-

larına önemle vurgu yapıldığı 

görülür.1940’lı yıllara yaklaşıl-

dığında buna kan unsurunun 

da eklendiğini görürüz.

Şimdi değişik yıllarda yayın-

lanmış Yurt Bilgisi kitapların-

da milletin nasıl tanımlandığı-

na bir bakalım:

1927 yılında yayınlanan Yurt 

Bilgisi kitabından: Bizim mille-

timiz Türk milleti’dir. Aynı soy-

dan gelen, aynı lisanı konuşan, 

aynı adetlere tabi olan insan 

kümelerine millet denir.”1

1939 yılında yayınlanan 

Yurt Bilgisi kitabından: “Ulus 

(millet) ırk, dil, düşünüş ve 

duyuş (ideal) birliği ile birbir-

lerine bağlı bulunan yurttaşla-

rın kurdukları sosyal bir toplu-

luk, varlıktır.

 Büyük Türk milleti bu tari-

fe en uygun millettir. Türk 

uluslarını birbirine bağlayan 

ırk, düşünüş ve duyuş türklüğe 

mahsus ahlak, moral ve yaradı-

lış başka uluslarda az bulunur.”2

Yine 1939’da yayınlanan 

Yurt Bilgisi kitabından: “Türk 

yurdu üzerinde yaşayan, Türk 

diliyle konuşan ve Türk kanını 
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taşıyan insanların birliğine Türk 

milleti denir.”3

1945 yılında yayınlanan Türk 

Ahlakının İlkeleri kitabından: 

“Bütün Türkleri bütün yüre-

ğimle seveceğim. Çünkü hepi-

miz aynı kanı taşıyoruz. Hepi-

miz aynı toprakta yaşıyoruz. 

Aynı dili konuşuyoruz.”4

Yukarıda yapılan alıntılar-

da görüldüğü gibi millet; ırk, 

dil ve kan unsurlarıyla tarif 

edilmiştir. Başka hiçbir unsu-

run, ortak değerin zikredilme-

mesi, başka hiçbir ortak pay-

daya vurgu yapılmaması, tari-

fi oldukça sorunlu kılmakta-

dır. Aynı dili konuşmayan, aynı 

kandan gelmeyen ama kendi-

lerine Osmanlı diyen impara-

torluk ahalisinin mirası üzeri-

ne kurulmuş olan yeni devle-

tin bu millet tarifi dışlayıcı bir 

tanımlamadır. Irk, kan ve dil 

ortak paydasına indirgenmiş 

bu tanım farklı dili konuşan, 

farklı ırka mensup insanları dış-

layan bir tanımdı.

Tabiidir ki, devlet, bu par-

çalı birlikteliği bütünleştirecek 

politikalar da üretiyordu. Nite-

kim dönemin başbakanı İnönü 

1925 yılında yaptığı bir konuş-

mada: “Vazifemiz, bu vatanın 

içinde bulunanları behemehâl 

Türk yapmaktır. Türklere ve 

Türkçülüğe muhalefet edecek 

anâsırı kesip atacağız”

Böylece o güne kadar fark-

lı referanslara dayanarak birlik-

teliklerini devam ettiren unsur-

ları, tek bir unsur haline geti-

recek uygulamalar devreye 

konmaya başlamıştır. Bundan 

bütün etnisiteler etkilenmiştir. 

Diğerlerinden daha kalabalık 

bir nüfusa sahip olan Kürtler, 

daha yoğun bir şekilde etki-

lenmişlerdir. Osmanlı İmpara-

torluğu dağılırken, imparator-

luktan ayrılan diğer unsurlar-

dan farklı olarak Kürtler, yeni 

devletin kuruluşunda Türklerle 

beraber yer almışlardı. Seküler 

Kürt aydın ve önderlerinin hila-

fına, devletin kuruluşunda yer 

almayı savunan Müslüman Kürt 

önderleri, uygulanan bu politi-

kayla aldatıldıklarını hissettiler.

Bunun yanısıra yeni devle-

tin İslam’ı toplumda etkisiz kıl-

mak için yaptığı uygulamalar, 

iki halkı bir arada tutan en 

önemli referans kaynağını da 

yıpratmış oldu.

Birlikteliği sağlayacak en 

önemli referansları ortadan 

kaldırdıktan sonra, birlikteliği 

güce dayanarak yürütmekten 

ve “Bu vatanın sınırları içinde 

yaşayan anâsırdan”  en kalaba-

lık olan Kürtleri Türk yapmak-

tan başka yol kalmamıştı.

Bugün bu politikanın bizi 

getirdiği noktada bulunuyo-

ruz. Kürtler, Türk olmayı kabul 

etmedikleri gibi, Kürtlüklerini 

daha yoğun bir şekilde hatırla-

maktadırlar. Türkiye’nin bugün 

çözmeye çalıştığı sorun, ortak 

referansları yok etme pahası-

na uygulanmış politikalar neti-

cesinde siyasallaşmış olan Kürt 

sorunudur. Milletçilikten, kana, 

soya, ırka dayalı milliyetçiliğe 

evrilmenin önümüze çıkardığı 

bir sorundur.

Daha sonraki dönemler-

de her ne kadar, ırkçılık vur-

gusu azaltılarak, vatandaşlığa 

gönderme yapan tanımlar ön 

Türkiye’nin seçkinci elitleri varlık-
larını toplumda oluşturdukları kar-

şıtlıklar üzerine kurgulamış, bu karşıt-
lıkları kontrollü bir şekilde kullanarak 
ülkenin sahipliği pozisyonlarını bugü-
ne kadar devam ettirmişlerdir. Laik - 
İslamcı, Türk-Kürt, Sağcı-Solcu, Sünni-
Alevi ayrımlarının bir kısmını ihdas ede-
rek, varolan bir kısmını da derinleştire-
rek kitleleri kendi amaçları doğrultusun-
da karşı karşıya getirmişlerdir. Bugün bu 
yolun sonuna gelinmiştir. Türkiye, artık 
çatışmacı politikalarla idare edilemeye-
cek bir aşamaya gelmiştir. 
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plana çıkmışsa da, başlangıç-

ta oluşan zihniyet arka planı-

nın devlet politikalarını ciddi 

bir biçimde etkilediğini görü-

yoruz. Nitekim son Kürt kalkış-

masını tetikleyen,12 Eylül 1980 

darbesi döneminde uygulanan 

politikaların, kuruluş dönemin-

de yapılan milliyetçilik tanımla-

malarından fazlasıyla etkilendi-

ğini ortaya koyan uygulamalar 

oldukça yoğundur.

Karşıtlıklar Üzerine Kurul-

muş Elit Politikalarının Sonuna 

Gelinmiştir

Türkiye’nin seçkinci elitle-

ri varlıklarını toplumda oluş-

turdukları karşıtlıklar üzeri-

ne kurgulamış, bu karşıtlıkları 

kontrollü bir şekilde kullanarak 

ülkenin sahipliği pozisyonlarını 

bugüne kadar devam ettirmiş-

lerdir. Laik - İslamcı, Türk-Kürt, 

Sağcı-Solcu, Sünni-Alevi ayrım-

larının bir kısmını ihdas ederek, 

varolan bir kısmını da derin-

leştirerek kitleleri kendi amaç-

ları doğrultusunda karşı kar-

şıya getirmişlerdir. Bugün bu 

yolun sonuna gelinmiştir. Tür-

kiye, artık çatışmacı politikalar-

la idare edilemeyecek bir aşa-

maya gelmiştir. Türkiye, ya bu 

çatışmacı politikalardan kurtu-

lup, etki alanı genişleyen bir 

ülke haline gelecek ya da git-

tikçe küçülen, etkisiz eleman 

pozisyonunda bir ülke konu-

munda varlığını korumaya, 

devam ettirmeye çabalayacak-

tır.

Devletin ve siyasilerin 

“Demokratik Açılım”, kimile-

rinin de “Kürt Açılımı” dedi-

ği açılımın bir süreç politi-

kası olarak ortaya konması, 

Türkiye’nin, sorunlarını bugü-

ne kadar olduğundan fark-

lı bir biçimde çözme niyetinin 

bir göstergesi olması açısından 

önemlidir. Tabiidir ki, alışılmı-

şın dışında bir ilk olması, karşı-

sında oluşan dirençlerin yoğun-

luğunu da beraberinde getir-

mektedir. Bu açılımın sonucun-

da bulundukları konumu kay-

betme korkusu taşıyan ikti-

dar seçkinlerinin, konumlarını 

korumak için yoğun bir müca-

dele verdiklerini görüyoruz. 

Türkiye bu dönemi, sorunları-

nı fikir planında tartışan, siya-

setin sınırları içinde sorunları-

nın çözümünü arayan bir iklim-

de geçirebilirse, bundan bütün 

ülke kârlı çıkacaktır.

Kürt Sorunu: Devr-i Sabık 

Yaratmadan Tarihi Birlikteliğe 

ve Toplumsal Hafızaya Dayan-

mak 

Bu sorunun halledilmesinde 

üç mutabakatın olması gerekir. 

Toplumsal Mutabakat, Siyasal 

Mutabakat ve Kurumsal Muta-

bakat.

Toplumsal mutabakatın kış-

kırtmalardan doğan birtakım 

arızalara rağmen var olduğu-

nu görüyoruz.Toplum, yüzyıl-

ların içinden gelen kardeşlik 

olgusunu, son dönemlerin yan-

lış politikalarına kurban etme-

yecek olgunluğu göstermiştir.

Çatışmaların, terörün en yoğun 

olduğu dönemlerde bile, top-

lumsal bir çatışma çıkmamış-

tır. Yine, iki topluluk arasın-

da, bırakın daha önce oluşmuş 

ailelerin dağılmasını, yeni aile-

ler oluşturulmaya devam edil-

miştir. Çatışmalara rağmen, her 

iki halkın arasında en kıymet-

li varlıklarını birbirlerine ema-

net eden ailelerin bulunması, 

modern anlamdaki milliyetçi-

liğin bizim ruhlarımıza yerleş-

mediğinin önemli bir gösterge-

sidir. Bu bağlamda bir toplum-

sal mutabakatın var olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz.

Siyasal ve kurumsal muta-

bakat konusunda sorunlar var. 

Bu da öncelikle devletin, ikin-

cil olarak Kürtlere hak talep 

eden siyasal mekanizmaların, 

toplumsal mutabakatı gere-

ği gibi algılamayan politika-

6 UMRAN EYLÜL ’09

Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan
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lar üretmesinden kaynaklan-

maktadır büyük ölçüde. Devlet, 

toplumun değerlerini, toplum-

sal beklentileri dikkate alan, 

bu yönde politikalar oluştu-

ran ve uygulamaya koyan bir 

organizasyon olabilseydi, zaten 

sorunları bu boyutlarda yaşa-

mazdık.

Sorunların bu boyutlara gel-

mesinin temelinde, devletin, 

toplumun devleti olmak yerine, 

seçkinci bir elitin yönetiminde, 

ihdas edilmiş küçük ama etki-

li bir toplumsal kesimin organi-

zasyonu biçiminde kurgulanmış 

olması yatmaktadır. Bu organi-

zasyon, toplumun çok büyük 

kesimlerini, bu küçük kesimin 

kurgusu istikametinde değiştir-

me rolünü üstlenmiştir. Rızaya 

dayalı politikalar yerine, güce 

ve zora dayalı politikalarla oluş-

turulmaya çalışılan bu değişim 

çabası, tüm ana sorunlarımı-

zın kaynağını teşkil etmekte-

dir. Devletin İslam’a bakışında-

ki sorunlar, Kürt sorunu, yok-

sulluk sorunu, adalet sorunu, 

eğitim sorunu vs. büyük ölçüde 

devletin bu yanlış konumlan-

masından beslenen sorunlardır.

Tabii olarak devletin bu 

yanlış konumlanması, Kürt 

sorununun ortaya çıkmasında 

da ana etken konumundadır. 

Ancak bir kısım Kürt siyasal 

örgütlenmeleri, kendi yaşadık-

ları sorunun ana sebeplerinden 

biri olan devletin işlediği yanlış-

ları aynen işlemek konusunda 

oldukça maharetli davranıyor-

lar. Onlar da toplumsal muta-

bakatın gereğini yansıtan poli-

tikalar oluşturmuyorlar. Onlar 

da tarihsel hafızayı, toplum-

sal mutabakatı dışlayan yeni 

sorunların kaynağı olacak poli-

tikalar oluşturmakla meşguller. 

Toplumun ortak referansları-

nı dışlayan, temelde ayrıştırı-

cı modern kavram ve yöntem-

lerle soruna yaklaşılması, hem 

yeni sorunlara yol açma,  hem 

de sorunun çözümünü uzat-

ma ve zorlaştırma potansiyeli 

taşımaktadır. Sorunun çözümü 

uzadıkça zorlaşıyor, zorlaştıkça 

da toplumsal mutakabatı zede-

leyecek, yıpratacak hale doğru 

evrilme tehlikesi taşıyor.

Soruna sadece güvenlik 

penceresinden bakan, güven-

lik bürokrasisinin yürüttüğü 

politikalar, başta kültürel hak-

larla sınırlı olan sorunu siya-

sallaştırmıştır. Kültürel ve tabii 

olan hakları tanıma konusun-

da gösterilen basiretsizlik ve 

aymazlık, sorunun siyasallaş-

masına neden olacak şekil-

de, çözümünü zorlaştırmıştır. 

Aynı aymazlık, her iki tarafın 

aktörleri arasında devam eder-

se,   sorun toplumsallaşacak ve 

çözüm daha da zorlaşacaktır. 

Bu durumda hem toplumsal, 

hem de siyasal maliyeti arta-

caktır.

Söylemek istediğimiz, Kürt 

sorununun çözümünü de içe-

ren “Demokratik Açılım”, mut-

laka başarılı olması gereken 

bir süreci başlatmıştır. Bunun 

“pardonu” olmamalıdır. Çünkü 

“pardon”un maliyeti bütün 

Türkiye halkı için ödenemeye-

cek kadar ağırdır. Onun için-

dir ki, her iki kesimin de çözü-

me katkı sunacak aktörleri, çok 

dikkatli davranmak ve toplum-

Sorunların bu boyutlara gelmesi-
nin temelinde, devletin, toplumun 

devleti olmak yerine, seçkinci bir elitin 
yönetiminde, ihdas edilmiş küçük ama 
etkili bir toplumsal kesimin organizas-
yonu biçiminde kurgulanmış olması yat-
maktadır. Bu organizasyon, toplumun 
çok büyük kesimlerini, bu küçük kesi-
min kurgusu istikametinde değiştirme 
rolünü üstlenmiştir. Rızaya dayalı politi-
kalar yerine, güce ve zora dayalı politi-
kalarla oluşturulmaya çalışılan bu deği-
şim çabası, tüm ana sorunlarımızın kay-
nağını teşkil etmektedir. 
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sal mutabakatın kendilerine 

sundukları imkânlardan yarar-

lanmak zorundadırlar. Doğru 

bakan herkesin de görebile-

ceği gibi, bu toplumsal muta-

bakat, etnisiteleri inkâr etme-

mekte, ama etnisite üzerin-

den de yürümemektedir. “Biz 

sizi birbirinizle anlaşasınız diye 

kavimlere böldük” diyen ebedi 

hakikatin oluşturduğu iklimde 

gelişen bu toplumsal mutaba-

katı dışlayarak oluşturulacak 

çözümlerin yakın bir gelecek-

te düğüm olmuş, çözümü zor-

laşmış, maliyeti ağırlaşmış bir 

şekilde yeniden önümüze çık-

masından korkulmalıdır.

Burada bir olayı hatırla-

makta yarar var. Cumhurbaş-

kanı Sayın Abdullah Gül’ün 

şehit ailelerine verdiği iftar 

yemeğinde, şehit annesi Sul-

tan Gidiş’in söylediklerini dik-

katle değerlendirmek gerekir. 

Türkçe bilmediği için tercüman 

aracılığıyla konuşan bu anne, 

“Kıblemiz bir, Allah’ımız bir, bu 

kan dursun artık, çocuklarımız 

ölmesin!” diyordu. Yine Sayın 

Cumhurbaşkanı’ndan, hacca 

gitmek istediğini ve bu konu-

da kendisine tavassut etmesi-

ni talep ediyordu. Sultan Gidiş 

örneği tekil bir örnek değil-

dir. Ciddi bir temsil kabiliyeti-

ne sahiptir. Bu temsiliyeti yok 

sayarak oluşturulacak çözümle-

rin sahici bir çözüm olamayaca-

ğını görmek için kâhin olmaya 

gerek yoktur.

Demokratik Açılım: Pardonu 

Olmayan Bir Süreç

“Demokratik Açılım” süre-

cinin başlatılması, Kürtler-

de Kürt sorununun çözümü-

ne ilişkin temkinli bir iyimser-

lik oluşturdu. Bölge insanla-

rıyla yapılan konuşmalarda bu 

açıkça görülebiliyor. Temkinli-

ler, çünkü bundan önce yapı-

lan vaatlere, aşırı bir iyimserlik-

le yaklaşmalarının oluşturduğu 

sükût-u hayali unutmuyorlar. 

Süreci devam ettirenlerin bu 

temkinliliği, yapamayacakları-

nı vaat etmeyerek, vaat ettikle-

rini yaparak, süreç içinde güve-

ne dönüştürmeleri gerekir. Bu 

güven ortamının oluşması süre-

cin başarısını kolaylaştıracaktır.

Kürt sorunu öncelikle bir 

haklar ve özgürlükler sorunu-

dur. Bu cümleden olmak üzere 

sosyal, kültürel ve siyasi hak-

ların çekincesiz olarak kabulü-

nün gerekli olduğuna inanıyo-

ruz. Temel bir insan hakkı olan 

anadili konuşmayı, eğitim ve 

öğretimde kullanmayı engelle-

me kabul edilemez. 

Türkiye’nin bölünmez 

bütünlüğünün kabulü önem-

lidir. Üniter devleti savunur 

görünüp, üniform devleti daya-

tanlara dikkat edilmesi gerekir. 

Kimse kitlelerin vekâletini üze-

rinde taşımamaktadır. Ancak, 

toplumun değişik kesimlerini 

temsil eden kurum ve kişilerin 

birer aktör olarak görüşlerinin 

alınmasının, kitlelerin sürece 

katılımını hızlandıracağı kana-

atindeyiz.

“Demokratik Açılım” süre-

ci, devletin halkın devleti olma-

ya doğru evrilmesini sağlayan 

bir süreç olmalıdır. Tanınacak 

haklar, bir etnik gruba kolektif 

bir imtiyaz olacak şekilde değil, 

bütün Türkiye halkına eşit ola-

rak tanınmalıdır.

Kürt sorunu ve diğer sorun-

lar etrafında birçok acılar 
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“Demokratik Açılım” sürecinin 
başlatılması, Kürtlerde Kürt soru-

nunun çözümüne ilişkin temkinli bir 
iyimserlik oluşturdu. Bölge insanlarıyla 
yapılan konuşmalarda bu açıkça görüle-
biliyor. Temkinliler, çünkü bundan önce 
yapılan vaatlere, aşırı bir iyimserlikle 
yaklaşmalarının oluşturduğu sükût-u 
hayali unutmuyorlar. Süreci devam etti-
renlerin bu temkinliliği, yapamayacak-
larını vaat etmeyerek, vaat ettikleri-
ni yaparak, süreç içinde güvene 
dönüştürmeleri gerekir. 
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yaşanmıştır. Bu acıları yok saya-

mayız. Ancak, herkesin kendi 

acısını, kinini, ızdırabını, canlı 

tuttuğu bir ortamda barış ve 

kardeşliği yeşertemeyiz. Acıları-

mızı yok saymadan, helalleşme-

li, kardeşliğimizi yeşertmeliyiz.

Sorunun beyaz Türkler ve 

beyaz Kürtler arasında dar bir 

çerçevede sıkıştırılması ve çözü-

mün bu çerçevede sağlanma-

ya çalışılması, dehşet dengesi-

ne dayalı kırılgan bir uzlaşma-

ya vücut verecektir.

Kürt sorununun toplum-

sallaşmasını engelleyen, dini 

ve tarihi referans çerçevesini 

dikkate alan bir çözüm süreci 

helalleşmeyle, kardeşleşmeyle 

sonuçlanacak, kırılgan olmayan 

sağlam bir barış ortamının oluş-

masını sağlayacaktır.

Bir Özeleştiri: Moderniz-

min Batı dışı toplumlarda oluş-

turduğu çatışmacı siyaset bağ-

lamında sorunlara yaklaşma-

yan, İslam’ı önceleyen aktörle-

rin ve kurumların, Kürt soru-

nu benzeri, haklar bağlamın-

da ortaya çıkmış olan sorunlar-

da özgün bir yaklaşım geliştir-

me mecburiyetleri vardır. Kim 

ve ne olursa olsun, haksızla-

rın ve haksızlıkların karşısında 

durma ve haklının yanında yer 

almak şeklinde bir ilkesel duru-

şu benimsemek, hem inancımı-

zın hem insanlığımızın bir gere-

ğidir. Bunu Mazlum-Der gibi 

bazı kuruluşlarımız ve şahsi 

bazı aktörlerin dışında gereği 

gibi yaptığımızı maalesef söy-

leyemeyiz. İlgisizlik değil ama 

gerekli ilgiyi gösterememenin, 

bu büyük camianın kendisinin 

de ciddi haksızlıklara uğradığı 

gibi birçok haklı sebepleri sıra-

lanabilir. Ancak bunlar sonucu 

değiştirmiyor.

Buradan, bütün bir camia 

olarak çıkaracağımız ders ”kim 

olursa olsun zalime karşı kim 

olursa olsun mazlumdan yana” 

olmayı temel ilke haline getir-

mek ve ona göre davranmak-

tır. Ayrıca ilkesel tavırlarımı-

zı herhangi bir kuruma, kişiye 

partiye endekslemeden, ondan 

işaret beklemeden, refleksif 

olarak ortaya koyabilmeyi, bu 

konuda organize olabilmeyi de 

başarmamız lâzım.

1  Mithat Sadullah, 1927-1928, Yurt Bilgi-

si İlk Okul 4.sınıf, İstanbul Hilâl Matbaası, 

s.10.

2 Danışman Tarık Tevfi k, 1939, Yurt Bilgisi, 

İstanbul, Mustafa Asım Matbaası, s.13.

3 T.C. Maarif Vekilliği, 1939, Yurt Bilgisi 

Dersleri, s.13.

4 Taşkıran Tezer, 1945, Türk Ahlâkının İlkele-

ri, İstanbul Maarif Matbaası, s.13.
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Hikaye mâlum!
Askeri vesayet altında-

ki 28 Şubat yüksek oligarşi-
si o meş’um günlerde güven-
li, demokratik ve laik bir 
hukuk devleti için çeşitli karar-
lar almakta idi. Vatandaşına 
güvensizlikten mecralanan bu 
kara kararlar,  tarihe lekeler 
bırakacak ve bir on senenin 
kaderini değiştirebilecekti.

Halkının din ağırlıklı eği-
tim talebini karşısına alan oli-
garşik bürokrasi, talebi olma-
sa da neticeleri azaltmak ve 
halkını sosyal sınıflara ayırmak 
üzere meslek liselerine katsa-
yı düzenlemesini getirdi. Sayı-
ları yüzde onu bulmayan İmam 
Hatip Okulları için getirilen bu 
ideolojik düzenleme, tüm mes-
lek liselerini çemberine alırken, 
ne halkın sesinin ne de anaya-
sal hakların ihlal ediliyor oldu-
ğunun önemi vardı.

Zira zor ve sancılı bir 
dönemdi ve hiçbir şeyin önemi 
yoktu. İmam Hatip Okullarını 
tercih etmiş öğrencilerin mes-
lek tercihleri sınırlandırılmalı; 
bu okullarda eğitim almak iste-
yen öğrenci sayısı azaltılmalı 
ve genel yapısal bir değişikliğe 
gidilmeli idi.

Öyle de oldu! İsminin altın-
da çizgi olanların sırayla ismi-
nin üzerine çizgi atıldığı bu 
dönemden 14-15 yaşında-
ki öğrenciler de nasibini aldı. 
Hiçbir ön çalışma ve planla-
ma yapılmadan 1999’da mes-
lek lisesi mezunlarına yönelik 
olarak katsayı ve ortaöğretim 
başarı puanının ağırlıklandırıl-
ması uygulamasına geçildi. 

Anayasal Haklar ve Eşitle-
rin Eşitliği 

Bir anayasa buyruğu niteli-
ğinde olan “eşitlik ilkesi” dev-
let organlarını özellikle yasa-
ma organı ve idari makamla-
rı muhatap almaktadır. Bütün 
işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak 
hareket etmek zorunda olan 
devlet organları, hiçbir zümre-
yi imtiyazlı hale getirip sınıf-
sal ayrımlar oluşmasına müsa-
ade edemez. Kanun koyucu-
ya da kanun uygulayıcıya da 
hitap eden bu ilkeye göre, eşit-
lik ilkesine aykırı düzenleme-
ler Anayasa Mahkemesi tara-
fından iptal edilir. 

Fakat şu var ki Anaya-
sa Mahkemesi çeşitli kararla-
rında yukarıda ifade ettiğimiz 

eşitlik anlayışını (mutlak eşit-
lik) değil, nisbi eşitlik anlayışı-
nı benimsemiştir. Aynı durum-
da bulunan kişilerin aynı işleme 
tâbi tutulması anlamına gelen 
nisbi eşitlik, farklı durumlarda 
bulunan kişilerin, farklı işlem-
lere tâbi tutulmasıdır. Diğer bir 
ifadeyle, nisbi eşitlik anlayışı-
na göre, eşit olmayanlara fark-
lı kuralların uygulanması eşit-
lik ilkesine aykırı değildir.1 Ana-
yasa Mahkemesi bir kararında 
“Anayasa’da öngörülen eşitlik 
ilkesi, ‘yasa önünde eşitlik’ olup 
herkesin aynı hak ve yükümlü-
lüklere sahip olması anlamın-
da değildir. Eşitlik her yönüy-
le aynı hukukî durumda olanlar 
arasında söz konusudur. Hukuk 
felsefesine girmiş bir deyimle, 
‘eşitlerin eşitliği’  anlamındadır. 
Farklı durumlarda olanlara, yani 
eşit olmayanlara, farklı kurallar 
uygulanması, yani ‘eşit olma-
yanların eşitsizliği’  eşitlik ilkesi-
ne aykırılık oluşturmaz.”2 demiş 
ve ilerleyen zamanlarda insan-
ların diline pelesenk bir ifade-
nin mimarı olmuştur : “Eşitle-
rin Eşitliği” 

Geçtiğimiz günlerde İstan-
bul Barosu’nun açıklamasında 
da örneğini gördüğümüz gibi; 
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KATSAYI UYGULAMASINDA 

KAYBEDİLMİŞ HAKLAR VE 

GEÇ GELEN YÖK AFFI

AV. ŞERİFE GÜL ARIMAN



Gündem

11EYLÜL ‘09 UMRAN

Gündem

eşitlerin eşitliği kavramı da 
laiklik argümanının bir benze-
ri olarak antidemokratik düzen 
uygulayıcısının hep yanında 
taşıdığı bir cep aynası haline 
gelmiştir.  

Anayasa Mahkemesi’nin 
yorumunda yerini bulan “her 
yönü ile aynı hukuki durumda 
olan”lar arasında eşitlik ilkesi 
kaçınılmaz olarak uygulanma-
lıdır. Farklı yoğunluklarda aynı 
müfredata sahip ve aynı sınava 
girecek olan, aynı yapı tarafın-
dan sınav sonuçlarına göre üni-
versitelere yerleştirilecek olan 
düz liseler, meslek liseleri, ana-
dolu ve fen liseleri aynı huku-
ki durumlarından dolayı eşit 
bir uygulamaya tabi tutulmak 
zorundadırlar. Meslek lisele-
ri için getirilmiş olan ideolojik 
düzenleme sosyal sınıflar oluş-
turmak gayesini de barındırdığı 
için eşitlik ilkesine ve eğitimde 
eşitliği vurgulayan uluslar arası 
sözleşmelere tamamen aykırılık 
teşkil etmiştir.

Bununla birlikte anayasal 
bir hak olan “eğitim  ve öğretim 
hakkı” sadece kişinin eğitim 
ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılmaması anlamına gelme-
yip, verilen eğitim ve öğretimin 
niteliğine ilişkin, evrensel bir 
standardı da öngörmektedir.3 
Uluslar arası sözleşmelerin eği-
timde her türlü ayrımcılığı red-
deden hükümleri değerlendiril-
diğinde eşitlikçi ve çoğunluk-
çu bir standardın kabul edildiği 
görülmektedir.

Katsayı Mağduriyetine Son 
Veren YÖK Affı

1999’da başlatılan katsayı 
ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı 
Puanı uygulaması 2003’te oran-

sal olarak değiştirilmiş; 2004’te 
AKP Hükümeti’nin hazırladı-
ğı bir yasa tasarısı ile katsa-
yı uygulamasının kaldırılması 
kararı alınmış fakat cumhur-
başkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
vetosu ile gündemden düşmüş-
tü. 

YÖK, 21 Temmuz’da yaptı-
ğı genel kurulda, ayrımcı uygu-
lamanın son bulacağını meslek 
liselerinin de herkesle eşit ola-
cağını duyurdu. 2010 yılından 
itibaren uygulamaya konulacak 
iki aşamalı üniversiteye giriş sis-
teminde ‘’Yerleştirme puanla-
rının hesaplanmasında ağırlık-
lı ortaöğretim başarı puanla-
rının 0.15 katsayısı ile çarpıl-
masına, adaylardan öğretmen 
lisesi veya meslek lisesi mezu-
nu olanların kendi alanların-
daki programları tercih etme-
leri halinde ağırlıklı ortaöğre-
tim başarı puanlarının 0.06 ek 
katsayı ile çarpımı sonucunda 
bulunan değerin puana ekle-
neceği’’ bildirildi. 

YÖK’ün almış olduğu idari 
kararla 28 Şubat’tan günümü-
ze suçlu bulunan ve bu sebep-
le dar bir alanda tercihsizliğe 
hapsedilen meslek liseleri affe-
dilmiş oldu. Sınıfsal bir ayrı-
mın son bulmuş olması, bunu 
devam ettirmek isteyenler için 
endişe ile karşılandı. Karşı oylar 
ve genel yorumlar değerlen-
dirildiğinde, bir kısım yüksek 
oligarşinin, İmam Hatip Okul-
ları sebebiyle bu uygulama-
ya müsaade etmemek için her 
yolu aşındıracakları görülmek-
tedir. Özellikle “Meslek liseleri-
nin katsayıları yükseltildi” gibi 
uydurma fakat reytingi bol bir 
pazarlama ile yeni düzenleme-
nin sunulması, kamunun yanlış 

bilinçlenmesi için tebrik edile-
si(!) bir gayrettir.

YÖK affı, aslında bazı 
hukuksuzlukların idari kararlar-
la da düzeltilebileceğini göster-
mesi açısından örnek bir uygu-
lama olacaktır. Bir yasal düzen-
lemeye gerek kalmadan idari 
bir işlemle yeni sisteme geçile-
bilecektir. 

Ancak İstanbul Barosu’nun 
dosyayı Danıştay’a taşımış 
olması ve Danıştay’ın ideolojik 
birtakım gerekçelerle yeni bir 
hukuksuzluğa imza atıp atma-
yacağı hususu üzerinde dur-
mak gerekir.

Danıştay’ın katsayı uygula-
ması ile ilgili “Katsayı belirle-
me ve sınav sistemini değiştir-
me kararı YÖK’tedir.” hükmün-
deki  geçmiş kararlarının, baro-
nun başvurusu için bir emsal 
karar niteliğinde olması bek-
lenmektedir. Danıştay bu kara-
rında 2547 sayılı Yükseköğre-
tim Yasası’nın ‘yükseköğretime 
giriş’ başlıklı 45’inci maddesin-
de yer alan “Yükseköğretim 
kuruma girecek öğrencilerin ne 
şekilde o kurumlara kabul edi-
leceğiyle ilgili gerekçeler YÖK 
tarafından belirlenmektedir” 
hükmüne dayanmıştır.

Kamuoyunda Danıştay’ın 
kararı iptal etmeyeceği ve bu 
konuda YÖK’ün görevli olduğu-
nu belirttiği şeklinde spekülas-
yonlar vardır. Danıştay bu konu-
da bir açıklama yapmış değildir 
ve yapması da hukuken uygun 
değildir. Bu spekülasyonların 
sebebi Danıştay’ın katsayı uygu-
laması ile ilgili “Katsayı belirle-
me ve sınav sistemini değiştir-
me kararı YÖK’tedir.” hükmün-
deki geçmiş kararlarıdır. İstanbul 
barosunun YÖK kararının ipta-
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li üzerine başvurduğu davanın 
da aynı sebeple esasa girilmeden 
reddi beklenmektedir. Danıştay 
emsal kararında 2547 sayılı Yük-
seköğretim Yasası’nın ‘yükseköğ-
retime giriş’ başlıklı 45’inci mad-
desinde yer alan “Yükseköğretim 
kuruma girecek öğrencilerin ne 
şekilde o kurumlara kabul edile-
ceğiyle ilgili gerekçeler YÖK tara-
fından belirlenmektedir” hükmü-
ne dayanmıştır.

Emsal uygulamanın dışında-
ki her türlü kararın ideolojik 
karar olacağı ve kamunun vic-
danına yansıyacağı aşikardır.

Türk Hukukunda Haklı Bek-
lentiler Bir Hayal mi?4

Türk hukukunda hak ola-
rak kabul edilmeyen “Haklı 
Beklentiler” bireylerin mev-
cut hukuki uygulamalara güve-
nerek belirli haklar elde etme 
beklentilerinin, kendileri hak-
kındaki olumsuz değişikliklere 
karşı hukuk güvenliği gerekçesi 
ile korunması ve korunan çıkar 
doğrultusunda bir karar alın-
ması anlamına gelmektedir.

Haklı beklentide belir-
li çıkarlardan yoksun bırakılan 
birey söz konusudur. Kazanıl-
mış hak gibi elde edilmiş bir 
hak mevcut olmadığından ida-
renin insafı devreye girmek-
tedir. 

Katsayı uygulamasının baş-
ladığı tarihlerde meslek lise-
lerine devam eden fakat tıp 
fakültesi okumak isteyen bir 
öğrenci mevcut hukuki düzene 
güvenerek seçimini yapmışken 
yeni gelen düzenleme ile tıp 
fakültesini kazanması imkansız 
hale gelmiştir. 1999 yılı pek çok 
haklı beklentinin haksız yere 
mağdur edildiği benzer örnek-

lerle tarihte yerini almıştır.
Türk hukukunda eksik bir 

hakkın varlığının koruma gör-
meyeceği düşünülürken; İngil-
tere, Fransa, Hollanda, Alman-
ya, İsviçre gibi gelişmiş ülkeler-
de haklı beklentiler korunmak-
tadır.

Avrupa Birliği’nde divan, bir 
kimsenin önceki ya da değiştiri-
len bir düzenlemeye dayanarak 
elde etmeye çalıştığı esaslı çıka-
rın kamu yararına aşırı dere-
cede zarar vermemesi ve haklı 
beklentilerin varlığının ispat-
lanması kaydı ile bu beklentile-
ri korumaktadır.5 

Beklenti haklı ve meşru bek-
lenti ise, bunun idarenin istik-
rarsız uygulamaları ile feda 
edilmesi düşünülemez.

İdari makamların bir mah-
keme kararı ile aksi öngörül-
medikçe haklı beklentiyi bir 
hak varmış gibi koruması gere-
kir.6

Pusula: Şuur7 
Katsayı uygulaması ve okul-

larda başörtüsü yasağı  toplu-
mun vicdanında ve bireylerin 
hayatında ciddi izler bırakmış-
tır.  Katsayı uygulamasına ilk 
geçildiği tarihte dahi kazanıl-
mış hakları korunmamış; haklı 
beklentiye sahip bireylerin 
durumları hukuki koruma altı-
na alınmamıştır. 

Üniversite kazanamayan, 
kazanıp gidemeyen, giderken 
yarıda bırakıp dönmek zorun-
da kalanlardan oldukça az bir 
kesim, hakkını arama bilicinde 
olmuştur. 

Bunun iki önemli sebebi var-
dır. Birincisi hak arama müca-
delesinin yalnız yürütülmesi 
sorunudur.   Bu husus, “kay-
bedersek hep birlikte kaybe-

deriz”, “hakkımızı ararken hep 

bir olup ararız” şuuruna sahip 

olmamızı gerekli kılmaktadır.

İkinci önemli sebep ise, 

Müslüman hukukçu yetiştir-

me konusundaki idealsizliği-

mizdir. Hukuki mücadeleleri-

mizde kendi argümanlarımı-

zı üretemediğimiz, hak ihlal-

lerini hukuki zeminlere otur-

tup sunamadığımız ve alter-

natif çözümler bulamadığımız 

için temel hak ve hürriyetler 

alanında halen sıkıntılar çek-

mekteyiz.

Yeni gelen her iktidar ile 

değişen sistemler ve uygulama-

lar bundan sonra da insan hak-

ları ihlallerine yol açacaktır. Ne 

yazık ki, sivrisineklerin uzak-

laştırılması ile bataklığın kuru-

tulamadığını bu millet çok kez 

tecrübe etmiştir. Yeni birile-

ri gelip, yine bir katsayı uygu-

lamasına gençliğimizi hapset-

mesin diye kardeşlik şuuruna 

ve hak arama bilincine sahip 

olmalıyız.

1 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, 

Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s. 

181.

2 Anayasa Mahkemesi 27 Eylül 1988 tarih ve 

K.1988/27 sayılı Kararı.

3 Muharrem Balcı, Eğitim ve Öğretimde Hak-

lar ve Yükümlülükler, Danışman Yayınları, 

1998, s. 35.

4 Yrd. Doç Dr. Yücel Oğurlu, İdare Hukukun-

da Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Bek-

lentiler Sorunu, Ankara, Seçkin Yayınları, 

2003,  s.283.

5 Oğurlu, age., s.617.

6 Oğurlu, age., s.24.

7 Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, İletişim 

Yayınları, 2005, s.95 “Harita tehlikeli bir 

yolculukta tek kılavuz olamaz. Pusulaya da 

ihtiyaç var. Pusula: Şuur”
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Almanya’nın Orta Doğu 
üzerindeki politikalarının 
kökenleri İmparator II. Wil-
helm dönemine kadar götü-
rülebilir. Son yüz yıllık süreç-
te Alman İmparatorluğu’nun 
yıkıldığını, bir dönem dikta-
törlükle yönetildiğini, Soğuk 
Savaş boyunca da iki ayrı dün-
yayı temsil eden Alman dev-
letlerinin var olduğunu düşün-
düğümüzde, konjonktürel ola-
rak bu politikaların ne kadar 
değişkenlik arz ettiğini tahmin 
edebiliriz. Ayrıca bahsedecek 
olduğumuz Orta Doğu coğraf-
yasının da son yüzyılına bakar-
sak Osmanlı yönetimi, manda 
yönetimleri ve otoriter rejimle-
riyle yönetimsel olarak büyük 
bir farklılık göstermektedir. 
Tüm bu bahsedilen süreçlere 
bu makalede yer veremeye-
ceğiz. Ama tüm bu süreçle-
rin sonucunda gelinen Soğuk 
Savaş sonrası diye tanımla-
nan ve içerisinde bulunduğu-
muz zaman dilimini de içeren 
yeni çok kutuplu düzenin oluş-
ma evresinde Federal Alman-
ya Cumhuriyeti’nin Orta Doğu 
dış politikasına özellikle İsra-
il ile Filistin veya Arap devlet-
lerine karşı yürütmüş olduğu 
-çıkarları nedeniyle çokça iki-
lem içeren- politik davranışla-
rına bakacağız.

Almanya-İsrail İlişkileri
Orta Doğu’daki Alman 

ulusal çıkarları genel olarak 
güvenlik, siyasi ve ekonomiden 
teşekkül etmektedir.1 Bunları 
iyi algılayabilmek için öncelik-
le son yüzyıldaki önemli geliş-
melerde Almanya ve İsrail’in 
buluştuğu ortak paydaları sap-
tamamız gerekir. Burada en 
önemli gelişme şüphesiz ki Hit-
ler Almanyası’nın İkinci Dünya 
Savaşı’ndan mağlup devlet ola-
rak çıkmasıdır. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan da mağlup olarak 
çıkan Almanlar savaşın yükü-
nü tamirat borçları (repara-
tions) adı altına indirgemeyi 
hatta daha sonra bu borçlar-
dan temelli kurtulmayı başar-
mıştı. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra ise hem ikiye bölüne-
rek çift kutuplu sistemde taraf-
ların sembolü haline gelecek 
ve iki Almanya Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nde 
veto hakkı bulunan güçlü 
devletler arasında yer bula-
mayacak hem de Yahudile-
re karşı soykırım suçlamasıy-
la karşılaşacaktı. Almanya’nın 
bu kez büyük bir bedel ödedi-
ği kesindi ama konumuz açı-
sından “Almanya’nın İsrail ile 
özel ilişkileri bu bilinen tarih-
sel ve ahlaki faktörlere daya-
nıyor”.2 ‘Soykırım iddiası’ İsrail 
Devleti’nin kuruluşuna hizmet 

etmişse de, Almanya geçmiş-
te yaşadıkları bu olay yüzün-
den 1948’de varlığını ilan ede-
cek olan İsrail Devleti’ne karşı 
kendini sorumlu hissedecek-
ti. Bundan sonra İsrail’e karşı 
Alman politikası, Naziler tara-
fından kitleler halinde öldü-
rülen Avrupa Yahudilerinden 
dolayı bunun getirdiği ahlaki 
sorumluluk duygusuyla şekil-
leniyordu.3 Bu süreç içerisinde 
Arap devletleriyle pek çok sava-
şa giren İsrail, Almanlar tara-
fından bu ‘tarihsel’ ve ‘ahla-
ki’ misyonundan ötürü “yal-
nızca finansal ve siyasal ola-
rak değil, hatta askeri açıdan 
da silahlarla destekleniyordu.”4 
“Analistlerin belirttiklerine 
göre İsrail’in 1967,1973 ve 1982 
askeri zaferlerinde Alman silah-
ları çok büyük rol oynuyordu.”5 
2000’lerin dünyasına gelindi-
ğinde ise “Almanya’nın tarih-
sel olarak İsrail’in egemenliğin-
de ve güvenliğindeki, [devam 
eden] kararlılığı İsrail’in Orta 
Doğu’da güçlü bir etkiye sahip 
olmasında ve bölgede ABD’yle 
işbirliği içerisinde bulunmasın-
da vazgeçilmez bir faktör ola-
caktır”6. Tüm bu sayılan siyasal 
faktörlerle beraber İsrail, çevre-
sindeki ülkeler ile bir türlü dost 
olamazken, ‘tarihsel’ ve ‘ahla-
ki’ nedenlerden ötürü kendi-
sine epeyce uzak olan Alman-

ORTA DOĞU’DA ‘ÇELİŞEN’ 

ALMAN POLİTİKALARI

ABDULLAH MUHSİN YILDIZ



Gündem

14 UMRAN EYLÜL ’09

Gündem

ya ile dostane ilişkiler geliştir-
miş ve bunun sonucunda onun-
la büyük çapta ekonomik ilişki-
lere girmiştir. 3.7 trilyon Euro 
(yaklaşık 4.8 trilyon dolar) tica-
ret hacmiyle Almanya, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nden 
sonra İsrail’in ikinci büyük tica-
ret ortağıdır.7

Almanya’nın Filistin ve Böl-
gedeki Arap Devletleri ile Olan 
İlişkileri

Orta Doğu’da devletlerin 
sınırları büyük çoğunlukla I. 
Dünya Savaşı sonrasında İngi-
lizler tarafından belirlenmişti. 
Bilindiği gibi bölgenin bugün-
kü şeklini almasında en büyük 
pay onlara aittir. Yine bugün 
halen ciddi olarak süren sorun-
ların ardında, zamanında yine 
İngilizlerin izlemiş olduğu poli-
tikaların büyük bir payı oldu-
ğunu saptamak güç değildir. 
Orta Doğu coğrafyasını İran ve 
Kuzey Afrika’yı da dahil ede-
rek biraz daha geniş bir çember 
içine alarak düşündüğümüzde 
İran’ın geçmişindeki Sovyetler 
ve İngiliz işgalini, Libya’da İtal-
yan çıkarmasını Suriye ve Lüb-
nan topraklarında Fransız man-
dalarının kurulduğunu anım-
sarız. Araplar işgal, manda ya 
da sömürge altında kaldıkla-
rı dönemlerde bağımsızlıklarını 
kazanmak için uzun süre müca-
dele vermişlerdir. Bu devletle-
rin yöneticileri komutası altında 
baskı içerisinde yaşadıkları için 
onların bu bölgeye her müda-
halesinden kuşku duymuş-
lardır. Örneğin yakın zaman-
da Fransa’nın Lübnan’a özel 
olarak ilgisi bu devletler ara-
sında gerilim yaratmıştı. Orta-
ya atılan iddialar öyle büyük 
boyutlara çıkmıştı ki Fransa’nın 

Lübnan’da darbe yapmaya kal-
kışmasına kadar varmıştı.8 Buna 
karşın, Almanya’nın bölgedeki 
geçmişini irdelediğimizde kar-
şımıza böylesine kötü bir tablo 
çıkmamaktadır. Almanya tek 
başına Filistin Devleti’ne en çok 
yardımı sağlamakta ve Avrupa 
Birliği’nin Orta Doğu’yla bağ-
lantısına gitgide daha doku-
naklı bir destek vermektedir.9 
Bölgede kötü bir geçmişi olma-
yan Almanya bugün Avrupa 
Birliği’nde bölgedeki hareketli-
liğiyle en öne çıkan ülke pozis-
yonundadır. 2006 Lübnan-İsrail 
Savaşı sonrasında Alman barış 
güçleri Güney Lübnan’a yerleş-
miştir. 

İsrail-Arap Devletleri arasın-
da çıkan savaşlarda İsrail’in galip 
gelişinde Almanların silah des-
teğinin büyük rol oynadığından 
söz etmiştik. 1980 yılında imza-
lanan Venedik Deklarasyonu’na 
göre Filistin halkının self 
determinasyon(kendi gelece-
ğini tayin etme) hakkına saygı 
duyuluyor ve Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nün(FKÖ) uluslar arası 
alandaki varlığı da imzayı atan 
Almanya tarafından tanınıyor-
du. Çünkü Almanya’nın Arap 
ülkeleriyle olan ilişkileri pragma-
tik faktör olarak da bilinen ulu-
sal ekonomik ve ticari çıkarlara 
dayanmaktadır.10 Bölge, yapı ve 
makine endüstrileri ile teleko-
münikasyon sektörleri bakımın-
dan Almanya için çok cazip bir 
durumdadır.11 Bölgede, günü-
müzde hem ticaret hacmi yük-
sek durumdadır hem de bölge 
gelecek açısından çok şey vaat 
etmektedir.

Almanya tarihsel ve ahla-
ki nedenlerinden ötürü İsrail’in 
varlığını korumakta, aynı 
zamanda bölgede İsrail’e düş-

man olan devletlerle varolan 

ekonomik münasebetleri sebe-

biyle iki devletli çözüme des-

tek vermekte, bölgede istikra-

rın olması kendi çıkarlarına düş-

mekte ve geçmişinde kötü izle-

rin olmamasından yararlana-

rak bölgede olduğunca aktif 

bir politika yürütmektedir. Dek-

larasyonlara katılmakta, Avru-

pa Birliği adına arabuluculu-

ğa soyunmaktadır. İsrail’i ve 

Quartet’(AB, Rusya, ABD, BM)

i tanımayan 2005’te -demokra-

tik bir şekilde- işbaşına gelen 

Hamas’ın iktidarına kadar 

Filistin’e büyük oranlarda yar-

dım da göndermiştir. Geçen yıl-

larda bölgede ‘istikrar’ olma-

sa da Alman politika yapıcıla-

rı yapmış oldukları yardımların 

meyvelerini alacaklarını biliyor 

olmalılar

1 Muhammed Ebu Kazleh, Determinents of 

German Foreign Policy Toward the Arab-

Israeli Confl ict, USAK Yearbook 2009.

2  a.g.e

3 Marco Overhaus, A “New” German Fore-

ign Policy in the Middle East?

4 Muhammed Ebu Kazleh, Determinents of 

German Foreign Policy Toward the Arab-

Israeli Confl ict, USAK Yearbook 2009.

5 Paul Belkin, Germany’s Relations with Is-

rael: Background and Implications for Ger-

man Middle East Policy.

6 a.g.e

7 a.g.e

8 Beril Dedeoğlu, Değişen Dünyada Denge-

ler, İlgi Yayınevi, s.297

9 Paul Belkin, Germany’s Relations with Is-

rael: Background and Implications for Ger-

man Middle East Policy

10 Mohammed Abo Kazleh, Determinents of 

German Foreign Policy Toward the Arab-

Israeli Confl ict, USAK Yearbook 2009

11  a.g.e
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Geçtiğimiz ay dünyanın 
farklı coğrafyalarından üniver-
siteli gençler İstanbul’daydı. 
İslam Dünyası Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği, İDSB’nin 
organizasyonunda gerçekleş-
tirilen “2. Uluslarası Gençlik 
Kurultayı’na katılmak için 20 
farklı ülkeden 100’e yakın genç 
İstanbul’daydı. Bir hafta boyun-
ca hem ülkelerini hem de aktif 
olarak görev aldıkları sivil top-
lum kuruluşlarını temsil ettiler. 

Organizasyon komitesi genç 
misafirler için oldukça yoğun 
bir kurultay programı hazırla-
mıştı. Bir haftalık programda 
başta vakıf, dernek ziyaretle-
ri, İstanbul ve Bursa gezisi, kon-
feranslar ve istişare toplantı-
ları yer aldı. Her gün ortala-
ma 2 kurum ziyareti ve 2 tari-
hi mekan ziyareti gerçekleş-
tirildi. Böylece yurt dışından 
gelen kardeşlerimiz bir yandan 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşlarını yakın-
dan tanıma imkanı bulurken 
bir yandan da tarihi mekanla-
rı gezerek tefekkür etme imka-
nı buldular. Oldukça bereket-
li ve faydalı geçtiğini düşündü-
ğümüz program vesilesiyle göz-
lemlerimizi Umran okuyucula-
rıyla paylaşmak istiyoruz. 

10- 17 Ağustos tarihle-
ri arasında İstanbul’da ger-

çekleştirilen ‘2. Uluslararası 
Gençlik Kurultayı’na Almanya, 
Amerika,  Arnavutluk, 
Bengladeş, Cezayir, Endenozya, 
Fas, Irak, Makedonya, Malezya, 
Mısır, Pakistan, Filistin, Sudan,  
Suudi Arabistan, Tanzanya, 
Türkistan, Türkiye ve diğer 
ülkelerden 100’e yakın kar-
deşimiz katıldı. Bu yönüy-
le ‘ümmet’in farklı coğrafya-
larından genç kardeşlerimize 
İstanbul’da ev sahipliği yap-
mak büyük bir lutuf ve sorum-
luluktu. Büyük bir lutuftu; 
çünkü bu kadar güzel genci bir 
arada görmek ve onlarla bir 
hafta geçirmek herkese nasip 
olmazdı. Sorumluluktu, çünkü 
bizler Türkiyeli Müslüman 
gençler olarak bu ülkeyi ve 
Müslümanlarını temsil ediyor-
duk. (Bu vesileyle misafir kar-
deşlerimizin ağırlanmasındaki 
sorumluluğun önemli bir kıs-
mını özveriyle üstlenen Hayrat 
Vakfı mensubu kardeşlerimize 
çok teşekkür ediyoruz.) 

Kurultayın açılış programı 
oldukça heyecanlıydı. Misafir 
kardeşlerimiz ülkelerini tem-
silen selamlama konuşmala-
rı yapmak için sahneye çıktık-
larında yüzlerinde sevinç ve 
heyecan vardı. Dillerinin dön-
düğünce ülkelerinden getirdik-
leri selamları salonda bulunan 
kardeşlerine ilettiler.

Ortak Dilimiz Ne Olmalı?
Dillerinin döndüğünce ifa-

desini özellikle kullandım. 
Çünkü misafir kardeşlerimizin 
hiçbirinin anadili İngilizce değil-
di. Ancak uluslar arası düzey-
de gerçekleşen bu organizas-
yonun dili İngilizceydi. Bize en 
yakın ülke Irak’tan tutun da, 
Pakistan’dan Endenozya’ya 
kadar bütün kardeşlerimiz-
le anlaşabileceğimiz tek bir 
ortak dilimiz vardı: İngilizce... 
Organizasyonun sadece bu 
özelliğini bile göz önüne aldı-
ğımızda çıkartmamız gereken 
oldukça önemli dersler var. 
Zaten program boyunca kardeş-
lerimizle hasbıhallerimizde bu 
dil meselesi üzerinde bir hayli 
durduk. Ortak dilimiz neden 
İngilizceydi? Katılımcı gençler 
arasında Arap asıllı olmayan-
lar haricinde Arapça bilen genç 
neredeyse yok gibiydi. Evet, 
farklı dillerimizin farklı tenle-
rimizin olması Allah’ın ayetle-
rindendi. Ancak Müslümanlar 
arasında bir ortak dil olacak-
sa bu elbette Arapça olmalıy-
dı. Zira Arapça İslam’ın dili, 
Kur’an’ın diliydi. Ancak buna 
rağmen sevinmemiz gerek bir-
şey vardı. Bütün bu olumsuz 
koşullara rağmen -hangi dilde 
olursa olsun fark etmez- ‘ortak 
dil’imizi tesis etmiş, Rabbimizin 
en büyük lutfu olan ‘kardeş-
liği’ en güzel şekilde yaşaya-

BİZ “BİR” MİLLETİZ

ABDULLAH SABİT TUNA
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bilmiştik. Bu vesilesiyle ümmet 
olarak, Müslüman gençler ola-
rak daha yapmamız gereken 
çok şey olduğunu bizzat yaşa-
yarak görmüş olduk. Bir kıs-
mımız notlarını aldı, bir kıs-
mımız zihninde bundan son-
raki plan ve programını tasar-
ladı. Ama bütün bu eksiklili-
ğimize rağmen yaşadığımız o 
kardeşlik duygusu, ‘tek millet/
ümmet’ olma şuuru bizi yeni-
den ayağa kaldıracak, özlenen 
günleri tekrar geri getirecek en 
büyük enerji ve heyecan kayna-
ğı. Aksi halde bu şuur ve heye-
can olmaksızın bölünmüşlük, 
geri kalmışlık, istikrarsızlık gibi 
mevcut problemlerimizle baş 
etmemiz mümkün değil.

Hafız Mühendis Olur mu?
Kurultaya davet edilen genç-

lerin ülkelerinden özel olarak 
seçildiklerini belirtmiştim. Bu 
yönüyle kardeşlerimizin olduk-
ça kaliteli gençler olduğunu 
program öncesinde tahmin ede-
biliyordum. Ancak beni şaşırtan 
bir o kadar da sevindiren sürpriz 
bir durumla karşılaştım. Misafir 
gençlerin büyük bir çoğunlu-
ğu mühendislik ve tıp bölüm-
lerinde okuyan öğrencilerdi. 
Yani oldukça ‘teknik’ bölümler 
okuyorlardı. Ülkemizde sosyal 
meselelere, bu tarz organizas-
yonlara daha çok sosyal bilimler 
öğrencileri ilgi gösterirken, bu 
programda tam tersi olmuştu. 
Sosyal bilimciler az tekfen bilim-
lerde okuyan gençler ise olduk-
ça fazlaydı. Ve çok daha önem-
lisi biz de sadece İlahiyat öğren-
cilerinin vazifesiymiş gibi adde-
dilen bir özellikleri daha vardı. 
Kur-an’ın ya tamamını ya da 
büyük bir kısmını ezbere biliyor-
lar konuşmalarında sıklıkla ayet-

lere referans veriyorlardı. Bir 
mühendisin bir doktorun hafız 
olması ülkemizde çokça rast-
lanan bir durum değildi. Hele 
imam hatip okullarının önünün 
kesilmesinden sonra ülkemizde 
çok daha vahim sonuçlar yaşan-
dı. Bu açıdan düşündüğümüzde 
kardeşlerimizin aynı anda hem 
iyi bir Müslüman hem de iyi 
bir mühendis/ doktar olabilme-
leri daha doğrusu ‘müslüman 
mühendis, müslüman doktor’ 
olmaları beni oldukça sevindir-
di. Zira bu ülkenin gençleri ola-
rak sanki ‘iyi/yetişmiş bir müslü-
man olmak’la ‘iyi bir mühendis 
olmak’ arasında bir tercihe zor-
lanıyoruz.

Bir hafta süren kurultay 
boyunca gözlemleme imkanı 
bulduğum bir diğer mesele ise, 
bazı kardeşlerimizin kurumları-
nı ve ülkelerini oldukça başarı-
lı bir şekilde temsil etmeleriy-
di. Hele Pakistan’daki Hubeyb 
Vakfı’ndan gelen kardeşlerimi-
zin gayret ve heyecanları görül-
meye değerdi. Kurultaya katı-
lan herkesle tanışan, samimiyet 
kuran Pakistanlı gençler, gidi-
len her kurumda konuşmacı-
lara soru sormayı ihmal etme-
diler. Söz olarak ilk önce ken-
dilerini ve kurumlarını tanıtan 

kardeşlerimiz sonrasında soru-
larını sorarak kurultay boyun-
ca en aktif ekip oldular. Ayrıca 
Cezayir, Fas ve Irak’taki kar-
deşlerimizin kurultay boyunca 
devam eden coşkusu da zikre-
dilmeye değer. Onların sayesin-
de hep birlikte söylenen marş-
ların, ilahilerin onların tabiriyle 
neşidlerin önemini bir kez daha 
anladık. Doğal olarak çoğunlu-
ğu Arapçaydı. Ancak bu kardeş-
lerimiz söylemeye başladıkla-
rında gördük ki katılımcı genç-
lerin birçoğu bu marşları ezbe-
re biliyor. Öyle ki son akşam 
Hayrat Vakfı’nda gerçekleşen 
veda programı tam bir şölene 
dönüştü. Zikrettiğimiz kardeş-
lerimizin öncülüğünde büyük 
bir coşkuyla söylenen marşlar 
birbirimize duyduğumuz yakın-
lığı daha da artırdı.

Bir hafta süren kurultay 
boyunca birbirimizi tanıma-
ya, kardeşliğimizi pekiştirme-
ye çalıştık. Bir haftanın sonun-
da, toplu dua ve temennilerin 
ardından bir bayram günü eda-
sıyla herkes kucaklaştı, helal-
leşti. Cemaatle kılınan son 
namazların ardından birbirimi-
zi Allah’a emanet ettik ve her 
birimiz yeryüzündeki imtihan 
yerine doğru yola çıktı.

Misafir gençlerin büyük bir 
çoğunluğu mühendislik ve tıp 

bölümlerinde okuyan öğrencilerdi. Yani 
oldukça ‘teknik’ bölümler okuyorlardı. 
Ülkemizde sosyal meselelere, bu tarz 
organizasyonlara daha çok sosyal bilim-
ler öğrencileri ilgi gösterirken, bu 
programda tam tersi olmuştu.
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Vakit Gazetesi yazarı 
Abdurrahman Dilipak 28 Şubat 
sürecinde fişlemelerle günde-
me gelen Batı Çalışma Grubu 
(BÇG)’nun kurucusu eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Güven Erkaya hakkında yazdığı 
yazıda “Hakkımı helal etmiyo-
rum” ifadesi sebebiyle 2003’te 
30 bin TL tazminat cezasına 
çarptırılmıştı. Ancak faiziy-
le katlanan ceza ödenmeyince 
Dilipak’ın evi haczedildi. 

Kadıköy İcra Müdürlüğü’nde 
satışa çıkarılan ve 230 bin TL 
değer biçilen Dilipak’ın evi,  
bedelinin çok altında satıldı. 
Dilipak, icra ile ilgili satışa yapı-
lan itirazın yanı sıra 2000’de baş-
layan dava ile ilgili de AİHM’den 
de bir karar bekliyor. Dilipak’ın 
girişimleri bir hukuk mücadele-
siyle birlikte süreci kayda geçir-
mek ya da kendi ifadesiyle ‘kra-
lın çıplak’ olduğunu göstermek 
açısından da anlamlı. 

Dilipak’ı tanıyoruz, onun sık 
sık tekrarladığı bazı söz ve ifa-
deler onu tanıyan, onun yazı-

larını okuyan herkesin kulağın-
da. “Bir insana yapılan hak-
sızlık bütün topluma yönelik 
bir tehdittir.” diyordu Dilipak; 
şimdi kendi adına ve haksız-
lığa uğradığını düşündükleri 
adına hem haksızlığın oluşma-
sına hem de tehdidin yaygınlaş-
masına engel olmaya çalışıyor. 

İnsanlar, onun yaşadıkları-
nın sadece bir hukuk mesele-
si olmadığının farkında. Aslın-
da görülmesi gereken şey; 
Dilipak’ın “hakkımı helal etmi-
yorum” şeklinde davaya konu 
olan ironisinin (iğneleme/alay) 
gücü karşısında 28 Şubat’ın 
kâğıttan gövdesinin dirençsizli-
ğinin ifşa edilmesinin, rahatsız-
lığın sebebi olması. Bu anlam-
da Dilipak’ın yazısında muha-
tap olarak sadece belli bir şahsı 
seçmiş olmadığı, onun şahsın-
da bir hayal perdesini de muha-
tap aldığı görülür ki bu da biri-
lerinin hayal perdelerinin arka-
sından mevcudiyetlerini, ikti-
darlarını yürütmeye çalıştığı-
nı bir şekilde ortaya çıkarttı. 

İnsanlar Dilipak’a destek veri-
yor çünkü onun “hakkımı helal 
etmiyorum” şeklindeki ironik 
ifadesi, dava süreci ile birlik-
te sanal korkuların da yıkılma-
sına neden oldu. Bu durum-
da, eğer Dilipak mağdur edilir-
se, hukukun “merkez”de açı-
lan gedikleri tamir etme mis-
yonunu üstlenmiş olduğu algı-
sı güçlenecek. Dilipak’a destek 
verenlerin zihninde, hukuk, bu 
kez Dilipak’a mı doğrultulu-
yor, sorusu var. Bu soru insan-
ların içinde yaşadığı sistemle 
ilgili şüphelerini,  merkez’in 
sanal, yüksek ve kalın duvar-
larla çevre’ye karşı korunduğu 
algısını güçlendiriyor.

Dilipak’ın mağduriyeti-
nin davamı 28 Şubat ve dar-
beci girişimlerin toplumu teh-
dit etmeye devam ettiği anla-
mına gelecek. Bununla birlik-
te, hukuki açıdan nasıl sonuç-
lanırsa sonuçlansın, Türkiye’de 
hukuk ve kurumların keyfi kul-
lanımı anlamına gelebilecek 
girişimlerin eskisi gibi rahat bir 
şekilde gerçekleştirilemeyeceği 
de anlaşılmış olacak.

Dilipak, sürecin farkında, 
soğukkanlı;  “28 Şubat’ın etki-
si halen devam ediyor.” der-
ken bunu daha iyi anlıyoruz.  
“Beyaz Türkler” dışında geniş 
bir kitlenin destek verdiği Dili-
pak tek başına bir mücadele 
veriyor. İyi de yapıyor, herkes 
bilsin, “kral çıplak”! 

 

DİLİPAK’IN GÜCÜ
CENGİZ ÇAKMAK

Abdurrahman Dilipak



Cahiliye döneminde kız ço-
cuklarının diri diri toprağa gö-
mülmesinin; kızların savaşta faz-
la bir etkisinin olmaması, yok-
sulluk korkusu ve rızık endişe-
si gibi nedenleri vardı.1 Cahili-
ye, Seyyid Kutup’un tespiti ile, 
“Allah’ın yeryüzündeki otorite-
sine özellikle ‘uluhiyet’ hakları-
na saldırı temeli”2 ve pratiğinde 
7-8 tefecinin zayıfı, düşeni ezen 
bir siyasi- ekonomik sistem3 üze-
rine kurulmuştu. Cahiliyye de-
yince bugün gülünç gelen hel-
vadan put yapma, Lat-Menat ve 
Uzza’ya kurban kesme gibi sem-
bollerin yanında kız çocukları-
nın diri diri toprağa gömülmesi 
de vardı ki insanın tüylerini di-
ken diken eden bir vahşet karşı-
sında olduğunuzu hissetmekten 
kendinizi alamazsınız. 

Cahiliyye devrinde doğum 
vakti gelen annenin daha ön-
ceden açılan bir çukurun yanı-
na getirildiği, eğer çocuk kız 
olursa o an diri diri gömüldü-
ğü rivayet ediliyor. Oldu da o 
an gömülemediyse, anne ya da 
babanın yüreği el vermediyse, 
çocuk biraz büyüdükten sonra 
güzelce giydirilir ve bir ziyaret, 
bir gezinti bahanesi ile ıssız bir 
yere götürülüp babası tarafın-

dan orada gömülürdü. İnsanın 
insanlıktan çıkması için anne ya 
da baba olması bile fark etmi-
yordu cahiliyyede. 

Cebrail (as.) Hz. Peygamber’e 
(s.) “oku” ayeti ile başlayan 
Kur’an’ın ilk ayetlerini bir rama-
zan gecesinde, işte bu tarihi ve 
sosyolojik şartlar içerisinde ge-
tirdi. Cahiliyye karanlığının et-
rafı kuşattığı bir zaman dilimin-
de vahyin aydınlığı bir ramazan 
gecesi yayılmaya başladı. İndi-
rilmeye başlayan vahiy, insanın 
durup düşünmesini, yaratılışını 
hatırlamasını, özüne, fıtratına 
dönmesini, onun yavaşlamasını 
istiyordu. Ramazan, temel sem-
bollerinden biri kızların topra-
ğa diri diri gömülmesi olan ca-
hiliyye sistem ve ahlakının ka-
ranlığına karşı yanmaya başla-
yan bir kandil oluyordu. 

Cahilliyenin siyasi, ekono-
mik, ahlaki açılımları, Kur’an’ın 
ayetlerinin nüzulüne sebep 
olan şartları  da oluşturur. Ca-
hiliye, tarihe insanlığın düş-
memesi gereken en derin çu-
kurlardan biri olarak geçirilir-
ken, Kur’an’da cahil ve cahillik; 
okuryazar olmaya indirgenme-
yecek kadar büyük bir sapkın-
lık olarak gösterilir. Allah’ın in-

san, canlılar, toplumsal ve siya-
sal düzen için koymuş olduğu 
yaratılış kanunlarının, kodları-
nın bozulması, aşılması, çiğnen-
mesi olarak tanımlanır. 

Cahiliye elbette Mekke dö-
nemine hasredilemeyecek, siya-
si ekonomik anlamlarının öte-
sinde bir “ahlak” da üretmiş bir 
olgu olarak vücut bulmuştu. Ta-
rihi cahiliye, kızlarını katleden 
azgın bir vicdan körelmesi iken, 
modern cahiliye ise, sadece kız-
ların değil her türlü “masumi-
yetin katli”ni icra eden bir sis-
tem olarak doğdu, serpildi.

İnsanın canını almadan önce 
onun yaratılışını bozdu. Nere-
deyse doğal yolla üretilen bir 
yiyeceği tüketmeyi imkânsız 
hale getirdi. Genetiği bozulan 
gıdalar yüzünden türlü hasta-
lıklara kapı açtı, sağlıklı nesil-
lerin yetişememesini sağlaya-
rak insanlığın geleceğini tehli-
keye attı. 

Her gün yeni bir biyolojik si-
lah tehdidine maruz kalıyoruz; 
kuş gribi, kene derken şimdi 
de domuz gribi çıktı. Tedirgin-
lik büyüyor. Kalabalık şehirle-
rin daracık apartman daireleri-
ne hapsolan çocuklar için hipe-
raktivite baş etmesi gereken so-
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runlardan yalnızca biri. Metro-
pollerin varoşlarında hayatta 
kalabilenler tıpkı belgeseller-
de gördüğümüz kendi hayatla-
rının devamını kardeşlerinden 
birini sırtlanlara feda etmek 
zorunda kalan antiloplar gibi. 
Hali biraz daha yerinde olanlar 
ise korunaklı sitelerde, hayatın 
hiçbir bakterisine mukavemet 
gösteremeyecek, bağışıklık sis-
temi olmayan steril bir hayatı 
yaşamak zorunda. Bu toprak-
lar, şiddetin her türlüsünü açık-
ça, alenen gösteren, en özel ci-
nayet, hırsızlık yöntemlerini 
öğreten televizyon; muhayyile-
yi, hayal gücünü, estetik ve sa-
natsal gücü ve teorik düşünceyi 
sanal bir dünyaya hapseden bil-
gisayar, dijital oyunlar ve inter-
net; geleceğini kazanmak adı-
na oyunları, arkadaşları dola-
yısıyla paylaşmayı, fedakârlığı, 
birlikteliği kaybettiren sınav 
maratonu ve erken ergenleş-
me gibi daha birçok neden yü-
zünden “çocukluğun kaybı” ile 
karşı karşıya.

Modern cahiliyyenin çağ-
daş sokakları tinerciler, sapıklar, 
katillerle dolu. Can güvenliği 
yok. Adalet darağacına gönde-
rildi. Mal güvenliği yok; yeryü-
zünde yaşayan yaklaşık iki mil-
yar insan günde 2 dolarla aç-
lık sınırında yaşamaya zorlanı-
yor. Yaşanan ekonomik krizin 
en önemli nedeni en zenginle-
rin daha fazla kazanma hırsı. 
Ahlaksızlığın, çıplaklığın meş-
rulaştığı, cinsel sapkınlığın teş-
vik edildiği bir dünyada sürek-
li tahrik edilen insan nefsi her 
gün zorla başka bir masume-
yi kirletiyor. İslam’ın ve Müslü-
manların “terörist”, “mürteci” 
şeklinde yaftalanmaya çalışıldı-

ğı, dini tercihlerin alay ve kara-
lamalarla baskı altına alındığı, 
tesettürün okullardan, kamusal 
alandan dışlandığı bir yer olma-
ya zorlanıyor dünya. 

Cahiliye döneminde kız ço-
cuklarının diri diri toprağa gö-
mülmesi için birkaç neden var-
dı, günümüzde ise kız-erkek 
bütün masum bedenleri hedef 
alan çok daha fazla neden var. 
Gurur gerilerde kaldı, hırs, ben-
cillik, haset, kıskançlık, çeke-
memezlik, zevk, çaresizlik daha 
birçok neden ile birlikte; her 
biri ayartılmış, tahrik edilmiş 
bütün yıkıcı etkilerini kuşanmış, 
hücum yeleklerini giymiş bir va-
ziyette tetikte bekliyor. 

Yerkürede hayat tarihi cahi-
liyeden farklı mı? Şiddet, kor-
ku dünyayı kol geziyor. “Satır”, 
“valiz”, “çöp konteynırı” keli-
melerinin tek başına kullanıl-
ması bile insanın ürpermesine 
yetiyor. Azdırılan, tahrik edilen, 
köşeye sıkıştırılan insanların ol-
duğu bir dünyada, eterle bayıl-
tılıp naylon poşetle boğulanla-
rı neden bulmayalım ki! Testere 
ile kesilen insanları alçı ile dol-
durulan kovalardan niye topla-
mayalım! 

Ramazan ayına öyle bir gir-
dik ki, doludizgin, her gün ayrı 
bir vahşetle uyandık. Kimi kıs-
kançlık patladı, kimi çaresizlik-
ler çığırından çıktı. Mardin Bil-
ge Köyü katliamı ve Münevver 
cinayeti, tıpkı Mekke cahiliyye-
sindeki gibi bir cahiliye batak-
lığına saplanıp kaldığımızı gös-
termek için yetti de arttı. 

Bu yıl, Ramazan’a daha çok 
ihtiyacımız var. 

Bu yıl, oruçların ve tuttuğu-
muz oruçtan hâsıl olan kaza-
nımlarımızın –sadece sevapları-

mızı değil güncellediğimiz tak-
va ve insanlığımızın da- farklı 
anlamları var. 

Oruç, bu sene, on yedi yaşın-
da bir kız çocuğunun bedenini 
başından ayırıp gitar kutusun-
da çöp konteynırına dolduran 
–bunu üreten- cahiliye sistem 
ve ahlakına “la” demek anlamı-
na da geliyor sanırım. Oruç, bu 
sene, diri diri gömülen çocuk-
larımızı korumak için teyakkuz 
halinde bir bilinci kuşanmamız 
anlamına da geliyor. Kur’an ca-
hilliyeye bir ramazan gecesin-
de savaş açmıştı, o gecelere bu 
Ramazan’da daha bir ihtiyacı-
mız var sanırım. 

Ramazan hilal görününce 
başlıyor; modern cahiliyyenin 
kirlettiği gökyüzü onu görme-
ye imkan vermedi, ama inşallah 
oruçlarımız gözlerimizi arındı-
rır da bu karanlıklarda bir gül 
gibi bayramı görmeye el verir. 

* Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bir gül bu karan-
lıklarda”, Şiirler, Yeditepe Yay., İst.- 1960, 
s. 32.

1 Zuhruf 17: “Ama onlardan birine Allah’a 
isnat ettikleri kız çocuklarının müjdesi gel-
diğinde üzüntüden dolayı yüzü simsiyah 
kesilir demek süs ve nimet içinde yetişen 
ve savaşta fazla bir etkisi olmayan olanı 
Allah’a yakıştırıyorsunuz öyle mi?”

 Nahl 58-59: “Onlardan birine kız çocu-
ğu olduğu müjdesi verildiğinde üzüntüden 
yüzü simsiyah kesilir. Aldığı kara haberden 
dolayı tanıdıklarına görünmekten kaçınır. 
Aşağılanmaya katlanarak onu Alıkoysun 
mu, yoksa toprağa mı gömsün diye düşü-
nür. Baksana ne kötü hüküm veriyorlar.” 

 İsra 31: “Yoksulluk kaygısı ile çocuklarınızı 
öldürmeyin. Onların da sizin de rızkınızı ve-
ren biziz. Onları öldürmek ağır bir suçtur.”

2 Seyyid Kutup, Yoldaki İşaretler, Pınar Yay., 
İst. 2006, s.12.

3 Eliaçık, İhsan, Cahiliye Döneminde Vahşi 
Kapitalizm, http://ihsaneliacik.wordpress.
com/2009/04/07/cahiliye-doneminde-
vahsi-kapitalizm-yeni/
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ZAFER ÖZDEMİR: Rama-
zan ayına uzun ve sıcak zorlu 
yaz günlerinde girdik. Maa-
lesef, toplumsal psikoloji-
nin cinnet, cinayet haberleri 
ile sarsıldığı bir atmosferde… 
Böyle bir ortamda Ramazan’ı, 
bu ayın toplumun yaşadığı 
modern sıkıntılara ilişkin sun-
duğu reçeteleri konuşmak isti-
yoruz. Maddi olarak, kültürel 
ve eğitim seviyesi olarak geliş-
tiğimizin söylendiği bir ortam-
da modern hayatı ve toplum-
sal psikoloji nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

KEMAL SAYAR: Modern 
medeniyet “ani tatmin”, “dür-
tüsellik” ve “hız” üzerine kuru-
ludur. Bütün bunların özün-
de de ölümden kaçış, ölümü 
inkâr felsefesi yatıyor. Ölü-
mün modern Batı uygarlığın-
da müstekreh bir şey olarak 
algılandığını, adeta hayattan 
kovulduğunu ve insanların da 
onun endişesiyle, onun getirdi-
ği bilinç haliyle yeterince yüz-
leşemediğini görüyoruz. Hatta 
ünlü bir psikanalist ve düşünür 

Ernest Becker “Ölümün İnkârı”1 
adında bir kitap yazmıştır. Bu 
kitapta modern Batı düşünce-
sinin bütünüyle ölümün inkârı 
üzerine şekillendiğini söyle-
mektedir. 

 Hız yapan insan durup 
düşünme gibi çok temel bir 
melekesini kaybediyor. Her 
şeyin süratli olduğu bir dün-
yada insanların içlerine dön-
meleri ve içleriyle konuşma 
imkânları çok azalmaktadır. 
Hayatın bütününe baktığımız 
zaman mesela ibadetin başlı 
başına hayatı yavaşlatma eyle-
mi olduğunu fark edebiliriz. 
Günlük hayatın koşturmacala-
rı içinde ibadet için ara veren 
bir insan “ben bu koşturmaca-
dan sıyrılıyorum ve aslî varo-
luşuma dönüyorum” diyen bir 
insandır. Bana göre Ramazan 
ayı da yavaşlama ayıdır. Rama-
zan iç muhasebenin yoğunlaş-
tığı ve kişinin içiyle daha çok 
konuştuğu bir aydır. Tabii ki 
içiyle konuşmak da müteal/ 
aşkın olanla da konuşmaya açık 
olmak demektir. 

Modern kapitalist kültürde 

günlük hayat hızlanma ve dür-
tülerin ani tatmin edilmesi üze-
rine kuruludur. İnsanlar bir şeyi 
istedikleri zaman ona çabucak 
sahip olmak istiyorlar. Bunun 
için beklemeyi göze almıyorlar. 
Modern kültürde sabır lügat-
lerden çıkarılmış bir kelime-
dir. Evliliklerin büyük bir hızla 
bozulduklarına tanık oluyoruz. 
Bugün dünya çapında genel 
istatistiklere baktığımızda iki 
evlilikten birinin boşanmayla 
sonuçlandığını bize gösteriyor. 
Diğer taraftan modern hayatta 
bütün maddi refah gösterge-
lerine rağmen insanların daha 
çok mutsuz olduklarına, dep-
resyon ve intihar oranlarının 
arttığına tanık oluyoruz. Bura-
da çok temel bir sorun var. 
İnsanların aslî olana yani paray-
la değiş tokuş edilemeyen bir 
takım değerlere sırtlarını çevir-
meleri beraberinde yabancı-
laşmayı getiriyor. Eğer insanın 
insana ayıracak bir vakti yoksa 
insan daha fazla mutlu olamı-
yor. Çünkü bugün sosyal ilişki-
lerin olmadığı, insanların bir-
birine yabancılaştığı bir dünya-
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“MÜSLÜMAN SAATİMİZ” 
RAMAZAN

KEMAL SAYAR İLE SÖYLEŞİ
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da insan kendisini tam mana-

da ifade etmiş ve kendisini tam 

manada gerçekleştirmiş de his-

sedemiyor.

O yüzden insanların “acaba 

başka nasıl olabilir” sorusu her 

zamankinden daha fazla can-

lılık kazanıyor. Bence insanlar 

bu mutsuzluğu nasıl bertaraf 

edebileceklerini araştırıyorlar. 

O yüzden Batı dünyasında bir 

takım akımlar olduğunu görü-

yoruz. Örneğin “yavaş şehir-

ler akımı”, “yavaş gıda akımı”. 

Bütün bunlarda insanların bir-

birine daha çok zaman ayıra-

rak mesela bir sofraya, o sofra 

etrafında gerçekleşen sohbe-

te daha fazla zaman ayırdıkla-

rını görüyoruz. Mesela yemek 

yemenin tıkınmanın yerini 

alması veya yürümenin motor-

lu ulaşımın yerini alması konu-

şuluyor. İnsanlar böyle bir ara-

yış hissediyorlar. Bence geldi-

ğimiz noktada giderek çaresiz-

lik duygusu kırılıyor ve insan-

lar bir çözüm arayışına yöne-

liyorlar. 

ÖZDEMİR: Modern dünya-

nın ciddi sorunları var. Ekono-

mik kriz bunlardan birisi. Eko-

nomik  kriz, sanal ticari ilişkile-

rin şişirdiği balonun patlama-

sı neticesinde gelişmişti. Bura-

da krizin ekonomi dışında sos-

yal ve kültürel açılımlarını da 

mümkün görüyor musunuz?  

Sanallık kültürel, sosyal ilişki-

lerimize yansıyıp, tetikleyecek 

boyuta gelebilir mi? Yani bir 

gün kalktığımızda domuz gribi 

gibi sosyal bir virüsle karşılaşma 

ihtimalimiz nedir sizce? 

SAYAR: Sanallık sade-

ce finans piyasalarında değil, 

insan ilişkilerinde de kendisi-

ni göstermeye başladı. Zama-

nımızın “geç modernlik” ola-

rak isimlendirilen şu döne-

minde insan ilişkileri “kullan-

at” modeline göre şekilleni-

yor. Bir yazar buna “samimi-

yetin ölümü” diyor. Özellikle 

Batı dünyasında insanın insa-

na sıcaklığının giderek kaybol-

duğunu, her şeyin pazar eko-

nomisi bağlamında şekillendi-

ğini görüyoruz. Erich Fromm 

buna 1940’lı yıllarda çok güzel 

eleştiriler getirmişti. Onun 

önemli eserlerinden bir tane-

si “Sahip Olmak ya da Olmak” 

tır. İnsanlar sahip olmayı mı ter-

cih edecekler yoksa içsel ola-

rak olgunlaşmayı ve olmayı mı 

tercih edecekler? Erich Fromm 

Kemal Sayar
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bu meyanda ciddi bir kapita-
lizm eleştirisi getirmişti. Bugün 
insanların kişiliklerini biçim-
lendiren şeyin modern kapita-
lizm olduğunu görüyorsunuz. 
İnsanlar içsel, ruhsal ve mane-
vi ihtiyaçlarını göz ardı ede-
rek adeta tüketici kimliği için-
de yaralarına pansuman yapı-
yorlar. Daha fazla tüketerek 
daha fazla var olduklarını zan-
nediyorlar. O yüzden bakıyor-
sunuz modern çağ yarışma üze-
rine kurulu. Herkes daha fazla-
sına sahip olmak gibi bir yarış 
içerisinde. Fakat sahip olmak 
insanın içindeki sızıyı dindirmi-
yor. Tam aksine o sızıyı biraz 
daha büyütüyor. Sanal piyasa-
larda oynamak, türev piyasalar-
dan mal olmak –mesela bir kişi 
2050 yılındaki petrol fiyatları 
üzerinden alım yapıyor- günü-
müzün global ekonomik krizin-
de büyük rol oynadığı düşünü-
lüyor. Bu insanın durdurulamaz 

tamahkârlığının bir yansıması-
dır aslında. Yani “sahip oldu-
ğum yeter” diyemeyen, daha 
fazlasını isteyen, geleceği de 
satın almak isteyen azgın bir 
ruh halinin yansımasıdır. Dola-
yısıyla insan tamahkârlığı öyle 
bir noktaya geldi ki artık sür-
dürülebilir olma imkânı kalma-
dı ve bir duvara tosladı.

Buradan hepimizin çıkarma-
sı gereken dersler var. Fakat 
sanallığın sosyal hayata yansı-
yan boyutları beni daha fazla 
ürkütüyor. İnsanların gerçek 
kimlikler / kişilikler olarak yaşa-
mamaları, rol yapmaları, ilişki-
lerin sadakatten, adanmışlık-
tan muaf oluşu; örneğin arka-
daşlık ilişkilerinde fedakârlık, 
diğergâmlık yok. İnsanın 
bir arkadaşı için çok büyük 
fedakârlıklara katlanabilece-
ği düşüncesi kalktı. Bu durum-
larda insan ilişkileri sığlaşıyor, 
insan insana yabancılaşıyor. Ve 

insanlar bütün o maddi refah 
göstergelerinin ortasında daha 
mutsuz, daha yalnız, daha 
yabancılaşmış bireyler ola-
rak kalıveriyor. Ben günümüz-
deki global krizi genel mana-
da ruhun krizinin bir yansıma-
sı olarak görüyorum. Modern 
Batı medeniyetiyle beraber 
ruhun krizinin ayyuka çıktığı-
nı ve onun belirtilerinden bir 
tanesinin de global ekonomik 
çöküş olduğunu düşünüyorum. 

Bugün maalesef küreselleş-
me marifetiyle bütün dünya 
üzerinde insanların arzula-
rını şekillendiren medeniyet 
modern Batı medeniyeti olarak 
görünüyor. Bu konuda elbet-
te hepimiz gerekli eleştirileri 
yapacağız. Kendi anlam dai-
remizden de çözüm önerileri 
üreteceğiz. Çünkü sadece eleş-
tirmek yetmez. Bunun karşı-
sında ne yapabiliriz, onu da 
söylememiz lazım. Ünlü muha-
lif, anti-Sovyet Rus yazar Alek-
sandr Soljenitsin yıllar önce bir 
dergide çok önemli bir mani-
festo yayınlamıştı. Manifesto-
sunun başlığı Tanrıyı Politikaya 
Geri Getirin2 idi. Şunu söylüyor 
Soljenitsin, “Bizler ele geçire-
rek değil, ele geçirmeyi redde-
derek ancak daha kâmil insan-
lar olabiliriz.” Aslında Soljenit-
sin burada bizim topraklarımızı 
yüz yıllardır mayalayan düşün-
ceyi söylüyor. Kanaatkârlığı 
öne çıkarıyor. Sanal ilişkiler-
den, sanal piyasalardan özet-
le her şeyin sanalından kaça-
rak bizim gerçek insanlara, ger-
çek acılara ve gerçek ilişkilere 
ihtiyacımız var. Fransız düşü-
nür Jean Baudrillard  “gerçe-
ğin çölüne hoş geldiniz” der. 

Hayatın bütününe baktığımız 
zaman mesela ibadetin başlı başına 

hayatı yavaşlatma eylemi olduğunu fark 
edebiliriz. Günlük hayatın koşturmaca-
ları içinde ibadet için ara veren bir insan 
“ben bu koşturmacadan sıyrılıyorum ve 
aslî varoluşuma dönüyorum” diyen bir 
insandır. Bana göre Ramazan ayı da 
yavaşlama ayıdır. Ramazan iç muhase-
benin yoğunlaştığı ve kişinin içiyle daha 
çok konuştuğu bir aydır. Tabii ki içiyle 
konuşmak da müteal / aşkın olanla da 
konuşmaya açık olmak demektir. 
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Biz şu anda tam tersine sanallı-
ğın çölünde yaşıyoruz. Oradan 
ne kadar kaçıp, gerçek insanlar 
olabilirsek ruhun krizinden de 
kaçacağız diye düşünüyorum. 

ÖZDEMİR:  Ekonomik kriz, 
ruhî krizi örten bir perde duru-
munda olduğunu ifade ediyor-
sunuz tekrar medyaya yansı-
yan cinnet, cinayet haberleri-
ne dönecek olursak: Bu haber-
lere ilişkin örneğin cinayetin 
ne kadar sofistike işlendiği 
konuşulmakta, bir hayretle ve 
sanki özendirmeyle sunulmak-
ta haberler. Elbette medyanın 
toplumun gerçekliğini yansıttı-
ğını söyleyemeyiz ama siz tab-
loyu nasıl okuyorsunuz? Top-
lum hakikaten cinnet toplumu 
haline mi geldi?

SAYAR: Toplum bütünüyle 
cinnet geçiriyor ve her şeyin 
çivisi çıkmış gibi bir hava medya 
tarafından yaratılıyor. Bu mey-
danın çok sevdiği bir söylemdir. 
Zira felaket söylemi her zaman 
insanın ilgisini uyandırır. Rey-
tingi arttırır. Bu yüzden panik 
haberciliğini medya her zaman 
tercih etmektedir. Bence bun-
dan bağımsız konuşmak lazım. 
Fakat medyanın dilinde vahşe-
ti sunarken çok ikircikli/riyakâr 
bir ahlak var. Mesela bir cinsî 
sapkınlık içerisinde bulunan 
bir kişinin 70 yaşında bulu-
nan bir kadına yönelttiği cinsel 
saldırganlık bir gazetemizde 
“komik” ifadelerle yer bulabi-
liyor. “Odayı şaşırdı 70’lik kadı-
na tecavüz etti” şeklinde sanki 
gülünecek bir olay varmış gibi 
sunulabiliyor. Haberi okuyan 
insanlar komik bir şey varmış 

gibi algılayabiliyorlar. İnsanla-
rın büyük acıları üzerinden gül-
menin utanç olarak algılanma-
sı lazım. 

Örneğin biliyorsunuz yakın 
zamanda çok acı bir olay yaşan-
dı. Etiler’de Münevver adlı bir 
genç kızımız son derece vahşi 
bir şekilde katledildi. Ama ne 
gariptir ki bu katilin adeta 
pop ikonu gibi sunulduğuna 
şahit olduk. Öyle ki bu kişi 
için facebook’ta hayran sayfa-
ları bile düzenlenmeye başladı.  
Bir anlamda televizyon dizileri 
bunu zaten yapıyorlar. Şiddeti, 
insan öldürmeyi estetize ede-
rek adeta ekmek yiyorlar. Başta 
görsel basın ve daha sonra yazı-
lı basının insanın insana uygu-
ladığı vahşeti görülebilir, gös-
terilebilir estetik bir unsur ola-
rak sunmasıyla şiddet çoğal-
maktadır. 

Bizim toplumumuzda ne 
oluyor? Küreselleşmenin getir-
diği ruh inkırazı 10-20 sene 
rötarlı olarak yaşanıyor. Türk 
toplumunda görülen, izlerini 
gördüğümüz vahşet dalgalan-
malarını insanî eğilimin bir par-
çası olarak okuyabileceğimiz 
kanaatindeyim. O insanî eği-

lim de insanların giderek ıssız-
laşması, narsisleşmesi, herkesin 
kendi benliğini öne çıkarma-
sı, hiç kimsenin başkasına hiz-
met etmek için, güzellik sun-
mak için yaşamaya yanaşma-
ması, bencilliğin ve bireycili-
ğin had safhada tırmanması 
olarak söyleyebiliriz. Bireycilik 
ve bencillik tırmanınca insan-
lar bana dokunmayan yılan bin 
yıl yaşasın felsefesine dayanı-
yorlar. Yahut kendileri için iyi 
olan bir şeyin kamu için kötü 
olsa bile önce kendi çıkarlarını 
düşünüyorlar. Ve kamusal iyi-
lik kayıplara karışıyor. Modern 
çağın en önemli alametlerin-
den bir tanesi büyük anlatıla-
rın da sona ermesiyle kamu-
sal iyi peşinde koşanların sayı-
sının çok azalmasıdır. Yani geç 
modernliğin -insan psikolojisi 
bağlamında- en temel belirtile-
rinden bir tanesi insanların faz-
lasıyla bireyci, çıkarcı ve mad-
diyata dayalı bir hayat sürme-
leridir. 

ÖZDEMİR:  Bu önceden 
kötü bir şeydi, ancak şimdi 
iyi ile kötünün, hak ile batı-
lın, doğru ile yanlışın birbiri-
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ne karıştığı bir dönemi yaşıyo-

ruz. İnsanların hayata bakışla-

rı da bu yönde değişti, mese-

la insanlarla konuşamıyorsu-

nuz çünkü hangi zeminde bir 

benlik inşa ettiklerini de kesti-

remiyorsunuz.

SAYAR: Evet, mesela post-
modern benliğin çok akışkan, 
her kıvama girebilen, her şekli 
alabilen, çok ve sığlı benlik 
olduğu söylenir. Yani bin bir 
suratlı benlikler. İnsanlar deği-
şik ortamlarda değişik mas-
keleri takınırlar. O maskeler-
le var olurlar. Ama istikrarlı, 
tutarlı bir benlik sahibi olmaz-
lar. Çıkarları neyi icap ettiri-
yorsa o olurlar. Bu insan olma-
nın özünü zedeleyen, sakatla-
yan bir durumdur. İnsan olma-
nın özünde çok temel bazı 
duygulara sahip çıkmak var-
dır. İnsan olmanın özünde sev-
mek, vermek, inanmak, paylaş-
mak, konuşabilmek, bir başka-
sının derdine ortak olabilmek 
yani insanı tanımlayan birçok 
haslet vardır. Bu kadar çıkar-

cı ve sığ bir benliğe sahip oldu-
ğunuz zaman bu temel mezi-
yetler zarar görüyor.  Lewis 
Mumford’un yarım asır önce 
söylediği gibi “geçmişte Hıris-
tiyanlığın günah olarak getir-
diği ne varsa bu gün erdem 
olarak alkışlanıyor.” Mesela 
tamahkârlığın adı bugün giri-
şimcilik oldu. Dolayısıyla geç-
mişte ayıp kabul edilen bugün 
meziyet olarak kabul ediliyor. 
Narsisizm, kibir mesela. Bugün 
kibir özgüven oldu. İnsanların 
sahip oldukları hastalıklı ruhlar 
günümüzün modern kapitalist 
kültür tarafından adeta besle-
niyor ve büyütülüyor. İnsanla-
ra şu söyleniyor: Kendine çok 
güvenmelisin. Hatta kendine 
herkesten daha fazla güven-
melisin. Başka insanlara iti-
mat etmemelisin. Komşundan 
korkmalısın. İnsanlardan emin 
olmamalısın. Bize kadim kül-
türlerin, bütün semavî dinle-
rin işaret ettiği güveni, teva-
zuu, alçak gönüllülüğü red-
deden yeni bir söylem oluşu-
yor. Ancak böyle olursa hayat-

ta kalabilirsin diyen sosyal Dar-
winist paradigma günümüzde 
şöyle bir kural koyuyor: “Güçlü 
olan zayıfı yer, hızlı olan yavaşı 
yer, zalim olan mazlumu yer!” 
Dolayısıyla sen de ayakta kal-
mak istiyorsan, sen de vahşileş, 
sen de bu kervana katıl! Biz-
lerin vandallaşma temayülüne 
karşı koymamız lazım. Birey-
ciliğin, narsiszmanın bayrak 
gibi burçlarda dalgalandığı bir 
çağda tam aksine diğergâmlığı, 
iyiliği ve karşılıksız verme-
yi ön plana çıkarmamız lazım. 
Bizim medeniyetimizi oluştu-
ran temel değerleri çok koyu 
çizgilerle yeniden vurgulama-
mız lazım. Ki biz de “kendimiz” 
olabilelim. Dünyaya bir şey söy-
leyebilelim. 

ÖZDEMİR:  Ramazan ayının 
yavaşlama ayı olduğunu söyle-
diniz. Toplum ve birey açısın-
dan bunun sağladığı imkânları 
görmek için bunu biraz derin-
leştirebilir misiniz? Tam olarak 
neler sunuluyor? 

SAYAR: Ramazan her şey-
den evvel maddi yokluğu tec-
rübe ettiği bir aydır. Düşünün, 
sizin bütün maddi varlığınız 
var. Hatta dünyada büyük bir 
saltanatınız var. Ama aç kalı-
yorsunuz. Sokaktaki en yoksul 
bir adam nasıl aç kalıyorsa siz 
de o şekilde aç kalıyorsunuz. 
Kimseye torpil yok. Bu ibadette 
şu kadar para yardımı yapanlar 
daha erken iftar edebilirler gibi 
bir torpil yok. Dolayısıyla yok-
sul ve muhtaç insanlarla empa-
ti yapabilmek için çok büyük 
bir fırsat. Tecrübe eden insan 
empati olur. Siz istediğiniz 

Postmodern benliğin çok akışkan, 
her kıvama girebilen, her şekli ala-

bilen, çok ve sığlı benlik olduğu söyle-
nir. Yani bin bir suratlı benlikler. İnsan-
lar değişik ortamlarda değişik maske-
leri takınırlar. O maskelerle var olurlar. 
Ama istikrarlı, tutarlı bir benlik sahibi 
olmazlar. Çıkarları neyi icap ettiriyorsa 
o olurlar. Bu insan olmanın özünü zede-
leyen, sakatlayan bir durumdur.
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kadar vaazlarda bulunun, iste-
diğiniz kadar güzel sözler söy-
leyin açlığı, yokluğu bir insa-
na yaşatmazsanız bu insanın o 
insanları anlaması imkânsızdır. 
Hiç mümkün değildir. Ancak 
tecrübî yakınlıklar bizi empati 
yapma konusunda daha yürek-
lendirir ve iyi bir noktaya geti-
rir. Ulvî bir gaye için aç kalabi-
len bir insanın başka insanla-
rı anlamak yönünde çok ciddi 
bir evrim geçirebileceğini düşü-
nüyorum. 

İkincisi, Ramazan bize sade-
ce bedensel yokluğu tattırmı-
yor. İşin ruhuna uygun olan, 
aynı zamanda yoksul insanlar-
la aynı sofraları paylaşabilmek-
tir. Onlarla hemhâl ve hemdem 
olabilmek.. Bunu da yaparsak 
Ramazanın ruhuna çok uygun 
davranmış oluruz. Bu da sosyal 
olarak çok kaynaştırıcı bir şey-
dir. İnsanların birbiriyle buluş-
masını, birbirini görmesini, kar-
deşleşmesini getirin bir şey-
dir. Bizim uygarlığımızda zen-
gin ve fakir arasında büyük 
setler olmadığını düşünüyo-
rum. Modern kapitalist mede-
niyetin zengin ve fakir arasın-
da yarattığı büyük uçurumların 
İslâm medeniyeti zaviyesinden 
baktığımızda geçerli olmaması 
gerektiğini düşünüyorum. 

ÖZDEMİR:  Bugün bu setle-
rin bizim dünyamızda da açıldı-
ğını söyleyebilir miyiz?

SAYAR:  Maalesef açılı-
yor. Çünkü kapitalizm de din-
dar insanların hayatlarının 
içine giriyor. Günümüz şartla-
rında çok enteresan bir dönü-
şüm gerçekleşiyor. Kapita-

lizm bütün toplum kesimlerine 
sokulduğu gibi dindarca yaşa-
mak isteyen insanların hayatla-
rına da sokularak onların ben-
liğini de “pazar benliği”ne 
dönüştürüyor. İnançlı bir benlik 
değil, pazar benliği. Bu nokta-
da bir problem var ve mutlaka 
tartışılması gerekmekte. Fakat 
Ramazan ayında daha yoğun 
olmakla beraber genel mana-
da zengin ve fakir aynı sofra-
da buluşup, aynı çorbaya kaşık 
sallayıp, aynı ortamlarda bulu-
nabilmeli diye düşünüyorum. 
Eğer biz bunu yapamıyorsak 
bizim inancımızla ve insanlığı-
mızla ilgili çok ciddi bir prob-
lem olmalı diye düşünüyorum. 
Eğer ben bütün hayatımı yok-
sul insanlara değmeden, onlar-
la en ufak bir sızı hissetmeden 
yaşıyorsam, onların benim üze-
rime yüklediği bir sorumluluk 
yoksa o zaman benim inan-
cımla ilgili bazı şeyleri sorgula-
mam gerekir. Ramazan bizle-
ri buluşturabildiği için de çok 
büyük bir şölendir /şehrayin-
dir. Ayrıca Ramazan’da kolek-

tif bir ruhun yeniden canlandı-
ğını düşünüyorum. Çok entere-
san insanlar aynı sofrada bulu-
şabilirler. Bir lokantaya gider-
siniz. İftar vaktinde insanların 
yüzlerine şöyle bir bakarsanız 
hepsinin yüzünde istisnasız bir 
huzur gezinir. Bazen içinizden 
“bu adam da mı oruç tutu-
yor, hayret” dersiniz. Normal-
de görünüşü, bakışı-duruşu iti-
bariyle sizden farklı olan, sizin 
kendilerine yakın hissetmedi-
ğiniz insanlar o iftar sofrasın-
da kardeş oluverirler. Dolayısıy-
la insanların kardeşlik hislerini, 
dostane duygularını da çoğal-
tan ve hepimizin aynı macera-
nın sürgünleri olduğumuz his-
lerini bize veren çok büyük bir 
kolektif şölendir. 

Elbette bütün bunların fev-
kinde olan nokta hayatlarımızı 
sadece bu dünya için yaşama-
dığımızı, hayatın çok yüce bir 
gayesi olduğu hakikatini hatır-
latır. Dünya konaklama yeri, 
vücudunuz kırılgan, hayatı-
mız fani. Böyle bir hayatı yaşa-
mak çok manalı değil. Bu kadar 



Dosya

26 UMRAN EYLÜL ’09

kırılgan ve bu kadar anında 

bitebilecek bir hayat. “Ötesin-

de bir yer, bir mükâfat olma-

lı” dedirten bir hayattır bu. Biz 

Ramazanda bunu bir kez daha 

kolektif bir şekilde idrak ede-

riz. Hayatlarımızın boşa yaşan-

madığını, bir yaratıcıya kul-

luk etmek ve şükrü eda etmek 

üzere yaşandığını toplu halde 

hatırlatan bir zaman dilimidir. 

Bence en önemlisi de budur.

ÖZDEMİR: Bir yazınızda 

hayatta özne olamamaktan ve 

parçalanmışlıktan bahsediyor-

dunuz. Ramazan ayı ile insanın 

özne oluşu ya da insanın varlı-

ğı tevhid eden, kolektif şuuru 

arasında rabıta yapmak müm-

kün mü? 

SAYAR:  Ramazan ayında 

hayatın yavaşlaması, şehirle-

rin adeta daha manevi, daha 

ruhanî bir havaya bürünme-

si bana hep modern kapita-

list medeniyete büyük bir mey-
dan okuyuş gibi gelir. Modern 
kapitalist medeniyete bir nevi 
“bizim şehirlerimizde öyle şey-
ler oluyor ki sizin şehirleriniz-
de benzerini bulamazsınız” 
denmiş oluyor. Bütün Rama-
zan toptan bir direniş gibidir. 
Bu anlamda böyle bir ruhla 
da bakabiliriz. Yani sizin küre-
sel kapitalist medeniyeti-
niz her şeyi ele geçirdi ama 
bizim Ramazan ayımızı alama-
dı. Biz burada kendi bildiği-
miz gibi yaşamaya devam edi-
yoruz. En modern kıyafetimiz-
den en geleneksel kıyafetimi-
ze, en zenginimizden en yok-
sulumuza kadar bizim “bize 
ait” bir zamanımız var. Ahmed 
Haşim’in çok sevdiğim bir tabi-
riyle bizim “müslüman saati-
miz”3 var. Dünyaya bunu gös-
termek, bunu bildirmek çok 
önemlidir. 

Sorunuza dönersek Rama-
zan onarıcı bir aydır. Benim rah-

metli babam, rahmetli babaan-
nem oruç tutardı. Yine onun 
ataları oruç tutardı. Bende oruç 
tutuyorum ve aynı şekilde evla-
dım da oruç tutuyor. Böyle 
olunca şunu göstermiş oluyo-
ruz, biz nesilden nesile bu kül-
türün taşıyıcısıyız, bu uygarlığın 
bendesiyiz, hâdimiyiz, sevgilisi-
yiz, bunu kendi içimizde devam 
ettiriyoruz. Hepimiz aynı uygar-
lık dairesine mensubuz. İnsan-
lara, nesillere süreklilik duygu-
sunu veren bir şeydir. O bakım-
dan Ramazan sadece dinî bir 
ibadet değildir. Aynı zamanda 
bu topraklarda yaşandığı biçi-
miyle çok büyük bir kültürel 
bir diriliştir. Nereye ait oldu-
ğumuzu hissettiren bir duygu-
dur. Hangi anlam dairesinde-
yiz? Varlığımızı nereye istinad 
ettirerek anlamlandırıyoruz? 
Bu sorulara cevap veren bir 
şeydir. Çocuklara kim oldukla-
rını hatırlatan bir şeydir. Çocuk-
lar Ramazan ayı denen olguyla 
tanıştıkları, bu ayda iftar sevin-
cini yaşadıkları, onunla gelen 
manevi havayı teneffüs ettikle-
ri için birdenbire kim oldukları-
nı –unutmuşlarsa bile- hatırlar-
lar. Dolayısıyla kültürel sürek-
liliği de ifade etmesi ve insan-
ların kimlik yönelimlerine yar-
dımcı olması bakımından çok 
önemlidir. Biz kimiz ve nereye 
aidiz sorularına sıhhatli cevap-
ların verildiği bir aydır. Oradan 
aldıkları istikametle hayatları-
na ve bütün senelerine daha 
güzel ve anlamlı bir şekilde yön 
verebilirler. 

ÖZDEMİR:  Çocuklar dedi-
niz. Çocuklar için de Ramazan 
apayrı anlamlar içeriyor. Bugün 

Sanallığın sosyal hayata yansı-
yan boyutları beni daha fazla ürkü-

tüyor. İnsanların gerçek kimlikler / kişi-
likler olarak yaşamamaları, rol yapma-
ları, ilişkilerin sadakatten, adanmış-
lıktan muaf oluşu; örneğin arkadaş-
lık ilişkilerinde fedakârlık, diğergâmlık 
yok. İnsanın bir arkadaşı için çok büyük 
fedakârlıklara katlanabileceği düşün-
cesi kalktı… Ben günümüzdeki global 
krizi de genel manada ruh krizinin bir 
yansıması olarak görüyorum.
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özellikle toplumumuzda çocuk-
ların steril bir hayat içerisinde, 
tüketime odaklandırılmış şekil-
de yaşadıklarını görüyoruz. Rek-
lamların çocukların üzerindeki 
etkilerini gösteren araştırmalar 
var. Ailede alışverişin 3/4’ünü 
çocuklar yönlendirdiği söyle-
niyor. Çocukluğun kaybı ola-
rak ifade edebileceğimiz bir 
kriz halini yaşıyoruz. Ramazan 
ayında bu çocuklar aile fertle-
rinin yemek yeme imkânlarının 
olmasına rağmen yemediklerine 
şahit oluyorlar. Halbuki modern 
hayat bu konuda bir şey söyler-
ken Ramazan ayı, oruç bambaş-
ka bir şey söylemiyor mu?

SAYAR:  Çok önemli. Zira 
çocukluğu yerel/kültürel kod-
ları içerisinde tekrardan kaza-
nıyor. Çocuk dediğimiz varlık, 
ABD’de de Türkiye’de de ben-
zer biçimlerde hareket eden 
bir varlıktır. Fakat kültürel kod-
lar neyin doğru, neyin yanlış 
olduğunu belirler. Ramazan 
hissiyatı içinde bir çocuk neyin 
doğru, neyin yanlış olduğuna 
dair kendi kültürünün içinden 
cevaplarla karşılaşır. Belki senin 
öbür kısımlarında karşılaşma-
dığı cevaplarla yoğun bir şekil-
de karşılaşıyor. İsteklerine gem 
vurmanın önemli bir meziyet 
olduğunu fark ediyor. Batılılar 
insanın bu şekilde aç kalması-
nı hiç anlayamazlar. Niye böyle 
bir şey yapıyorsunuz ki der-
ler. Çünkü Batı çok pragmatist 
/ çıkarcı bir kültürdür. İnsanla-
rın Allah için aç kalıyor olması 
onlar için çok manasız bir şey-
dir. Çocuk hayatını bağlayaca-
ğı çok daha yüce varlığı his-
sediyor. Dinin hayatındaki ve 

de toplumdaki merkezî rolünü 
fark ediyor. Ve daha “yerli” bir 
çocuk olmayı öğreniyor. 

ÖZDEMİR:  Ramazan bize 
nesneleri, eşyaları da farklı bir 
şekilde algılama imkânı veri-
yor. Biz nerede olmalıyız, onları 
hayatımızda nereye koyacağız 
gibi sorular da soruyor? 

SAYAR:  Bütün hayat zaten 
eşyanın künhüne varma gay-
retinden ibaret değil midir? 
Bütün hayat insanın olgun-
laşması yolculuğundan ibaret 
değil midir? Bizler de Ramazan-
da eşyanın künhüne daha bir 
varırız. Allah için aç kalmanın 
insana getirdiği çok ayrı duyar-
lılıklar vardır. İnsan bu dün-
yanın geçiciliğini, kırılganlığı-
nı, faniliğini Ramazanda oldu-
ğu kadar hiçbir zaman idrak 
edemez. Açlığın bize getirdi-
ği çok özel birtakım duygular 
vardır. Her şeyin fani olduğu-
nu, zeval bulduğunu hissede-
riz. Zeval bulmayan bir tek var-
lık vardır, O da Allah’tır. Dola-
yısıyla biz de yüzümüzü O’na 
dönüyoruz. 

Ramazan insanın varolu-

şunu anlamlandırabilmek için 
eline tutuşturulabilecek en 
güzel reçetelerden birisidir. 
Ramazanda bu reçete her sefe-
rinde hatırlatılır. Biz her sefe-
rinde yeniden otururuz. Allah 
ömür verirse her seferinde 
yeniden hatırlatılırız. O bakım-
dan eşyanın künhüne varmak, 
olayların özüne inmek, insanin 
kendi içine/özüne yakınlaşması, 
insanın başka insanlara yakın-
laşması ve tabii ki Mabud’una 
yakınlaşması ve dahi merhame-
tin çoğalması ve bunun bütün 
insanlara hükümferma olma-
sı için Ramazan çok önemlidir. 
İşte bu yüzden Ramazan ona-
rılma ayıdır. 

ÖZDEMİR:  İnşaallah hepi-
miz için bereketli bir ay olur. 
Çok teşekkür ediyorum.

SAYAR: Ben teşekkür ede-
rim…

1 The Denial of Death (Ölümün İnkarı, 1973)

2 Soljenitsin, Aleksandr: “Tanrıyı Politikaya 

Geri Getirin”, New Perspectives Quoterly, 

Cilt3, No.9, 1996.

3 Bütün Eserleri - Dergâh, c.I, nr.3, 16 Mayıs 

1337/1921.

Ramazan sadece dinî bir ibadet 
değildir. Aynı zamanda bu toprak-

larda yaşandığı biçimiyle çok büyük bir 
kültürel bir diriliştir. Nereye ait olduğu-
muzu hissettiren bir duygudur. Hangi 
anlam dairesindeyiz? Varlığımızı nereye 
istinad ettirerek anlamlandırıyoruz? Bu 
sorulara cevap veren bir şeydir.
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Sımsıkı gündemlerle yol alı-

yoruz. Hayat, kontrolden çık-

mış bir sel gibi akıp gider-

ken, tersinden gayet kontrol-

lü bir şekilde canileşip hoy-

ratlaşıyoruz… Nişanlısını doğ-

rayan genç erkekler, annesi-

ni bıçaklayan genç kızlar der-

ken Ramazanda bile hızını 

kesmeyen öfke, öfkelerimiz, 

sevgisizliklerimiz… Oysa bir 

Ramazan’a daha girdik, yıldız-

lar ve ağaçlarla birlikte, bir 

yaş daha büyüdük. Aramız-

dan eksilenler de oldu, aramı-

za yeni katılanlar da. Güneş ve 

dünya ise her zamanki gibi çok 

çalışkandılar, onlar hiç durma-

dan, geceleri bile uyumadan, 

döndüler, yürüdüler, yol aldı-

lar, hiç duraksamadan ve tatile 

girmeden bizleri önce “müba-

rek üç aylar”a taşıdılar… 

Bir tohum gibi düştü gönül-

lerimize Regaip… Recep ayı 

içinde bir fidan gibi sabırla ve 

umutla büyüdü ruh dünyamız. 

Daha sonra genç bir ağaç hük-

münde ikinci zaman dilimine, 

yani Şaban ayına girdik ve en 

sonunda Ramazan’a erişip bir 

yılın hasadı hükmündeki Kadir 

Gecesi’ne tutunacağız inşal-

lah… 

Günler böyle böyle geçip 

giderken, adına gündem dedi-

ğimiz sabırsız ve tutkulu koşu, 

gün gelip bitecek. Tüm dünyalık 

gündemler yanıp kavrulurken, 

asli gündemi hep ertelediğimize 

esefler edeceğiz belki de. Ölüm-

lü dünyanın, ölümlü gölgeleri 

olarak kendimizi oyalayıp dur-

maktayız işte, o kadar...

Zamanın Sahibi, şayet üze-

rimize kendi ellerimizle döktü-

ğümüz şu uyku tozlarından sil-

kindirmezse bizi, hiç de kalk-

mak niyetinde değiliz zaten o 

zavallı yataklarımızdan. Rab, 

bizi uyanık ve diri kılsın, göz-

lerimizdeki göz bağlarını açsın, 

bize ayakta duracak güç ver-

sin ki, envai çeşit oyalanma-

lardan geçip asli gündemimize 

nazar edelim… Bu nazar, bere-

ketler sunsun bize, kulluk bilin-

ci versin…

Ölüm her geçen gün şidde-

tini artıran semptomlarla yok-

luyor ensemizi. Taşın daha sert, 

rüzgarın daha üşütücü, kuru 

yaprakların daha kırılgan oldu-

ğunu öğrenerek giriyoruz her 

yeni yıla. Hastaneler, taziye-

ler, ansızın çalan telefon zille-

ri her seferinde daha dayanık-

sız olarak rastlıyor bize. Sade-

ce yüz hatlarımızın değil, ağrı-

yan omuzlarımızın ya da ağar-

maya başlayan saçlarımızın da 

giderek annelerimize benzedi-

ğini fark etmeyenimiz var mı?

Yine bir bayramın yolu 

gözüktü öte yandan… Beylik 

tartışmalarımız yeniden baş-

layacaktır eminim, ramazan 

bayramı mı, yoksa şeker bay-

ramı mı? Bu bayramın hakiki 

ismi “fıtr” bayramıdır… Bizde-

ki fitre’nin sadakanın dayanış-

manın infakın paylaşımın akra-

bası olan bir kelime fıtr… İçin-

de Ramazan’ı da, zekatı da, 

şekeri de baklavayı da, sadaka-

yı da, kolonyayı da hep bera-

ber barındıracak kadar geniş ve 

güzel bir kelimedir “fıtr”… Ben 

onu Efendimiz’in (sav) Miraç 

gecesi bindiği Burak’a ben-

zetirim içimden. Hani ayağını 

öyle bir geniş açıyla atarmış ki 

Burak… Gözün gördüğü en son 

noktaya ulaşırmış bir nefeste 

bir adımı… İşte fitreler ve sada-

kalar da aynen bu kutlu yolcu-

luğun bineği gibidir kalbime 

göre… Gözün görebileceği en 

üst noktaya, bir yetimin gülüm-

seyişi, bir hastanın size sarıl-

masıyla ulaşabilirsiniz… Allah 

hepimizi sadaka atlarının sırtı-

na binen yiğitlerden eylesin… 

O güzel binekle, nice derdi 

savuşturan cesur sürücülerden 

eylesin…

Adeta gelenekselleşti… 

Bekler olduk. Yüreğimiz ağzı-

UMRAN EYLÜL ’09

BİR HİMAYE EYLEMİ 
OLARAK ORUÇ
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mızda. Acaba bu Ramazanda 
ne işler açılacak Müslümanla-
rın başına diye… Hani kötü 
yürekli şaka kutuları olur ya, 
aniden hiç beklemezken kutu-
dan öcüüü diye çıkarak allak 
bullak eder adamı… İşte öyle 
bir şey. Bakalım bu Ramazan 
ne çıkacak bahtımıza demeye 
başladık… Tabi bu cümleden 
sütten çıkma ak kaşık olduğu-
muz da anlaşılmasın. Mutan-
tan birer şölene dönüştürülen 
iftar şovlarının, ne ramazanın 
ruhuyla ne de ibadet anlayı-
şımızla bir alakası var… İçler 
acısı bir haldeyiz. Zengin zen-
gine, ünlü ünlüye, politika 
ve para konularının konuşul-
duğu lüks yemek masalarının 
adı ne zamandır iftar sofra-
sı oldu? Kendimizi kandırma-
yalım. Müslüman, sürekli kal-
bini ve ruhunu gözden geçi-
ren kişidir. Bunu ertelersek, 
uyutursak paslanıyoruz. Yozla-
şı dediğimiz süreç de buradan 
doğuyor. Doğmasa keşke. Keş-
keyle olmuyor. Birbirimizi des-
teklemek sadece fakru zaru-
rete düştüğümüzde gündem-
de olmamalı. Tam tersine muk-
tedir, güçlü ve zengin oldu-
ğumuzda asıl desteklenme-
ye ihtiyacımız var… Birbirimizi 
hayra ve dürüstlüğe çağırabil-
me de bir anlamda sadakadır… 
Adet olmuş; “fakire bir sada-
ka” denir. Oysa öyle günlerden 
geçiyoruz ki; “güçlüye bir sada-
ka” diye nida eyleyen yiğitlere 
ihtiyacımız var… Ne olur birbi-
rimizi hiç bırakmayalım. Birbi-
rimiz üzerindeki sadaka hakkı-
mız, birbirimizi hayra ve doğ-
ruluğa davet etmeyi de kap-
sasın. Sadaka verip alanlardan 

olalım, doğruluğu sık sık hatır-
layanlardan… 

Kadir Gecesi, kendim için 
edeceğim duam şimdiden belli; 
“Namazı dosdoğru kılanlardan, 
zekatı verenlerden eyle Rab-
bim, kalbimi iman üzre sabit 
kıl, günahlarımızı affet, bize 
dünya ve ahirette iyilik ver, 
bizi cehennem ızdırabından 
koru”…

 Namazlarımız bizi niçin 
koruyamıyor, oruçlarımızı bizi 
niçin koruyamaz oldu? Niçin 
habire darbelerle delik deşiğiz, 
sürekli bunu soruyorum kendi-
me… Namazlarımız bizi karan-
lık gecelerde selametle yola 
çıkaran, yolda tutan, kandille-
rimiz, ışığımız olsun… Oruçla-
rımız, aydınlık başlangıçlarımız, 
kişisel ve toplumsal selameti-
miz olsun… 

Unutmayalım… Burası dün-
yadır.

Suları bir türlü durulmaz…
Duru su; bir hastanın dua-

sındadır belki, belki bir yolcu-
nun el sallayışında, belki bir 
servi ağacına takılı özlem dolu 
duada, yoksul bir dulun tebes-
sümünde, bir yetimin gözünü-
ze gülerek bakışında, güneşli 
bir havada veya kapınızı çalan 
bir tanrı misafirinde, sımsıcak 
fırından yeni çıkmış ekmek 
kokusunda, iftar masasında 
bekleşen talebelerin nefesle-
rinde…

Ramazan bir merhamet 
mihrakıdır. 

Himaye eylemi…
Arınma bilgisi…
İnfak yağmurudur Rama-

zan…       

EYLÜL ‘09 UMRAN
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Yaşadığımız zaman kesitin-
de tanımlar, gittikçe kısalan 
sürede anlamlarını yitirmekle 
yüz yüzeler. Akışın ve algının 
eksenini  “hız ve haz” oluş-
turuyor. Hızın insan ve tabi-
at fıtratını zorlayan fonksiyo-
nu ve zamanı, gelmemiş haliyle 
yaşayan algı, hazzı anlık tüke-
timin ana nüvesi yapınca, külli 
irade ile çelişki kaçınılmaz ola-
rak ortaya çıkıyor. Hızın motor-
la, kas gücü dışına taşması, üre-
tim–tüketim dengelerini alt–üst 
etti. Makine bir mutluluk aracı 
olarak toplumda kabul gördü-
ğünde, şehirler ışıltılı cazibe 
mekanları olarak, göç dalgala-
rına muhatap oldular. 

Tarımdan endüstriye geçiş, 
pek çok sorunun ortaya çıkma-
sına ve yaşanmasına yataklık 
etti. Türkiye’de büyük kentle-
ri oluşturan nüfusun çoğunlu-
ğunu göçmenler oluşturuyor. 
Köyde büyüyüp, imkan yeter-
sizliği yüzünden şehre göçmek 
zorunda olan insanların konu-
mu, bütün yönleriyle anlaşılmış 
ve ortaya konmuş değil.

Ancak şu kadarı rahatlık-
la söylenebilir ki, bu şartların 
zorunlu kıldığı; itme ve çekme 
refleksli bir göç hareketidir. 
Göç edilen mekanın yetersizli-
ği, çalışma alanının darlığı terk 
edilen mekanı belirli hale geti-
riyor. Öte yandan, göç edilecek 

mekan için aynı belirginlik söz 
konusu değil. 

Şehirde yanıp sönen ışıkla-
rın aldatıcı cazibesinin şekil-
ciliği, göç sonrası ortaya çık-
maktadır. Şehre gelen göç-
men için önceden hazırlanmış 
fiziki bir altyapı olmadığı gibi, 
onu kabullenecek bir anlayış 
ve bunun da ötesinde rahat iş 
bulacağı imkanlar hazır değil-
dir. Burada göç eden ve göçü 
karşılayacak olan şehrin hazır-
lıksız ve umarsız olduğu açık. 
Bu nedenle şehre göç, adaptas-
yon yerine yozlaşmaya neden 
oldu. Merkezinin dışında, şehri 
birkaç çemberle kuşatan getto-
larda göç kuşağı Arasat duru-
munu sembolize etmektedir.

 Duyguları ile geldikleri yere 
bağlı olan insanlar, şehrin ras-
yonel değerlerine ihtiyatla yak-
laşmaktadır. Göç insanının bu 
durumu, büyük bir gerilim-
le hayatı sürdürmesine neden 
oluyor. Şehir merkezindeki sta-
tülere, maddi varlığa çevreden 
bakan göç insanı için geri dönüş 
söz konusu değildir. Kendini ne 
köylü, ne de şehirli olarak his-
seden bu kuşak, varlığını çocuk-
larına adayarak, onları ışıltılı 
şehir merkezine taşıma sava-
şı verecektir. Kendisi adını koy-
masa da, “Köprü Kuşağı” adını 
uygun görebileceğimiz bu göç-
men kuşağının çocukları, şeh-

rin merkezinde bekledikleri 
statüye/imkana kavuşabilecek 
mi? Daha da önemlisi, merkezi 
değerler insana yetecek midir? 

Kutsaldan kopan, rasyonel 
değerlerle kurgulanmış şehir, 
sekülerlik sınırlarına sıkışan 
bireyin an’a hazları taşıyarak 
varlığını sürdürmeye yataklık 
ediyor.

Bilim ve teknolojide yaşa-
nan/yaşanmakta olan gelişme 
ve iletişim hızının alabildiği-
ne hızlanması bireye kendine 
yetebileceği zehabını fısıldıyor. 
Yaşanan hayatın batılı özne-
si birey, kendisine ulaşılması 
gereken model olarak, cazibe-
sini sürdürme çabası veriyor. 

Üretimin motor gücüne yas-
lanmasıyla başlayan aşama, git-
tikçe hızını artırdı ve sonun-
da insan neticeye bir anda ula-
şır oldu. Modern üretim, tüke-
timi de aynı ritme ayarlayıp 
yaşam tarzını değiştirince, her 
şeyi olan yalnız bireyle, o her 
şeye ulaşmak için savaş veren 
çevre insanı arasında mutsuz-
luk açısından fark kalmadı. 

Müstağni profil, kendi ken-
dinin ölçütü olduğunu söyleyen 
“aydınlanma”nın, bir ürünü 
olarak, şehrin aktörü sıfatıyla 
ortaya çıktı. 

Bu çıkış aynı zamanda koz-
mik alemden kopuşu kaçınıl-
maz kıldı. 

UMRAN EYLÜL ’09

KENE İLE SÜPERMEN
“Uzayı fethetmeye koyulan modern insanın küçük bir kene karşısındaki acziyeti.”

AHMET MERCAN
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İnsanın mevsimlerden ve 

tabiattan kopuşu, hüsran işa-

reti olarak geri dönüşlere 

hazır olmasını telkin ediyordu.  

Mevsimlerin ritmi ile insan fıt-

ratının sağlıklı bir birlikteliği 

söz konusudur. Kaba bir ölçek-

te kozmik düzen, insanı dolay-

lı kontrol etme imkanını için-

de barındırıyor. Bir olayı, bir 

ürünü ortaya çıkarmak için, 

doğal bir süreç gereklidir. Bu 

süreç mevsimlerin dilinde sak-

lıdır. İnsan bu süreci beğenme-

yip onu kısaltmaya yöneldiğin-

de, geri dönüşü olmayan sorun-

lar baş gösterecektir. Seküler 

kafa ampulle güneşi, rüzgarla 

klimayı, yaz mevsimiyle serayı 

yarıştıracak kadar ilahi iradeyle 

kavgalı hale geldi. Klonlamaya 

ulaşan bilim, tanrılık iddiası-

nı dayattıkça kainattan ikazlar 

almaya başladı.

Göklerle irtibatını kesen 

seküler insanın örgütlediği hız 

dünyası, gelecek kuşakların 

imkanlarını hoyratça tüketir-

ken, nimeti objeye çevirmekte-

dir. Nimetin “şey”leşmesi duru-

mu hakikatsiz hayatın işaretle-

rini vermektedir. 

Kurtarıcı ilahi söylem 

bütün açıklığıyla ortada. 

Peygamberlerin sonuncusu da 

misyonunu tamamladı. İnsan 

için bilgiye ihtiyaç yok; değiş-

mez, değiştirilemez Kitap orta-

da. Göklere başkaldıran, tabia-

tı inciten yırtıcı insana, bundan 

sonra ikazlar, kainatın dilinden 

gelecektir. Sel, fırtına, kurak-

lık yanında küçük böceklerin 

son yıllarda taşıdıkları zehirli, 

bulaşıcı mikroplar büyük tehdit  

oluşturuyor. Enteresan bir tezat 

değil mi, uzayı fethetmeye 

koyulan modern insanın küçük 

bir kene karşısındaki acziyeti. 

Üstelik geçmişte keneden böyle 

bir tehdit gelmemişti. 

Bireyin bencil dünyasının 

geldiği aşama, aile hayatını da 

gereksiz, ağır bir yük olarak 

algılamayı meşru hale getirdi. 

Şehrin taşıyıcılığında gelişen 

modern hayat, kurmaca gerçek-

likle televizyon ve internet üze-

rinden insanın hevasını yönlen-

dirmede büyük bir aşama kay-

detti. Gerçekle kurmacanın bir-

birine karıştığı, göreceliğin öne 

çıkarılarak hakikatin bir yanıl-

sama veya öznel bir tutum, 

bir moral değer olarak telak-

ki edildiği modern ötesi tutum, 

Allah’a karşı başkaldırının göv-

desiz, yıkıcı post – pagan aşa-

masıdır. 

İletişimin sınır ve mekan 

tanımayan, dolaşımla dün-

yayı homojenleştirici işleme 

tabii tuttuğu zaman kesitin-

de, sonuçlardan etkilenmemek 

olası değil. Başta sözkonusu 

ettiğimiz “Köprü Kuşağı” da 

ve daha çok da onların çocuk-

ları bu süreçten fazlasıyla etki-

lenmekteler. Bir yanda sıkıntı-

lı ve sınırlı imkanlar; öte yan-

dan nefsi kamçılayan aileyi sar-

san modern heva. Bu gerilim 

içerisinde göç dalgasının ikin-
ci kuşağı daha büyük yaralar 
almakta. Televizyon dizileri-
nin bilinçaltını tahrik etmesi 
ve evleri kamusal alana ilave 
eden, aile değerlerini gerileten 
tutumu sonucu, gerilimler pat-
lamaya döndü. 

Boşanmaların artması, 
evlenme yaşının kırklara yak-
laşması, ailenin tehlikeli konu-
munu gösteren önemli gös-
tergeler. Öte yandan işsizlik, 
imkan daralması, ölçüsüz zen-
ginliğin yanında geçim sıkıntısı, 
sosyal patlamaların ön işaret-
leri olarak gazetelerin üçüncü 
sayfaların da yerini alıyor. 

Kainatın verdiği ikazla-
ra, toplumsal yapı da katılı-
yor ve süreçleri es geçerek fıt-
ratında koparan yapıya itiraz-
lar yükseliyor. Trajedi sürüyor. 
Kanaatsiz, tahammülsüz insa-
nın modeli Süpermen, uzayı 
fethetmeye çalışırken, anla-
yış ve eylemlerinin ayrıntısın-
dan üreyen cezanın karşısında 
gülünç ve aciz bir durumda kal-
maktadır. Seküler zihinli deva-
sa “başarılar”, her an yenilenen 
bir mikropla acziyetini hatırla-
tıcı ikazla karşılıyor. 

İnsanın, kendini/haddini bil-
sin diye!...

EYLÜL ‘09 UMRAN

Göklerle irtibatını kesen sekü-
ler insanın örgütlediği hız dünyası, 

gelecek kuşakların imkanlarını hoyratça 
tüketirken, nimeti objeye çevirmekte-
dir. Nimetin “şey”leşmesi durumu haki-
katsiz hayatın işaretlerini vermek-
tedir. 
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Rahmet ve merhamet 
ayı, ayların sultanı kabul edi-
len Ramazan ayı, yine zama-
na müdahale ederek hayatımı-
za girdi. Kimileri bu ayın bere-
ketinden feyizlerle nasiplenmiş 
halde çıkarken, kimileri de “aç 
kaldığı” ile kalmış olacak. Ve 
bu aydan nasibini alamayacak.

Modern pan kapitalist 
zamanlar her şeye olduğu gibi 
Ramazan’a da sirayet ediyor, 
onun manevi bereket ve feyiz-
lerinden nasiplenmemizi engel-
leyerek, nefislerin ayartısı ile 
deccalliyete kapıları ardına dek 
açmaya niyetleniyor. Hâsılı, 
insanları sapkınlıktan rahmet 
yoluna çeviren bu ayda bile 
fesadından geri kalmıyor.

Bunun bir sonucu ola-
rak, kapitalist metropollerde 
Ramazan manevi atmosferin-
den sıyrılarak alelade bir güne 
dönüşüyor. Her şey gibi rama-
zan da tüketim kültürünün bir 
parçasına dönüşerek, göste-
ri toplumunun skopik (dikiz-
leyici) rejimine teslim oluyor. 
Ramazan bir rahmet yarışı-
na değil de yönsüzlük iklimi-
ne, zihin karışıklığına ve gös-
teriş yarışına dönüşerek kalp-
lerin dirildiği bu ayda kalpleri 
öldürüyor.

Görsel ve yazılı medya 
postmodern zamanların en 
mütehakkim Hâmân’ı olarak, 
pan-kapitalist firavunluğa ve 
kârunluğa hizmet ediyor. 

Her Ramazan medyayı bir 

telaş alıyor. Önce ahlâki anlam-
da derlenmiş toparlanmış gibi 
yapıyorlar, plajlardan üreti-
len magazin programları bir 
ara veriyor. Macera filmleri bir 
parça denetime (tabi kırmızı 
noktalık sahneler anlamında) 
tâbi oluyor, dini filmler (!) vitri-
ne çıkıyor, iftar programları en 
önemli alan oluyor. Bu prog-
ramlarda bir yandan dini müzik 
(!) çalıyor, Kur’ân tilaveti ile 
hatim indiriliyor, diğer yandan 
en önemli kısım ise fıkıh köşe-
leri oluyor; burada belli ilahi-
yat hocaları seçiliyor, Zekeriya 
Beyaz ile Yaşar Nuri eski star-
lardı, şimdilerde ise yeni starlar 
sahne almaya başlıyor. 

Laikçi medyanın ilahiyatçı-
ları genellikle orucunu karısı 
ile cimâ etmekle açıp açma-
mak gibi sıradışı sorulara müm-
kün mertebe esnek cevap-
lar verip, modern zaman 
Müslümanlarının nefisleri-
ne ağır gelmeyecek hüküm-
ler vermeye çaba gösteriyorlar. 
Böylece laikçi fıkıh(!) diye ayı 
bir dal ortaya çıkıyor. Bu fıkhın 
özelliği zamanı dine uydurmak 
değil, dini yaşanan modern 
seküler düzene uygun bireysel 
bir boyuta indirmek. Böylece 
atomlaşmış insanların zihninde 
kaybolmuş kolektiviteye uygun 
olarak bireyci dindarlara kendi 
zevklerine uygun bir fıkıh yara-
tılmış oluyor.

Tabi ilahiyatçı tartışmala-
rı da önemli bir rating unsu-

ru, bunların kayıkçı kavgasını 
aratmadığını söylemek sanırım 
hatalı olmaz. TV programcıla-
rı cazgır ise onlar birer pehli-
van. Altta kaldım diye üzül-
meyecek, ama üste çıkınca 
nasıl yendim diye sevinebilir. 
Allah kibirlerini arttırsın diye 
dua ederseniz makbule geçer, 
çünkü bunların en star olanla-
rı aynı zamanda en kibirli olan-
ları. Modern zaman star ila-
hiyatçılar bildiğimiz gelenek-
sel ulemanın tevazusuna sahip 
değil. Geleneğimizdeki Hacivat 
Karagöz çekişmesi ramazan 
ayında bazı ilahiyatçılarla sağ-
landığından rating alıyor.

Buna karşılık diğer med-
yanın muhafazakâr medyanın 
gözdesi ise yoksulluk gösteri-
si ya da draması. Duygulu bir 
ses tonuna sahip spikerler 11 
ay boyunca hiç hatırlanmayan 
kapısına gidilmeyen yoksulla-
rı itina ile buluyorlar. Evi yıkık 
dökük olanları, boynu bükük 
halde duranları makbul elbet-
te. Ama dramanın en zirve 
anı evin kadınının yoksulluğu 
nedeni ile ağlaması, nasıl kar-
puz satan kabzımallar kan gibi 
kırmızı karpuzlarının kesmece 
usul ile “kan çıkmazsa para 
yok” diye pazarlıyorsa, medya 
pazarlamacıları da yoksulluğu 
gözyaşı ile pazarlamayı seviyor-
lar, hele ağlayan evin erkeği 
olursa değme ratinge. Yardımı 
kapmanın koşulu gözyaşı.
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RAMAZAN GÖSTERİSİ
DİLAVER DEMİRAĞ



EYLÜL ‘09 UMRAN 33

Şov Başlıyor
Her iki medya da iftar prog-

ramlarının en değişmez bölü-
mü yemek bölümü. Orucun 
sonuna yaklaşan ve açlığı 
artanların karşısında çoğunluk-
la bir hanım aşçı, malzemesi 
pahalı olan (ki bunlar genellik-
le etli yemekler ile çeşitli tatlı-
lar) birkaç yemeği orada hazır-
lıyor. Böylece çoluk çocuk ağız 
sulanarak o yemekleri yemiş 
gibi oluyor (burada gibi kav-
ramı önemli, olayın yapaylığı-
nı anlatıyor) tabi görsel med-
yadan aşağı kalmayan yazı-
lı medya da, TV’lerle en başta 
bu alanda yarışıyor. Lüks kağı-
da basılmış, tamamı renkli ve 
en güzel fotoğraflarla süslen-
miş geleneksel mutfaktan tarif-
leri kapsayan yemek kitapları 
TV’lerdeki iftarlık yemek prog-
ramları ile yarış halinde.

Kur’ân meali, ilmihal,  ya 
da ünlü bir din âliminin kita-
bı da yazılı medyanın rama-
zan promosyonunun bir parça-
sı. Laikçiler genellikle sözünü 
ettiğimiz medya ilahiyatçıları-
nın kitaplarını öne çıkarıyor-
lar. “Yobaz” âlimlerin (ki bun-
lar dinin kökensel geleneğine 
daha uygun olan sahih kitaplar 
aslında) kitaplarına ise yer yok.

Ramazan sayfalarının ise 
değişmezleri var, ilahiyatçı olan 
köşe yazarı, yine ilahiyatçı bir 
hocanın hazırladığı fıkıh köşe-
si, yemek tarifi (Osmanlı mutfa-
ğından olanlar “klas” gazete-
lerde yer alır), kiminde Bektaşi 
fıkrası, kiminde dini hika-
ye, İslam geleneğinde bilim 
insanları ya da ünlü bilginler, 
kiminde ise sufi şahıslar onla-
rın yaşam öyküsü, dini mekan-
lar bu sayfaların demirbaşları 
mahiyetinde.

Görsel medya iftarın ardın-
dan direklerarası eğlence saf-
hasına geçer. Burada ünü şov-
menlerin sunuculuğunda ya da 
medya starlarının, mankenlik-
ten transfer olanların sundu-
ğu bu eğlence programında 
dekorlar eskinin direklerarası-
nı andırır.

Tabi laikçi medya da uyan-
dığından dini filmler, sahura 
yakın sahabeden kişiler ile sufi 
pirlerin filmlerini, eski çekilmiş 
Yeşilçam dini filmlerini gös-
terir. Geçen yıllarda Mustafa 
Akad’ın Çağrı’sı epey gözdeydi. 

Medyadan yansıyan 
Ramazan böyle. İşin bir de iftar 
kısmı var. İftar kısmı rama-
zan çadırlarında halka dönük, 
lüks otellerde ise zengin ya da 
profesyonellere yönelik hazır-
lanıyor. İkinciler geleneksel 
Osmanlı mutfağından seçmeler 
ya da dünya mutfağında deği-
şik lezzetler ile müşterilerine 
sesleniyor. 

Bu yıl ramazan çadırları ise, 
yaz olması nedeni ile az sayı-
da olacak. Ama o çadırlarda 
kentin en yoksulları sosyolo-
jinin sınıf altı diye tabir etti-
ği, modern zamanların musta-
zafları olan tinerciler ile sokak-
ta yatanlar ne kadar konuk 
edildiği şüpheli. Belediyelerin 
Ramazan hizmetleri sade-
ce çadırlardan ibaret değil, 
belediyeler halka dönük ola-
rak hazırlanan meydanlar-
da hem eskinin direklerarasın-
dan esinler taşıyan, hem de 
geleneksel gösteri sanatların-
da Karagöz ile Orta oyunu gibi 
(tabi bu programlarda med-
dah bulunmuyor) eğlencelere 
de yer vererek eski Ramazan 
havası yaratılıyor. Sultanahmet 

Dosya
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Meydanı bun tür yerler için-
de en gözde mekânlardan biri-
si. Tahtabacaktan, Karagöz ve 
macuncuya dek panayır hava-
sı yansıtan bu meydanlar kar-
naval kültürünün bize özgü bir 
uyarlaması.

Dahası bu meydanlar da 
halka dönük tüketim kültü-
rünün bir uzantısı. Kültürel 
etkinliklerden ziyade köfte-
ciden sucukçuya, tatlı satana 
dükkânlara kadar ağırlık yine 
yiyecekte.

Tabi Ramazan’ın gözdele-
rinden biri de, tasavvuf müziği 
ile semazen gösterisi. Lüks otel-
lerden, çadırlara kadar her yere 
tennureleri ile dönen semazen-
ler manevi diskonun ayrılmaz 
sahne sanatçıları.

Kısacası medyasından mey-
danına dek Ramazan da öne 
çıkan iki değeri görmek müm-
kün; yemek ve eğlence. Dini 
materyalizmin dışa yansıyan 
görüntüsü bizim tam bir rama-

zan simülasyonu ile karşı kar-
şıya kaldığımızı gösteriyor. 
Bu durum Ramazan’ın mane-
vi ağırlığından sıyrılıp, gösteri 
toplumuna uygun şovlaşması-
nın en somut göstergesi.

Gösteri Unsuru Olarak Sema
Sema dönmek artık 

TV’lerdeki kliplerde şarkıcıya 
eşlik eden profesyonel dans-
çıları andırıyor. Sema dön-
mek tasavvufi anlamlarından 
soyunup renklendirilmiş (kırı-
mız, yeşil vb) tennureler, kadın 
semazenler ile bir manevi disko 
havası veriyor.

Pan kapitalizm evresinde 
artık kapitalizm kültürleştiği 
için, sistem kendini değerler 
ve değerler ile halelenmş nes-
neler, imgeler üzerinden üre-
tir. Bu bakımdan post kapita-
lizm de denen tüm kapitalizmi 
en güzel tanımlayan şey imaj-
lar ve bu imajların serbest dola-
şıma girdiği, simülasyon evre-

si olarak gösteri toplumu. Bir 
hayli kavram kullandım doğal 
ki aşina olmayanlar için bu 
kavramlar bir şey ifade etmi-
yor. O yüzden önce kavramla-
rı bir ölçüde tanımlayıp sonra 
bu kavramlar üzerinden sema, 
semazenler ve ramazan imajı 
olgusunu açıklamaya girişeyim.

Öncelikle pan kapitalizm kav-
ramını kullandığımda bunun-
la kastım, kapitalist toplumsal 
ilişkilerin tüm toplumsal hayata 
egemen olması ve paranın top-
lumsal ilişkilerin yegâne aracına 
dönüşümü. Post kapitalizm dedi-
ğimde ise kapitalizmin yaşadığı 
değişimi ifade ediyorum. “Post 
kapitalizm”, reel kapitalizmin 
değişen doğasına işaret eden bir 
kavramdır. Bu kavram kapitaliz-
min “üretim” kapitalizmi olarak 
başlayan serüveninin, yirminci 
yüzyılın sonlarına doğru “tüke-
tim” kapitalizmi şekline bürün-
düğünü ifade etmek üzere kul-
lanılmaktadır.

Simülasyon kavramı da, gös-
teri toplumu kavramı da bu 
değişen yapı ile ilişkili kavram-
lar. Simulasyon görüntülerin 
artık herhangi bir orijine ya 
da kaynağa gönderme yapma-
dan yani sembolik mahiyetin-
den tamamı ile soyunup kendi 
başına bir gerçeklik kazanması-
nı ifade eder. Kopyayla mode-
lin birbirine karıştığı, imge 
tüketiminin refahla özdeşleşti-
ği, medyatize edilerek dolayım-
sız haklarından yoksun bırakı-
lan atıl köleler topluluğunun 
tam bir bellek yitimine uğraya-
rak hakikat duyumunu yitirdiği 
sahte-uygarlığın asli ögelerin-
den birisini ifade eder bu kav-
ram. Gösteri toplumu adından 
da anlaşılacağı gibi sahnelik 

Dosya

Her iki medya da iftar program-
larının en değişmez bölümü yemek 

bölümü. Orucun sonuna yaklaşan ve 
açlığı artanların karşısında çoğunlukla 
bir hanım aşçı, malzemesi pahalı olan (ki 
bunlar genellikle etli yemekler ile çeşit-
li tatlılar) birkaç yemeği orada hazırlı-
yor. Böylece çoluk çocuk ağız sulanarak 
o yemekleri yemiş gibi oluyor (burada 
gibi kavramı önemli, olayın yapaylığını 
anlatıyor) tabi görsel medyadan aşağı 
kalmayan yazılı medya da, TV’lerle en 
başta bu alanda yarışıyor. 



bir toplumu anıştırır. Bireyden 
etkinliklere dek her şey adeta 
bir sahne gösterisini anımsa-
tırcasına sergilenir, göstermek, 
göze çarpılmasını sağlamak 
yegâne amaçtır.

Debord’a göre toplum bir 
bütün olarak artık gösterinin 
bizatihi kendisidir ve toplum her 
yönden gösteri tarafından kuşa-
tılmıştır. Medyadan akademiye, 
tarihten bilgi ve kültüre, turizm-
den kente, gündelik hayatta 
kullandığımız dilden sanata, boş 
zamandan bilime, bilimsel bil-
giden sosyolojiye, ideolojiden 
bireysel varlığımıza, her şey gös-
terinin bir parçası, daha doğ-
rusu bir gösteridir ve ‘gösteri 
toplumu’nu beslemektedir. Bu 
nedenle sık sık sözünü ettiğim 
gibi bu toplumsal evre totali-
ter bir evredir. Çünkü teknolo-
ji ile cihazlanan güç odakları ile 
siyasal erk eksiksiz bir denetim 
imkânına kavuştuğu gibi birey-
lerin zihinlerini de yönlendirir. 
Toplumsal atalet denen şeyin 
nedeni de budur, çünkü bu top-
lum insanları konfora/refaha 
gömerek uysallaştırır.

Türkiye Özal’dan bu yana 
postmodern kapitalizm denen 
ve temel olarak tüketime odak-
lanan bir evrede; bunun sonu-
cu olarak her şey tüketilebilir 
bir imge ve her şey gösterinin 
bir parçası. Çünkü bu toplumsal 
süreçte asli olan hiçbir şey kal-
madığı gibi her şey görselleştiril-
diği için insanlar birer seyirciye 
dönüşürler. Sistem kendi muha-
lefetini de gösteriye dönüştür-
düğü için olan şey bir siyasi ya 
da toplumsal hareketin, fikrin 
içinin boşalması, kendi özelikle-
rini yitirerek tüketilebilir bir şeye 
dönüşmesidir.

“Toplumsal anlam sadece 
anlık olana, ya da hemen sonra 
ivedi hale gelecek olana ve her 
zaman bir başka ivediliğin yeri-
ni alana atfedildiğinde, medya-
nın kullanım biçimlerinin yay-
garacı ve sonsuz bir anlamsız-
lığı garanti ettiği görülebilir”.*

Bir nevi kehanet halini kaza-
nan gösteriye dayanan simülas-
yon toplumunda medya üzerin-
den insanların anlık olan üze-
rinde yoğunlaşarak unutmala-
rının sağlanması ve toplumun 
hafızasız bir algıya dönüşmesi 
söz konusudur. İmajlar toplu-
mu görüntüye odaklandığında 
unutkan bir toplumdur.

Bunların bir sonucu olarak 
geçmişte sembolik bir şey olan 
sema dönmek bugün sahip 
olduğu anlamdan boşalarak 
alelade bir sahne gösterisine 
dönüştü. Artık hiç kimse ten-
nurenin kefen olduğunu, deste 
denilen ve semazenin üzerine 
giydiği siyah hırkanın ise topra-
ğı, sikke denen başlığın mezar 
taşını simgelediğini düşünmez, 
düşünse de bu onun için bir 
anlam ifade etmez. 

Çünkü bugünün gerçekliği 
ölümü unutmak ondan kaçmak 
üzerine kuruludur. Oysa der-
viş semazen (semazenler eski-
den ehli tarikti ve sema öğre-
nimi ile derviş suluku birlik-
teydi) sema ederken kendini 
Allah’ın arşı etrafında dönen 
melekler gibi hissederek yok-
luk duygusunu tadar, ölümün 
bir yok oluş değil bir yeniden 
doğuş olduğunu bilerek Şeb-i 
Aruz’un yani ölüm gününün 
düğün gecesi olduğunu düşü-
nerek nefsini arındırırdı. Yani 
sema dönmek dervişin eğitimi-
ni bir parçası olduğu gibi ona 
metafizik birtakım açılımlar ya 

da keşfler sağlardı.
Şimdi ise dans bilen kişi 

semazen olarak ortaya çıkıp, 
dönerken bunları anımsasa 
bile hissetmez. Üstelik bu onun 
mesleği, profesyonelce gerçek-
leştirdiği bir işi olduğundan 
bu manevi semboller ile süluk 
içinde olduğunu idrak etmek 
bir yana, bu işten alacağı para 
için pazarlığı rahatça yapar. 
Böylece sema gösterileşirken içi 
boşalır manevi anlamlarından 
soyunup bir manevi görünüm-
lü baleye dönüşür. Yani sema-
zen bir imge, tüketilebilir bir 
görüntüye dönüşürken, sema 
da bir sahne şovuna dönüşür.

Aynı olgu bir bütün ola-
rak ramazan için de geçerli. 
O yüzden yaşadığımız zaman-
larda orucun başı eğiktir ve 
serzenişte bulunarak, medya-
ya medya ile cevap vererek 
(üstelik aynı metodları uygu-
layarak) bu “tağuti” düzenle 
mücadele edilmez. Bunun için 
Müslümanların para ile ilişki-
sinin kökten değişmesi gere-
kir ki bu da bugün için epeyce 
zor gözüküyor. Çünkü iyi niyet-
li Müslümanlar hâlâ esas müca-
deleyi kemalizme, pozitivizme, 
materyalizme karşı verirken sis-
temin Müslümanlığı köklü bir 
biçimde dönüştürdüğünün far-
kında bile değil. Kapitalizme 
meydan okumayan bir dindar-
lık biçimi onun tarafından içi 
boşaltılmış bir posaya dönüş-
mekten ne yazık ki kurtulamaz.

Her şeye rağmen 
Ramazan’ınız bereketli ve 
feyizli olsun. Allah Ramazan’ın 
bereketinden hepimizi nasip-
lendirsin.

*  Guy Debord (2006), Gösteri Toplumu ve 
Yorumları, Çev: Ayşen Ekmekçi, Ayrıntı 
Yayınları, s. 154.
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Moderniteyi, sözlüklerde 
araştırdığınızda veya moder-
nizm üzerinde çalışan uzman-
larla görüşmeler yaptığınızda 
geleneksel ve dini olan bütün 
ritüelleri, geçmiş kültürleri dış-
layan, onlara hayat hakkı tanı-
mayan retçi bir tavır olduğu-
nu görürsünüz. Modernizmin 
gelenek karşıtlığı olarak ortaya 
çıktığını fark edersiniz. 

Modernizm, birey ve toplu-
mun, bütün yaşam alanların-
da geleneksel değerleri red-
dederek değişimini ve modern 
hayat tarzına uyum sağlama-
sını hedeflemiştir. Mantığında 
öteki vardır, ötekini ehlileştir-
mek vardır. Ben ötekilerden 
üstünüm, onları denetlemeli-
yim, eğitmeliyim, bana benzet-
meliyim. Benzemeyeni de yok 
etmeliyim. Hayat hakkı tanıma-
malıyım, yeryüzünden silmeli-
yim vardır.

Modernite yıkıcı güç üzeri-
ne, geleneksel yapılar ise insa-
nın yaratılışına uygun kültü-
rel değerler üzerine kuruludur. 
Modernizm kültürel değerlere 
düşmandır, onlarla daima savaş 
halindedir. İnsanın geçmişi ile 
bağ kurmasına yarayan güzel 
ve ahlaki ne kadar değer var ise 
bunların hepsine düşmandır, 
hepsini yok etmeyi hedef almış-
tır. Modernizm bütün toplum-

lara çıplaklık, alkol ve uyuştu-
rucu ilerleme ve yenilik olarak 
sunmuştur.

Gayri ahlaki kurallar, dini 
ve din dışı bütün geleneksel 
yapılarda kabul görmediği, tas-
vip edilmediği halde moder-
nite içinde yer edinebilmekte-
dir. Homoseksüellik ve fahişelik 
insanlık tarihi boyunca hemen 
hemen tüm toplumlarda ahlak 
dışılık olarak bilinirken modern 
anlayışta “sex işçiliği” ve fark-
lı bir cinsel tercih adıyla makul-
leşmiştir.

   
Mahalleyi ve Mahalleliyi 

Değiştirmek
Modernitenin tüm dünya-

ya aşılamaya çalıştığı küresel 
yaşam biçimi, ulaştığı her yerde 
mahalleyi, mahalle kültürünü 
dağıtıp mahalleliyi parçaladı-
ğı gibi, ülkemizdeki saldırıla-
rı sonucu maalesef bizde de 
mahalle kültürü denebilecek 
şeyler çok azaldı, hatta azınlık 
bir grubun yüksek duvarlarla 
korunan modern hayat tarzının 
yaşandığı mahallelerde mahal-
leli bile kayboldu. Modernizm 
kentleşme ile oluşturduğu 
mahalle baskısıyla mahalleyi 
değiştirdi. Mahallelerde sözü 
dinlenen, uyarılarına dikkat 
edilen köklü aileler kalmadı. 
Mahalleli bireyselleşti, araların-

da dayanışma azaldı. Mahalle 
küresel değerlerin baskısı altın-
da ezilir hale geldi. Mahalleye 
yeni anlayışlar ve değerler yer-
leşti. 

Modernizm; daha öncele-
ri kendisine benzemekte fazla 
zorlanmayacağını düşündü-
ğü zengin, şımarık, üst sını-
fın yaşadığı mahalleleri değiş-
tirmede etkili oldu. Bu mahal-
lelerde kurduğu ve içerisinde 
dikte ettirmeye çalıştığı kendi 
hayat tarzının öncüleri olan 
uluslararası markaların bulun-
duğu büyük alışveriş merkez-
leri ile modernizm, bu sınıfın 
hayat tarzını çabucacık değiş-
tirmeyi başarmıştır.  

                 
Mahallemizdeki 

Kaybettiğimiz Değerler 
Modernizm mahallede sos-

yal düzeni sağlayan tüm kurum-
lar ve ilişkileri yok etmiştir.

Mahallenin koruyucu kal-
kanı olan değerlerin kontro-
lü fertlerin üzerinden kalk-
mış, insanlar bireyselleşmiş-
tir. “Kime ne”, “o ne karışır”, 
“ona mı düştü”, “sen kendi-
ne bak” ifadeleri büyük küçük 
herkesin diline pelesenk oldu. 
Kimse kimsenin uyarılarını 
dikkate almaz hale geldi, rol 
model olan mahalle ağabeyle-
rinin, ablalarının, pamuk sakal-
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lı dedelerinin, ak yazmalı nine-
lerinin, racon kesen delikanlı-
larının, kimin kızı kime müna-
sip araştıran ve çöpçatanlık (!) 
yaparak gençlerin yuva kur-
malarına destek veren güzel 
insanların yerini, pop star-
lar, dizi oyuncuları, manken-
ler işgal etti. Camideki hocala-
rın ve okuldaki öğretmenlerin 
yerini dedi kodu yazarları, ast-
rologlar, ablanız ve ağabeyiniz 
diyor ki köşeleri, televizyonlar-
daki reyting uğruna her türlü 
bayağılığın sergilendiği, kadın 
ve erkeğe kocanızı veya karı-
nızı nasıl aldatırsınız gibi yuva 
birliğine ateş eden, program-
lar aldı. Mahalleliye tecrübesiy-
le ve olgunluğuyla örnek olan 
dedelerin, ninelerin mahalle 
büyüklerinin yerini toplumun 
ekonomik değerlerini hortum-
layıp çalan işadamları kılıklı 
insanlar aldı.

Diğer taraftan gelir düze-
yi itibariyle üst sınıfı oluşturan 
kesimlerin mahallesinde satı-
lan uluslararası marka ürünler, 
varoş tabir edilen yerlerde açı-
lan alışveriş merkezlerinde de 
aynı tarzda mahallelinin kar-
şısına çıkarıldı. Normalde tica-
ri olarak düşünüldüğü zaman 
uluslararası marka ve ürünle-
rin alım gücü zayıf olan bu 
insanların yaşadığı mahalle-
lerde bulunmaması gerekir. 
Ancak mahalleyi dönüştürmek 
ve burada yaşayanları kendine 
benzetmek isteyen modernizm, 
ekonomik yönden başlangıç-
ta hiç de kendisi için verimli 
olmayan bu yerlerde dönüşü-
mün öncülüğüne soyunmuştur. 
Mahalleyi dönüştüren bu mer-
kezler modernizmin ileri kara-
kolu olmuşturlar. 

Orta sınıf tabir edilen insan-
ların yaşadığı bir semtte uğra-
dığım böyle bir alışveriş mer-
kezinde uluslararası markaların 
kafe ve yiyecek mekânları tık-
lım tıklım dolu iken, bitişiğin-
deki bizden (yerli) olan köfteci, 
dönerci, dondurmacı dükkan-
ları boş denecek kadar az kişi-
ye hizmet veriyordu. Başörtülü 
(geleneksel veya bilinçli örtülü) 
hanım, sakallı ve bıyıklı erkek, 
yerel ve milli kıyafetler giy-
miş kadın ve erkek sayısı bir 
elin parmaklarını geçmeyecek 
kadar azdı. 

Bu merkezler sırf para 
kazanma mantığıyla oluşturul-
duğundan olsa gerek yaşlıla-
rın gerekse yorulanların dinle-
neceği banklar ve oturma yer-
leri konulmamıştı. Alafranga 
tabir edilen klozet türü tuva-
letlerin yanında alaturka tuva-
letler yoktu. Süt çocukları için 
emzirme odası düşünülmemiş-
ti ki, bizim yaşam tarzımızda 

olmayan sokakta uluorta çocuk 
emzirmek, koridorun orta 
yerinde bir kadın tarafından 
yerine getiriliyordu. 

Modernizm son zamanlar-
da özellikle halkları Müslüman 
ülkelerde ılımlı İslam projeleri 
ile Müslümanların düşünce tar-
zını değiştirmeye ve etkilemeye 
çalışmaktadır. Müslümanların 
kafalarını çelme, yaşam biçim-
lerini değiştirme, kıyafet tarz-
larını kendine benzetme, ken-
dilerindeki gibi rüşvet alan, yol-
suzluğa bulaşmış siyasal ikti-
darlar ve Müslüman kitleler 
türetme projelerine ağırlık ver-
mektedir. Çıplak dolaşıp oruç 
tutan, namaz kılıp faiz alan, 
Müslüman’ım deyip zulüm 
ve haksızlık yapan, bir olan 
Allah’ın yanına kutsallaştırılmış 
başka ilahlar ekleyen insan tip-
leri, modernizmin değer eroz-
yonuna uğrattığı insanlardır. 

Bu projelerin tesiri altın-
da maalesef bazen Müslüman 

Dosya

Müslümanların kafalarını çelme, 
yaşam biçimlerini değiştirme, kıya-

fet tarzlarını kendine benzetme, ken-
dilerindeki gibi rüşvet alan, yolsuzluğa 
bulaşmış siyasal iktidarlar ve Müslüman 
kitleler türetme projelerine ağırlık ver-
mektedir. Çıplak dolaşıp oruç tutan, 
namaz kılıp faiz alan, Müslüman’ım 
deyip zulüm ve haksızlık yapan, bir olan 
Allah’ın yanına kutsallaştırılmış başka 
ilahlar ekleyen insan tipleri, moderniz-
min değer erozyonuna uğrattığı 
insanlardır. 
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bireyler ve kurumlar da kal-
maktadır. Modernizmin sundu-
ğu projelere ilgi gösterilmek-
te, istemeden de olsa değişime 
alet olmaktadırlar. 

Neşe! Muhabbet! İşte 
Sultanahmet!

Ramazan ayı vesilesi ile şehir-
lerin pek çok yerinde rama-
zan şenlikleri adı altında dini 
bir görev olan oruç ibadeti 
ve Kur’an ayı olan ramazanın 
manevi iklimi ile hiç bağlantı-
sı olmayan gösteri ve eğlence-
ler maalesef muhafazakâr olan 
parti ve belediye başkanları tara-
fından düzenleniyor hale geldi.  

Ramazanda Sultanahmet 
denilince Sultanahmet Camii ve 
o camide coşkuyla kılınan tera-
vih namazı ve dini yayınların 
sergilendiği kitap fuarı akılla-
ra gelirdi. Şimdilerde ise rama-
zanlar adeta şenliğe dönüştü-
rüldü. Bakın dönüşüm ve yoz-
laşma hangi boyutlara ulaşmış 
bir örnekle anlatayım.

İstanbul’da Eminönü beledi-
ye başkanının ramazan şenlikle-
rini bez afişlerle nasıl duyurdu-
ğunu gördüğüm zaman moder-
nizmin meydana getirdiği eroz-
yonun boyutlarının dehşetini 
de anlamıştım. Ramazan’da 
insanlar Sultanahmet’e Neşe, 
Muhabbet! İşte Sultanahmet 
afişleri ile eğlenceye ve neşe-
lenmeye çağırılıyordu.  

Bu sloganla Sultanahmet 
meydanını Ramazan gece-
si dolduran vatandaşlar yük-
sek sesli müzik eşliğinde mey-
danda neşe ve muhabbetle 
eğlenirken, hemen bitişiğin-
deki Sultanahmet Camii’nde 
cemaat maalesef müziğin ritmi 
altında teravih namazlarını eda 

etmek zorunda kalıyorlardı. Bir 
yanda camiin duvarının yanın-
da müzikli ramazan eğlence-
si, aynı anda camiin içerisinde 
namaz ibadeti! 

Bir zamanlar Sultanahmet’te 
teravihler cami imamı Sadettin 
Kaynak’ın söylediği ve cemaati 
hem dinlendiren hem de huzu-
ra kavuşturan ilahileriyle kılı-
nırken, şimdilerde caminin biti-
şiğinde yayınlanan, cami içe-
risinde namaz kılan cemaate 
saygı duymadan çalınan pop ve 
arabesk müziğin gürültülüsüyle 
kılınır hale geldi. Modernizmin 
Müslüman kafa yapısındaki 
değişimi herhalde özetleyen 
güzel bir örnek. 

Mehterle Historia Açılışı
Bir örnek de tarihi yarımada 

denilen Fatih’ten. Belediye baş-
kanı Fatih’e bir alışveriş mezke-
zi kazandırıyor. Ancak alışve-
riş merkezine koyduğu isim çok 
manidar: Historia!  

Yerli ve bizden bir isim bula-
mamış olacak ki her tarafı tarih 
kokan, Osmanlı medeniyeti-
nin mührünü taşıyan Fatih’te 
bir alış veriş merkezine Historia 
ismini vermekte bir sakınca gör-
memiş. Bir garabet daha söyle-
yeyim sizlere, Historia adlı alış-
veriş merkezinin açılışı ise meh-
ter takımı ile yapılıyor. 

Mehter Osmanlının fetih 
sembollerinden birisi iken, yani 
askerleri yeni yerler fethet-
meye teşvik ederken, maale-
sef şimdilerde o mehter, kadim 
Osmanlı başkentinin, moder-
nizm tarafından işgalinde öncü 
olarak kullanılıyor. Bu örnek-
ler modernizmin kafaları nasıl 
değiştiğinin, en acıklı ve çarpı-
cı örneğidir.  

Ne Yapmalı?
Karşımızda bir değer-

ler savaşının var olduğunu 
asla unutmamamız gerekir. 
Bu saldırılar da bunun içindir. 
Yapılan bu saldırılar ve ortaya 
çıkan değer ve zihin kaymala-
rına karşı bireysel ve toplum-
sal direnişler ortaya konulma-
lıdır ki değerler savaşında galip 
gelelim. Değerlerimizi yok ede-
rek beynimizi yıkamak iste-
yen, ancak o zaman modern 
insan olursunuz diye bizlere 
kendi hayat tarzlarını seçme-
mizi dikte eden emperyalist ve 
sömürgeci mantığa hep birlik-
te karşı koyarak, modernizme 
galibiyet zevki tattırmayalım. 
Bunun için bazı önerilerim ola-
cak:

- Her şeyin yaratıcısı, hakimi, 
düzenleyicisi, Allah’ı tek ilah 
kabul edip, ona teslim olmak 
ve modern ilahlar edinmemek.

- İnanç ve değerlerimi-
zi İslam’ın ana kaynakları olan 
Kur’an ve hadislerden besle-
mek.

-Yaşayış tarzımızı moder-
nizmin bizlere dikte ettirmeye 
çalıştığı azgın ve sapmış insan-
ların yaşayışlarına uydurma-
mak.

- Günlük ibadetlerimizi hiç 
aksatmadan mutlaka yerine 
getirmek ve bunları yapmak-
tan zevk duymak. Zevk alma-
dan, şuursuzca yapılan ibadet-
ler rutinleşir ve insana yük gel-
meye başlar. Buna fırsat ver-
memek.

- Evlerimize ve çocuklarımı-
za zaman ayırmak, onları İslam 
prensipleri ile tanıştırmak, en 
güzel hayat tarzının İslamî 
hayat tarzı olduğunu benim-
setmek.

Dosya
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- Çocuklarımıza moderniz-
min küresel değişim araçları 
olan yabancı marka ürünleri 
alıp giymemelerini, yiyecek tür-
lerini tüketmemelerini sık sık 
hatırlatmak.

- Bireysel yaşam tarzının 
zararlarını anlatıp, düzgün 
ve güvenilir insanlarla birlik-
te olmak, iyiyi, güzeli, doğruyu 
beraber aramalarını ve beraber 
çözüm yolları üretmelerini tav-
siye etmek.

- Zenginleşsek de, sosyal sta-
tümüz değişse de yaşam tarzı-
mızı değiştirmemek.

- Mahalle ve komşu huku-
kunu korumak, yaşlı ve yardı-
ma muhtaçların elinden tutmak, 
çocukların başlarını okşamak, 
onlara hediyeler almak, gençle-
re ağabey veya ablalık yapmak, 
böylece mahalleye yapılan saldı-
rılara karşı mahalle geleneğiy-
le karşı koymak. Mahalleden, 
mahalleliden kopmamak. 
Mahalleli ile bütünleşmek.

- İslam’la ilgili öğrendikle-
rimizin sadece ahlaki öğretiler 
olmadığını, bunların yaşanıla-
rak hayata geçirilmesi ve baş-
kalarına aktarılmasını Allah’ın 
bizlerden istediğini hiç unut-
mamak.

- Çocuklarımızın daha mini 
minnacıkken İslami motifler-
le tanışmalarını sağlamak. 
İslam’ın ahlak ve terbiye kural-
larını öğretmek. 

- Çocuklarımıza öğrettiği-
miz İslami bilgilerin pratiğini 
yaptırmak için camilere götür-
mek, Kur’an’la tanıştırmak, 
İslam tarihini ve bu tarih içeri-
sindeki örnek ve önder kişilikle-
ri anlatmak, çocuğun rol model 
olarak bu şahsiyetleri seçmesin-
de destek olmak. 

- Müslümanlar olarak dini-
mizle yaşayışımızı bütünleştire-
lim. Dinimiz ile yaşayışımız ara-
sındaki farklılaşmayı ortadan 
kaldıralım. Sözlerimizle yaptık-
larımız uyumlu olsun. Özümüz, 
sözümüz bir olsun. Bilelim ki 
gereği gibi yaşamak dönemsel 
değil, sürekli olmalıdır. Gereği 
gibi yaşamak bireysel sorum-
luluğun yanında toplumsal bir 
sorumluluktur.

- Başkalarını suçlamak, 
karanlığa taş atmak yerine, 
sorumluluk alıp görev bölge-
miz olan mahallemizle ilgilen-
mek, örnek abi, abla, anne, 

baba, dede, nine olmak en 

temel sorumluluğumuz olma-

lıdır.

- Her şeyin değerler (iyilik- 

kötülük, hayır- şer) çatışmasın-

dan çıktığını unutmadan, kül-

türel değerlerimize sahiplen-

mek, evimizde, mahallemizde 

yaşanılır hale gelmesini sağla-

mak. 

Modernizmin baskıcı ve 

egemen tutumuna, direnme-

den, karşı koymadan, terk edil-

miş ve unutulmuş insani değer-

leri canlandırma şansının olma-

dığını unutmayalım.
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İNSAN YARADILIŞINA 
AYKIRILIK CİNAYETLERİN 
BAŞLICA SEBEBİDİR. 

Av. Necati CEYLAN/  
Türkiye Gönüllü Teşekküller 
Vakfı Başkanı; Uluslar arası 
Hukukçular Birliği Genel 
Sekreteri

Bir insanı haksız ola-
rak öldürmek bütün insanları 
öldürmektir. Bu sebeple inancı, 
düşüncesi, siyasal görüşü, ırkı, 
uyruğu, cinsiyeti,dini,milleti 
ne olursa olsun insan öldür-
mek suçların en büyüğüdür. 
Cinayetlerin artması insan fıt-
ratına uymayan sistemden kay-

naklanmaktadır. Türk Ceza 

Kanunu’nda ölüm cezası kaldı-

rılmıştır. İnsanlar adam öldür-

menin cezası en fazla hapis 

cezası, nasıl olsa birde af çıkar-

sa birkaç sene ile kurtulurum 

düşüncesi ile çok rahat cina-

yet işlemektedirler. Artık tavuk 

keser gibi tabii bir şekilde cina-

yetler işlenmektedir. Bu vah-

şet toplum katmanlarının her 

kesiminde görülmektedir. Son 

zamanlarda sokak çocukları, 

tinerci vahşeti derken bu gün 

aile içi cinayetler aşırı bir şekil-

de artmıştır. 

Cinayetlerin artmasına 

medyanın,televizyonların, yazı-

lı basının, görsel basının, inter-

netin inkar edilemeyecek kadar 

çok etkisi bulunmaktadır. 

Cinayetlerin işlenmesine olum-

suz ve hatalı yayın ve haber 

akışı da sebep olabilmektedir. 

Özellikle gençler ve çocuklar 

çok etkilenmekte ve filimler 

deki  rolleri üstlenmektedirler. 

Aile cinayetlerinde toplum-

sal dinamikler önemli olup sos-

yolojik olarak değerlendirildi-

ğinde    ekonomik, kültürel, 

sosyal durumlar, aidiyet, kim-

lik, zengin fakir arasındaki 

ekonomik uçurum, orta sınıfın 

silinmesi, işsizlik ve gelir dağı-

lımının başlıca etkenler oldu-

ğu görülmektedir. Bu durumda 

ülkemizde her şeyin hiç de düz-

gün gitmediğini göstermekte-

dir. İnsan ideolojik bir varlık 

olup hem maddi ve hem mane-

vi olarak ihtiyaçlarının karşı-

lanması gerekir. Bu gün mane-

vi değerler kaybolmuş, dünye-

vi hayat öncelenmiştir. Bütün 

bunlar aile içerisindeki cinayet-

leri tetikleyen faktörler arasın-

dadır.   

Problemin çözümü,insanın 

ve toplumun fıtrata uygun ola-

rak yaşam tarzını seçmesi,Kur’an 

ve sünnet doğrultusunda yaşa-

maktır. Erdemli bir fert ve top-

lum olmalıyız.

MEDYA: ŞİDDETİN ESTETİZE 

EDİLEREK SUNULMA YERİ

Nevin Meriç/ İlahiyatçı, 

Yazar, İstanbul Müftülüğü 

Fetva Komisyonu Üyesi

Modern zamanlarda tekno-

lojik gelişme insan hayatına 

‘sanal alem’i dahil etti. Böylece 

insanlık  hayatın içine dahil 

40 UMRAN EYLÜL ’09

SORUŞTURMA

“Geliştiğimiz, ilerlerlediğimiz, zenginleştiğimiz, 

küreselleştiğimiz” ! bir zaman  diliminde daha sağlıklı bir 

toplum görüntüsü ile neden karşılaşamıyoruz?

Necati Ceylan
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olarak değil seyrederek öğren-

me formuna geçti. Bilgiye ulaş-

ma kolaylığı ve hız bu öğren-

me formatını cazip hale getir-

di. Ne varki her gelişme bün-

yesinde olumsuz durumları da 

taşır. Medya da insanı kendi 

gerçeğinden kopartarak sanal 

alem içinde yaşamasını sağla-

dı. Burada iki saç ayağı dikkat-

leri çekti. Medyanın kontrolü 

kimin tasarrufunda ve bu nasıl 

neye göre olacaktı. Medya kur-

maylarına göre ahize vatanda-

şın elinde olduğuna göre kont-

rol de ahizeyi kullanandaydı. 

Ne var ki gerçeğin böyle olma-

dığı çok kısa zamanda açığa 

çıktı. Medya idarecileri ürün-

lerini insan psikolojisi ve gün-

delik hayatın işleyişine göre 

düzenlediklerinde artık kont-

rol de medya idarecilerinin 

eline geçti. Burada en çok kul-

lanılan arguman ‘vatandaşın 

isteğinin bu’ şeklinde lanse 

edildi. 

Özel hayat, ölüm, cinsellik, 

kan, şiddet bazen açık bazen 

de örtük şekillerde hemen 

hemen her programın içine 

yerleştirildi. Görselliğin mer-

keze alınmasıyla insanı üzen, 

sıkıntıya sokan her olay este-

tize edildi. Bu süreçte cena-

zesi başında kendini kaybet-

miş yakınlar kameramanın 

ödül alacağı bir kareye dönüş-

tü. Ve tabi insanın en ilkel 

güdüsü olan şiddet medyanın 

sık sık müracaat ettiği konu 

oldu. Çizgi filimlerle çocukla-

ra, haberlerle topluma, dizi-

lerle ailelere sürekli şiddet içe-

ren görüntüler pompa edil-

di. Şiddet konusunda yapılan 

eleştiriler, rayting hesapları-

na kurban edildi. Ölçümlerde 

eksilen puanlar şiddet sahnele-

riyle tekrar alındı. Böylece şid-

det medyanın vazgeçemeye-

ceği sahnelerden oldu. Süreç 

ekran karşısındakileri hesap 

edilemeyecek şekilde etkiledi. 

O kadar ki bir oda da annesini 

öldürüp, diğer oda da arkadaş-

larıyla eğlenen çocuklar üretil-

di. Evet bu bir medya üretimiy-

di. Modern dünyanın sorum-

suz, hesapsız, kaygısız sade-

ce ‘ben’ üzerinden inşa edilen 

insanına bir örnek olarak kar-

şımıza çıktı. Değerler, hayat 

asli kimliğinden kopartıldı-

ğında ‘nefsi emmare’ tavan 

yaptı. Buradan kurtuluş elbet-

te mümkün. Öncelikle insana 

merhamet eğitimi verilmeli. 

Merhamet, maneviyat ve tabi 

yaratan-yaratılan ilişkisine dair 

bilgilenme ve davranma biçim-

lerini gerçekleştirmesini sağla-

yacak eğitim imkanları sağlan-

malı. İnsanın kan dökücü yönü 

herkesin malumu ama bunu 

hayra yöneltecek şekilde revi-

ze etme de ancak maneviyat 

eğitimiyle mümkün.  

Saliha Erdim/ Eğitimci

Allah-ü taala kâinatı ve için-
dekileri, bir oluş ve bozuluş 
kanununa gör yaratmıştır. Oluş 
kanunları devredeyse sistem 
olur, devreden çekildiğinde ise 
sistem çöker ve onun yerine, 
öngörülmeyen başka ve yanlış 
bir sistem devreye girer. Kendi 
yapıp ettiklerini de bu sisteme 
göre yapan Rab’bimiz (iradesi 
ile bunun dışına çıkması hariç), 
bizden de bu sistemleri bilip 
ona göre yaşamamız için kural-
lar vazetmiştir.

Bozucu etki, yapıcı etki-
den daha güçlü ise, daha fazla 
zarar söz konusu olur. Bir insa-
nın ya da toplumun bozulma-
sı, önce bilgi ve inanç kaynak-
larının kirlenmesi ile ortaya 
çıkar. Bu açıdan baktığımızda 
bu ikisi de paralelik arzeden bir 
işleyişe sahiptir. Bunları taki-
beden bir de rızık kirlenme-
si vardır ki, bunlar, akıl, ruh ve 
bedenin ifsad edilmesi anlamı-
na gelir. Hangi gıda ile besle-
nirsek, bünye ona uygun belirti 
verir ve bir sonucun birden çok 
sebebi olabilir. Bozulma, genel-
de temel taşı anlamına gelecek 
yapının sarsılmasıyla ilk adımını 
atar ve giderek fertlerden top-
luma yayılan bir gidiş sergiler. 

Nevin Meriç

Saliha Erdim
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Bunu besleyecek her şey, bu 

yayılmayı tetikler. 

Toplumun bel kemiği olan 

aile zarar gördüğünde top-

lum felç olur. Aile zarar kay-

naklarından uzaklaşmayı seç-

mediğinde, bizzat zararın kay-

nağı olur. Bugün ne yazık ki 

pek çok aile,  çocuklarına en 

büyük zararı kendisinin verdi-

ğinin halâ farkında değil gibi 

görünmektedir. Kendilik algısı 

bozulmuş, özgüveni ve değer-

lilik duygusu ayakta durmasına 

yetmeyecek kadar zarar gör-

müş bir halde sosyalleşmeye 

çalışan çocuk, kendine gelme 

savaşı vermekten, başka şey-

ler plânlama aşamasına geçe-

memektedir. Çocuklar çoğun-

lukla, zihinlerinde kendile-

ri ve toplumları ile ilgili, ken-

dilerinin mimarı olabilecekleri 

bir hayal ve ideal taşımıyorlar 

çünkü görmüyorlar. Din, yap-

tırım gücünü kolaylık ve alış-

kanlıklara devrediyor bu dön-

güde, ilâveten  dizilerle ve 

olumsuz örneklerle pekiştirilen 

yeni ve hemen intibak edilive-

ren hayat biçimine dair deği-

şiklikler, çok kolay kabul görü-

yor. Çünkü; mihenk taşı anla-

mına gelecek sabitlerimiz kal-

mamış ya da yetersiz. İnsanın 

rahatı amaçlanarak geliştirilen 

teknoloji, insanın tuzağı duru-

munda. Kendimizi sorgulama-

mıza sebep olacak manevi yön-

den kuşatıcı ve doyurucu ilişki-

ler pek yok. Amaçlar ile araçlar 

yer değiştirmiş, para ve mevki, 

pek çok değerin ve insanlı-

ğın önüne geçmiş durumda ne 

yazık ki. 

Ailenin çocuğa vermeye 

çalıştığı değerler ise, araların-

daki iletişimsizliğin psikoloji-

si ile kolaylıkla buharlaşıveri-

yor. Bu durumda ortaya aile-

den kopuk, değer gördüğü 

yere kolaylıkla entegre olabi-

lecek, anlık ve kişisel hazları 

için hareket eden bir insan tipi 

yetişiyor. Ailede ihtiyacı gideri-

lemeyenler, bu ihtiyacı dışarı-

dan gidermek zorunda kalırlar. 

Başta şartsız sevgi, şartsız saygı 

ve değer vermek olmak üzere, 

çocuklar hatta yetişkinler, duy-

gusal açlıktan ölmek üzereler. 

Fertlerdeki Allah inancı-

nın ve bunun hayatın içinde-

ki görüntüsünün ilk kayna-

ğı ailedeki modellik ve eği-

tim iken, bu konudaki yoksun-

luk ve telâfi edici başka unsur-

ların da yokluğunda, din dışı 

fakat dinden sayılan bir anlayış 

gelişir. Bununla yaptıklarımıza 

kılıf uydurarak kendimizi din-

dar addetmemize sebep olur 

ki bu anlayışın hayata müda-

hale yeteneği yoktur. Sokaklar, 

vicdanların ve toplumsal aklın 

görüntüsünü yansıtan birer 

ayna gibidir. Temizlikten tutun 

da fertlerin giyim kuşam, ile-

tişim biçimi ve taşıdığı inancın 

görüntüsüne varıncaya kadar, 

bize ciddi bilgiler verir. İşte pek 

çok olayın yaşandığı sokak-

lar, toplum vicdanının ve deği-

şim sürecinin seviyesini göste-

rir. Rotadaki en ufak bir sapma 

bile, her saniye artan farklı-

lık anlamına gelir ki toplum-

sal etkilenme ve hele de bozul-

malar, karesiyle değil küpüy-

le ifade edilecek kadar çok ve 

hızlı olur. Düzeltme gayretleri 

şikâyetten öte gitmeyince, top-
lum cinnet geçirmeye başlar. 
Kimse düzeltmeye kendinden 
başlamadığı, çoğunlukla seyir-
ci kaldığı ve ne yapacağını bil-
mediği, üstelikte araştırıp bul-
madığı için, her olayda top-
lum biraz daha kan kaybedi-
yor. Yaşananları izlemenin ve 
istatistik sonuçlarını üzülerek 
aktarmanın bu gidişin durma-
sı anlamına gelmediğini zanne-
diyorum anladık. Senaristlere 
yapımcılar doğru hayat örnek-
lerine dayalı senaryo teklifleri 
götürüp, hiç olmazsa dizilerle 
sık sık doğru örneklerin izlen-
mesini acilen sağlamalılar diye 
düşünüyorum. Belki asıl sorum-
lu olan biz anne babalar, kendi 
rollerimizin önemini anlarız da, 
nasıl yaşamamız gerektiğini 
öğrenmek için asıl kaynakları-
mıza yöneliriz.    

Metin Karabaşoğlu/ Yazar 

Modern zamanla-
rı en iyi özetleyecek ifadeler-
den biri, onun ‘akleden kal-
bin parçalanışı’nı temsil etti-
ğidir. Ruhu inkâr eden, kalbi 
yok sayan, şefkat ve merha-
met gibi iki muhteşem duy-
guyu insanın ‘hayatta kalma 
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Metin Karabaşoğlu
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içgüdüsü’ne dayandıran, aşkı 

ve sevgiyi ‘beynin kimyası’ ile 

açıklama gayretine giren bir 

çağdan söz ediyoruz.

Her şeyi maddeye indirge-

me arayışı içindeki bu bakış 

açısıyla, aklın hem vahiyle irti-

batı kopartıldı; hem insanı 

insanı yapan en temel duygu 

ve donanımlarla. Kur’ân insan-

lığa ‘akleden kalb’in haberini 

vermişken, modern zamanlar 

aklı kalpten bağımsız ele aldı-

ğı gibi, önce ‘zihin’e, sonra 

‘beyin’e kadar bir indirge-

mecilik yaşandı akıl için. T.S. 

Eliot’un modern zamanları 

‘Çorak Ülke’ye benzettiği ünlü 

şiirinde aklın ‘hikmetten bilgi-

ye, bilgiden malumata, malu-

mattan veriye’ doğru düşü-

şünden, böylece o güzelim 

hayatın yerini de ‘yaşantı’nın 

almasından şikâyet ettiğini 

hatırlayalım.

Türkiye toplumunda son 

birkaç yılda yaşanan çözülme 

emarelerinin, bu arada özellik-

le şoke edici cinayetlerin, hele 

ki anneye, babaya, kardeşe, 

bütün aileye yönelik tasarlan-

mış cinayetlerin bu gibi olay-

lardan uyarlanmış filmlerden 

de öğrendiğimiz üzere, daha 

önce Batıda yaşanmış (ve halen 

yaşanmakta olan) olaylar oldu-

ğunu hatırlayalım.

Burada en önemli düğüm 

noktalarını şöyle görüyorum:

1. Aklın nefsin eline düşme-

siyle ve sözüm ona ‘akılla açık-

lamanın’ durumu ortaya koy-

maya yettiğine ‘inanılmasıyla’ 

birlikte kalpsiz ve merhametsiz 

bir ruh haline doğru yol alın-

ması.

2. Varoluşun ‘varoluşçu’ ve 

‘nihilist’ bir yorumunun belki 

felsefe kitapları yoluyla değil, 

ama romanlar, müzikler ve 

filmler yoluyla toplum taba-

kalarına doğru inceden inceye 

nüfuz etmesi...

3. Hayatı ‘psikiyatrize eden’ 

bir anlayışın yayılmasıyla, 

yaşadığımız her türlü negatif 

ruh halinin ve karşılaştığımız 

her türlü başarısızlığın ‘çevre 

şartları’na, özellikle de ‘içinde 

büyüdüğümüz ortam’a dayan-

dırılmasıyla nefsin temize çıka-

rılması ama o çevrenin insanla-

rına karşı öfke biriktirilmesi.

Bu üç olgunun da haya-

tın zihinle açıklanıp sorunların 

zihinle çözülebileceği yanılgı-

sıyla irtibatlı olduğunu rahat-

lıkla görülebiliriz. Bu yanılgıyı 

aşmak ve iç dünyalarda vahyin, 

kalbin ve merhametin saltana-

tını (yeniden) kurmak gerek. 

Bu nasıl olacak derseniz, uzun 

uzun düşünmek gerekiyor...

Ümmühan Atak/ Yazar

Gün geçtikçe, veya ‘geli-

şip ilerledikçe’, bahaneler/

gerekçeler üretiyor olduk. Her-

kesin kendini haklı görmesi-

ne yetecek gerekçeleri var. Bu 

gerekçeler insanın aklını alı-

yor çoğu zaman. “Aşk için her 

şey mübahtır” sözünü eski-

den pembe dizilerde duyardık. 

Bugün komşumuzun kızı bile 

bir yandan danteliyle meşgul 

olup bir yandan bunu söyleye-

biliyor.

Bir kadın, kendisini bir 

başka erkekle yakalayan çocu-

ğunu öldürmüştü. Ve bu kadın 

haftalarca bir şov programına 

çıkıp gözyaşı döktü. Hepimi-

zi kandırdı. Kandırdı, çünkü bir 

‘TV yıldızı’(!) olmak onun da 

kanını kıpırdatmaya yetti.

Televizyon bize bahaneler 

öğretiyor. Bir arkadaşı öldür-

menin gerekçelerini gösteri-

yor. Bir anneyi sokağa atma-

nın, bir çocuğu öldüresiye döv-

menin, yengesini fare zehriyle 

öldürmenin ‘olabilirliği’ni anla-

tan haber bültenlerinin zarar-

ları bu. Herkes bu zararlardan 

bahsediyor, herkes farkında bu 

tür haberlerin ‘bütün çıplaklı-

ğıyla’ yayınlanmaması gerekti-

ğinin… 

Ama ya reytingler ne ola-

cak?!

Birilerinin daha refah ve 

huzur içinde yaşaması için, biri-

lerinin de hazin öyküleri olma-

lı!

 Artık suç daha kolay duyu-

luyor, daha hızlı algılanıyor, 

daha çabuk kabullenilip ilk 

fırsatta tekrarlanıyor! Hazım 

problemi yaşıyor olabiliriz. Bu 

açıdan bakınca aile içi şiddetin 

her geçen gün artmasının, top-

lumların ‘gelişmesiyle’ doğru 

orantılı olduğunu görebiliriz. 

  Peki neden ‘daha sağlık-

lı bir toplum görüntüsü ile kar-

şılaşamıyoruz’? Herhalde çok 

yoğunuz! Halletmemiz gere-

ken işler çok. Öncelikle ‘ken-

dimize zaman ayırmalıyız’ ve 

bundan kastettiğimiz; cilt bakı-

mı, playstation oyunları, TV 

izlemek, bol bol müzik dinle-

mek… vs. “Hobiler” listesi gibi. 

Bu listede ‘maneviyata dair’ bir 

ayrıntı yok.
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Giriş
‘21. Yüzyıl ABD Yüzyılı’ ola-

cak projesi, ABD’nin dünya 
hâkimiyetini gerçekleştirmek 
üzere Soğuk Savaş sonrasında 
uygulamaya sokulmuş iki evreli 
bir proje idi. Ancak Bush yöne-
timinin başarısızlığı, projeye 
üçüncü bir evrenin eklenmesi-
ni zorunlu kılmış, ABD yüzüne 
yeni bir maske takmak zorun-
da kalmıştır. Bu yeni maske, 
yeniden ‘Yeni Dünya Düzeni’, 
‘Hümanizm Çağı’ olarak isim-
lendirilebilir. Bill Clinton döne-
mine nazaran maskede bazı 
değişikliklerin yapıldığı söy-
lenebilir. Bundan böyle ABD, 
birinci evredeki ‘yumuşak güç’ 
ile ikinci evredeki ‘sert güç’ kul-
lanımının karışımından oluşan 
yeni bir güç olarak ‘akıllı güç’ 
kullanacaktır. Tek taraflı poli-
tikalar yerine çok taraflı, çok 
ortaklı politikaların uygulanma-
sı ön görülmektedir. Bu amaçla 
ittifak yapmak istedikleri ülke-
lere, ‘Model Ortaklık’ (Model 
Partnership) adı altında yeni bir 
ortaklık dikte etmektedir.

Geçen sayıda ABD’nin impa-
ratorluk özlemini, hedefini ve 
bu hedefe ulaşmak için Soğuk 
Savaş sonrası politikalarını, kul-
landığı güçleri incelemiştik. Bu 
sayıda, Türkiye’ye empoze edi-
len Model Ortaklık kavramını 
ve kapsamını inceleyeceğiz.

Model Ortaklık
Bill Clinton’ın 1999 yılın-

da TBMM’de yaptığı konuşma-
nın muhtevası, kullandığı kav-
ramlar ve vurgu yaptığı nokta-
lar ile Obama’nın 2009 yılında 
TBMM’de konuşmasının muh-
tevası, kullandığı kavramlar ve 
vurgu yaptığı noktalar nere-
deyse birebir örtüşmektedir. Bu 
açıdan ‘21.Yüzyıl ABD Yüzyılı’ 
projesinin 1. ve 3. evrelerin-
de uygulanacak politikalar belli 
oranda birbirine benzer olabi-
lecektir. Bunun üzerinde dur-
mamızın sebebi, Bill Clinton 
dönemindeki politikalarla dün-
yanın aldatıldığı, oyalandı-
ğı ve Bush dönemi politikala-
rının uygulanabilmesi için bir 

hazırlık dönemi olarak kullanıl-
dığı gerçeğinin iyi anlaşılması 
gerektiğidir.  Okuyucunun bu 
noktayı yol boyu hatırlaması 
yararlı olacaktır.

Obama’nın  ‘Hıristiyan 
Dünya ile Müslüman Dünyanın 
Türkiye’de buluşması’, 
‘Türkiye’nin Model Ülke olma-
sı’ fikri, Bill Clinton’un 8 Kasım 
1999 tarihinde Georgetown 
Üniversitesi’nde ve 15 Kasım 
1999 tarihinde TBMM’de yaptı-
ğı konuşmalarda ilk kez kulla-
nılmış kavramlar/ifadeler olup 
patenti Obama’ya ait değil-
dir: “Eğer Türkiye tümüyle 
Avrupa’nın bir parçası ve istik-
rarlı, demokratik, laik bir İslam 
ülkesi olabilirse gelecek daha 
iyi şekillenecektir. Avrupa ve 
Müslüman dünya barış ve 
uyum içinde Türkiye’de bulu-
şabilir ve yeni bir bin yılda 
(milenyum) rüyalarımızda-
ki geleceğin şekillenmesi şan-
sını sağlar.”1 -8 Kasım 1999 
Georgetown Üniversitesi- 

“Türkiye’nin Doğu ile Batı’yı 
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birleştirebilmesindeki başarısı, 
bu coğrafyayı göz önüne alın-
ca, daha da önem kazanmak-
tadır. Sizin örneğinizle ve sizin 
çabanızla, Türkiye, dünyanın 
ilham kaynağı olabilir.” ( 15 
Kasım 1999 TBMM )

Bill Clinton, konuşmalarında 
Türkiye’nin jeopolitik ve jeost-
ratejik öneminden bahsede-
rek Türkiye’yi ‘Stratejik Ortak’ 
ve ‘Model Ülke’ olarak ilan 
etmiştir. Bunun yerine Obama 
Türkiye ile ilgili ilişkileri, uluslar 
arası ilişkilerde bugüne kadar 
kullanılmayan yeni bir kavram 
olan ‘Model Ortaklık’ (Model 
Partership) kavramı üzerine 
oturtmuştur.  

Model ortaklık kavramı, son 
yıllarda ABD’de değişik kurum-
lar arasında çokça kullanılan 
bir kavram olmuş olmasına kar-
şılık siyasette ve uluslar arası 
ilişkilerde ilk defa Obama tara-
fından kullanıldığı anlaşılmak-
tadır. Muhtemelen 2006 yılın-
da CSIS’de yapılan ve  ‘Akıllı 
güç’ ve ‘akıllı güç stratejisinin’ 
belirlendiği toplantılarda kulla-
nılan kavramlardan biri olabi-
lir. Kavramın siyasette ve ulus-
lar arası ilişkilerde ne anlam-
da ve hangi boyutta kullanıl-
dığı şimdilik Obama’nın yaptı-
ğı tanımlama ile sınırlı kalmak-
tadır:

“Başarı Türkiye ve ABD’nin 
model ortaklık oluşturmasıy-
la mümkün olabilir. Baskın bir 
Hıristiyan ulusla Müslüman 
ulus bir araya gelecek ve iki 
kıtayı birleştirecek. Büyük bir 
Hıristiyan nüfusa sahip olma-
mıza rağmen biz kendimi-
zi vatandaşların oluşturduğu, 
ideallerin birbirine bağladığı 
bir ulus olarak görüyoruz. Laik 

bir ülke vaadinin ve hukukun 
üstünlüğüne saygı gösterme 
vaadinin sürdürülmesinin, Batı 
ve Doğu olarak birlikte hare-
ket edecek olursak son dere-
ce sıra dışı bir etkisi olacak-
tır… Biz kendimizi Hıristiyan, 
Müslüman veya Musevi diye 
tarif etmiyoruz; vatandaşlık ve 
ortak ideallerle tarif ediyoruz. 
ABD gibi, Türkiye de benzer 
değerlerle kurulmuştur...”2

Obama’nın tanımlamasın-
dan ‘Model Ortaklık’, “idealler 
ve değerler” temelinde meyda-
na getirilen bir birliktelik, bir 
ortaklıktır. Her iki ülkenin aynı 
ortak payda da birleşmesi, bu 
ortak payda etrafında birbirle-
rini kabul etmeleri, birbirlerine 
karşı sorumluluk duymaları ve 
birlikte sorumluluk alıp hare-
ket etmeleri, ideal ve değer-
lerden neşet eden ortak çıkar-
ları korumaları Model ortaklı-
ğın alt zeminini oluşturmakta-
dır. Ortak ideal, değer ve çıkar-
lar model ortaklığın temel bile-
şenleridir. ‘Model ortaklığın’, 

‘Stratejik ortaklık’, ‘Stratejik 
müttefiklik’ kavramları ile iliş-
kisinin ne olduğu henüz bilin-
memektedir.  

Model Ortaklık (Model 
Partership) kavramının 
İngilizcesinden dolayı hem 
‘model ortaklık’ hem de  
‘model ortaklığı’ olarak anla-
şılabilmektedir. Obama’nın 
Türkiye’deki konuşmalarının 
tümüne bakılırsa bu kavram, 
her iki boyutu ile birlikte kulla-
nılmış olabilir. Obama, bir taraf-
tan Türkiye ve ABD’nin kullan-
dığı sistem modellerinin aynı 
olduğu, dolayısıyla modellerin 
ortaklığından yeni bir ortak-
lık anlayışı oluşturulabilir der-
ken; diğer taraftan Türkiye’yi 
İslam dünyasına İslam’la 
demokrasiyi bir arada yaşatan 
‘eşsiz’ bir ülke olarak göster-
mektedir. ‘Hıristiyan ABD ile 
Müslüman Türkiye’nin’ dinle-
ri dışarıda bırakan, bazı ideal 
ve değerler etrafında oluştu-
racağı bir ortaklığın dünya için 
yeni bir model ortaklık olaca-

Obama’nın Türkiye’deki konuş-
malarının tümüne bakılırsa bu kav-

ram, her iki boyutu ile birlikte kullanıl-
mış olabilir. Obama, bir taraftan Türkiye 
ve ABD’nin kullandığı sistem modelleri-
nin aynı olduğu, dolayısıyla modelle-
rin ortaklığından yeni bir ortaklık anla-
yışı oluşturulabilir derken; diğer taraf-
tan Türkiye’yi İslam dünyasına İslam’la 
demokrasiyi bir arada yaşatan ‘eşsiz’ bir 
ülke olarak göstermektedir.
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ğı Obama’nın açıklamalarından 
anlaşılmaktadır.

Obama, ‘model ortak-
lık’ kavramı ile Türkiye ve 
ABD arasındaki benzerlikle-
re, ortak ideal ve değerlere 
vurgu yapmaktadır. Bu ideal 
ve değerler, Obama’ya göre 
hem Hıristiyanlık’tan ve hem 
de İslam’dan bağımsız ideal ve 
değerlerdir. Obama’nın konuş-
malarından anlaşıldığı kadarıy-
la halkların Hıristiyan ya da 
Müslüman olmalarının hiçbir 
önemi yoktur. Önemli olan her 
iki ülkede, her iki dinin, top-
lumun günlük hayatında ve 
yaşam tarzında etkili olmama-
sıdır. Her iki ülkede ‘laik, sekü-
ler, demokratik bir sistem’ mev-
cuttur. Her iki ülkede de, ‘insan 
hakları, din, vicdan, fikir özgür-
lüğü ve hukukun üstünlüğü’ 
vardır. ‘Her iki ülke de göçmen-
ler ülkesidir’.

Obama’ya göre bütün bun-
lar, iki ülkenin temel değer-
leri, ortak paydaları ve ben-
zerlikleri olarak kabul edilip 
bunların üzerine bir ortaklık 
inşa edilmelidir. Obama, dinle-
ri, kültür ve medeniyetleri dışa-
rıda bırakıp söz konusu edilen 
bu değerler ve idealler etra-
fında her iki ülke bir işbirli-
ği yapabilir, ortaklık kurabilir 
ve bu ortaklık, tüm dünya için, 
özellikle de, İslam coğrafyası 
için güzel bir ‘Model’ olabilir 
demektedir.

Model Ortaklık İç İşlerine 
Müdahale Hakkını İçermektedir

Obama, Batı’nın yüzyıl-
larca dini dışlayarak kurdu-
ğu laik, seküler, protestan 
bir kültür ve medeniyet etra-
fında, Müslümanların kendi 

din, kültür ve medeniyetleri-
ni terk ederek ortaklık kurul-
masını istemektedir. Dolayısıyla 
Obama, stratejik ortaklıktan 
daha tehlikeli sonuçlar doğu-
racak ve daha geniş kapsam-
lı yeni bir ortaklık modeli teklif 
etmektedir. 

Model Ortaklık kavramı-
nın idealler ve değerler etra-
fında bir birliktelik olması, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin sade-
ce güvenlik ile sınırlı kalma-
yacağı; daha geniş kapsam-
lı olarak iç işlerine karışmayı, 
doğrudan topluma müdahale 
etmeyi ön gören bir işbirliği 
olacağı manasına da gelmek-
tedir.  Nitekim ABD Başkanı 
Barack Obama’nın dış politika 
danışmanı Zbigniew Brzezinski, 
ihdas edilecek model ülkeler-
le kurulacak ilişkilerin, sade-
ce devletler ya da hükümet-
ler arası bir ilişki olmayıp o 
ülke halkları ile ilişkiyi içerecek 
şekilde genişletileceğini ifade 
etmektedir: “Eskiden dikta 
rejimlerini yıkmak için inanıl-
maz silah gücümüzü kullanır-
dık. Silah kullanarak bir şeyi 
değiştirmek çok kolay olabilir 
ama yüksek bir maliyet gerek-
tiriyor. Büyük bir jandarma ola-
rak silah gücüyle bu işi yapa-
mayacağımızı anladık. Bu gücü 
kullanamayacağımızı biliyoruz. 
O yüzden çoğu yerde halklar-
la temasımızı geliştirip, onları 
heyecanlandırıp, sempatik yeni 
yüzümüzle bunları yapmalıyız. 
Yeni model ülkelerden faydala-
narak bu değişimi sağlamalıyız. 
Eskiden olduğu gibi yeni yüzü-
müzle, yeni demokrasi anlayışı-
mızla ortaya çıkmalıyız.”3 

Muhtemelen bunun için 
STK ve cemaatler kullanıl-

mak istenecektir. Bu nedenle 
Obama dönemi, İslam coğraf-
yası için daha sancılı ve sıkıntı-
lı olabilecektir. Toplumun deği-
şik kesimleri arasında fitne ve 
fesad yaygınlaştırılabilecektir. 

ABD, Model Ortaklık tekli-
fi ile laiklik, sekülerlik, fikir ve 
inanç hürriyeti, hukukun üstün-
lüğü, insan hakları, demokra-
si gibi değerler, iki ülke ara-
sında ortak unsurlar olacak-
tır demektedir. Bu, işin teorik 
yönüdür. Gerçekte, iki ülke ara-
sında ortak kabul edilen değer-
ler ve idealler, ABD menfaatle-
ri doğrultusunda yorumlanıp 
değerlendirilecektir. Yani bun-
ların ABD açısından daima ikin-
ci bir anlamı var olacaktır. 

Saddam İran’a karşı sava-
şırken ABD ve Batı tarafından 
‘demokrasi ve özgürlük kah-
ramanı’ olarak ilan edilmiştir. 
Halepçe’de 5000 Kürt, Saddam 
tarafından ABD’nin verdiği kim-
yasal silahlarla katledilirken; 
ABD’den ve Batı’dan hiç ses çık-
mamıştır. Afganistan’da olanla-
rı, Ebu Gureyp ve Guantanamo 
hapishanelerinde olanları, 
Irak’ta akan kardeş kanını ne 
Obama’nın siyahî yüzü ne de 
isminde Hüseyin yazması ne de 
kökeninde Müslüman bir aile 
olması örtemez, unutturamaz 
ve unutturmamalı da. 

Özetle işin felsefi boyutuna 
baktığımızda Model Ortaklık, 
toplumların ABD tarafın-
dan şekillendirilebilmesi için 
ABD’ye yeni imkânlar ve müda-
hale etme hakkı tanımaktadır.

Model Ortaklık Bir Kimlik 
Dayatmasıdır

Aslında Obama yaptı-
ğı tanımlamalarla Türkiye’nin 
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taşıması gereken kimliği tarif 
etmektedir. Laik, seküler, 
demokratik, Batı ile bütünleş-
miş ve bununla beraber halkının 
büyük çoğunluğu Müslüman 
olan bir kimlik tanımlama-
sı yapmaktadır. Bu, RAND 
raporlarında ısrarla tanımla-
nan ‘Modernist Müslüman’  
ya da ‘Sekülerleşmiş’, 
‘Protestanlaşmış’, ‘Burjuva 
Müslüman’ bir kimliktir. Bush 
döneminin ‘Ilımlı İslam’ kimli-
ğinden daha da yozlaştırılmış 
bir kimliktir. İman dairesinin dış 
çevresinde dolaşan ve fakat dai-
renin içerisine girmeyen şizof-
renik bir kimliktir. İslam’la ala-
kası yoktur. Bir müminin bunu 
kabul etmesi mümkün değildir. 
Dolayısıyla Obama’nın Model 
ortaklık teklifi, İslam dininin, 
İslam kültür ve medeniyetinin 
temel değerlerini dışarıda bıra-
kan kimliklerin ortaklığıdır aynı 
zamanda. 

Aslında bu kimlik, 
Cumhuriyet’in başından beri 
yöneticiler tarafından bu top-
luma dayatılmış bir kimlik-
tir. İslam coğrafyasındaki bir-
çok yönetici, batılı sosyolog-
lar tarafından tanımlanmış 
bir din anlayışını referans ala-
rak İslam’ın protestan versi-
yonunu inşa etmeye çalışmış-
tır. Mustafa Kemal’in yaptığı 
din tanımı, (“Din fertle Allah 
arasında bir ilişkidir. Hayatın 
tanzimi ile bir ilişkisi yoktur”) 
ile Orgeneral İlker Başbuğ’un 
yaptığı din tanımı ve ABD 
yöneticilerinin yaptığı din 
tanımları arasında hiçbir fark 
yoktur. Bush ve Obama yöne-
timleri de aynı şeyleri fark-
lı elbiseler kullanarak ifade 
etmektedirler. 

Türkiye’de sistemin sahibi 
olarak kendini gören laik kadro 
ile ABD yönetimleri arasında-
ki temel ayrılık, ülkenin yöne-
tilmesinde Müslüman kimlikli 
insanların birinci derecede söz 
sahibi olup olmaması ile ilgili-
dir. ABD mevcut sistemi yönet-
melerinden yanadır.

Model Ortaklık 
Müslümanlar Arası Çatışmayı 
Öngörmektedir

ABD yönetimi Sovyetlerin 
çöküşü ile birlikte İslam coğraf-
yasında ümmetin dip katman-
lardan gelen Kuran-Sünnet 
eksenli islamlaşma hareketi-
nin farkındadır ve bunu da 
kendisi için ciddi bir rakip ve 
tehlike olarak görmektedir. 
Bush yönetimi ‘önleyici savaş’ 
doktrini çerçevesinde gele-
cekte kendisine rakip olabile-
cek İslami potansiyel ile vak-
tinden önce ‘Terörle Küresel 
Savaş’ adı altında hesaplaş-
mak ve bu gelişmeyi engelle-
mek, hatta yok etmek istemiş-

tir. Ancak benimsenen strate-
ji, ABD yönetiminin çok kork-
tuğu Kuran-Sünnet merkez-
li İslami kimliğin uyanması-
na, bütün ülkeleri etki altı-
na almasına sebebiyet vermiş-
tir. Uyanan sadece Müslüman 
aydın kesim değildir, uyanan 
bir halk ve bir ümmettir. ABD 
için en korkulu olan bir hal-
kın uyanması, kendi kimliğini 
araması ve kimliğinin gerek-
tirdiği sistemi inşa etmek iste-
mesidir. ABD’de yayınlanan 
dört RAND raporunda üze-
rinde durulan temel olgu, bu 
tehlikenin nasıl bertaraf edi-
leceği ile ilgilidir. Raporlarda 
öngörülen Müslüman potan-
siyeli parçalamak için, moder-
nist, dünyevileşmiş olanlarla 
işbirliği yapmak, geri kalan-
ları kendi aralarında çatıştı-
rarak bertaraf etmek; yani 
Müslüman’ı Müslüman’a kır-
dırmak. Türkiye’ye önerilen 
Model Ortaklığın böyle bir 
gizli gündem maddesi vardır.  

ABD, Model Ortaklık teklifi ile 
laiklik, sekülerlik, fikir ve inanç hür-

riyeti, hukukun üstünlüğü, insan hakla-
rı, demokrasi gibi değerler, iki ülke ara-
sında ortak unsurlar olacaktır demekte-
dir. Bu, işin teorik yönüdür. Gerçekte, iki 
ülke arasında ortak kabul edilen değer-
ler ve idealler, ABD menfaatleri doğrul-
tusunda yorumlanıp değerlendirilecek-
tir. Yani bunların ABD açısından daima 
ikinci bir anlamı var olacaktır. 
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Model Ortaklığın İç 
Müttefikleri

ABD, politika değişiklikle-
rine bağlı olarak ilişkide oldu-
ğu ülkelerdeki iç muhataplarını 
değiştirmektedir. Bu konu tek 
başına ele alınması gereken bir 
konudur. Bush yönetimi ‘Ilımlı 
İslam’ kavramını kullanmasına 
karşılık Obama  ‘Ilımlı İslam’ 
kavramını hiç diline almamış, 
Türkiye’nin laik, demokratik 
yapısına ısrarla vurgu yapmıştır. 
Ayrıca Mustafa Kemal’i ısrar-
la öne çekmiştir: “Atatürk’ün 
yaşamına ait en büyük anıt hiç-
bir şekilde taştan ya da mer-
merden inşa edilemez, kendisi-
nin bırakmış olduğu en büyük 
miras Türkiye’nin canlı laik 
demokrasisidir ve bu Meclis 
de bunun devamını sağlamak-
tadır bugün. Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonunda Türkiye 
rahatlıkla yabancı güçlere tes-
lim olabilirdi, kendi sınırında 
hak edenlere teslim olabilirdi, 
bunun yanı sıra bir imparator-
luğu devam ettirmeyi de ter-
cih edebilirdi ama Türkiye fark-
lı bir gelecek benimsedi, kendi-

sini yabancı kontrolden uzak-
laştırdı, bir cumhuriyet kurdu 
ve bu cumhuriyet hem Amerika 
Birleşik Devletleri’nin hem de 
diğer dünya ülkelerinin saygısı-
nı kazandı.”4

Bu ifadelerde ortak seçile-
bileceklerin gizli kimliği var-
dır. Ayrıca geçmişte seçilen 
yolun doğruluğundan bahisle 
bugünle ilgili tüm kesimlere 
gizli bir tehdit yapıldığına dik-
kat edilmelidir. Verilmek iste-
nen mesaj şudur: O gün Batı ile 
uyumlu olarak doğru yol seçil-
miştir. Bu gün sizler de yanlış 
yol, yanlış istikamet ya da yan-
lış eksen tutmayın, tek başınıza 
bir şeyler yapmaya kalkmayın, 
kendinizi Batı ittifakının dışın-
da bir yerlerde konumlandır-
mayın, size çizilen çerçevenin 
dışına çıkmayın, küresel kon-
septimizi görün, benimseyin 
ve bizimle uyumlu çalışın den-
mektedir.

ABD yönetimleri, İslam 
coğrafyasının, bu coğrafya-
ya yabancı hatta düşman tavır 
takınan yönetimlerce daha 
fazla yönetilemeyeceğinin far-

kındalar. O nedenle bizzat Batı 
tarafından kurulan sistemlerin, 
batıcı, laik, seküler, din düşma-
nı, halk düşmanı, Batı işbirlik-
çisi kesimler tarafından daha 
uzun müddet yönetilemeyece-
ğini görmüşlerdir. Diğer taraf-
tan da halkla bütünleşmiş dini 
hassasiyetleri olan insanların 
da tek başına rakipsiz bir şekil-
de bu ülkeleri yönetmelerinin 
gelecekte daha tehlikeli sonuç-
lar doğuracağını düşünmekte-
ler. Bunlar gerektiği gibi kont-
rol altına alınamazsa Batı’ya 
tavır alan bağımsızlık hareket-
lerine sebebiyet verebileceği 
ön görülmektedir. Bu nokta-
da endişeliler, hatta korkmak-
tadırlar. İran devrimi bütün 
hesapları, bütün algıları altüst 
etmiştir. Batı, İran’dan sonra 
Türkiye ve Mısır gibi ülkele-
ri kaybetmek istememektedir. 
Yeni bir İran deneyiminin, İslam 
coğrafyasında Batı hükümranlı-
ğının sonu manasına gelece-
ğini çok ama çok iyi bir şekil-
de görmekteler. Dolayısıyla, 
Batı, kendisine bu topraklar-
da yeni ortaklar aramaktadır. 

48 UMRAN EYLÜL ’09

Barack Obama Tayyip Erdoğan



Analiz

49EYLÜL ‘09 UMRAN

Sekülerleşmiş, Batı’ya karşı çık-
mayan, liberalizmi içselleştir-
miş, İslam’la ilgisi ibadet boyu-
tunda olan, dindar tarafından 
yadırganmayan hatta konjonk-
türden dolayı destek bulabilen, 
ABD’nin Modernist Müslüman 
adını verdiği bir kesim, başta 
ABD olmak üzere Batı’nın yeni 
ortaklarıdır. Bu kesim 1980 dar-
besi ile oluşturulmaya başlan-
dı, 28 Şubat postmodern dar-
besi ile hızlandırıldı ve yay-
gınlaştırıldı. AKP’nin önüne 
konan tüm engeller, bu kim-
liği AKP’ye zorla kabul ettir-
mek ve bu elbiseyi giymesini 
sağlamak; daha sonra da AKP 
üzerinden tüm Müslümanların 
dönüşümünü sağlamakla ilgi-
lidir. AKP yönetici kadroları-
nın bu noktaya çok iyi dikkat 
etmesi gerekmektedir. AKP bu 
oltaya takılmamalıdır.

Bush döneminde muha-
tap ya da ortak olarak sadece  
‘Modernist Müslümanlar’ kabul 
edilirken; Obama döneminde 
hem Modernist Müslümanlar, 
hem de laik-liberal-seküler 
kesim muhatap ya da ortak 
olarak kabul edilmektedir. 
Obama’nın Model Ortaklık tek-
lifi, bir boyutu ile Türkiye’deki 
dünyevileşmiş, burjuvalaşmış, 
‘Modernist Müslümanlarla’; 
laik, seküler, anti Amerikancı 
olmayan liberal-sol kesimle-
rin ittifakını ön görmektedir. 
Taraflardan birinin devre dışı 
kalması, Türkiye’den istenen 
fonksiyonların yerine getiril-
mesine mani olmaktadır. Bush 
dönemi uygulamaları bunu 
kanıtlamıştır. 

AKP’nin kapatılma davası 
ve Ergenekon davasının hemen 
hemen eş zamanlı başlatılma-

sına bu açıdan bakılmalıdır. 
Yapılan operasyonlarla süre-
ce karşı çıkabilecek ilgili tüm 
tarafların uç kesimleri buda-
narak, iradeleri felç edilerek 
teslim alınmak istenmektedir. 
‘Akrebin Kıskacında Türkiye’ 
yazılarında bu konuda ayrıntı-
lı bilgi elde edilebilir. Akrep kıs-
kacı operasyonu ile tüm taraf-
lara Model Ortaklık dikte edil-
meye çalışılmaktadır. Obama, 
taraflara Model Ortaklık kap-
samında bir barış ve ittifak 
önermektedir. Bununla bera-
ber kabul etmeyen, uzlaşma-
yan tarafların tasfiye edilece-
ği, dolaylı olarak da seslendiril-
mektedir. Ergenekon’un bun-
dan sonraki seyri, bu mesajın 
taraflar tarafından ne oranda 
algılanıp yerine getirildiğinin 
bir göstergesi olacaktır.

Model Ortaklığın Unsurları, 
Elemanları 

İki ülke arasındaki model 
ortaklık, her iki ülke için cari 
olan ortak paydaların, ortak 
çıkarların hayata geçirilme-
si için meydana getirilmekte-
dir. Her iki ülkenin kurulan bu 
ortaklıktan beklentileri vardır, 
olmalıdır. Ortaklığın vücut bul-
masına neden olan bu beklen-
tilere, ortaklığın unsurları ya 
da temel elemanları denebilir. 

Türkiye ile ABD arasında 
tesis edilmek istenen Model 
Ortaklık, Türkiye’nin irade-
sinden ziyade ABD’nin irade-
si, isteği ya da dayatması ola-
rak kamuoyuna yansımaktadır. 
Ancak Model Ortaklık, Bush 
döneminde 2006 yılında ABD, 
Türkiye hükümetleri arasında 
yapılan  ‘Paylaşılan Vizyon ve 
Yapısal Diyalog’ (‘Shared Vision 

and Structured Dialogue’) adlı 
görüşmenin üzerine inşa edil-
miş, Obama yönetimi tarafın-
dan daha da genişletmiştir.5 

Bush yönetimi zamanın-
da yapılan görüşmelerin mahi-
yeti bilinmemektedir. Ancak 
ABD devletinin, yeni politikalar 
uygulama konusunda bir karar 
değişikliğine gittiği ve bunun-
la ilgili gerekli alt yapı çalış-
malarını Bush döneminde baş-
lattığı anlaşılmaktadır. Obama 
döneminde ‘Paylaşılan Vizyon 
ve Yapısal Diyalog’ adı altın-
da iki hükümet arasında yapı-
lan görüşmeler ile ilgili Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin 
görüşleri, ABD Dışişleri bakanı 
bayan Clinton’ın Mart 2009 da 
yaptığı ziyaretle yeniden teyit 
ettirilmiştir6. Muhtemeldir ki 
bu onaydan sonra 2006 yılında 
ABD’de belirlenen ‘Akıllı Güç 
Stratejisi’, Model Ortaklık poli-
tikası Türkiye açısından yürür-
lüğe sokulmuştur.

Obama’nın Türkiye’deki 
konuşmalarından sonra 
Dışişleri bakanı Davutoğlu’nun 
Washington’da Amerikan-Türk 
Konseyi’nin (ATC) 28. yıllık kon-
feransında akşam yemeğinde 
yaptığı açıklamalar, hem süre-
ci teyit etmekte hem de yapı-
lan teklifin Türkiye tarafından 
benimsendiğini göstermekte-
dir:  

“Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu: ‘’Benzersiz konum-
da ve birbirini tamamlayan 
iki ülke olarak Türk-Amerikan 
ilişkileri, ABD Başkanı Barack 
Obama’nın deyimiyle ‘’model 
ortaklık’’ oluşturmaktadır... 
‘Biz sadece stratejik ortak-
lar değiliz, model ortaklarız… 
Model ortaklık bir tercih mese-
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lesi değil bir gerekliliktir… ABD 
Başkanı, bu ilişkinin benzer-
sizliğinin altını çizmek iste-
di. Bu sıradan bir ilişki değil, 
bir prototip, benzersiz bir iliş-
ki… ABD’nin benzersizliği ve 
Türkiye’nin benzersizliği dola-
yısıyla Türk-Amerikan ilişkileri 
benzersizdir…”7

Gerek Obama’nın konuşma-
larından, gerek Davutoğlu’nun 
açıklamalarından ve gerekse 
‘Akıllı Güç Stratejisi’nin hazır-
landığı araştırma merkezinde 
Dr. Flanagan’in ‘ABD ve Türkiye: 
Model Ortaklık’ adlı konuşma-
sından, ABD ve Türkiye arasın-
daki model ortaklığın unsurla-
rını, temel bileşenlerini tespit 
etmemiz mümkündür.

Görülebildiği kadarıyla 
Model Ortaklık iki ana eksen 
üzerine oturtulmuştur. Birinci 
eksen, Türkiye’nin iç işleyi-
şi ile ilgili olup Türkiye’nin ev 
ödevlerini içermektedir. İkinci 
eksen, Türkiye’nin dış politika-
da üstlenmesi gereken rolleri 
ihtiva emektedir.

Birinci eksenle ilgili olanla-
rı, medyaya yansıyan kısmıyla, 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
• Demokrasinin tam yerleşti-

rilmesi, bunun için gerekli 
yasal düzenlemelerin yapıl-
ması, 

• Güçlü azınlık haklarının 
tanınması ve imkânlardan 
toplumun bütününün yarar-
lanması,

• Heybeliada Ruhban 
Okulu’nun açılması,

• Kürt sorununun çözülmesi,
• Azınlıklara daha fazla hak-

ların verilmesi,
• PKK ve daha başka teröre 

karşı birlikte mücadele,
•  Hukuk devletine sürekli 

bağlılığın sağlanması.

İkinci eksen dış politika ile 
ilgilidir. Bununla ilişkili unsur-
lar, 3. ana grupta toplanabilir: 8

1. Grupta her iki ülkenin 
ortak çıkarlarının ve politikala-
rının örtüştüğü ya da birbirine 
çok yakın olduğu konular yer 
almaktadır. Bu grupta olanlar 
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
• Irak’ın, Afganistan ve 

Pakistan’ın uzun zaman dili-
minde istikrara kavuşturul-
ması ve geliştirilmesi,

• İki taraflı ticaret ve yatırı-
mın genişletilmesi, 

• İki ülkenin Askerleri arası 
işbirliği,

• Türkiye’nin AB’ye kabulü.

2. Grupta birinci gruptaki-
lere nazaran iki ülke menfa-
atleri açısından tam bir örtüş-
me olmamakla birlikte geniş 
bir benzerlik olan konular yer 
almaktadır. Bununla beraber 
önemli politik farklılıklar, inat-
laşmaya, gerilime sebebiyet 
vermektedir. Türkiye’deki zorlu 
iç politik çekişmeler, durumu 
daha da kötüleştirmektedir. Bu 
grupta olanlar aşağıdaki gibi 
sınıflandırılabilir:
• Rusya, Ermenistan ve 

Yunanistan’la ilişkiler,
• Hazar enerji kaynakları için 

güney koridor yollarının 
geliştirilmesi,

• İsrail-Filistin barışının tesis 
edilmesi,

• Kafkasya ve Kıbrıs’ta don-
durulmuş olan ihtilaflar.

3. Grupta iki ülke arasın-
da, önemli, temel politika fark-
lılıkların olduğu konular yer 
almaktadır. Bu grupta olanlar, 
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
• Rusya’nın Karadeniz ve 

Kafkaslarla ilgili iddiaları,
• İran’la enerji ve ticaret ilişki-

leri,
• İran’ın nükleer programının 

durdurulması.

Bunlar iki ülke arasındaki 
Model Ortaklığın temel unsur-
larıdır. Bu sorunları her iki ülke 
kendi dış politika sorunları ola-
rak kabul etmektedir. Bu nok-
tada bir ortak payda bir örtüş-
me olduğu söylenebilir. Ancak 
bu sorunların her iki ülke açı-
sından sorun olma nedenle-
ri farklıdır. Türkiye açısından 
bütün bu sorunlar, Türkiye’nin 
bölgesinde, çevresinde meyda-
na gelmekte olduğundan ilgi 
sahasına girmekte, güvenliği-
ni, huzurunu ilgilendirmekte-
dir. ABD açısından bu sorun-
lar, ABD’nin imparatorluk yolu 
üzerinde mayınlar olduğundan 
ABD’yi ilgilendirmektedir. Bu 
sorunlarla ilgili Türkiye ABD 
ilişkisi, ‘Koyun can derdinde 
iken kasap et derdinde’ tarzın-
dadır. ABD, kendini sanki Allah 
tarafından görevlendirilmiş bir 
dünya lideri olarak görmek-
tedir. Dünya liderliğine mis-
tik, dini bir hüviyet kazandır-
maya çalışmaktadır. Bundan 
dolayı dünyanın her tarafına 
karışmayı, müdahale etmeyi 
doğal bir hak olarak görmek-
tedir. Dünyanın kendi liderliği-
ne muhtaç olduğu imanı içeri-
sindedir.  Dünyanın asıl soru-
nu, bu megaloman yaklaşım-
dır. ABD’ye yapılacak en büyük 
iyilik bu psikolojik halin tedavi-
si olacaktır. 

 Üzerinde durulması gere-
ken nokta, sorunların çözü-
münün adil, kalıcı tüm insan-
lığın yararına nasıl çözülebile-
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ceğidir.  Çünkü ABD’nın impa-
ratorluk iddiası ile milletle-
rin genel menfaatleri arasın-
da bir tezat vardır. Bu tezat 
Genişletilmiş Ortadoğu’ya 
gelindiğinde daha da derin-
leşmektedir. Genişletilmiş 
Ortadoğu’da kurulan her ABD 
üssü, İslam coğrafyasının bağ-
rına saplanan bir hançerdir. 
İsrail’in Büyük İsrail projesi ile 
İslam coğrafyasının menfaat-
leri örtüşmemektedir. İsrail, 
hem dini hem de Siyonist bir 
ideal olan Büyük İsrail pro-
jesinden vaz geçmeyeceğine 
göre, ABD’nin Ortadoğu poli-
tikaları uzun vadede Büyük 
İsrail projesinin önünü açma-
ya dönük olacaktır. Obama, 
Kahire konuşmasında İsrail’e 
sahip çıkarken Filistin’i suçla-
maktadır. Dolaylı olarak ve 
kibarca Arap dünyasını tehdit 
etmektedir:

“Amerika’nın İsrail’le güçlü 
bağları herkesce malumdur. 
Bu bağ kırılamaz. Bu bağ kül-
türel ve tarihi ilişkilere ve 
Musevilerin vatan isteğinin 
inkâr edilemez trajik bir tarihe 
dayandığının kabul edilmesine 
esaslanır.’

Filistinliler şiddeti bırakma-
lıdır. Şiddet ve öldürme yoluy-
la direnme başarı kazandırma-
yacaktır. ”

 ABD’nin Türkiye’ye dikte 
ettiği Model Ortaklığın bu ana 
unsurları ayrı ayrı ele alınıp tar-
tışılmalıdır. Uzun vadeli bir pro-
jeksiyon ortaya konmalıdır. 

Sonuç
ABD ‘Akıllı Güç Stratejisi’, 

’21. Yüzyıl ABD Yüzyılı’ olma-
sı, ABD imparatorluğunun tesis 
edilmesi için minimum zarar-

la bu işin nasıl yapılabileceği-
ne dönüktür. Bush dönemi ana 
politikalarının, ana hedefleri-
nin değişmesi/değiştirilmesin-
den ziyade bu hedeflere gitme 
araç ve vasıtalarının değiştiril-
mesi söz konusudur.  ABD tara-
fından yapılan bütün tekliflere 
bu pencereden bakmak, yak-
laşmak gerekmektedir. 

Türkiye üzerinden ve Türkiye 
aracılığıyla Genişletilmiş 
Ortadoğu’ya nüfuz etmek, 
orada tutunmak, kaybedilen 
itibar ve üsleri yeniden kazan-
mak, yeni dönem ABD politika-
sının nirengi noktasıdır. Akıllı 
Güç Stratejisi, tek taraflı poli-
tikalar yerine çok taraflı politi-
kaları ön görmekte; tek başına 
hareket etme yerine müttefik-
lerle birlikte hareket etmek iste-
mektedir. ABD, Genişletilmiş 
Ortadoğu’da Türkiye’ye jan-
darmalık, kâhyalık yaptırmak 
istemektedir. 

Bu noktada ABD, Osmanlı 
Misyonunu Türkiye ile arasın-
da bir ortak payda, bir ara kesit 
olarak kullanmak istemektedir. 
Burada menfaatlerin örtüştü-
ğüne ilişkin bir kanaat oluştu-
rulmaya çalışılmaktadır. Sorun 
şu; uygulanacak politikalarla 
ABD’nin imparatorluk yolun-
da önünün açılmasına, yıkı-
lan imajının tamir edilmesi-
ne, kaybedilen itibarının kaza-
nılmasına mı sebebiyet veri-
lecek; yoksa ABD’nin daha da 
yıpratılarak tecrit edilmesine, 
Türkiye’nin ve İslam dünyası-
nın önünün açılmasına mı katkı 
sağlanacaktır?  Türkiye’nin, 
dayatılan Model Ortaklık fik-
rine bu çerçevede yaklaşması 
gerekmektedir. Dışişleri bakan-
lığı bu noktada daha dikkatli 
olmalı, daha iyi bir dil kullan-
malıdır. Gelecekte baş ağrıta-
cak, yanlış mecraya çekilecek, 
Türkiye’yi ‘ağanın (ABD) kah-

Türkiye üzerinden ve Türkiye ara-
cılığıyla Genişletilmiş Ortadoğu’ya 

nüfuz etmek, orada tutunmak, kaybe-
dilen itibar ve üsleri yeniden kazanmak, 
yeni dönem ABD politikasının niren-
gi noktasıdır. Akıllı Güç Stratejisi, tek 
taraflı politikalar yerine çok taraflı poli-
tikaları ön görmekte; tek başına hare-
ket etme yerine müttefiklerle birlik-
te hareket etmek istemektedir. ABD, 
Genişletilmiş Ortadoğu’da Türkiye’ye 
jandarmalık, kâhyalık yaptırmak 
istemektedir. 
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yası’ durumuna indirgeyecek 
şekilde yorumlanacak ifadeler-
den kaçınılmalıdır.9

Dışişleri bakanlığı, ABD 
Türkiye ilişkilerinin tarihi seyri-
ni gözden geçirmelidir. Clinton 
döneminden beri ABD tarafın-
dan ‘Stratejik Ortak’ ilan edil-
miş ve kabul edilmiş olmamı-
za rağmen ABD bizimle ortak 
çıkarları ilgilendiren hangi stra-
tejik konularda işbirliği yap-
mıştır? Kıbrıs Sorunu, Ege soru-
nu, PKK sorunu konularında 
bize karşı takındığı düşmanca 
tavır ortada iken hala ABD’nin 
hem ‘Stratejik, hem de Model 
Ortak’ kabul edilmesi veya ola-
bileceğinin düşünülmesi, kendi 
kendimizi aldatmaktan başka 
ne anlama gelmektedir? Irak ve 
Afganistan işgalleri, Filistin ve 
Lübnan’da uyguladığı politika-
lar, Genişletilmiş Ortadoğu’daki 
22 ülkenin sınırlarının değiş-
tirilme kararında Stratejik 
Ortak olarak Türkiye’nin hangi 
görüş ve düşüncelerini almıştır? 
Muavenet gemisinin vurulma-
sı, Kocatepe muhribinin batırıl-
masında amaç neydi? Verilmek 
istenen mesaj neydi? 

ABD ile ikili anlaşmalar 
imzalandıktan bu yana ABD 
ile ilişkilerimiz, hem dışişle-
ri hem de Başbakanlar tara-
fından ‘emsalsiz ve benzer-
siz’ olarak tanımlana gelmiş-
tir. Türkiye’deki tüm darbelerin 
arkasında olan bir gücü, hükü-
metlerin böyle tanımlaması-
nı anlamakta güçlük çekmek-
teyiz. Ayrıca Türkiye’nin tüm 
kalkınma hamlelerini, alt yapı 
çalışmalarını tahrip eden bir 
güçtür ABD. Bu nedenle ABD 
ile Türkiye, ‘’benzersiz konum-
da ve birbirini tamamlayan iki 
ülke” değildir.

‘ABD’nın süper güç ola-
rak varlığını sürdürmesi’ ile 
Türkiye’nin büyümesi arasında 
birbirini destekleyen doğrusal 
bir ilişki mevcut değildir. Her 
iki tarafın büyümesi birbiri ile 
ters orantılıdır. Hele Ortadoğu 
coğrafyasında ABD’nin varlığı-
nı devam ettirmesi, büyüme-
si Türkiye’nin buralarda olma-
ması demektir. Türkiye bu böl-
gede ABD’nın jandarmalığını 
ya da kahyalığını yapmamalı-
dır, buna aday olduğuna iliş-
kin bir görüntü vermemelidir. 
Bölge sorunlarını bölge insan-
ları ile İslam kardeşliği çerçeve-
sinde çözmelidir. D-8’ler bunun 
en güzel örneğinden biridir. 
Sonucu ne olursa olsun ABD ve 
Batıya rağmen yapılmış, ger-
çekleştirilmiş büyük bir daya-
nışmadır. 

 Dikkat edilmesi gereken 
noktalardan biri de, Obama’nın 
medyaya yansıyan konuşmala-
rının hiçbirinde ABD’nin temel 
politikalarının yanlışlığını ses-
lendirmemiş olmasıdır. İsrail’in 
uyguladığı politikaları, terö-
re karşı alınan tedbirler olarak 
görmektedir. Iraktan çekilece-
ğini söyleyen ABD orada yap-
tığı tahribatın hesabını vermek 
istememektedir. Ayrıca Irakta 
kurduğu üsleri kapatmamak-
tadır.  Irak’ın kılcal damarla-
rına kadar nüfuz eden bir alt 
yapı kurmuştur.  ABD Irak’tan 
sadece muharip birlikleri-
ni çekmek istemektedir. Zorla 
işgal ettiği bir ülkeden asker-
lerini çekmek, ne zamandan 
beri insanlığa karşı yapılmış 
bir lütuf olarak kabul edilmek-
tedir. Afganistan’a daha da 
asker göndermesi, NATO’dan 

da asker gönderilmesini talep 
etmesi nasıl yorumlanmalı-
dır? Bütün bunlar Bush döne-
mi politikaları olduğuna ve 
Obama’da bunlara sahip çıktı-
ğına göre ABD’de değişen ne 
vardır?

Toprakları işgal edilen bir 
halkın bağımsızlık mücadele-
si, ne terör ne de şiddettir. Her 
şeyin başlatıcısı olan İsrail’in 
masum gösterilmesi, gösteril-
meye çalışılması, Obama döne-
minde ABD politikalarında 
ciddi bir değişiklik beklenilme-
mesi gerektiğini ortaya koy-
maktadır.

Obama İran’la ilgili gerek 
TBMM’de ve gerekse Kahire’de 
yaptığı 

konuşmalarda İran’ın nük-
leer güç haline gelmesine 
karşı çıkmaktadır. Bunu bölge 
barışı için tehlikeli görmek-
tedir.  ABD’nin, Dünyada ve 
Ortadoğu’da kitle imha silah-
larını üretip satanlarla ilgi-
li tutum ve davranışı ikiyüz-
lüdür, çifte standartlıdır. Belli 
ülkeler Kitle imha silahları üre-
tip satma hakkına sahip olur-
ken başkalarının bu alanlara 
girmesi niçin tehlikeli ve yasak-
tır? Yasaklama hakkını kim 
bu ülkelere vermiştir? İsrail’in 
sahip olduğu kitle imha silah-
larının, Gazze’de kullandığı 
yasak silahların hiç gündeme 
getirilmemesine karşılık İran’la 
uğraşması, Obama döneminin 
eski tas eski hamam anlayışı 
içerisinde olacağının bir gös-
tergesidir. Obama TBMM’de 
bu konuda yaptığı konuşmada 
sadece İran’ı tehdit etmemek-
te aynı zamanda Türkiye’yi de 
tehdit etmektedir.
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Obama’nın Yakın Çevresi
Obama dönemi için dikkat 

edilmesi gereken diğer önem-
li bir nokta da, Obama ABD 
politikasını tek başına yön-
lendiren bir aktör değildir. O 
nedenle çalışacağı kişilerin kim-
likleri önemlidir. Bu, gelecek 
süreç hakkında bir bilgi verir. 
Gerek ulusal gerekse uluslar 
arası medyada yer alan bilgiler-
den Obama’nın finansörlerinin 
güçlü Siyonist sermaye olduğu 
görülmektedir.10

Obama etrafında kurulan 
yarı gizli bir ittifak söz konu-
su olabilir. Bu ittifak sayesinde, 
Kongre’nin her iki kanadından 
‘Kongre’ye toplam 45 Yahudi 
kökenli seçilmiştir’.11

Daha da önemli olanı, 
Obama’nın sağ kolu ola-
rak Beyaz Saray’ın “Genel 
Sekreterliği” görevine,  
Mossad ajanı, koyu Siyonist 
bir militan olan Rahm İsrael 
Emanuel’in getirilmiş olma-
sıdır. Rahm Emanuel birçok 
neocon (Richard Perle, Paul 
Wolfowitz, Lawrence Franklin, 
Douglas Feith, I. Lewis Libby, 
Eliot Abrams, Marc Grossman, 
Robert Zoellick, Ari Fleisher, 
David Frum, John Bolton, Eliot 
Cohen, Davud Wurmser…) gibi 
çifte vatandaşlığa sahip, ırkçı 
ve ‘ Yeni Amerikan Yüzyılı 
Projesi’ mensubudur.12 155 
Yahudi Federasyonu ve 400 
kadar bağımsız Yahudi cemaa-
tini temsil eden Birleşik Yahudi 
Cemaatleri (United Jewish 
Communities (UJC) teşkilatı-
nın Başkanı William Daroff’un, 
Rahm Emanuel ile ilgili değer-
lendirmesi Obama’nın gelecek-
teki politikaları hakkında bir 
fikir verebilir:

‘’Çocuklarını Yahudi okul-
larına gönderen, Ortodoks bir 
Yahudi sinagoguna devam 
eden ve iyi bir IRGUN damarın-
dan gelen Rahm Emanuel aynı 
zamanda İsrail’in iyi bir dostu-
dur da.’’13

Ayrıca Obama’nın yakın 
çevresinde olan Biden ise 
Rahm Emanuel kadar tehlike-
li bir isimdir. Bu ikili, Obama ile 
Musevi lobi kuruluşlarının en 
büyüklerinden AIPAC’ın bağ-
lantısını sağlamıştır. 

Barack Obama’nın, “Aile 
geçmişimiz Müslümanlıktan 
önce Yahudi olabilir.” tarzında-
ki açıklamasını göz önüne alır-
sak, Obama döneminde Beyaz 
Saray’ın önceki dönemlere 
nazaran daha fazla Siyonist 
etki altında bulunacağı anlamı 
çıkarılabilir. 

O nedenle vaktinden önce 
yapılan iyimser yorumlar ve 
değerlendirmeler büyük hayal 
kırıklıklarına sebebiyet verebi-
lir.

Obama “nüfusunun çoğun-
luğu Müslüman olan Türkiye 
ile nüfusunun çoğunluğu 
Hıristiyan olan ABD, laik, sekü-
ler değerler ve idealler etra-
fında ortaklık kurarak iki kıta-
yı birleştirecektir.” demekte-
dir. Hayır. İki kıtayı birleştire-
cek olan değerler, her üç dinin 
ortak paydası olan İbrahim’i 
değerlerdir. Model Ortaklık, 
ancak İbrahim’i değerler ekse-
ninde, tabanında olabilir. 
İnsanlığın kurtuluşu ve mut-
luluğu İbrahim’in milletinden 
olmakla mümkündür:

“Hanîf olan İbrahim milleti-
ne tâbi olunuz. Ve o asla müş-
riklerden olmamıştır»” (3 Âl-i 
İmrân 64)

 İbrahim’in milletinden 
olmanın ortak paydası ise  
tağutlara kulluk etmemektir.

Bunun için diyoruz ki; 
• “ «Ey Kitap ehli, bizimle ara-
nızda müşterek (olacak) bir 
kelimeye gelin. (Ki o da şudur:) 
Allah’tan başkasına kulluk 
etmeyelim, O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayalım ve Allah’ı 
bırakıp kimimiz kimimizi Rabler 
edinmeyelim.»” (3 Âl-i İmrân 
64)

Eğer kabul etmezseniz 
cevabımız;
• “«Şahid olun, biz gerçekten 
Müslümanlarız.»” (3 Âl-i İmrân 
64)
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Siyaset Kuramında belki de 
en çok tartışılan konulardan 
birisi, ödeve karşı hak proble-
midir. Tarihsel olarak yaygın 
olan tartışma, haklardan ve 
ödevlerden zuhur etti. Lakin bu 
günlerde, hak-dili ödev-diline 
baskın çıkıyor. Haklar insanla-
ra üstünlük ve kolaylık sağla-
dığı için, günlük konuşmalar-
da hak-dili üstünlük sağlıyor. 
Belki de bu modern insanın 
Fransız Devrimi sonrası1 dünya-
sında yaşadığı içindir. Yaşanılan 
bu ortamda hak-dili gayesiz-
ce, düşüncesizce kullanılmak-
tadır. Bunun da nedeni insan 
haklarının en azından görü-
nüşte bütün dünyaya yayılmış 
ve ispatlanmamış bir galibiye-
tinin olmasıdır. Haklar-ağzının 
ödevler-ağzına hâkim olması-
na ek olarak iddia edebiliriz ki 
haklar söylemi diğer bütün söy-
lemlere de despotça hâkim olu-
yor, fakat bu tahakküm meşru-
iyeti ve doğruluğu kanıtlamı-
yor. Bu nedenle, diğer seçenek-
ler de düşünülmeli. Diğer seçe-
neklere baktığımızda ise özgür-
lük söylemi ve ödev söylemi 
tebarüz ediyor. Özgürlük söyle-
mi ise haklar söylemi ile birlik-
te ele alınabilir. Temelde çıkış 
noktaları ve yaklaşımları aynı-
dır. Her ikisi de modernite ile 
birlikte yükselişe geçmiştir ve 
ödev-diline zıt olarak tek yön-

lüdür. Ödev-dili ise karşılıklıdır. 
Dolayısıyla, özgürlük söylemi-
ni ve hak söylemini bir celsede 
ele alabiliriz. Şu halde müza-
kereyi haklar söylemi ve ödev-
ler söylemine indirgeyebiliriz. 
O takdirde hak-diline rakip 
olarak en iyi bilinen alterna-
tif, ilk bakışta bize kaybettire-
cek gibi gözüken ödev-dili olu-
yor. Ödev, haklara karşı olarak, 
insanlara bazı sorumluluklar 
tayin ettiği için, şahıslar genel-
likle ödevlerin kaybettirdiğini 
düşünürler; fakat bu iddia ger-
çekten doğru mu acaba? Bir 
dereceye kadar doğru olabilir, 
fakat hakların kesinlikle kazan-
dırdığını ve ödevlerin katego-
rik olarak kaybettirdiğini söy-
lememiz mümkün müdür? Bu 
soruyu açık bir şekilde cevap-
lamak için izlenecek olan en iyi 
strateji tarihî arka planı araş-
tırmak ve söylemlerin analizi-
ni yapmaktır. Akabinde hangi-
sinin daha fazla getirisi olduğu 
bulunacaktır.

Orta çağdan modern döne-
me kadar olan haklar ve ödev-
lerle ilgili tarihsel tecrübeyi bil-
memiz işimizi kolaylaştıracak-
tır. Bu hikâyenin izini sürdüğü-
müzde, doğal hukuk öğretisi 
aşikâr bir şekilde kendini belli 
eder. Samuel von Pufendorf 
doğal hukuktaki ödevleri bu 
şekilde sınıflandırır:

Belki de doğal hukukla insa-
na verilen ödevler, bu ödevle-
rin ifa edileceği şeylerle uyum-
lu olacak şekilde en elveriş-
li biçimde paylaştırılmıştır. Bu 
satırlarda onlar üç ana bölüm 
oluşturur. Birincisi, yalnız-
ca aklıselim ilkesine dayana-
rak insanın Tanrı’ya karşı nasıl 
davranacağını öğretir; ikincisi 
kendisine karşı; üçüncüsü diğer 
insanlara karşı.2

Doğal hukuk, doğal haklar 
ve insan hakları serencâmında, 
modernler doğal hukuk öğre-
tisini bırakarak doğal haklar 
öğretisine geçtikten sonra insa-
nın Tanrı’ya karşı olan ödev-
leri ve diğer insanlara karşı 
olan ödevleri bırakıldı; kendi-
sine karşı olan ödevleri haklar 
adı altında muhafaza edildi. 
Ayrıca bu geçiş modern olanın 
antik ya da orta çağa ait olan-
la yer değiştirmesine isabet 
eder. Bir diğer deyişle Richard 
Dagger ödevlerden haklara 
olan bu değişmeyi şöyle aydın-
latır: “çeşitli statü biçimleri, en 
azından teoride,  yalnızca bir 
tane insanlığın emrine amade 
kılındı ve tikelden tümele olan 
bu değişmede statü kavram-
larının yavaş yavaş yok olma-
sı haklar kavramına yer açtı.”3 
Hiyerarşi yok olunca, yani mev-
kiler kaybolunca, haklar orta-
ya çıktı. Genel hatlarıyla bu 
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hiyerarşi Tanrı ve insanlar ara-
sındaydı. Daha sonra moder-
nite, Tanrı ile diğerleri arasın-
daki ilişkiyi yok etti fakat yal-
nızca insanın kendi haklarını 
korudu. Onun bencil hakları 
Karl Marx tarafından açıkça ve 
radikal bir şekilde ileri sürüldü: 
“Buradan hareketle sözüm ona 
insan haklarının hiçbirisi bencil 
insanın ötesine gitmez, cema-
atten ayrılmış sivil toplumun 
bir üyesi olarak kişisel menfa-
atine, kişisel tercihine ve kendi 
içine kapanmış insan”.4 Bu ben-
cil tutuma en iyi cevap iki yüz-
yıl önce Pufendorf’tan gelmişti: 

Kim başkalarının faydaların-
dan kendi menfaatine nasip-
lenmek istiyorsa buna muka-
bil kendisini onlara kullanış-
lı hale getirmeye hazır olmalı-
dır. Başkalarının kendisine hiz-
met etmesini isteyen herhan-
gi birisi, fakat onların taleple-
rinden muaf olmayı umuyor-
sa, diğerlerini kesinlikle ken-
dine eşit olarak görmüyordur. 
Dolayısıyla kendileri için hoş 
gördükleri şeyleri bütün insan-
lar için de canı gönülden hoş 
görenler toplum için en uygun 
kişilerdir. Bunun aksine, ken-
dilerini diğerlerine karşı üstün 
zannedenlerin tamamı asos-
yaldir, yalnızca kendileri için 
topyekûn ehliyet sahibi olmak 
isterler ve diğerlerinin üstün-
de özel bir hak sahibi olmadı-
ğı zaman başkalarından daha 
fazla onur ve dünya malından 
özel bir pay talep ederler.5

Demek ki, hak kavramı 
içinde bir bencillik ve birey-
sel çıkar barındırır. Bunun ter-
sine, ödevler karşılıklı yüküm-
lülük içerir. Sözgelimi, eğer bir 
babanın ailesine bakmak gibi 
bir görevi varsa, onun hanımı-

nın ve çocuklarının da baba-
larına hizmet etmek gibi bir 
görevi olmalıdır. Ama mesela 
mülkiyet hakkın varsa, yalnız-
ca bu haktan yararlanırsın. Hak 
sahibinin diğerlerine herhan-
gi bir şey yapması gerekmez. 
Yine de birisi hakların herkese 
açık olduğunu ‘bütün insanla-
rın evrensel olarak hakları var-
dır’ gibi iddialarla savunabilir. 
Lakin, pratik gerçekliği göz-
lemleyerek bu fikre karşı çıka-
biliriz, yani insan hakları herke-
si içeriyor gibi gözükse de, ger-
çekte bunlar sadece lafta kalan 
haklardır. Bu haklar BM’de ilan 
edildi, fakat ne kadar insan 
gerçekten evrensel insan hakla-
rının tadını çıkarmıştır ve şu an 
çıkarmaktadır?6

Bu problematiğin tam anla-
mıyla bir örneği II. Dünya 
Savaşı’ndan önce ortaya çıktı; 
Hannah Arendt, şiddetle 
Avrupalı ulus-devletlerin arasın-
da olan bu devletsiz insanların 
üzerinde durdu: “Avrupa’nın 
ortasındaki ulus-devletlerin 
olağan işleyişiyle temel hak-
ları olsa olsa Afrika’nın göbe-
ğinde olabileceği kadar koru-
nabilen giderek artan sayıda 
insan ve halk ansızın beliriver-
di”.7 Bu durum hakların uygu-
lanmasında dünya çapında 
büyük boşlukların olduğunu 
göstermektedir, “insanlar siya-
si yönetimlerinden yoksun kal-
dıklarında ve asgari haklarına 
geri çekilmeleri gerektiğinde, 
onları koruyacak hiçbir otori-
tenin ve onları garanti altına 
alacak hiçbir kurumun kalma-
dığı görüldü.”8 Bundan dola-
yı, haklar kulağa hoş gelmek-
te fakat deneysel alana geldi-
ğimizde hakların yerine geti-
rilmesinde çetin problemlerin 

var olduğu gözlemlenmekte-
dir. Gerçekte haklar sıradan 
insanlarda muazzam kayıpla-
ra yol açarlar, “azınlıklar gibi 
devletsizler de, ulusal hakları 
yitirmenin insan haklarını yitir-
mekle özdeş olduğuna, birinci-
sinin kaçınılmaz olarak ikincisi-
ni gerektirdiğine kaniydiler.”9 
Sonra, Arendt devletsiz insanla-
rın kayıplarını sayar: “yurtlarını 
kaybetmeleri”, “içine doğduk-
ları bütün bir toplumsal doku-
nun yitirilmesi”, “yurdun yiti-
rilmesi değil yeni bir yurt bul-
manın imkânsızlığı”, “siyasi bir 
yönetimin yitirilmesi”, “sadece 
kendi ülkelerinde değil bütün 
ülkelerde yasal konumlarını 
yitirmeleri”, “siyasal statülerini 
yitirmeleri” ve insan haklarının 
kaybedilmesi.10 Bu durumda 
haklar söylemini kullandığımız-
da, çok şey kaybettiğimiz apa-
çık bir şekilde görülmektedir. II. 
Dünya Savaşı sırasında devletsiz 
olan insanları koruyacak kimse 
yoktu ve haklar, ancak insanlar 
bir devletin vatandaşı olduk-
larında geçerliydi.11 Aksi halde 
haklar sadece sözde kalıyor-
du. Bu sorun ulus-devletlerin 
olduğu bir düzende evrensellik 
iddiasında bulunmanın getirdi-
ği sıkıntılardan kaynaklanmak-
taydı. Aslında, Wirszubski’ye 
göre, bu vatandaşlık sorunu 
Romalılardan beri süre gelmek-
tedir: “libertas ilk önce bir bire-
yin doğasına bağlı olarak konu-
muna işaret eder, oysaki civitas 
öncelikle bir bireyin toplumla 
olan ilişkisine göre konumunu 
ifade eder. Yalnızca bir Roma 
vatandaşı bütün haklardan 
yararlanabilir”12 Bu çatallaşma 
bir biçimde modern zamanla-
ra kadar devam etti. Westfalya 
sonrası ulus-devlet yapılanma-
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sında sorun tam anlamıyla pat-
lak verdi. Göç konusu ise insan 
ve vatandaş sorunlu ayrımının 
bir diğer ibretamiz örneği. Bu 
bakış açısını takip edenler şunu 
öne sürebilirler: “Ben bir vatan-
daşım, o halde haklarım var”.13

Son olarak, hakların önün-
deki ontolojik ve metafizik 
engeller bir diğer ciddi zor-
luk olarak önümüzde duruyor. 
Hak teorisyenleri, haklara tari-
hi, metafizik, pratik ve deonto-
lojik temeller bulmak için çok 
çabaladılar, fakat hiçbiri filo-
zofları ve âlimleri tatmin etme-
di. Hakları temellendirmenin 
bir yolu tarihi kayıtları ve bel-
geleri keşfetmektir. İkinci seçe-
nek Kantçılık sayesinde hakları 
temellendirmek için kavramlar 
ve idealar icat etmektir. Diğer 
seçenek sağlam temeller kur-
maya çalışmamak ancak hak-
ları ifa etmektir; yani ontolo-

jik veya epistemolojik arayış-
lar yerine hakları görünür kıl-
maktır. Son alternatif hakları 
güçlendirmek için deontolojik 
teşebbüslerden faydalanmak-
tır. Hakları temellendirmedeki 
bu zayıf denemelerden ötürü 
eleştirel filozoflar hakları sıklık-
la sert bir şekilde inkâr ettiler. 
Bu türden düşünürlerin başta 
gelenlerden bir; T. H. Green 
“hakların kıymetinin kendin-
den menkul olmadığını”14 iddia 
etti. Buna ek olarak, Richard 
Dagger sıkı sorular sorarak 
haklarla yüzleşti, “haklar nasıl 
temellendirilecek – faydada? 
temel haklarda? rasyonel eyle-
min zorunlu gereksinimlerin-
de? insan ihtiyaçlarında? – ya 
da onların zerre kadar temel-
lendirilip, temellendirilemeye-
ceği. Bu konuda on dokuzun-
cu yüzyılda hala çakılıp kalmış 
gözüküyoruz.”15 Görüldüğü 

üzere, önemli çalışmalar yapıl-
sa da, haklar hala temellendi-
rilememiş durumdadır. Bu açı-
dan haklara karşı en çarpıcı iti-
raz önde gelen Aristotelesçi, 
Alasdair MacIntyre’dan geldi. 
Erdem Peşinde adlı kitabın-
da, haklarla ilgili meselele-
re ‘Aydınlanma Projesinin 
Başarısızlığının Bazı Sonuçları’ 
adlı bölümde yer vermektedir 
ve MacIntyre burada hakların 
esaslı sorunlarına dikkat çeker:

Antik veya Ortaçağ dilleri-
nin hiçbirisinde, Ortaçağın son-
larına gelinceye kadar, bizde-
ki “a right” (“bir hak”) ifadesi-
ni tam olarak karşılayacak her-
hangi bir ifade yoktur: kavram, 
Eski İngilizce ve Japoncada en 
azından on dokuzuncu yüzyılın 
ortalarına kadar, ki bu bir yana, 
klasik veya Ortaçağ İbranice, 
Yunanca, Latince veya Arapça 
dillerinde 1400’lü yıllara kadar, 
herhangi bir ifade aracından 
yoksundur. Elbette ki bundan, 
doğal haklar ya da insan hak-
ları diye bir şey olmadığı sonu-
cu çıkmaz; yalnızca, hiç kimse 
bunların varlıklarını biliyor ola-
mazdı denebilir. Fakat bizim 
bunları yanıtlama çabasına 
girerek kendimizi zorlamamıza 
gerek yok, çünkü hakikat orta-
da: bu tür haklar yoktur, bun-
ların varlığına inanmak, büyü-
cülerin veya tek boynuzlu atla-
rın varlığına inanmakla birdir. 
Açık ve kesin bir biçimde bu tür 
hakların var olmadığı iddiasın-
da bulunabilmenin en iyi daya-
nağı, aslında, tek boynuzlu at 
ya da büyücü diye bir şey yok-
tur iddiasında bulunmak için 
elimizde olan en iyi dayanak 
ile aynı tiptedir: bu tür hakla-
rın var olduğu yolunda sağlam 
gerekçeler bulmaya yönelik her 
girişim başarısız olmuştur.16
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MacIntyre’ın argümanı dil-
bilimsel, var oluşsal ve deneye 
dayalı analize dayanarak ikna 
edicidir. Bu bakımdan hakların 
haklılığının gösterilmesi çıkmaz 
sokakta kalmış gözüküyor.

Bunun üzerine etimolojik 
soruşturmaya devam edersek, 
bu tartışmayla ilgili Afrika’da 
ilginç bir kelime olduğunu fark 
ederiz. John Finnis şöyle diyor: 
“bazı Afrikalı kabile rejimle-
rinin hukukunu çalışan antro-
pologlar yerli dilde ‘bir hak’ ve 
‘ödev’ gibi İngilizce terimlerin 
yalnızca bir kelime ile karşılan-
dığını buldular,  bu kelime nor-
malde ‘yükümlülük’ olarak çev-
rilen sözlü formdan türetildi.”17 
Gluckman’a göre bu ilginç keşif 
gösterir ki, “hak[lar]ın üzeri-
ne bir vurgu yapan modern 
Batı toplumunun nüansın-
dan ziyade kabile toplumları, 
ödeve ve yükümlülüğe vurgu 
yaparlar”.18 Yine bu minvalde 
bir fikir çağdaş İslam düşünü-
rü Malik bin Nebi tarafından 
da destekleniyor. Cezayir’in, 
Fransız emperyalizmi tarafın-
dan işgal edildiği o dönemde 
hak ve özgürlük söylemlerine 
karşı Malik bin Nebi sorumlu-
luklardan ve ödevlerden dem 
vuruyor: “Mesele, ibadet hür-
riyeti, eğitim özgürlüğü diye 
nutuklar atmayı değil gerek-
li sosyal ödev ve sorumlulukları 
bizzat yerine getirmeyi gerek-
tirmektedir. Kişinin, talep etti-
ği “haklar”ı elde etmesi güzel 
bir olaydır. Ama değerler sis-
temini altüst edip “haklar”ı 
“sorumluluklar”dan öne geçir-
mek de o derece üzücüdür. 
Bu anlayış yüzünden yaşadığı-
mız karışıklık, endişe ve kaosun 
şiddetinide artmaktadır. Zira 
o, yanlış “politika”nın adım-

larını güçlendirmektedir.”19 Bu 
durumda özgürlük söyleminin 
ya da haklar söyleminin öte-
sine geçip yapmamız gereken 
ödevlerimizi, sorumluluklarımı-
zı üstlenmemiz ve söylemimi-
zi buna göre kurmamız kaçı-
nılmaz gözükmektedir. Hem 
mücadelemizi kazanmak için 
hem de İslamî dünya görüşü-
nün gereği olan vazifelerimizi 
yerine getirmek için hak söyle-
minden öte sorumluluk söyle-
mini dile getirmek en doğrusu 
gibi gözüküyor.

  

1 1789’dan sonra İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirisi ilan edildi ve bu metin insan hakla-
rının en temel referans kaynağı olarak gö-
rüldü. Bu tarihten sonra insan hakları dili-
nin gittikçe güçlendiği farkedilmektedir.
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Man and Citizen According to the Natural 
Law, ed. James Tully, (Cambridge: Camb-
ridge University Press, [1673] 1991), p. 37.

3 Richard Dagger, “Rights,” in Terence Ball 
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University Press, 1989), p. 300.
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ların ilan edilmesi ayrı bir olay, bu hakla-
rın yerine getirilmesi ayrı bir olaydır ki bu 
ikincisi genellikle sahipsiz kalır. BM Beyan-
namesi için bkz.  The Universal Declarati-
on Of Human Rights, December 10, 1948, 
http://www.un.org/en/documents/udhr/in-
dex.shtml#ap, internet sayfası 20 Ağustos 
2009 tarihinde ziyaret edildi.

7 Hannah Arendt, The Origins of Totalitari-
anism (New York: The World Publishing 
Company, 1958), p. 291. Ayrıca türkçeye 
aktarılırken Bahadır Sina Şener çevirisin-
den yararlanılmıştır. Bkz. Hannah Arendt, 

Totalitarizmin Kaynakları (İstanbul: İletişim 
Yayınları, 1998), c.2, s. 295–6.

8 Ibid., 292.
9 Ibid., 292.
10 Ibid., 292-3-4-5-6-7.
11 Kimileri de bu problemi Fransız İhtilâli son-

rasında ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hak-
ları Bildirisi’ne dayandırmaktadır. Bu dü-
şünceyi savunanlar, bildirinin başında in-
san ve yurttaş diye iki ayrı isimlendirme ya-
pılmasının ilerleyen yıllarda bir yarılmay-
la sonuçlandığını iddia etmektedirler. Yurt-
taşların hakları devlet tarafından savunul-
muş, fakat insanlarınki ortada kalmıştır. İn-
san olmaktan başka hiç bir vasfı olmayan-
lar işkence görmüş, köleleştirilmiş ve kat-
ledilmiştir. Aslında vatandaşlık sorunu in-
san hakları bağlamında çetin bir problem-
dir. Hakları kim savunacaktır? Eğer dev-
letse, o zaman o devlete ait olmayanların 
hakları ne olacaktır? Yok eğer devlet değil-
se, bu seferde özellikle devletler arası iliş-
kilerde hakların arkasında duracak kimse 
kalmamaktadır. İnsan haklarının tesisinde-
ki bu problematik için bkz. Cem Deveci, İn-
san Hakları Normları ve Dost-Düşman Ay-
rımı Siyaseti, Ioanna Kuçuradi (ed.), (Anka-
ra: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005), 
s.204.

12 Wirszubski, Ch. Libertas as a Political Idea 
at Rome during the Late Republic and 
Early Principate (Cambridge: Cambrid-
ge University Press, 1960), p. 4 alıntılayan 
Dagger, p.297.

13 Dagger, p. 299.
14 Alıntılayan Dagger, p. 303.
15 Dagger, p. 304.
16 Alasdair MacIntyre, After Virtue - A Study 

in Moral Theory (Indiana: University of 
Notre Dame Press, 2007), p. 69. Vurgu-
lar eklenmiştir, ayrıca türkçeye aktarılırken 
Muttalip Özcan çevirisinden yararlanılmış-
tır. Bkz. Alasdair MacIntyre, Erdem Peşin-
de - Ahlâk Teorisi Üzerine Bir Çalışma ( İs-
tanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001), s. 111-112.

17 John Finnis, Natural Law and Natural 
Rights, H.L.A. Hart (ed.), (Oxford: Claren-
don Press, 1980), p.209.

18 Max Gluckman, The Ideas in Barotse Ju-
risprudence, (2nd ed., Manchester: 1972), 
p. xxv; also p.xiv n. 18, and p. 21; I. Scha-
pera, ‘Contract in Tswana Law’ in Gluck-
man (ed.), Ideas and Procedures in African 
Customary Law (Oxford: 1969), pp.319, 
326; Gluckman, The Judical Process 
among the Barotse (Manchester 1955), p. 
166 alıntılayan Finnis, p. 209-210.

19 Malik bin Nebi, İslam Davası – İslam Dün-
yasına Bakış, çev. Muharrem Tan (İstanbul: 
Yöneliş Yayınları, 1990), s.114, 115.
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İslâm’ı, toplum hayatının bü-

tün alanlarını düzenleyen bir ha-

yat nizamı ve insanın/insanlığın 

bütün ihtiyaçlarına cevap veren 

bir inançlar ve ibadetler man-

zumesi olarak anlayan ve anla-

tan bu iki büyük sima, hiç kuş-

ku yok ki, eserleri, fi kirleri ve ic-

raatları ile 20. yüzyılın ikinci ya-

rısına damgalarını basmışlardır.  

İslâm’ı modern çağa alternatif 

bir hayat nizamı; bir siyaset, kül-

tür, iktisat nizamı olarak takdim 

eden bu müstesna âlimler, 21. 

yüzyıla girerken yaşanılan “mü-

rettep” 11 Eylül sürecinde, “şey-

tani eksen”in baş mimarları tara-

fından hedef tahtasının tam orta 

yerine yerleştirildiler. Doğrusu 

bu, çok manidar, çok anlamlı, çok 

iyi anlamlandırılması ve üzerinde 

iyi düşünülmesi gereken bir geliş-

me idi; halen de öyledir.

11 Eylül 2001’de gerçekleşen 

ve o tarihten itibaren dünya si-

yasetinde köklü değişimlere yol 

açan ABD’deki İkiz Kule’ye yöne-

lik meşhur ve meşkûk saldırı, so-

nuç olarak zihinlere İslâm=terör 

denklemini kazımış ve şer güç-

lerin sözde “İslâmi terör odak-

larına” karşı her türlü saldırı, iş-

gal ve katliamlarını meşrulaştı-

ran mükemmel bir araca dönüş-

müştür. Müteakip ve müteselsil 

benzer eylemlerle de, ABD-İsrail-

İngiltere şeytan üçlüsünün ve on-

ların yerel işbirlikçilerinin İslam’a 

ve Müslümanlara yönelik fi ili ve 

fi kri saldırılarının, şeytani proje-

lerinin, kanlı işgallerinin, acıma-

sız katliamlarının, sinsi operas-

yonlarının zemini hazırlanmıştır. 

ABD’de Obama ile yapılan vitrin 

değişikliği, bu sürecin bittiği veya 

değiştiği anlamına gelmez; aksi-

ne İslam-karşıtı süreç işlemekte-

dir. “Ilımlı İslâm”, “Demokratik 

İslâm”, “Euro-İslâm” gibi proje-

ler de, sürecin parçalarından iba-

rettir.

Şer Güçler Neden Seyyid Ku-

tup ve Mevdudi’yi Hedef Seçti-

ler? 

Evet, İslâm-karşıtı 11 Eylül sü-

recinde, ABD politikasını belirle-

yen kurumlardan RAND’ın yayın-

ladığı raporlarda ve çeşitli resmi 

“şer söylem”lerde, özellikle iki 

isim “İslâmcı şiddetin fi kri kay-

nakları” diye hedef gösterilmiş-

tir: Mısır-İhvan hareketinin fi -

kir önderi şehid Seyyid Kutub ile 

Pakistanlı âlim ve hareket ada-

mı Ebû’l-A’lâ el-Mevdudî. Hatta 

bunlara üçüncü bir ismi daha ek-

lemişlerdir: Ortaçağda Moğol is-

tilasına karşı eşsiz bir direniş ve 

diriliş hareketi başlatan, döne-

minde köklü İslamî tecdîd hare-

ketinin mimarı olan İbn Teymiy-

ye. Burada, hemen aklımıza, “ne-

den özellikle bu âlimler?” sorusu 

gelir, gelmelidir.  

Baştan ifade edelim ki; her iki 

davet üstadının da, vukûfi yetli 

tefsirleri başta olmak üzere (S. 

Kutub: Fî Zılâli’l-Kur’ân, Mev-

dudi: Tefhîmü’l-Kur’ân) İslâm’ın 

Tevhîd ve İslâm Nizamı esasları-

nı çarpıcı biçimde çağımızın in-

sanına sunan eserleri ve bu eser-

lerin tüm dünyada meydana ge-

tirdiği diriltici etkiler, bizce bu 

iki büyük âlimi, şer güçlerin he-

defi  kılmıştır. Ve bu, çok önem-

li ve çok anlamlı bir tecellidir. 

“Din ve devletin ayrı olabilece-

ği fi krini aşıla, bunun da imanı 

zedelemeyeceğini vurgula”1 ta-

limatını veren şeytani güçlerin, 

küresel zulüm sistemlerine kar-

şı tek alternatif olan İslâm’ı, di-

namik ve kuşatıcı bir sistem ola-

rak Müslümanların zihin dün-

yalarında yeniden canlandırma-

ları, elbette affedilir bir “suç!” 

değildi. Gerçekten de, Kutub ve 

Mevdudi’nin, İslâm’ı bütüncül 

bir yaşam modeli olarak siste-

matize edip insanlığa takdim et-

meleri, sadece Müslüman dün-

yayı yeniden ayağa kaldırmakla 

kalmamış, küresel sistemin ağa 

SEYYİD KUTUP-MEVDUDİ ÇİZGİSİ VE

“İSLAM NİZAMI” İDEALİ
ABDULLAH YILDIZ
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babalarını da ciddi biçimde kor-
ku ve endişeye sevk etmiştir.

İmdi, küresel anti-İslâmizm 
sürecinin cari olduğu, İslâm coğ-
rafyasında işgallerin, katliamla-
rın sürdüğü ve İslâm’a karşı sin-
si oyunların sahnelenmeye de-
vam ettiği bir süreçte, vefat yıl 
dönümlerini idrak ettiğimiz mer-
hum Seyyid Kutub ve Mevdudi’yi 
daha iyi anlamalı, ortaya koyduk-
ları fi kirleri daha iyi analiz edip 
kavramaya çalışmalıyız. Özellik-
le onların heyecan verici bir pro-
je olarak genel hatlarını çizdikle-
ri “İslâm Nizamı” idealini, Komü-
nist sistemin ifl as ettiği ve Kapita-
list sistemin de ifl as sinyalleri ver-
diği bir süreçte cesaretle, özgü-
venle ve yüksek sesle insanlığın 
gündemine taşımalıyız. 

Kutub ve Mevdudi, Saf İslam 
Akaidini ve Tevhid Bilincini Yeni-
den Dirilttiler   

Bilindiği gibi, üstad Seyyid 
Kutub, 1966 Ağustos’unda ida-
ma mahkum edilmiş, Ağustos 
1967’de de gizlice infaz edilerek 
alelacele defn edilmişti. Üstad 
Mevdudi de, 22 Eylül 1979’da ve-
fat etmişti. 

Seyyid Kutub’un Yoldaki İşa-
retler isimli eserinde geçen ifade-
lerini ayıklayarak, ortaya sözde 
bir tehdit unsuru çıkaran çağdaş 
Firavun Nasır’ın mahkeme heyeti 
onu idama mahkum ettiğinde şe-
hidimizin ağzından şu sözler dö-
külmüştü: 

“Eğer Allah kanunu ile mah-

kum edilmişsem ben Hakk’ın 

hükmüne razıyım. Eğer batıl ka-

nunlarla mahkum olmuşsam on-

dan çok daha üstün bir düşünce-

ye sahip olduğum için batıldan 

ve münafıklardan merhamet di-

lemem. Allah’a şükürler olsun ki 

on beş sene cihad ettikten sonra 

bu mertebeye ulaştım.”

Peki, Seyyid Kutub’u Firavnî 
sistem/ler açısından “tehlikeli” 
kılan ne idi? Onun “Amerikan 
İslâmı” diye isimlendirdiği “Ilım-
lı İslâm”ı üretme çabasındaki kü-
resel güçler tarafından “Radikal 
İslâmcı” diye yaftalanıp “tehdit” 
ilan edilmesinin temelinde yatan 
asıl faktörler nelerdi? Onun han-
gi fi kirleri, yorumları ve tezle-
ri şeytani güçleri bu denli ürküt-
müş, korkutmuştu? 

Hatırlatmalıyız ki, üstad Sey-
yid Kutub’u şeytani odaklar na-
zarında tehlikeli kılan en önem-
li husus; onun İslâmî düşünceyi 
bâtıl ve hurafelerden, tüm cahilî 
fi kir kırıntılarından temizlemek 
istemesi; dahası İslâm’ın bir din/
sistem olarak kendi başına bir 
bütünsellik taşıdığını vurgulama-
sı, bu hayat nizamının günümüz-
de yeniden nasıl tesis edilebilece-
ğine dair pratik öneriler sunma-
sı, İslâm’ın her çağın olduğu gibi 
bu çağın da vicdanı olabileceğini 
haykırmasıdır.

Yoldaki İşaretler’de yer alan 
şu cümleler onun inkılâpçı vasfını 
ortaya koymaya yetiyor:

Seyyid Kutub’da “Öncü 
Kur’ân Nesli” ve “Bütüncül İslam 
Nizamı” Fikri

“Allah Elçisi, yüreği bütün pis-
liklerden arınmış yepyeni bir ne-
sil yaratmak istiyordu. Beyni, dü-
şüncesi ve bilinci Kur’ân’ın içer-
diği ilâhî yöntemden başka şey-
lerden tamamen arınmış, saf, 
arı-duru bir nesil… İşte o nesil sa-
dece ve sadece bu kaynaktan su-
suzluğunu gideren bir nesildi. Ta-
rihteki eşsizliği de bu yüzdendi.

Sonra ne oldu?.. Kaynak-
lar karıştı, safi yet bozuldu! Bu 

neslin ardından gelen kuşakla-
rın beslenme kaynaklarına Grek 
felsefesi ve mantığı, Pers efsa-
neleri ve düşünce biçimleri, Ya-
hudi İsrailiyyâtı ve Hıristiyanlık 
mistisizmi, bunların dışında ka-
lan diğer kültür ve medeniyetle-
rin tortuları karıştı. Bütün bu sa-
yılan kültür ve medeniyet öğeleri 
Kur’ân tefsirlerine, kelâm ilmine, 
fıkıh ve fıkıh metodolojisine de 
bulaştırıldı. O nesilden sonra ge-
len bütün nesiller bu bulanık kay-
naktan beslendiler. İşte bundan 
dolayı o evsafta ikinci bir nesil ke-
sinlikle gelmedi. O nesil ile öte-
ki nesiller arasındaki açık farklı-
lıktaki birincil faktörün, kaynak-
ta meydana gelen bu bulanıklık-
ta olduğunda kuşku yoktur.”

Seyyid Kutub’un bütün çaba-
sı, bu bulanık kaynaktan değil, 
arı-duru kaynaktan yani doğru-
dan Kur’ân’dan beslenen örnek 
bir Kur’ân nesli oluşturmaktı. O 
şehid edildi ama O’nun tüm dün-
yaya yayılan düşünceleri, küresel 
şeytani güçleri ürkütecek boyuta 
ulaştı. Elhamdülillah.

Davetin önceliği, ilk esası ve 
“olmazsa olmaz” şartı ise Tevhîd 
akidesine çağrıdır. Kur’ân’ın ön-
celikli daveti Allah’ın birliğine-
dir. Peygamberler, davetlerinin 
ilk adımı olarak insanları Allah’ın 
birliğine inanmaya ve hayatları-
nın merkezine sadece Allah’ı yer-
leştirmeye çağırmışlardır. 

Seyyid Kutub, hem Yolda-

ki İşaretler’de, hem de Fî Zılâli’l-

Kur’ân tefsirinde davetin önce 
Tevhîd akîdesine (Lâ ilâhe illal-

lah, Muhammedün Rasûlüllah) 
çağrı ile başlaması gerektiğini ıs-
rarla vurguladı. Peygamberimiz 
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(s.), davetle görevlendirildikten 
sonra ilk adım olarak, insanları 
“Allah’tan başka ilah olmadığı-
na” şehâdete çağırmıştır. Bu çağ-
rı, egemenliği kâhinlerin, kabile 
reislerinin, emir ve hükümdarla-
rın elinden alarak bir bütün ha-
linde Allah’a teslim etmek anla-
mına geliyordu; “gönüller üze-

rindeki hakimiyeti, dini törenler 
ile ilgili hakimiyeti, hayatın pra-
tik yönleri ile ilgili olan hakimiye-
ti, malla, hukuk sistemi ile, ruh-
larla, bedenlerle ilgili olan haki-
miyet dilimlerini, bölünmez bir 
bütün olarak.”2 Bugün, “insan-
ları yeniden İslâm’a davet eder-
ken, öncelikle akîdenin benim-

senmesinden işe başlamak gere-

kir... akîdeyi yani gerçek anlamıy-

la kelime-i şehâdeti kabul etmek. 

Bu ise, “hakimiyetin her konuda 

Allah’a ait kılınmasıdır.”3

Mevdudi’nin “İlah, Rab, İba-

det, Din” Kavramlarına Getirdi-

ği Açılım

Ebû’l-A‘lâ el-Mevdûdî’nin gü-

nümüz Müslümanlarının düşün-

ce dünyasında köklü değişimlere 

yol açan en önemli tezi, Kur’ân 

mesajının odağını oluşturan İlah, 

Rab, İbadet ve Din kavramları 

hakkında yaptığı çarpıcı ve sar-

sıcı yorumlar olmuştur. Kur’ân’a 

Göre Dört Terim isimli hacmi kü-

çük ama mesajı ve etkisi büyük 

eserinde, Kur’ân çağrısının şu 

dört terim çevresinde döndüğü-

nü söyler: 

“Allah birdir ve ortaksız tek 

İlah’tır. Kulların muhtaç olduğu 

tek Rab’dır. O’ndan başka İlâh 

da, Rab da yoktur. İlahlık ve Rab-

lığında kimse O’na ortak olamaz. 

İnsana gerekli olan, tek ilâha razı 

olması, O’ndan başkalarını Rab 

kabul etmemesi, başkasının tan-

rılığını tanımaması, yalnız O’na 

ibadet edip başkasına tapma-

ması, dinini Allahu Teâlâ’ya tah-

sis etmesi, O’nun dininden başka 

bütün dinlere karşı koymasıdır.”

Üstad, zamanla bu dört kav-

ramın içinin boşaltılması sebebiy-

le Kur’ân mesajının doğru anlaşı-

lamaz hale geldiğini, Müslüman-

ların felaketinin de bundan kay-

naklandığını izah eder:

“Kur’ân-ı Kerim Arapça ola-

rak indirilmiştir ve Arapça konu-

şanlara sunulduğunda, onlardan 

her biri ilah kelimesinin manası-

nı da, rab kelimesinden kastedi-

len manayı da biliyordu. Çünkü 
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Hatırlatmalıyız ki, üstad Seyyid 
Kutub’u şeytani odaklar nazarın-

da tehlikeli kılan en önemli husus; onun 
İslâmî düşünceyi bâtıl ve hurafelerden, 
tüm cahilî fi kir kırıntılarından temizlemek 
istemesi; dahası İslâm’ın bir din/sistem ola-
rak kendi başına bir bütünsellik taşıdığı-
nı vurgulaması, bu hayat nizamının günü-
müzde yeniden nasıl tesis edilebileceğine 
dair pratik öneriler sunması, İslâm’ın her 
çağın olduğu gibi bu çağın da vicdanı ola-
bileceğini haykırmasıdır.

Seyyid Kutup
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ilah ve rab kelimeleri önceden 
beri dillerinde kullanılan iki keli-
meydi. Onlar bu iki kelimenin ih-
tiva ettiği bütün manaları kavrı-
yorlardı. Onun için lâ ilâhe illal-

lah ve Allahu Teâlâ’dan başka 
Rab yoktur, uluhiyette ve rububi-
yette O’nun hiç bir ortağı yoktur, 
denildiği zaman, hangi şeye da-
vet edildiklerini çok iyi anlıyorlar-
dı. Yine apaçık bir şekilde, bun-
ları söyleyen kişinin neleri inkar 
etmesi gerektiğini, neleri Allahu 
Teâlâ’ya has kılması gerektiğini 
ve Allah için hangi konularda ih-
laslı olması gerektiğini anlıyorlar-
dı. Yine bu kelimeyi reddedip in-
kar edenler, bu kelimenin neleri 
gerektirdiğini ve neleri reddetti-
ğini bilerek inkar ediyordu. İman 
eden de bu akidenin neleri ge-
rektirdiğini ve neleri reddettiğini 
iyice bilerek iman ediyordu. Yine 
aynı şekilde ibadet ve din kelime-
leri de dillerinde yaygındı. Abd 
(köle) kelimesinin ne olduğunu, 
ubudiyetin (kölelik) nasıl ger-
çekleştiğini biliyorlardı. Aynı şe-
kilde din kelimesinin de ne ma-
naya geldiğini ve bu kelimenin 
kapsamına giren manaların ne-
ler olduğunu da çok iyi biliyorlar-
dı. Bundan dolayı onlara: “Alla-
hu Teâlâ’ya ibadet edin, tağuttan 
kaçının ve bütün dinlerden uzak-
laşarak Allah’ın dinine girin” de-
nildiği zaman, Kur’ân’da bildi-
rilen bu daveti anlamakta hata 
yapmadılar. Bu daveti ilk duyduk-
larında, hayatlarında neleri de-
ğiştirmelerini gerekli kıldığını ve 
isteklilerine ne gibi yükümlülük-
ler getirdiğini çok iyi anlıyorlardı.

Fakat şimdiki asırda, okunan 
Kur’ân’daki bu kelimelerin hep-
sinin asıl ve gerçek manaları de-
ğiştirilmiştir. Yani Kur’ân’ın indi-

rildiği asırdaki insanlar arasında 
yaygın olan manaları... Böylece 
konuşulan bu dört kelimeden 
her birinin daha önceki geniş ve 
kuşatıcı manası daraltılmış oldu. 
Hatta zamanımızda bu dört ke-

limenin manaları öyle daraltıl-

mıştır ki, onlardan asıl kastedi-

len manalar artık anlaşılama-

yan, dar, sınırlı, tam net ve açık 

olmayan şüpheli manalara so-

kulmuştur. 
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Kur’ân’a Göre Dört Terim isimli hacmi 
küçük ama mesajı ve etkisi büyük ese-

rinde, Kur’ân çağrısının şu dört terim çevre-
sinde döndüğünü söyler: 

“Allah birdir ve ortaksız tek İlah’tır. Kulla-
rın muhtaç olduğu tek Rab’dır. O’ndan baş-
ka İlâh da, Rab da yoktur. İlahlık ve Rablığın-
da kimse O’na ortak olamaz. İnsana gerek-
li olan, tek ilâha razı olması, O’ndan başka-
larını Rab kabul etmemesi, başkasının tan-
rılığını tanımaması, yalnız O’na ibadet edip 
başkasına tapmaması, dinini Allahu Teâlâ’ya 
tahsis etmesi, O’nun dininden başka bütün 
dinlere karşı koymasıdır.”

Mevdudi



Yaşayan İslam

Bunun iki sebebi vardır: A) İn-

sanların fasih Arapça zevkinin 

azalması ve sonraki asırlarda ha-

lis Arapçanın gündemden uzak-

laştırılması. B) Zamanımızdaki 

İslâm toplumunda doğan ve ora-

da çoğalan kimselerin, Kur’ân’ın 

indirildiği zamandaki cahili arap 

toplumunda manaları yaygın 

olan ilah, ibadet, rab ve din ke-

limelerinin manalarından haber-

siz kalmaları.

Bu iki sebepten dolayı sonra-

ki asırlarda dil alimleri ve müfes-

sirler, Kur’ân kelimelerinin çoğu-

nu sözlüklerde ve tefsir kitapla-

rında, asıl manaları yerine, son-

radan gelen müslümanların anla-

dıkları manalarla açıkladılar. Aşa-

ğıdaki örneklerde olduğu gibi:

1. İlah kelimesini; sanki heykel 

ve put kelimeleriyle eş anlamlıy-

mış gibi, bu kelimelerle açıkladı-

lar. 

2. Rab; terbiye eden, yetişti-

ren kelimesini; mahlukatı terbi-

ye eden ve onları yetiştirenle eş 

anlamlıymış gibi bu kelimelerle 

açıkladılar. 

3. İbadet kelimesini; kulluk et-

mek, birtakım ibadet olan amel-

ler yapmak, mütevazi olmak ve 

namaz kılmak manalarıyla sınır-

ladılar. 

4. Din kelimesini; millet (kav-

miyet) kelimesiyle açıkladılar. 

5. Tağut kelimesini; put veya 

şeytan olarak tefsir ettiler.

Sonuç olarak, insanlar 

Kur’ân’ın davetinin gerçek he-

defi ni ve esas maksadını anla-

madılar. Kur’ân onları Allahu 

Teâlâ’dan başka bir ilah edinme-

meye çağırdığı zaman putları ter-

ketmeyi ve heykellerden uzak-

laşmayı emrediyor zannettiler. 

Bu nedenle put ve heykel dışın-

da ilah kelimesinin kapsadığı di-

ğer ilahlara taptıkları halde sa-

dece putlardan ve heykellerden 

uzaklaştıklarında Kur’ân’ın emri-

ni tam yerine getirmiş olduklarını 

zannettiler. Onlar bu amelleriy-

le, Allahu Teâlâ’dan başka ilahlar 

edindiklerini bilmiyorlardı.

Kur’n onlara; gerçek rab-

bin sadece Allah olduğunu ve 

O’ndan başka rab edinilmeme-

sini emrettiği halde şöyle der-

ler; “Biz, zaten Allah’tan başka 

bizi koruyan, bizi yetiştiren, bizi 

terbiye eden bir varlık olduğuna 

inanmıyoruz. İşte bu şekilde bi-

zim tevhid konusundaki inancı-

mız tamamlanmış olur.” Halbuki 

gerçekte onların çoğu, (mürebbi) 

“terbiye eden” dışında Rab keli-

mesinin kapsadığı diğer rablere 

de boyun eğmişlerdir. 

Kur’ân onlara; ‘Allahu 

Teâlâ’ya ibadet edin ve tağut-

tan kaçının’ diye bildiride bulun-

duğu zaman; “Biz putlara ibadet 

etmiyoruzki. Şeytana buğzediyo-

ruz, ona lanet ediyoruz ve Alla-

hu Teâlâ’dan başka hiçbir şeye de 

huşu göstermiyoruz. Kur’ân’ın bu 

emrine kesinlikle itaat ediyoruz” 

derler. Halbuki taştan yontulmuş 

putlar dışındaki diğer tağutlara 

boyun eğerek onlara ibadet et-

meğe devam ederler.

Bunun gibi, din hakkında on-

lara “ayetler” söylendiğinde, Al-

lahu Teâlâ için dinde ihlaslı ol-

manın manasının; Hindu, Yahudi 

veya Hıristiyan olmamak ve İslâm 

milletine tabi olmaktan ibaret ol-

duğunu anlarlar. Bundan dolayı 

(hüviyetinde) İslâm dinine men-

sup olduğunu söyleyen sayıca ka-

labalık bir grup Allahu Teâlâ’nın 

dininde ihlaslı olduğunu zannet-

mekte, fakat gerçekte “din” ke-

limesinin kapsadığı geniş mana-

lar göz önüne alındığında, çoğu-

nun Allahu Teâlâ’nın dininde ih-

laslı olmadığı (başka dinlere bağ-

landığı) görülmektedir.” 4

İşte Müslüman zihinlerde ke-

limenin tam anlamıyla “devrim” 

meydana getiren, onları bu temel 

kavramlar çerçevesinde Kur’ân’ı 

yeniden, dinamik ve canlı bir ba-

kış açısıyla okumaya yönlendi-

ren bu son derece hayati ve be-

lirleyici tespitlerdi. Şehid Seyyid 

Kutub’un da, Üstad Mevdudi’nin 

“Dört Terim”ini okuduktan son-

ra, Tefsiri başta olmak üzere eser-

lerini yeniden gözden geçirip 

yazdığı bilinir.

Sonuç olarak; Mevdudi’nin 

Dört Terim’de ve Seyyid Kutub’un 

Yoldaki İşaretler’de çizdiği dina-

mik ve devrimci perspektif, dalga 

dalga tüm İslâm dünyasını etkile-

miş, zihinlerde köklü değişimle-

re yol açmıştır. Diğer eserleri de 

bu değişimi beslemiştir. Bugün 

de, onları “terörün kaynağı” ilan 

eden şer güçlere inat, bu iki müs-

tesna âlimin düşüncelerini, tezle-

rini güncelleyerek yeniden etkili 

bir şekilde Müslümanların ve in-

sanlığın gündemine taşımak ge-

rekiyor, vesselâm.

1 Umran Dergisi, Şubat 2007, sayı:150, ek.

2 Seyyid Kutup, Yoldaki İşaretler, Çev. Salih 

Uçan, Pınar Yay. 1992,İstanbul, s.27.

3 Ahmed Faiz, Fî Zılâl’il-Kur’ân’da Davet Yolu, 

Çev. Ubeydullah Dalar, Seçkin Yay., 1986,İs-

tanbul, s.297.

4 Ebû’l-A‘lâ el-Mevdûdî, Kur’ân’a Göre Dört Te-

rim, “Giriş” bölümü.
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Ebu’l- A’la El-Mevdudi, 20. 
yüzyıl Müslüman düşün ve akti-
vizm tarihinin önemli şahsi-
yetlerinden biridir. Hatta ‘uya-
nış’ sürecinin ilk habercile-
ri olarak Cemaleddin Afgani ve 
Muhammed Abduh’u saymak 
nasıl mümkünse, onu da Seyyid 
Kutup ile birlikte, bu sürecin bir 
sonraki evresinin diğer önemli 
şahsiyeti olarak görmek müm-
kündür. Fikirleri, önemli tartışma 
zeminleri doğurmuştur ve İslam 
dünyasında ‘radikal’ olarak bili-
nen ekolün yaklaşımlarını derin-
den etkilemiştir. Eylemliliği ise, 
ayrı bir siyasal ‘parti’ kimliğiy-
le Hint alt-kıtasında ‘Müslüman’ 
bir siyasal entitenin oluşması-
na katkıda bulunmuştur. Birçok 
batılı İslam ‘uzmanı’na göre de 
Mevdudi, İslam’ın 20. yüzyıldaki 
belli başlı birkaç ‘ideoloğu’ndan 
biridir (Diğerleri genellikle Seyyid 
Kutup ve Ali Şeriati olarak kabul 
edilir). Bu sıfatı ne ölçüde hak 
ettiği ayrı bir tartışma konusu 
olmakla birlikte, Mevdudi, ‘siya-
sal radikal İslam’ın tezlerini 20. 
yüzyılda belirli bir sistematik içe-
risinde ifade eden ‘ilk’ kişi olarak 
görülebilir. Bu bakımdan, “İslami 
Uyanış” akımındaki önemi yad-
sınamaz. 

Mevdudi’yi ve görüşleri-
ni değerlendirirken, öncelikle 
bir ‘dönem analizi’ yapılmalıdır. 
Aksi taktirde fikirleri ve bunların 

sonuçları hakkında yanlış kana-
atlere varılabilir. Malum oldu-
ğu üzere, Mevdudi, 20. yüzyı-
lın hemen başlarında doğmuş-
tur ve düşüncelerinin şekillen-
meye başladığı dönemde batı-
lı sömürgeciler İslam dünyasının 
neredeyse tamamını fiilen veya 
dolaylı yoldan işgal etmişlerdir. 
Osmanlı devleti yıkılmak üze-
redir ve İslam dünyasında artık 
İslam’ın ‘siyasi’ gücünü temsil 
eden hiçbir otorite kalmamıştır. 
Bu durumun bir benzeri, tarih-
te kısmen Moğol istilası döne-
minde yaşanmış olmakla birlikte, 
batılı sömürgecilerin hakimiyeti 
daha kapsamlı ve sonuçları bakı-
mından da daha etkili olmuş-
tur. Müslümanların bu duru-
ma tepkisi, başlangıçta ‘kurtu-
luş mücadeleleri’ vermek şeklin-
de tecelli etmiş, ancak bu müca-
delelerin sonuçları da genellikle 
olumsuz olmuştur. Müslümanlar, 
tarihte ilk kez bu denli yaygın 
bir biçimde, bütün İslam coğ-
rafyasında İslam’ın hükümlerini 
icra edecek siyasal otoritelerden 
mahrum kalmışlardır. İslam dün-
yasının hemen her bölgesinde 
‘ulus-devletler’ kurulmuş ve siya-
sal meşruiyetin kaynağı da değiş-
miştir. Din, artık yeni devletlerde 
ya inkar edilen ya da tali konum-
da varlığı kabul edilen bir gele-
neksel kurum olarak muamele 
görmektedir. Doğal olarak bu 

durum, aksü’l-amelini de doğur-
muş ve İslam dünyasının çeşit-
li bölgelerinde ‘yeni’ siyasal olu-
şumlar ortaya çıkmıştır. Bunlar, 
genellikle ‘İslami hareketler’ şek-
linde tezahür etmiştir. Bu hare-
ketlerin ortak özelliği, evvelemir-
de Müslümanların yeniden siya-
sal otoriteye sahip olmasını sağ-
lamaya çalışmaktır. Mısır köken-
li İhvan-ı Müslimin ile Pakistan 
kökenli Cemaat-i İslami’yi bu 
hareketlerin ilkleri arasında saya-
biliriz. Bu hareketler, bir yandan 
‘siyasal’ amaç uğrunda müca-
dele verirken, öte yandan ‘fikri 
uyanış’ı da sağlamaya çalışmış-
lar ve bu yönde belirli çabalar 
da göstermişlerdir. İşte Mevdudi, 
bu dönemin insanıdır. Bu neden-
le, bir Mevdudi değerlendirme-
si yapılırken, bu dönemin etki-
lerini göz önünde bulundurmak 
gerekir.

Mevdudi’ye göre, İslam bir 
‘yaşam tarzı’dır ve iktidarı hedef-
ler. Ona göre, İslam’da din işle-
rini dünya işlerinden ayırmak 
mümkün olmadığı için, İslam’ın 
hakim olmadığı coğrafyalarda 
İslam devletinin kurulması dini 
bir zorunluluktur. Ancak, dikkat 
edilirse, aynı düşünceler İhvan-ı 
Müslimin hareketi için de geçer-
lidir. Hasan el-Benna da ben-
zer kanaatlere sahiptir ve İngiliz 
sömürgesi altındaki Mısır’da 
İslam’ı iktidar etme mücade-
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lesi vermektedir. O dönemde 
İslam dünyasının değişik bölge-
lerinde, bu iki hareketten etki-
lenen başka hareketler de var-
dır ve onların da benzer amaç-
ları söz konusudur. Bu duru-
mu, Müslümanların kaybettikle-
ri siyasal otoriteyi yeniden ele 
geçirme yahut Şeriat’ı yeniden 
hakim kılma arzusunun bir sonu-
cu olarak görmek gerekmekte-
dir. Bunun hem ‘tepkisel’ hem de 
‘fikri’ boyutu vardır. Tepkiseldir, 
çünkü yüzyıllardır öyle ya da 
böyle Şeriat’ın üstünlüğü inan-
cının hakim olduğu coğrafya-
larda yaşayan Müslümanlar, 
ilk kez siyasal iktidarın meşrui-
yet kaynağının ‘millet’ olduğu 
ulus-devletler içerisinde yaşa-
maya mecbur bırakılmışlardır ve 

buna karşı bir tepkileri olacak-
tır. Fikri boyutu vardır; zira yak-
laşık yarım asırdır ‘öze dönüş’ 
hareketi, İslam dünyasının içine 
düştüğü hazin durumun, ‘öz’den 
uzaklaşmanın bir sonucu oldu-
ğunu hararetle savunmaktadır 
ve bu durum, İslam’ın kavram 
ve kurumları hakkında yeni bir 
bilinçlenmenin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur.

İşte sağlıklı ve isabetli bir 
Mevdudi değerlendirmesi yapar-
ken, onun bu bilinçlenme süreci 
içerisindeki yerini doğru yorum-
lamak gerekmektedir. Bu bağ-
lamda, Mevdudi’nin kendinden 
önceki ‘uyanışçı’ düşünürlerden 
kısmen etkilendiğini söyleyebili-
riz. Örneğin öze dönüş vurgusu 
ve içtihadın gerekliliği konuların-

da Afgani-Abduh düşüncesinden 
etkilendiği açıktır. Fakat bu etki-
nin birebir olmadığı ve içerikte 
farklılıklar olduğu da bir başka 
gerçektir. Nitekim Afgani ve 
Abduh’ta, kimi ‘modern’ kavram-
ların olumlanması yönünde bir 
eğilim görülürken, Mevdudi, bu 
konuda daha ‘radikal’ tavır ser-
gilemektedir. Yine ilk kez Reşit 
Rıza’nın kullandığı ‘islam devleti’ 
kavramını da ondan farklı bir içe-
rikle ve devrimci bir ‘bilinç’le kul-
lanmaktadır. Belki de en önemli 
eseri sayılabilecek Kur’an’a Göre 
Dört Terim adlı kitabını, bu tezi-
mizi kanıtlamak için yeterli örnek 
olarak gösterebiliriz. Bu kitap, 
tıpkı Seyyid Kutub’un Yoldaki 
İşaretler’i gibi, bütün ‘radikal’ 
hareketlerin siyasal düşünce-
si üzerinde etkili olmuştur ve 
burada İslam’ın ‘siyasal’ karak-
terli bir din olduğu düşünce-
si etkili bir şekilde işlenmekte-
dir. Kitap öylesine etkilidir ki, 
Seyyid Kutup, bu kitabı okuduk-
tan sonra, yazdıklarını yeniden 
gözden geçirme ihtiyacı duydu-
ğunu ifade etmektedir. Kitapta 
Mevdudi, din, ibadet, rab ve ilah 
kavramlarının Kur’an mesajının 
özünü içeren kavramlar oldu-
ğu tezini işlemekte ve nihayet 
İslam’ın siyasi otoriteyi hedefle-
yen bir din olduğu sonucuna var-
maktadır. Genel manada dinle-
rin (religion) basit birer inanç sis-
temi olduğu düşüncesinin yay-
gın olduğu modern dönem-
de böylesi bir düşünce elbette 
‘devrimci’ bir karakter taşıyacak-
tır ve nitekim pratik hayattaki 
sonuçları da bu yönde olmuştur. 
Mevdudi, önce Hint alt-kıtasında 
Müslümanların hakim olması için 
bir mücadele vermiş, ardından 
Müslümanların ‘Pakistan’ adıy-
la ayrı bir devlet  kurması fikrini 
desteklemiştir. Mevdudi’nin siya-
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si mücadelesinin altında yatan 
temel düşünce, İslam’ın siya-
sal iktidarı hedefleyen bir din 
ve bu yönde verilecek mücade-
lenin de bir ‘cihad’ olduğunu 
düşünmesidir. Nitekim İslam’da 
Cihad kitabında bu düşüncesinin 
ana hatlarını göstermiştir. Cihad 
kavramına getirdiği açılımla, 
modern ulus-devletler içerisinde 
Müslümanların nasıl mücadele 
vermesi gerektiğini anlatmış ve 
bu mücadelenin somut anlamda 
İslami hareketlere destek vermek 
olduğu içtihadında bulunmuştur. 
Mevdudi, Dört Terim kitabında, 
özellikle ‘din’ ve ‘ibadet’ kavram-
larının anlam dünyasındaki ‘siya-
si’ boyutu üzerinde durmuş ve 
İslam’ın basit bir inanç mevzusu 
olarak görülemeyeceğini, bilakis 
hayata yön vermeyi, onu şekil-
lendirmeyi amaçlayan bir ‘siya-
sal ideoloji’ olduğunu vurgula-
mıştır ki, bu husus onun yaşa-
dığı dönemde bilhassa önemli-
dir. Zira o dönemde modernite-
nin bütün dünyada hakim ideo-
loji olması nedeniyle, Müslüman 
dünyasında da zihinler modern 
düşünce ve akımlardan etkilen-
mektedir ve İslam dini de adeta 
diğer dinler gibi algılanmakta-
dır. Mevdudi’nin yaklaşımı, bu 
anlayışı kökünden değiştirmiş ve 
‘orijinal’ anlamın zihinlere yer-
leşmesi noktasında son derece 
işlevsel bir rol üstlenmiştir. İşte 
Mevdudi’yi önemli kılan unsurla-
rın başında bu özelliği gelmekte-
dir. Bu noktada, 20. yüzyıl düşün-
cesinde Mevdudi’den önce hiçbir 
alimin bu vurguyu aynı düzeyde 
yap(a)madığını teslim etmemiz 
gerekiyor. Müslümanların zihin-
lerinin berraklaşmasını sağlamak 
Mevdudi’ye nasip olmuştur ve 
bize düşen de kendisine Allah’ın 
rahmeti, mağfireti ve rızasını 
dilemekten başkası değildir.

Mevdudi’nin siyasi bilin-
cin gelişmesinde noktasın-
da katkısı olan bir diğer önem-
li eseri de İslam’da Hükûmet’tir. 
Kitapta, iktidar, hilafet, şura, 
içtihad, gayr-i müslim hakları, 
hakimiyet gibi klasik kavramla-
rın yanında, anayasa, milliyet, 
sosyal adalet, İslam inkılabı gibi 
modern döneme özgü tartışma-
ların odağındaki siyasal kavram-
ları da ‘farklı’ bir üslupla ele 
alan Mevdudi, İslam’da iktidarın 
Allah’a ait olduğu fikrini temel 
düşünce olarak işlemiştir. Bu da 
Mevdudi’din siyasal düşüncesin-
de ‘iktidar’ kavramının ne denli 
önemli bir yeri olduğunu göste-
ren bir başka kanıttır. Eserin bir 
diğer önemli özelliği ise, İslam’ın 

‘inkilapçı’ karakterinin vurgulan-
masıdır. İslami mücadeleyi ‘İslami 
hareket’ kavramıyla izah eden 
Mevdudi, Ra’d:11. ayet temelin-
de, İslam inkılabının, ‘toplumsal 
değişim’in ardından gerçekleşe-
ceğinin altını çizer. Onun düşün-
cesinin önemli hususiyetlerin-
den biri de budur. Buna göre, 
‘darbeci’ ya da ‘tepeden inme-
ci’ yöntemler, ‘nebevi’ hareke-
tin özüne aykırıdır. İslami hare-
ketler, toplumsallaşmayı gerçek-
leştiremediği, kitlelerin vicdanı-
na hükmedemediği sürece, sahi-
ci bir ‘iktidar’a sahip olamaya-
caklardır. Mevdudi’nin ‘inkılap-
çılığı’, acilci yöntemleri olumla-
maz; bilakis “bir kavmin kendi 
nefsindekini değiştirmesi” şartı-
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Mevdudi’nin ‘inkılapçılığı’, acilci 
yöntemleri olumlamaz; bilakis “bir 

kavmin kendi nefsindekini değiştirme-
si” şartını önceleyen bir karakteri var-
dır. Nitekim Mevdudi, Cemaat-i İslami’yi 
de yine bu amaçla kurmuştur. Bu yapı, 
esas itibariyle ‘siyasal’ bir örgütlenmedir; 
ancak Pakistan İslam Cumhuriyeti sınırları 
dahilinde ‘seçimler’e girmekte ve iktidarı 
bu yolla ele geçirmeyi mümkün (ve meşrû) 
görmektedir. Mevdudi’nin, Pakistan gibi 
birçok yönden ‘ulus-devlet’ kategorisi içe-
risine sokulabilecek bir devletin anayasal 
sınırları içerisinde ‘parti politikası’ gütme-
yi meşru görmesi çeşitli açılardan eleştiri-
lebilir; ancak onun bu tavrının, ‘toplum-
sallaşma’ öncülüyle bağlantısı olduğunu 
da gözden ırak tutmamak gerekir.
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nı önceleyen bir karakteri var-
dır. Nitekim Mevdudi, Cemaat-i 
İslami’yi de yine bu amaçla kur-
muştur. Bu yapı, esas itibariyle 
‘siyasal’ bir örgütlenmedir; ancak 
Pakistan İslam Cumhuriyeti sınır-
ları dahilinde ‘seçimler’e girmek-
te ve iktidarı bu yolla ele geçir-
meyi mümkün (ve meşrû) gör-
mektedir. Mevdudi’nin, Pakistan 
gibi birçok yönden ‘ulus-devlet’ 
kategorisi içerisine sokulabilecek 
bir devletin anayasal sınırları içe-
risinde ‘parti politikası’ gütme-
yi meşru görmesi çeşitli açılardan 
eleştirilebilir; ancak onun bu tav-
rının, ‘toplumsallaşma’ öncülüy-
le bağlantısı olduğunu da göz-
den ırak tutmamak gerekir. O, 
‘inkılapçılığı’ önerirken, El-Cihad 
ve Et-Tekfir ve’l-hicre gibi örgüt-
lerin temsil ettiği ‘militanizm’i 
öngörmemekte, bilakis önce ‘fik-
ren’ ardından da ‘siyasal müca-
dele’ olarak inkılapçılığı tavsi-
ye etmektedir. Nitekim Mevdudi, 
Müslümanların birçok kavramı 
yeniden düşünmesini sağlayacak 
bir fikri cehd gösterirken, örgü-
tü Cemaat-i İslami de, mücade-
le seyri içerisinde genel olarak 
‘militan’ yöntemleri benimseme-
miş ve bir araç olarak da ‘şiddet’e 
başvurmamıştır. 

Ancak Mevdudi’nin siya-
sal düşünceleri ve kimi ‘uygula-
maları’ çeşitli kesimlerden fark-
lı eleştiriler almıştır ki, bunların 
da bir Mevdudi değerlendirme-
sinde ele alınması gereklidir. İlki 
‘liberal’ ya da ‘modernist’ kesim-
lerden gelen tepkidir ve özde 
Mevdudi’nin görüş ve önerileri-
nin totaliter bir otoriteyi öngör-
düğü ve demokratik olmaktan 
uzak olduğuna dayanır. Bu nok-
tada Abdülvehhab El-Efendi’yi 
özellikle anmak gerekir. Kim Bir 
İslam Devleti İster? adlı kitabın-
da Mevdudi’yi ‘bolşevik’ yön-

temlerini önermekle itham eden 
El-Efendi’ye göre, İslami yönetim, 
esas itibarıyla hoşgörü ve uzlaşı-
ya dayalı demokratik bir rejim-
dir. Bu nedenle, Mevdudi’nin 
önerdiği ‘İslam devleti’ modeli, 
İslam’ın özüne aykırıdır. İslam’ın 
demokrasi ile bağdaştığı tezini 
işleyen bu ve benzeri düşünce-
lerin, Batı tarafından güdülen 
‘kuşatma’ politikası çerçevesinde 
İslam’ın ‘iktidar’ talebini sulan-
dırmak amacına matuf olduğu 
(ya da en azından bu yönde-
ki şüpheleri haklı çıkaracak kimi 
karinelerin olduğu) göz önün-
de tutulursa, Mevdudi’nin ‘inki-
lapçı’ düşüncelerinin bu eleşti-
rilerden çok fazla yara alacağı-
nı söylemek mümkün değildir. 
Ancak onun düşüncelerine yöne-
lik daha ‘içerden’ eleştiriler de 
vardır ki, bunların bazılarını ger-
çekten dikkate almak gerekir. 
Bunlardan biri, aslında ‘inkılapçı’ 
bir yöntemi öneren Mevdudi’nin, 
Pakistan İslam Cumhuriyeti içeri-
sinde ‘parti politikası’ gütmesine 
yöneliktir ve bu eleştiri özellikle 
de ‘radikal’ olarak bilinen kesim-
lerden gelmektedir. Buna göre, 
ulus-devletlerin ‘seküler’ rejimle-
ri güvence altına alacak kurumla-
rı vardır ve anayasal meşruiyetin 
sınırlarını da bu kurumlar koru-
maktadır. Böylesi yapılar içeri-
sinde, ‘anayasal meşruiyeti’ baz 
alan bir siyasi parti olarak müca-
dele vermek, baştan hem ilke-
sel olarak doğru değildir hem de 
sonuç alıcı olmaktan uzaktır. Bir 
başka eleştiri noktası da Cemaat-i 
İslami’nin örgütlenme tarzı ve 
‘yöntemi’ ile ilgilidir. Özellikle 
de İran İslam Devrimi’nden sonra 
yine kendisi de Pakistan köken-
li bir Müslüman aktivist ve düşü-
nür olan Kelim Sıddıki tarafından 
dillendirilen bu eleştiriye göre, 
Cemaat-i İslami’nin Pakistan’da 

bir İslam devleti kuramamasının 
temel nedeni, ‘çekirdek kadro’yu 
esas alan bir örgütlenmeye 
sahip olmasıdır. Ona göre, bu 
tarz örgütlenmelerin geniş halk 
kesimlerini harekete geçirebil-
mesi mümkün değildir. Sıddıki, 
Cemaat-i İslami’nin temel siya-
sal görüşlerine ilişkin doğrudan 
bir eleştiri getirmez ama özellikle 
‘yöntem’ konusunda bu hareketi 
açıkça eleştirir ve öneri olarak da 
İran’daki tecrübeyi sunar. Sıddıki, 
bütün İslam dünyasında İslam 
devrimleri yoluyla İslam devlet-
leri kurulması gerektiğini söyler 
ve bu süreçte ‘halk’ın önemli bir 
rolü olduğuna inanır. Ona göre, 
‘çekirdek kadro’ örgütlenmele-
rinin toplumsallaşabilmesi müm-
kün değildir ama ‘müslüman 
halklara’ dayalı bir yapılanma 
(güçlü bir İslami liderliğin önder-
liğinde) İslam devrimini gerçek-
leştirebilir. Pakistan’daki hareke-
tin bu özelliği bulunmadığı için, 
devrim gerçekleştirme noktasın-
da  bir başarı elde edilememiştir. 

‘Mevdudi düşüncesi’ni anla-
mak bakımından önemli olan 
bir diğer eser de İslam’da İhya 
Hareketleri’dir. Mevdudi, bu 
çalışmasında, takipçilerine ‘tarih-
sel bir perspektif’ vermeye çalış-
makta ve ‘ihya’ kavramı çerçe-
vesinde ‘içtihad’ kavramına yeni 
açılımlar getirmektedir. Her ne 
kadar bu kitabı, esas itibarıyla 
‘düşünce’nin ihyası ile ilişkilendi-
rilse de, aslında Mevdudi burada 
da, ‘iktidar’ kavramının merke-
zi önemini bir başka açıdan vur-
gulamaktadır.  Yani o, aslında 
bu eserinde, Dört Terim’de orta-
ya koyduğu ‘temel düşünce’yi 
(yani “İslam’ın siyasal iktidarı 
hedeflediği” düşüncesini) tarih-
sel örneklerle desteklemekte 
ve tezini güçlendirmeye çalış-
maktadır. Bilindiği gibi, tarihte 
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‘devamlılığı’ bulunan düşünce-
ler, o düşüncenin takipçilerinin o 
düşünceye olan bağlılık duygu-
larını güçlendirir. Çünkü böylece 
o düşüncenin ‘köklülüğü’ kanıt-
lanmış olmaktadır. Nitekim tev-
hid mücadelesinin Hz. Adem’den 
kıyamete kadar kesintisiz devam 
ettiği inancının da, mümin-
lerin imanlarını ‘güçlendiren’ 
bir boyutu olduğu malumdur. 
Mevdudi, İhya Hareketleri’nde, 
dini anlayışın zaman içerisinde 
bozulmasından sonra, onu aslı-
na rücû ettirecek ‘müceddid’lerin 
dönem dönem geldiği tezini 
işleyerek, bu dinin asli mesajı-
nın kıyamete kadar baki kala-
cağı düşüncesini güçlendirme-
ye çalışmaktadır. Kitabına örnek 
aldığı kişiler (örneğin Ömer Bin 
Abdülaziz, Ebu Hanife, İmam 
Şafii, İmam Malik, Ahmed İbni 
Hanbel, İbni Teymiyye) son tahlil-
de ‘mücadeleci’ kişiliklerdir. Her 
ne kadar bazı şahsiyetlerin (örne-
ğin Gazali ve İmam Rabbani’nin) 
tipolojisinin bazı yönlerden ana 
modele uymadığı iddia edile-
bilirse de, o, kişi seçimlerini 9 
esasa göre yapmaktadır ve bu 
isimler de ona göre bu esasla-
ra uymaktadır. Mevdudi düşün-
cesinde İhya Hareketleri eseri-
ni önemli kılan bir başka özel-
lik, geleneksel anlayışın aksine 
‘dini anlayış’ta dönemsel ola-
rak bozulmaların yaşandığı fik-
rinin işlenmesidir. Malum olduğu 
üzere, geleneksel anlayış, dinin 
sadece asıllarının değil, ‘yorum’ 
alanının dahi ilk dönemde kema-
le erdiğini ileri sürmekte ve ger-
çek bir Müslüman olmak için 
‘gelenek’ten tevarüs edilenleri, 
tabir-i caizse ‘ne varsa’ sahip-
lenip yaşamayı önermektedir. 
Mevdudi ise, bunun aksini savun-
makta ve ‘kültür’ olarak tevarüs 
edilenlerin eğrisini doğrusundan 

ayırt etmeyi ve ‘sahih’ olanla-
rı almayı önermektedir. Bu, açık-
çası orijinal bir yaklaşımdır ve 
asırlardır hakim olan geleneksel 
anlayışın da hilafınadır. Her ne 
kadar Mevdudi’den önce Afgani 
ve Abduh da benzer düşünceleri 
savunmuşlarsa da, Mevdudi bu işi 
tarihte iz bırakmış isimler üzerin-
den ve somut bir şekilde yapmış-
tır. İslam’da İhya Hareketleri kita-
bını önemli kılan bir diğer önemli 
husus da budur. 

Belki bir ironi olacaktır ama 
Mevdudi’nin görüş ve düşünce-
lerinin içeriğine ve etkisine bakıl-
dığında, O’nun kendisinide ihya 
hareketlerinin 20. yüzyıldaki 
bir uzantısı olarak (yani kendi 
deyimiyle bir ‘müceddid’ ola-
rak) değerlendirmek mümkün-
dür. Gerçekten de gerek düşün-

sel açıdan gerekse siyasal müca-
dele açısından, Mevdudi, geçti-
ğimiz yüzyılın önemli simaların-
dan biridir. Birçok görüşü, döne-
mine göre hayli ‘ileri’dir ve o 
nedenle de etkileri derin olmuş-
tur. Örneğin ‘sahabe’lere yakla-
şımı, onların ‘hata’ yapabileceği-
ni söylemesi, dönemi için ‘aykı-
rı’ görülebilecek bir görüştür ve 
orijinaldir. Hz. Osman’a yöne-
lik eleştirileri ise gerçekten gele-
neksel çevrelerden ciddi tepki-
ler almıştır. Ancak o, genel siya-
sal yaklaşımıyla uyumlu bir şekil-
de ‘cesaretli’ değerlendirmeler-
de bulunabilmiştir ki, bu O’nun 
ilmi birikiminin düzeyine ilişkin 
yeterli bir kanıt olarak alınabi-
lir. Siyasal kavramlar konusunda 
genel olarak aynı cevvaliyeti gös-
terdiği de açıktır. Yine dini kav-
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Ancak Mevdudi’nin bir diğer önemli 
yanı da, zaman zaman ‘gelenekçi’ bir 

portre sunabilecek görüşlerinin olmasıdır. 
Örneğin hadis külliyatının kritiği konusun-
da genel yaklaşımı, ‘tevil’ yoluyla çözüme 
ulaşmak şeklindedir. Tipik örneklerden 
biri ‘mehdi’ ile ilgili hadisleri yorumlayı-
şıdır. Mevdudi, hadisler hakkındaki genel 
yaklaşımını burada da tekrarlamış; konuy-
la ilgili hadisleri reddetmek yerine, kendi 
siyasal görüşleriyle de uyumlu bir ‘mehdi’ 
portresi çizmiş ve ahir zamanda böyle bir 
‘kurtarıcı’nın gelebileceğini ifade etmiştir. 
Bu, tipik bir ‘rasyonalize edici’ yaklaşımdır 
ve Ali Şeriati’nin Şia’yı modern dönemde 
‘rasyonalize’ etme gayretine benze-
mektedir. 



Yaşayan İslam

ramlar konusunda da cesur çıkış-
ları vardır. Nitekim geleneksel 
düşüncede önemli bir yeri olan 
‘şefaat’ kavramını da ciddi bir 
tahlilden geçirmiş ve geleneğin 
şefaat anlayışını sorgulamıştır. 

Ancak Mevdudi’nin bir diğer 
önemli yanı da, zaman zaman 
‘gelenekçi’ bir portre sunabilecek 
görüşlerinin olmasıdır. Örneğin 
hadis külliyatının kritiği konusun-
da genel yaklaşımı, ‘tevil’ yoluyla 
çözüme ulaşmak şeklindedir. Tipik 
örneklerden biri ‘mehdi’ ile ilgili 
hadisleri yorumlayışıdır. Mevdudi, 
hadisler hakkındaki genel yak-
laşımını burada da tekrarlamış; 
konuyla ilgili hadisleri reddetmek 
yerine, kendi siyasal görüşleriy-
le de uyumlu bir ‘mehdi’ portre-
si çizmiş ve ahir zamanda böyle 
bir ‘kurtarıcı’nın gelebileceğini 
ifade etmiştir. Bu, tipik bir ‘ras-
yonalize edici’ yaklaşımdır ve Ali 
Şeriati’nin Şia’yı modern dönem-
de ‘rasyonalize’ etme gayretine 
benzemektedir. Burada yapılmak 
istenen, rivayetlerin yanlışlığın-
dan ziyade ‘yorum’un yanlışlığını 
savunmaktır. Klasik terminolojide 
bunun adı ‘tevil’dir. Mevdudi aynı 
yaklaşımı ‘tasavvuf’ örneğinde 
de sergilemektedir. Nitekim İhya 
Hareketleri kitabında, tasavvufun 
İslam inancında açtığı derin yara-
ları sert bir dille eleştirmesine rağ-
men, ‘iyi tasavvuf’ olabileceğini 
de kabul etmektedir. Dolayısıyla 
Mevdudi’nin hadis ve  tasavvuf 
gibi iki önemli konuda genel yak-
laşımını, “kurumu muhafaza ede-
rek içeriği değiştirmeye çalış-
mak” şeklinde tanımlamak müm-
kündür. Ayrıca Mevdudi’nin bazı 
konulardaki ‘fetva’larını ‘aşırı 
gelenekçi’ olarak değerlendir-
mek bile mümkündür. Nitekim 
Nur Suresi’nin tefsirinde örtün-
meyle ilgili ayeti, kimi zorlamalar-
la (özellikle bazı hadislerden yar-

dım alarak) Hint alt kıtasındaki 
geleneksel anlayışı destekleyecek 
şekilde yorumlamakta ve peçe-
nin (hatta el ve ayakların üstünün 
de örtülmesinin) zaruri olduğu-
nu savunmaktadır. Bu durumun, 
onun dini kaynaklar ve kurumlar 
konusunda ‘köktenci’ olmayan bir 
yaklaşım sahibi olmasından kay-
naklandığı açıktır. 

Ancak burada önemli bir husus 
vardır  ki o da, Mevdudi düşün-
cesinin eleştirilebilecek yönlerini 
tartışırken, başta da ifade etme-
ye çalıştığım gibi, onun yaşadığı 
‘dönemi’ ve o dönemin düşünsel 
‘düzey’ini göz önünde bulundur-
maktır. Müslüman ‘düşüncesi’ 19. 
yüzyılın sonlarından itibaren ted-
rici bir gelişim seyri takip etmek-
tedir ve Mevdudi’nin de bu geli-
şim seyri içerisinde kendine özgü 
bir yeri vardır. Bu yeri gerçek-
ten de önemsemek gerekir. Fakat 
bundan daha önemli olan, daha 
ileri aşamalara geçebilmek için, 
bu yerin ‘eksiklikleri’ni de görme-
ye çalışmaktır. Gelinen aşamada, 
Müslüman düşüncesinin eksikli-
ği kanaatimce ‘düşüncenin okul-
laşması’ noktasında görülmek-
tedir. O yüzden, Müslümanların 
düşünsel aktivitelerinin bu nok-
taya odaklanması gerekir. 
Müslümanlar, 19. yüzyılın ikin-
ci yarısında başlayan ‘öze dönüş’ 
süreci içerisinde birçok kavramı 
yeniden açımladılar, yorumladılar 
ve pratiğe yansıttılar. Bu süreç-
te Mevdudi gibi önemli alimle-
rin rolü, bir anlamda ‘dalgakıran’ 
olmaktı. Bütün bunlar birer dene-
yim olarak önümüzde bulunmak-
tadır. Fakat ‘okullaşma sorunu’ 
henüz çözülememiştir. Bu sorun 
çözümlenmedikçe de, sağlıklı bir 
toplumsallaşma ve kitleleşme ger-
çekleşmeyecektir. Okullaşabilmek 
için, düşüncenin ‘sistematik’ bir 
biçimde ifade edilmesi gerekir ki 

bunun için ‘orijinal dile vukufiyet’ 
gerekir. Ayrıca bu dilin, hakim 
ideoloji olan modernite karşısın-
da da kendi yetkinliğini ispatla-
ması gerekir. Müslümanlar ola-
rak bu noktaya henüz geleme-
dik. Mevdudi, Kutup gibi alim-
ler, ‘başlangıcı’ doğru yerden 
yapmış ve büyük ilmi gayret-
ler göstermişlerdir; fakat naçi-
zane kanaatim olarak söylüyo-
rum, ‘dilin safiyeti’nin sağlan-
ması noktasında eksiklikleri var-
dır. Nitekim Mevdudi, İslam’ın bir 
‘teo-demokrasi’ olduğu değer-
lendirmesinde bulunabilmiştir ki, 
bu tanım, dilin safiyetinin henüz 
sağlanamadığını gösteren iyi bir 
örnek olarak alınabilir. Kutup, 
terminolojinin safiyeti konusun-
da Mevdudi’den daha hassastır 
ve bu hassasiyetini de örneğin 
Yoldaki İşaretler’de ‘milliyet’ ve 
‘uygarlık’ kavramlarını irdelerken 
göstermiştir. Ancak biz biliyoruz 
ki, Kutup, Mevdudi’ye göre daha 
avantajlı bir konumdadır; çünkü 
onun birikimlerinden yararlan-
ma imkanı vardır ve kendi göz-
lemlerini de içtihadına katkı ola-
rak ekleyebilmiştir. Ancak her 
iki alimin (ve diğer başkalarının) 
düşüncelerinde de eksiklikler var-
dır ve bu doğaldır. Bundan sonra 
yapılması gereken ise, onların (ve 
diğer alimlerin) görüşlerine yeni 
katkılarda bulunmak ve giderek 
‘düşüncenin okullaşması’ yolun-
da ilerlemektir. 

Son olarak, geçtiğimiz yüz-
yılda Müslümanların düşünce 
dünyasına yapmış olduğu büyük 
katkı nedeniyle Mevdudi’yi 
hayırla anmayı bir hakbilirlik ve 
Müslüman kardeşliğinin de bir 
gereği olarak gördüğümü ifade 
etmek istiyorum ve kendisine 
rabbimizin rahmet ve mağfireti-
ni diliyorum.
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Bahaeddin Karakoç 
Anadolu’nun bağrından, 
Elbistan’ın Ekinözü beldesinden 
dünyaya açılmıştır. Neredeyse 
bütün ailesi şöyle veya böyle 
sanatkâr, daha ziyade şairdir. 
Beldenin bir özelliği de Ceyhan 
ırmağının kaynağını barın-
dırmasıdır. Ceyhan ırmağı ile 
Karakoç’lar arasında nasıl bir 
alaka kurulabilir diye düşün-
meye gerek var mıdır bilmi-
yorum. Hiç hilafsız bu insan-
lar tıpkı o ırmak gibi coşkun bir 
yürek taşımaktadırlar. Ama bu 
yürek merhamet ve inanç dolu-
dur. Anadolu insanının asırlar 
önceden bu yana sürüp getirdi-
ği o kendine mahsus inanç, ilke 
ve uygulamalar sanki Karakoç 
ailesinin dilinde ve gönlün-
de muhafazası kutlu bir göre-
ve dönüşmüş temel akidedir, 
ahlaktır. Ve sanki Karakoç aile-
sinin her üyesine bu ödev fıtrat 
tarafından zımnen yüklenmiş-
tir. Onlar da görevlerini bihak-
kın yerine getirmek maksadıy-
la canhıraş bir biçimde çabala-
maktadırlar. Öyle çabalamak-

tadırlar ki kardeşi Abdurrahim 
Karakoç ciddi hastalığına rağ-
men, en radikal İslamcı gaze-
tenin en çok okunan yazarla-
rı arasındadır. Bizim asıl ince-
leme konumuz olan üstat 
Bahaeddin Karakoç ise, sekse-
ne merdiven dayamış yaşı ile 
kendisinden küçük bütün nesil-
lerin en önünde, onlara model 
çıkartan bir modelist gibi tozu 
dumana katarak ilerlemekte-
dir. Alperenler, lokmasız hır-
kasız dervişler, öncü kuvvetler 
galiba hep bu tempoda koştur-
muşlardı.

Dünyada bir benzerinin 
bulunacağını zannetmiyorum 
ki yetmişli yaşlarında kaleme 
aldığı aşk ve sevda şiirleri, on 
dokuz yaşlarını idrak etmiş 
gençlerin ezberlerini süslesin. 
Ayrıca yayımladığı her yeni 
kitabıyla da, bu genç insanla-
rın, yanlış yöne akan bakışla-
rını, ters istikamete seyreden 
ayaklarını, suyun geverini lazım 
olan yöne yani bize doğru 
çevirir gibi döndürerek, bek-
lenmedik bir etki yaratmakta-

dır. Onun dur durak bilmeyen, 
hayatın her karesinden imge 
ve imajlar devşirme faaliyeti, 
ömrünün her ayına, her hafta-
sına belki de her gününe denk 
düşecek miktarda şiir üretme-
sine tahvil olmuştur. Belki de 
bu sebeptendir ki Türkçe şiirin 
yaşayan Aksakalı unvanı en çok 
ona yakışmaktadır. Bazı şair-
ler sürekli insanların içine bak-
maktan ötürü suçlanmışlardır. 
Yalnızca insanların içine bakan-
lar hayatın ancak tek yönüne 
tanık olurlar. Oysa Bahaeddin 
Karakoç için denilmiştir ki: “O, 
arza bakıp semayı; semaya 
bakıp arzı keşfediyor.” Şairler 
beşeri şuurun bütün dehlizleri-
ne vukufiyet kesbetmemişler-
se eserleri gelecek kuşaklara 
kadar taşınmaz. Hele arz ile 
semanın arasını açan, birinden 
birini görmezden gelip diğeri-
ne kulak tıkayan şair olarak bile 
anılamaz.

Bahaeddin Karakoç, düşün-
ce bakımından İslâm dünyası 
içerisinde Kelam-Selef çizgisin-
den ziyade Tasavvuf-Gelenek 
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çizgisinde sayılabilecek bir gez-
gindir. Ne var ki onun mistisiz-
mi asla kuru bir teslimiyetçi-
lik göstermez. Bir yanıyla nere-
deyse devrimci bir heybeti taşır. 
Özellikle de konu batıcılar, laik-
ler, İslâm düşmanları ise onu 
durduramazsınız. O, bazı şairler 
gibi “mademki ötelerin müşte-
risiyim, dünya benim neyime” 
diyenlerden değildir. Dünyaya 
aldırır ve onun düzelmesi uğru-
na mücadele eder.

Onun şiir dünyasına girme-
ye başladığınızda sizi evvela 
entelektüel bir halk ozanı kar-
şılar. Üstelik neredeyse modern 
dünyanın bütün birikimlerin-
den haberli bir ozandır bu. 
Orada kendi obasında durup 
beklemez. Acelesi vardır sanki. 
Yürüyerek değil koşarak yaşa-
mak ister. Bir menzile ille de 
yetişmelidir. Evet, bazen dağ-
lara vurur kendisini. Ancak onu 
bir dağ adamı olarak niteleye-
mezsiniz. Zira başka bir arayı-
şınızda onun sesi modern bir 
kentten ulaşır kulağınıza. Her 
yerde bulunabilen, her menzili 
deneyen, sahici bir cesur yürek-
tir şair. Şöyle söyler gençlik 
günlerinde bir gün; genç dediy-
sem, kırklı yaşlarında yayım-

ladığı kitabından Seyran’dan 
alıntılanmış bir şiirdir bu; yoksa 
ilk gençlik denemelerini kitap-
larına almayı gerekli görmemiş-
tir, kim bilir ne cevherler vardı 
oralarda, neyse biz şiiri okuya-
lım: “Dudak tahta dil tebeşir/ 
Us, gönülle cebelleşir/ Bütünü 
kemirir kesir/ Her giden boşu 
götürdü.” Gidenlerin götürdü-
ğü boş neydi diye sorulacak 
olursa cevabı yine aynı kitap-
tadır: “Seferim çıplak atlar-
la/ Gümbür gümbür salâtlarla/ 
Hep Kur’anî halatlarla/ Bağlanır 
bağdan bakarım.” 

Bahaeddin Karakoç’un bir 
başka özelliği de son elli yılda 
Türkçe şiirin yaşadığı bütün 
maceralardan haberdar oluşu-
dur. Tek tip, tek düze ve tek sesli 
kalmayan şair varolan cereyan-
ları bilerek kendi sanat damarını 
yaratmıştır. Sözgelimi İkinci Yeni 
şiirinin Türkçe şiirin biçim ve for-
muna dair getirdiği yenilikler, 
yapı-bozum çabaları, anlamsızlı-
ğa varan uzanımları şairin bilgi-
si dâhilindedir. Belki bu sebep-
ten Menzil adlı kitabında fark-
lı bir denemeye girişmiş ve bu 
sahada tek olan çalışmasını 
ortaya koymuştur. Her biri altı 
mısradan ibaret olan tam yet-

miş yedi adet şiirin her birisi-
nin son mısraı bir sonraki şiirin 
başlığını oluşturarak gelişmiş bir 
modern destan gibidir. Bu des-
tan “Bismillahi” başlıklı bir şiir-
le başlıyor. Yürüyen ayakların 
menzilinin de ipuçlarını vermek-
tedir. Şair, “iyilerin kafilesi”ne 
katılmak arzusundadır. Kara 
Bacalar adlı şiir şöyledir: “Haram 
aşlar pişerken tencerelerde/ Her 
baca zincire vurulmuş bir savaş 
esiridir/ Hayâyla perdeli pence-
relerde/ Işıklar semavi kalpler 
diridir./ Tezatlar çarşısının çıkışı 
dardır/ Her duman çıkan yerde 
ateş de vardır.”

Bahaeddin Karakoç’un 
münacat ve naat formu içerisin-
de mütalaa edilecek birçok şiiri 
vardır. Bir kere Beyaz Dilekçe 
adlı kitabı bu bahsin müsta-
kil bir örneğidir. Ancak bura-
da dikkatlerden kaçırılmayacak 
husus, onun şiirlerinde kullan-
dığı yalvarma dilinin Anadolu 
insanının diliyle olan müthiş 
benzerliğidir. Şair, çoğu ümmi 
olan bu toplumun intizar dili-
ni öyle sahici bir biçimde yaka-
lamıştır ki o konuştuğu vakit 
sanırsınız bir Anadolu anne-
si konuşmaktadır: “Sevgilinin 
sofrasına otururken ben/ Önce 
segâh makamında besme-
le çekerim/ Sesimin şimşekle-
ri maverayı arşınlar/ Sofradan 
kalkarken sultanı yegâh kıvrak-
lığında/ ‘Elhamdülillah’ derim/ 
Şeytanın bacağını kırar kurşun-
lar./ Sevgili vuslat odasına çağı-
rır beni/ Kurbanlık koç gibi süs-
lenirim/ Abdest üstüne abdest 
alır, öyle giderim./ Zikir kuş-
larının hepsi içimde kanatla-
nır,/ Sevgilinin kapısında kimlik 
sorarlar/ Fazla söz bilmem ben/ 
‘Lâ ilâhe İllallah’ derim.”
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Dikkat edilirse burada şey-
tanın bacağını kıran, nurun 
ala nurdur diyerek üst üste 
abdest alan bizim ninelerimiz-
dir, dedelerimizdir. Şair kendi-
ni onların yerine koyarak, onla-
rın bir nevi tercümanı sıfatıyla 
konuşmaktadır sanki. Ne kadar 
onlardandır, ne kadar da onla-
ra benzemektedir, onların tıp-
kısıdır sanki. Hani onlar sıkıl-
dıkları vakit, yalvarma moduna 
geçtiklerinde çoğu kere Allah 
ile elçisini birbirine karıştırarak 
çağırırlar ya; aynen öyle: “Yetiş 
Ya Rabbi, yetiş Ya Resulallah!”  

Bahaeddin Karakoç şiiri, 
tıpkı Ceyhan ırmağı gibi coş-
kun ve debisi yüksek bir duygu 
seli, sağanağı gibidir, demiş-
tik. Güneşe Uçmak İstiyorum 
der, sanırsınız ki bu her insanın 
içerisinde kopan fırtınalar gibi 
arada bir yaşanan geçici hava-
lelerdendir. Hayır, şairin yaşadı-
ğı havale, malihülya, melanko-
li filan değildir. Düpedüz, halis 
muhlis ve uhrevi bir yönelim-
dir. Bir kulluk şuurudur, iba-
det şevkidir. “Her ay şafağın-
da bir beyaz turnayım ben” 
der ve sahiden güneşe uçmak 
ister. Son derece başarılı bir 
taze mesnevi sunar okuyucu-
suna. Güneşe Uçmak İstiyorum 
adlı kitapta harika şiir örnek-
leri vardır. Yağmur bunlardan 
birisidir. Bir beşliğini okuyalım: 
“Çok ıslat yağmurum durma 
çok ıslat/ Buruşan yerleri güneş 
ütüler/ Dağdan meltem essin 
denizden imbat/ Bu çetin yol-
lara dayanmaz her at/ İyiler yol 
alır kalır kötüler.” Şairin her 
ne kadar Ben Senin Yusuf’un 
Olmuşum adlı bir kitabı varsa 
da bu, okuyucuyu aldatmama-
lıdır. Çünkü şair esas itibariyle 

gerçek bir Yakup’tur. Bir kere 
çok çocuk sahibidir. Ve çocuk-
larını, eşini çok sevmektedir. 
Oğullarından birisi günün birin-
de gözden kaybolur. Evlenecek 
yaşta koca bir oğlandır bu. 
Baba (Yakup) bu oğul için gün-
ler, geceler, saatler, saniyeler 
boyunca hasretlik çeker. Acısını 
dindirecek hiçbir derman yok-
tur şiirden başka. Şiire sığınır 
ve neredeyse arayışının her 
dakikasına bir şiir sığdırarak 
Allah’a yalvarır oğlu bulunsun 
diye. Temrinleri öylesine yakı-
cı, bir o kadar da gerçekçidir ki, 
“Serhatcığım, Neden, Özleyiş, 
Gene Sabah Oldu, Yine Öğle 
Oldu, Yine Yoksun Sen, Her 
Mevsim Açığım Yağmurlara, 
Gölgeler Bastı, Ve Sözün Kısası, 
Vakit Akşamdır, Korkuyorum 
Gecelerden, Hiç Suçum Yokken, 
İflas Duyurusu”nu okuduk-
ça sizin de yüreğiniz yanar. 
Gölgeler Bastı’dan bir örnek 
olsun okuyalım: “İkindi suları-
na girdi gemimiz/ Sen nerede 
kaldın ey güzel tayfam?/ Yollar 
yüreğim gibi tenhalaştı/ Şölene 
geç kalma er gel bu akşam/ 
Gel yeniden çizelim haritamı-
zı.” Şairin ev hayatı onun şöle-
nidir. Bu şölenin seyrü sefe-

rini tek otorite olarak baba 
sıfatıyla kendisi tayin etmez. 
Çocuklarıyla birlikte bindiği 
bu geminin pusulasını birlikte 
yönlendirirler. Eğer beklenen 
(Yusuf) dönerse babanın göz 
açıklığı besbelli artacaktır.

Erzincan Depreminde des-
tanlar yazan şair “Müslüman 
yüreğim kan ağlıyor” der. 
“Dilim yine adınla çiçeklendi 
güzel Rabbim” diyerek sürdürür 
konuşmasını. Bunlarla yetinmez 
Bosna, ölen Müslüman çocuk-
ları, Filistin, Karabağ, Kıbrıs, 
Kosova şairin umurundadır. 
Hepsi için yüreği çarpmaktadır. 
Hatta Kosova’nın bağımsızlığı 
öyle heyecanlandırmıştır ki onu 
şöyle söylemiştir: “ Kosova’da 
şehit düşenler aşkına/ Yeniden 
kuralım büyük Kur’an devle-
tini.” Şairin geniş yürekliliğini 
yansıtan iki önemli mısraı daha 
anmadan geçmeyelim: “Şairim, 
yaşayan bir kamusum, söyleye-
cek çok sözüm var…/ Ben bu 
şiirle giriyorum gök kubbenin 
altında gerdeğe.”

Bahaeddin Karakoç şiirinin 
özellikle sekizli hecedeki başa-
rısı benzersizdir. Okuyucuyu 
şaşırtacak muhteşem kurgu-
lar taşır. Okuyan ve dinleyen 
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bu mısraların hiç bitmemesini 
ister. Şair mısralar arasına ola-
ğanüstü bir musiki sıkıştırması-
nı bilmiştir. Okuyup dinlediği-
niz her kıtayı yutmak, ezberle-
mek, sürekli tekrarlamak ister-
siniz. Gerçi o, sözün özüne 
bakan bir şairdir. Bazen kela-
mın şiiri zayıflattığının farkın-
dadır. Ama o özü okuyucusuy-
la ille de paylaşmayı dilemek-
tedir. Şiirin zafiyetine rağmen 
ulvi ve yüce bir ahlakın yayıl-
masını yeğler. Leyl ü Nehar Aşk 
adlı kitabında sekizli hece dedi-
ğimiz şiirlerin en güzel örnekle-
ri vardır. Bir iki örnek okuyalım; 
Dağın Eteğinde Gezen adlı şiir-
den: “Az sözden çok pay alma-
yan/ Kavalı kıvrak çalmayan/ 
Usta bir çoban olmayan/ Sürüye 
dalanı bilmez…/ Duman eğri 
büğrü tüter/ Leylek Takır-takır 
öter/ Doğru her hamlığa çatar/ 
Yalanı dolanı bilmez.” Taze 
Kar Yağdı Dağıma adlı şiirden: 
“Karakoç der bozuldu tar/ Ölü 
evinde yağma var/ Daha kalk-
madan eski kar/ Taze kar yağdı 
dağıma.” Düşünürsünüz yağan 
bu taze kar acaba adeta hiç 
yaşlanmayan şairin dağı saya-
bileceğimiz saçlarındaki aklar 
mıdır? 

Ay Şafağı Çok Çiçek adlı kita-
bından, Tesbih Şöleni ve Azıksız 
Çıkma Yola başlıklı şiirlerden iki 
kıta okuyalım: “ Ayetel Kürsi’yle 
ata bineriz/ Ne ok değer bize 
ne kılınç keser/ Pervaneyiz, tek 
ışığa döneriz/ Dağ taş dile gelir 
‘Suphanallah’ der….Vuslatsa 
istediğin in insanın içine/ Ve çar-
şılarda dolaş Azraille kol kola/ 
Mezarlığa git düşün, düğün-
lere git ağla/ Kanadın sızlasa 
da Uhud kadar ağır ol/ Azıksız 
çıkma yola.” Şairin Ihlamurlar 

Çiçek Açtığı Zaman-Ay Işığında 
Serenatlar adlı kitabı başlı başı-
na bir inceleme konusu yapıl-
malıdır. Oradan bir kıta akta-
ralım: “Ay doğuyor ey sevgi-
li/ Dünyaya sürgün gelmişim/ 
Hem eskiyim hem de yeni/ Mülk 
senin ben kiracıyım/ Candan 
ağırlarım seni.” Şiirin işte böyle 
bir gücü vardır. Şair beş mıs-
rada neredeyse insanlığın tüm 
hayat macerasının ana fikrini 
çıkartmıştır. Kendi iman man-
zumesini de açık seçik ortaya 
koymayı başarmıştır. Ne kadar 
kalabalık söz söylenirse söylen-
sin şiirin bu başarısına erişebilir 
miydi? Nitekim Sürgün Vezirin 
Aşk Neşideleri adlı eseri de 
benzer saptamalarla karşımıza 
çıkan muazzam bir sergi alanı 
gibidir. Yetmiş yaşından sonraki 
bu Aşk Neşideleri ne ola ki diye 
sormaya başlayan okuyucu, bu 
alana girdiği vakit, bizzat kendi 
trajedisine tanıklık edecek ve 
çok şaşıracaktır. Sanatın bir işi 
de şaşırtmak değil midir yahut 
muhatabını hayrette bırakarak 
hayranlık uyandırmak. Önüne 
Bak Turna Gönlüm Önüne adlı 
şiir altmış küsur yıldan beri akıp 
gelen bir şiir damarının kendini 
çoğaltarak, yenileyerek, aşarak 
yoğunlaşmasına tipik örnek-
ler taşıyor. İki beyit okuyalım: 
“Şehvet ile bağlanırsan dün-
yaya/ Hiç biter mi kırık zarın 
gelesi?.../ Ortalıkta kan kokuyor 
demektir/ Kabarmışsa bir asla-
nın yelesi.” 

Namlı vaazlar, nasihat ve 
ilim erbabının hangisi bir şai-
rin, yaraların kabuklarını kal-
dırarak şifa sunan nefesine eri-
şebilmiştir acaba? Bahaeddin 
Karakoç’ta bambaşka bir nefes 

genişliği vardır. Şairler genel-

likle otuz beş yaşlarından sonra 

kendilerini tekrar ederler. 

Ancak bu tekrar geçmişi aratan, 

okuyucusunu hayıflatan, hatta 

şairden uzaklaştıran bir hal alır. 

Oysa Bahaeddin Karakoç ulvili-

ğin peşinde olduğundan mıdır 

nedir sanki bereketin şairi gibi-

dir. Bereketli sözlerle karşımı-

za çıktığından olsa gerek onu 

okurken tekrarlarından bile 

haz almaktayız. Muhtacız Biz 

şiirinde şöyle söyler: “ Bu kılı-

ğın altında nice murdar hayvan 

var/ Göğün güzelliğinde insana 

muhtacız biz/ Ölümüne koşarlar 

ışığa pervaneler/ Rabbim evvel 

ve ahir, hep sana muhtacız biz.”

Sürgün Vezirin Aşk 

Neşideleri adlı kitabın bitiş şiiri, 

Eğer Karlı Dağlar Geçit Verirse 

başlığını taşımaktadır. Burada 

bir ironi göze çarpar. Tabir 

caizse Bahaeddin Karakoç’un 

şairliği handiyse doğuştandır. 

Bu bakımdan sanki Allah ona 

doğuştan bu ödevi yüklemiştir. 

Ancak karlı dağların sağı solu 

belli olmaz. Allah’ın adaleti şaş-

maz bir adaletken, emniyet ve 

güven yalnız O’na iken, tabi-

at ve insanlık âlemine güven 

olmaz. Bu bakımdan Allah’tan 

yana sırtı pek olan şair, insanlar-

dan ve tabiattan paçasını kurta-

rabilirse, besbelli ki daha çok 

kapımızı çalacak ve bize müj-

deli haberler ulaştıracaktır. İşte 

o şiirin ve de kitabın son kıtası: 

“Dağları hiç sorma taş taş tanı-

rım/ Denize bir taş at ben ıslanı-

rım/ Kapımı kim çalsa seni sanı-

rım/ Vakitli-vakitsiz hep yaza-

rım, gel!...”

UMRAN EYLÜL ’09
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Ekrem Dumanlı’yı Zaman 
gazetesinden tanıyoruz. 
Dumanlı Zaman gazetesini 
Türkiye’nin gerek tiraj gerekse 
prestij bakımından Türkiye’nin 
en önemli gazetelerinden biri 
haline getiren, kültürel biriki-
mi yüksek, edebiyat köken-
li bir genel yayın yönetmeni-
dir. Onun, Zaman’ın kültür sanat 
sayfası yönetmenliğinden genel 
yayın yönetmenliğine tırman-
mış bir gazeteci olduğunu da 
hatırlatmak gerekiyor. Özellikle 
medyayla ilgili yazdığı yazılarda 
medya üzerine ne kadar birikim-
li olduğunu görmek mümkün. 

Gazeteciliği yanında edebi-
yat metinleri de kaleme alan 
Ekrem Dumanlı daha önce 
tiyatroya özel bir ilgi duyduğu-
nu Son Duruşma adıyla yayım-
lanan ve bir tiyatro topluluğu 
tarafından sahnelenen oyunu 
ile kanıtlamıştı.

Şimdi daha önce gerek 
edebiyat dergilerinde gerek-
se başka yerlerde yayımlan-
mayan öykülerinden oluşan 
Anlık Hikâyeler kitabı ile okurla 
buluştu.Dumanlı ile hikâyeleri 
üzerine konuştuk. 

Söyleşimizi iki bölüme ayı-
ralım diyorum. İlk durakta 
genel olarak yazı/n yaşamını-
zı; akabinde ilk hikâye kitabı-
nız Anlık Hikâyeler’e getirelim 
sözü. Farklı alanları bir arada 
yürüten, her birinde çalışmala-
rı olan bir kültür insanısınız... 
Yaşamöykünüze bakıldığında 
hepsinin -bugün için- kocaman 
bir gazete parantezi içinde yer 
aldığı söylenebilir. Buna kar-
şın edebiyat alanında özellik-
le tiyatro ve hikâye ile de ilgi-
lisiniz. Neden? Akademik ola-
rak edebiyat öğrenimi de gör-
dünüz. Nasıl başladı ‘yazı/n’ ile 
olan münasebetiniz? 

Edebiyat benim ilk göz 
ağrım. Gazetecilik daha sonra-
ki kader rüzgârlarının sonunda 
ortaya çıktı. Kültür-Sanat say-
fası olmasaydı gazetecilik de 
yapmazdım herhalde. Tiyatro 
ve hikâyeyle ilgim genel ilgi-
min bir yansıması. Aslında kur-
gusal ürünlere karşı yoğun bir 
alakam olduğunu söyleyebili-
rim. Roman, senaryo, sinema 
gibi konularda da iyi bir takip-
çi olmaya çalışıyorum. Yazma 
duygusunun edebiyat fakülte-

sinde okumamla doğrudan ilgi-
si yok. Okumamın yol açtığı bir 
heyecan diye de düşünülebilir. 
Çocukluktan beri her okudu-
ğum güzel yazı / kitaptan sonra 
“Ben de yazmalıyım; daha iyi-
sini yazmalıyım” gibi bir fikre 
kapılmışımdır.

Öykünün diğer türler gibi 
sadece kendisinden besleneme-
yeceğine, pek çok sanat dalıyla 
açık ya da örtülü bir ilişki için-
de olduğuna inananlardanım. 
Tiyatro yazarlığınız ve gazete-
cilik geçmişiniz öykü dünyanızı 
hangi yönlerden besledi daha 
çok? Anlatı metinleri de yazı-
yor olmanızın gazeteciliğinizle 
bir bağlantısı var mı?

Size katılıyorum. Öyküyü 
besleyen çok faktör var; üstelik 
pek çok sanat dalıyla da irtibatlı. 
Gazeteciliğin bana kazandırdığı 
en önemli refleks, sanırım, göz-
lem yapma alışkanlığı. O gözle-
mi doğru yapabilmek için ayrın-
tı üzerinde durmak gerekiyor. 
Aslında her haber bir bakıma 
bir hikâye. O yüzden İngilizcede 
habere story (hikâye) diyor-
lar. Ve oradaki haber yazımları 

EYLÜL ‘09 UMRAN
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YAZDIKLARIMA DAHA ÇOK 
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EKREM DUMANLI İLE SÖYLEŞİ



Kültür - Sanat

bizdeki gibi insan unsurundan 
uzak ve mekanik değil. Bilgi 
aktarımlarını insan öyküleriyle 
süslüyorlar. Keşke Türk basını 
da bu anlatım biçimini içselleş-
tirebilse…

Anlık Hikâyeler’de yer alan 
hikâyeleri hangi süreçleri izle-
yerek kitaplaştırdınız? 

Aslında birkaç yıllık bir ruhî 
hazırlık yaşadığımı söyleyebi-
lirdim. En baştan yedi hikâye 
olarak tasarlamıştım. Yedinci 
hikâye belki hepsinden önem-
liydi çünkü hepsinden fazla 
yoğunlaştırılmış bir ânı anlatı-
yordu. Sanırım 4-5 kez dene-
dim, 10-15 sayfa yazdım; sonra 
imha ettim. İnşallah o eksik 
hikâyeyi bir gün roman olarak 
yazma fırsatı yakalarım.

Hikâyelerin dergide ya da 
başka bir yerde yayımlanma-
dan kitaplaşmış olması hangi 
düşüncenin sonucu?

Günlük bir gazetede hafta-
nın üç-dört günü yazım yayın-
lanıyor. O yazılar arasında 
hikâyelerin kaynayabileceği-
ni düşündüm. İstedim ki kita-
bı eline alan ilk defa karşılaşsın 
hikâyelerle.

Öykü, eski dilde ‘’tahki-
ye etme’’ sanatıdır. Yeni dilde 
‘’öyküleme’’ diyebiliriz buna. 
Son yıllarda öykü adının yerle-
şiklik kazandığını da görüyoruz. 
Siz ise hikâye adını tercih ediyor-
sunuz. Öykü ve hikâye arasında 
bir ayrım yapıyor musunuz?

Ben hikâye kelimesini yaz-
dıklarıma daha çok yakıştırdım. 
Hatta kitabın kapağını tasarla-
yanlar Anlık Öyküler diye yaz-
mışlardı; değiştirdim. Öykü keli-
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Edebiyat benim ilk göz ağrım. 
Gazetecilik daha sonraki kader 

rüzgârlarının sonunda ortaya çıktı. 
Kültür-Sanat sayfası olmasaydı gazete-
cilik de yapmazdım herhalde. Tiyatro 
ve hikâyeyle ilgim genel ilgimin bir yan-
sıması. Aslında kurgusal ürünlere karşı 
yoğun bir alakam olduğunu söyleyebili-
rim. Roman, senaryo, sinema gibi konu-
larda da iyi bir takipçi olmaya çalışı-
yorum. Yazma duygusunun edebiyat 
fakültesinde okumamla doğrudan ilgi-
si yok. Okumamın yol açtığı bir heye-
can diye de düşünülebilir. Çocukluktan 
beri her okuduğum güzel yazı / kitaptan 
sonra “Ben de yazmalıyım; daha iyisini 
yazmalıyım” gibi bir fikre kapıl-
mışımdır.

Ekrem Dumanlı
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mesi de şirin bir sözcük, ama 
“tahkiye etmek” anlamında-
ki kullanımın kitabıma daha 
yakıştığını düşünüyorum.

Kitabınızın adı hikâyelerin 
tümünü kapsayan bir ad: Anlık 
Hikâyeler. İnsanın duygu dün-
yasını biçimleyen an’lık durum-
lar... Ve bunların hayatımız-
da süregiden içsızısı, sevgi ve 
sevinç an’ları... Anımsadıkça 
sızısı duyulan, mutluluğu hisse-
dilenler... An’ların  yaşamda iz 
bırakan yanları. An’lara neden 
bu denli yaslanmak gereğini 
duyuyorsunuz? Ya da kısaca 
neden  anlık durumlar? 

Aslında hayatın sırrı-
nı an’ların çözdüğünü düşü-
nüyorum. Hayat küçük küçük 
an’lardan oluşuyor. Bir meşale-
nin gece karanlığında hızla çev-
rilmesi gibi bir şey hayat. Aslında 
tek bir meşalenin varlığından 
söz etmek gerekiyor; ancak o 
kadar hızlı döndürülüyor ki 
sanki muttasıl bir çizgi, kesin-
tisiz bir daire varmış gibi geli-
yor bize. An’ın kıymetini bilebil-
sek mazi de istikbal de bir anda 
başka bir değer kazanacak.

Buraya kadar konuştukla-
rımızı, bir soruyla özetleyelim, 
toparlayalım istiyorum; Ekrem 
Dumanlı neden yazıyor? Belli 
bir amaca hizmetle  edebiyat 
dünyasındasınız desek yanılmış 
mı oluruz?

Hayatı anlamlandırmak, 
kendi iç sesimi yakalamak, o 
sesi başka seslere katıp bir koro 
kurmak için yazıyorum. Hikâye 
kitabı yazmakla ne şöhret-i 
kâzibe bekliyorum ne maddi 
bir kazanç. İçimden geldiği gibi 
yaşıyorum…

Hikâyeler kendini daha 
kısa da yazdırabilirdi ama siz 
uzun yazmayı tercih ediyor-
sunuz, niçin? Hikâyelerinizin 
kurgularına ilişkin uzun ya da 
kısa hikâye yazma konusunda 
düşünceleriniz neler?

Kısa da yazılabilir. Ancak 
benim bir an’ı ele alan 
hikâyelerimin bast-ı zama-
na yani zaman içinde derinleş-
miş zamana ihtiyacı vardır. O 
nedenle o kısacık zaman dilimi-
ne koca bir hayatı sıkıştırmak 
istedim. Kısacık bir zaman dili-
mine kısacık bir hikâye yerleş-
tirseydim maksadımı tam anla-
tamayabilirdim.

Kapının Arkasında adını 
taşıyan ilk öykünüz edebiyat 
sosyolojisi açısından da önem-
li. Bir dönem panoraması çizi-
yor. 12 Eylül ve yıllarının oluş-
turduğu psikolojiyi işliyorsunuz 
bu öykünüzde. Bunu özellikle 
mi istediniz? 

Evet, özellikle seçtim. 12 
Eylül darbesi genellikle siyasi 
bağlamda tartışıldı. Oysa bu ola-
yın öncesi ve sonrası yaşananlar 
insanı ve toplumu derinden sar-
sacak özellikler taşıyordu.

Şunu  da  sormak istiyo-
rum: Bu yılların edebiyata yan-
sıyış biçimi hakkında neler söy-
lersiniz? Bu dönemin edebi-
yata yansımaları açısından bu 
hikâyeniz anlamlı bir çerçeve 
oluşturulabilir mi?

Edebiyata yeterince yansı-
madı. Son yıllarda birkaç sine-
ma filmi 12 Eylül’ü mercek altı-
na aldı ve insana, topluma yıl-
lar sonra ayna tuttu. Yetmez. O 
günü yaşayanlar hayat sahnesin-
den çekilip gitmeden çok şeyleri 

kayıt altına almalı, gerçek acıla-
rı, sancıları, umutları vs. haşiye-
ler haline getirmek gerekir.

Kuşkusuz edebiyat, her şey-
den önce anlatma isteğiyle ilgili. 
İnsanın kişisel hikâyesini başka-
larıyla paylaşma arzusu; kendi 
hikâyesinde başkalarına anlat-
maya değer bir şeyler bulma 
hissine kapılma; dolayısıyla, her 
zaman kendi tikel serüveninde 
evrensel bir şeyler bulma haliy-
le ilgili bir şey. Bu çerçevede 
biyografinizin son cümlesinden 
de hareketle Penaltı hikâyenize 
gelmek istiyorum. Bu öykü 
içinde fazlasıyla Beşiktaş var 
gibi. Özellikle kırmızı kartlarıy-
la meşhur hakem bunu çağ-
rıştırdı. Yanılıyor muyum? 
Öykülerinizde otobiyografik ve 
kurgusal özellikler nerede baş-
lar, nerede biter?

Kitabım bir otobiyogra-
fi değil kuşkusuz; ancak kendi 
ruh dünyama dair, hayat tec-
rübeme dair çok ayrıntı bulun-
makta. Bu duruma rağmen 
karakterler üçüncü şahıslarda 
yaptığım gözlemlere de dayanı-
yor. Beşiktaş fazlasıyla var; doğ-
rudur. İyi bir Beşiktaşlı Penaltı 
hikâyesinin alt metinlerini 
doğru ve dikkatli okursa çok 
daha ince ayrıntıları yakalar.

Hikâye yazımı devam ede-
cek mi?

Hikâyeye devam etmek isti-
yorum. Eş zamanlı bir politik 
hiciv yazmayı da arzu ediyo-
rum. İkisinde de biraz mesafe 
aldım. İnşallah tamamlama fır-
satı bulurum.

Söyleşi için teşekkür ederim. 

EYLÜL ‘09 UMRAN
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Ali Ayçil, 1969 doğumlu. 
Üzerinde duracağımız Naz Bitti 
adlı kitabından önce, 1999’da 
Arastanın Son Çırağı adını taşı-
yan bir şiir kitabı yayımlamıştı.

Vehbî bir şair Ali Ayçil. 
Kendisi de söylüyor bunu. Sıkı 
bir işçiliği, titiz bir yazıcılığı olsa 
da bir eşref saati olduğunu anlı-
yorsunuz onun şiirinin. Az ve öz 
yazıyor o yüzden; bekleyerek, 
berkiterek, biriktirerek yazı-
yor. Şiirin kendinden sızması-
nı, domurmasını istiyor adeta. 
Hem şiire hazırlanma hem de 
şiiri biçimlendirme açısından 
geleneği boşlamayan, yerel ve 
geleneksel olanı dışlamayan bir 
tutuma sahip olduğu söylene-
bilir.

Timaş Yayınları tarafından 
ikinci baskısı yapılan 64 sayfalık 
Naz Bitti kitabında, iki bölüm ve 
21 başlık var. Özenli bir baskı-
ya sahip olmakla birlikte kapak 
tasarımını pek beğenmediğimi; 
kapağın, kitabın adıyla da içeri-
ğiyle de pek bir ilgisinin olmadı-
ğını belirteyim bu arada.

Yeni bir hece şiiri yazıyor 
Ali Ayçil. Bir iki şiir hariç, bu 
kitabında yer alan şiirlerde de 
bu tutumunu sürdürüyor. Daha 
çok 14’lü hece ölçüsünün kulla-
nıldığını görüyoruz. Şiirin gele-
neksel enstrümanlarından ölçü 

ve uyağı asla boşlamayan bir 
yazma biçimi var. 

Söyleyiş, ritim ve içerik, bu 
ölçülülüğün derleyip toparla-
yan çatısı, disiplini eşliğinde tes-
viye ediliyor. Son çözümlemede 
esine, bekleyişe, şiire vasat oluş-
turacak bir eşref saatine değer 
atfeden bu tutum, kendine bir 
bütünlük ve biçem kazandı-
racak bir mihveri gerekli kılı-
yor. İyi ve bilinçli kullanılma-
dığında çok sayıda dezavanta-
ja da yol açabilecek bu yak-
laşıma şiirini mahkûm etmiyor 

Ayçil. Geldiği gibi bırakmıyor 
dizelerini. Manzumeciliğe düş-
meme konusunda zinde, teyak-
kuz hâlinde bir şair zihniyetine 
sahip. Sözlüğünü genişlettiğini, 
diri ve güncel tuttuğunu daha 
ilk bakışta anlayabiliyorsunuz 
sözgelimi. Şiir başlıklarını belir-
lemede seçici davranıyor. Şiirini 
hem güncel hem de entelektü-
el ilgilere açık tutuyor. İşlek ve 
taze bir söyleyiş bulmayı ihmal 
etmiyor. İmgelemini zenginleş-
tirmeye çabalayarak, kolaycılı-
ğa kaçmaktan imtina ediniyor. 
Belki de bu yüzden az ve öz 
yazıyor Ali Ayçil.

Naz Bitti kitabında yer alan 
şiirlerden sadece Av başlıklı şiir, 
ikili dizelerden / beyitlerden 
oluşuyor. Matla ve makta beyti 
olmayan bir gazel gibi düzen-
lenmiş bu şiir. Yalnızca ikinci 
dizeler birbiriyle uyaklı. Biçim 
yönünden farklı sayılabilecek 
ikinci bir şiir de Küçük Beyi 
Vurdular. Bu şiirde beşliklerden 
oluşan ana bölümlerin arasına 
koro tarafından söylenen dört-
lükler serpiştirilerek şiire bir 
devingenlik, biçem yönünden 
bir farklılık kazandırılmak isten-
miş. Bu iki şiir dışındaki bütün 
ürünlerde, dörtlük nazım birimi 
egemen. Bu dörtlüklerin de yal-
nızca ikinci ve dördüncü dizele-
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ri birbiriyle uyaklı. Biçim yönün-
den, halk şiirindeki koşmala-
rın ilk bölümlerini andırıyor bu 
dörtlükler.

Yerli, bu toprağa özgü, 
yabancılaşmaya direnen, ken-
dini onaramasa da büsbütün 
bırakmayan bir insan var Ali 
Ayçil’in şiirlerinde. Dil de, duygu 
ve düşünce evleği de, bizimle 
paylaşılan hayat sahneleri de 
hep bu insanın penceresi, ola-
nakları, algı biçimleri eşliğinde 
sunuluyor okura. Mahzunluğu, 
masumluğu, acarlığı, bıçkınlığı, 
muhafazakârlığı, külhanbeyli-
ği, tevazuu, tereddüdü, tebes-
sümü, teslimiyeti hep bir arada 
görüyoruz bu yüzden. Hece şii-
rinin ve memleket edebiyatının 
yükselttiği duyarlıklara da tanık 
oluyor okuyucu, Garip şiirin-
den süzülüp gelen tatlara da. 
Derleyip devşirdiği tat, imge 
ve görüntülerin hepsi Ayçil’in 
kendi sesiyle iyice örtüşerek, o 
sesin evrenine itinayla yedirile-
rek çıkıyor karşımıza:

yarı saha toz duman ilk 
onbirden sekizi

forvete üşüşüyor namusa 
toz kondukça

pörtlek gözlü kaleci ve 
İskeletor Nuri

defansa çekiliyor bendeki 
dalgınlıkla

     
Neden söz ederse etsin, son 

çözümlemede diri bir şiir yazı-
yor Ali Ayçil. 

Pes eden, nostaljinin baygın 
dünyalarına meyleden klasik 
muhafazakâr tutumla akrabalı-
ğı yok. Sulu gözlülüğe, sümsük-
lüğe, çıtkırıldımlığa pirim veren 
bir tutumdan ısrarla kaçınıyor. 

Gelenekle, geçmişi biçimlendi-
ren değerler dizgesiyle ilintiler 
kuran dizelerinde bile delikan-
lıca bir tutum daima öne çıkı-
yor:

ben mücrimim efendim 
gecenin sınırı yok

ölçeksiz haritayla vardığım 
yer burası…

yani göz göz oluyor yurt tut-
tuğum her şehir

neye sorsam kendimi; bir 
münhani sonrası

Kısa, kesik dizelerle kuru-
yor şiirini Ali Ayçil. Anlam, çok 
sayıda dizeye yayılarak oluşmu-
yor kesinlikle. Hecenin olanak-
larını gözeterek biçimlendiriyor 
anlatacaklarını. Betimleme bas-
kın; yer yer pitoresk özellikler 
öne çıkıyor. Kısa öyküler için 
hazırlanmış özet görüntü ve 
insan manzaralarıyla karşılaş-
tığı izlenimi ediniyor insan ilk 
elde. Mustafa Kutlu, Hüseyin Su 
öykülerinin şiirle ifade edilmiş 
bazı biçimleri, kesitleri, bölüm-
leri dolaşıyor gözlerinizin önün-
de sanki:

     zaman kimin evi ki; ağaç-
ların altında

     sıra sıra durulur gözlerin 
içi güleç

     gelinler köşe bucak biraz 
alım, hafif naz

     menekşeler sabırsız, 
adamlarsa üşengeç

Şiirleştirme yöntemini daha 
baştan belirlediği ve malze-
mesini o eksende tedarik edip 
biçimlendirdiği için zikzaklar 
çizen, farklı izleklerde gezinen, 
savrulup duran ya da sürek-

li yeniliği gözeten bir şair tutu-

muna sahip değil Ali Ayçil. Aynı 

zamanda sarsıcı, yakıcı bir varo-

luş sorunu da yansımıyor dize-

lerine. Süreğen bir kavgası, 

devrimci bir tutumu yok; meta-

fizikle, iç dünyadaki depremler-

le cebelleşen bir yöneliş de söz 

konusu değil. Murat 131 başlık-

lı şiirinde olduğu gibi, mahal-

le bilincinin fazla örselenme-

yen ve insanın içine bir nebze 

de olsa su serpen, bize ait olanı 

ve fakat yavaş yavaş kaybetmek 

üzere olduklarımızı hatırlatan 

bir duyarlık:

hakbilir olmak lazım, arada 

bir duygusal

kızı ere giderken yüzünde 

koca bulut

 bayramda el öpene bütün 

cepleri sebil

mutlak omuz veriyor kalkar 

iken bir tabut.

90 kuşağının en önemli şair-

lerinden biri olan, şiirleri kadar 

şiir üzerine yazılarıyla da dik-

kati çeken; son yıllarda fark-

lı türlerde güzel ürünlere imza 

atan Ali Ayçil, şiiri boşlamış 

görünüyor epeyce zamandır. 

Dergilerde ismine çok az rastlı-

yoruz. Şiirle irtibatını koparma-

masını dilediğimiz Ayçil’in ikin-

ci kitabının sonunda yer alan 

anlamlı ve güncel iki dize ile 

bitirelim yazımızı:

dedim; bu yeşertide bir cey-

lan yavruladı

siz tutup üzerinde postalla 

yürüdünüz.
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Zevklerin ve renklerin tar-
tışılmayacağını söyleriz. Hele 
mevzubahis edebiyat gibi ferdî 
beğenilere, hislere, düşüncelere 
hitap eden bir saha ise, umumî 
bir “iyi” tasnifi yapmak çok zor 
bir iştir. Meselâ dünya çapında 
iyi olarak kabul görülen eser-
lere “klasik” ismini veririz. Bu 
kitapların menfî mânâda tenkid 
edilmesi, onlara şöhretlerinden 
hiçbir şey kaybettirmez. Bilâkis 
onları tenkid edenler ayıplanır, 
anlamamakla suçlanır. Bunun 
yanısıra, ‘okumadım’ hatta ‘bir 
kere okudum’ demek bile yer 
yer ayıplanabilir. Çünkü onlar 
edebiyatın “iyi” leri olarak köşe-
başına oturmuşlardır. Aynı şekil-
de kendi Türk edebiyatımız-
da da klasikler mevcuttur. Bu 
klasikler okul kitaplarında her 
talebenin tahsil etmesi gereken 
kitaplar olarak kabul edilmiş-
lerdir. Buna mukabil “umumî 
kötü” olarak tavsif edilen ede-
biyat eserleri yoktur. Demek 
ki edebiyattan istenen, merak 
edilen ve ne olduğu hususun-
da düşünülen mesele”iyi’nin ne 
olduğu”dur. Bu sebeple bu yazı-
da iyi’yi tartışmaya açacağım.

Edebiyat Tenkidi
Vasat bir edebiyat okuyu-

cusunun anlaması ve okurken 
sıkılmaması için temel tabirleri 
kabaca izah edelim. Sanatçılar 
ve feylesoflar geçmişten beri 

‘sanat nedir?’ sualine cevaplar 
vermişler. Birbirine yakın olan-
ların oluşturduğu, sanat üze-
rinde ortaya konulan anafik-
re “kuram (theory)” diyoruz. 
Bu birbirine yakın duran fikir-
ler edebiyat sahasında “ede-
biyat kuramı” oluyor. Yine 
malûm olduğu üzere birbiri-
ne yakın duran edebî eserler 
de “akım (movement)” oluş-
tururlar. Romantizm, realizm, 
naturalizm vs. hepimizin bildi-
ği edebiyat akımları gibi. Yani 
birbirine yakın duran fikirlerin 
oluşturduğu kuramlar, birbiri-
ne yakın duran eserlerin oluş-
turduğu akımlar üzerinde tat-
bik edilmiş oluyor. İyi veya kötü 
diye tavsif ederken yaptığımız 
tenkid de, “eserlerin kuramları 
ne kadar temsil ettiği”ni muha-
keme etmekten başka bir şey 
değildir.

İşte bu tenkidi yaparken 
esas dayanak noktamız edebi-
yat kuramlarıdır. Hâlâ üzerin-
de çalışılan, edebiyatın bu taze 
sahası üzerine istifade ettiğim 
en mühim kaynak 1993’te vefat 
eden Berna Moran’ın 1973 Türk 
Dil Kurumu Bilim Ödülü’nü 
kazanan “Edebiyat Kuramları 
ve Eleştiri” adlı kitabı oldu. 
Kitapta tekrarların bol miktar-
da olması bazen okurken sıksa 
da, şimdilik bu hususta okuna-
bilecek en iyi kitaptır diyebili-
riz. Kuramları muhtelif katego-

rilerde tetkik edenlerin yanın-
da ben, Berna Moran’ın tasni-
finden yola çıkarak edebiyat-
ta “iyi” nin ne olduğunu müm-
kün mertebe sade olarak ifade 
etmeye gayret göstereceğim. 

Bir esere iyi dememiz için 
nereye bakmamız, neyi değer-
lendirmeye almamız gerekir? 
İşte buna verilen cevaplar esa-
sen 3 çatı altında toplanmıştır:

1. Eserin metninde
2. Yazarın zihninde
3. Okurda

Şimdi bunları sırasıyla ele 
alalım.

Eserin Metninde
Kıstas eserdir. Edebiyat ese-

rinin tek gayesi objektif hakika-
ti aksettirmektir. Bir eser haki-
kati ne kadar iyi aksettirirse, o 
kadar “iyi” kabul edilir. Hemen 
aklımıza realistler ve naturalist-
ler geliyor. Peki, bahsettiğimiz 
hakikat nedir? Görünen midir, 
öz müdür yoksa idealar dünya-
sı mıdır?

Sanat görüneni aksettirmeli-
dir. Sanatçı şu müşahede ettiği-
miz dünyayı, üzerinde yaşayan 
insanları mümkün mertebe ger-
çeğe sadık kalarak esere akset-
tirmelidir. Sanatçı bize haya-
tı, hayatın bir parçasını yahut 
sadece bir yönünü olduğu gibi 
sunmalıdır. Ancak bu şekilde 
“iyi” olabilir.
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Sanat umumî olanı yahut 
öz olanı aksettirmelidir. Umumî 
dediğimiz tabiattır. Tabiat dedi-
ğimiz ise dağlar, ağaçlar, deniz-
ler değil; bu görünenlerin altın-
da yatan hakikattir. Bu haki-
kata ulaşmak için öze inmek, 
insan tabiatındaki ortak yönle-
ri, ortak vasıfları sanata akset-
tirmek lâzımdır. Çünkü ortak 
bir insan tabiatı vardır; aşk, acı, 
merhamet vb. hisler değişmez-
dir. Ferdî olanı bir kenara bıra-
kan “öz” ü yansıtmış olur. Tüm 
dünyada ve her çağda okunan 
tipleri ele alıp klasik olabilir. 
İşte “iyi” olan budur.

Sanat ideal olanı aksetti-
rir. Yazarın vazifesi “olan şeyi” 
değil, “olabilen şeyi“ ifade 
etmektir. Bütün mevcudat nasıl 
olması lâzım geliyorsa, o şekilde 
tasvir edilmelidir. Yani şu dün-
yada çirkin, kaba, hoşa gitme-
yen şeylerin eserde yer bulma-
ması; güzelin ve hoş olanın seçi-
lip işlenmesi gerekir. Hayâl edi-
len mükemmel dünya, hakika-
te yaklaşmak demektir. Çünkü 
dünyada görmediğimiz bu tip-
ler, idealar dünyasını aksetti-
rir. İşte bu dünyayı aksettirdiği 
ölçüde edebî eser “iyi”dir.

“İyi olan”ı eserin metnin-
de arayanlara dair üç çeşit ten-
kid vardır. Tarihî tenkid, sosyo-
lojik tenkid ve marksist tenkid. 
Bunlara yer vermeye sayfalar 
müsaade etmeyeceği için ismen 
bahsedip geçelim.

Yazarın Zihninde
Kıstas sanatçıdır. Sanatçı iç 

dünyasını kâğıda ne kadar iyi 
dökerse, eser o kadar “iyi” olur. 
Lâkin sanatçı yalnız hislerini 
dile getirince sanat eseri oluş-
maz. Mesele bu hislerin okura 
da duyurulması, aynı heyeca-

nın okuyucuda da yaşatılması-
dır. Bu hisler mühim veya değil-
dir, iyi veya kötüdür, ehemmi-
yeti yok. Aynı şekilde estetiğe 
de ehemmiyet verilmez. Eserin 
teknik yönü ve yapısı üzerinde 
durulmaz.

Tolstoy( bilhassa İtiraflarım 
eserinde) muvaffak olduğu bu 
işi “bulaşım” diye tabir eder. 
Bulaşımın şiddeti ne kadar kuv-
vetliyse, eser o kadar “iyi” dir. 
Bunun yanında eserin ulaştı-
ğı insan sayısı da mühim rol 
oynar. Büyük halk tabakalarına 
ulaşmak lâzımdır. Şimdilerde 
“tiraj” dediğimiz şey  yani. Bu 
Bulaşım’ın cereyan etmesi üç 
şeye bağlıdır:

Aktarılan hissin, ferdî ola-
rak azlığı yahut çokluğu. Ferdî 
yönü arttıkça ifade etmek güç-
leşir.

Hissin aktarılışındaki açık-
lık. Ne kadar açık olursa, oku-
yucuyla o kadar sağlam temas 
kurulur.

Sanatçının içtenliği. Sanatçı, 
paylaşmak ihtiyacına binaen 
mümkün mertebe içten olma-
lıdır.

Esere “iyi” diyebilmemiz 
için “eserin yazarı”nı dikkate 
almamız gerektiğini söyleyen 
bu kurama yönelik tenkidler de 
haliyle  sanatçıya yönelik olan 
biyografik tenkid ve psikanaliz 
tenkiddir.

Okurda
Kıstas okuyucudur. Eser oku-

yucuda zevk ve haz uyandıra-
bildiği ölçüde “iyi” kabul edilir. 
O hâlde aklımıza şu sual gelir: 
Eserin okuyucusuna ahlâk, poli-
tika, din vb. yönlerden tesir 
etmesi doğru mudur? Katiyyen 
değildir. Çünkü okurun dikka-
ti eserin kendisine dönüktür ve 

okur keyif almak için okumak-
tadır. “Bu eser iyidir” cümlesin-
deki “iyi” eserde mevcut değil-
dir. Güzellik esere aksettirilir 
ve kimseye zevk vermeyen şey 
güzel olamaz.

Meselâ eserin okuyu-
cu ile alâkası zevk ve heyecan 
değil de, estetik yönden  ola-
bilir. Aynen zevklerin değişti-
ği gibi, bir okuyucuya estetik 
gelen diğerine gelmeyebilir. Bu 
sebeple dünyada kabul gören, 
umumî bir estetik değer yok-
tur. Bu estetik değerlere ulaş-
tıran hissî amiller vardır. Bu da 
psikolojiktir. 

Zevk, heyecan, estetik gibi 
psikolojik tesirleri okuyucuda 
uyandıran eser “iyi” dir. Yazar, 
okura bazen aktif, bazen pasif 
bir rol biçer. Bilhassa moder-
nist edebiyatta okuyucu karan-
lık ve yarım kalan yönlere davet 
edildiği ve aktif rol biçildiği için 
iyice ön plana çıkar. 

Günümüzde tiraja göre 
“bestseller” olarak tabir edi-
len ve değerli bulunan eser-
ler, işte bu okur kaynaklı kura-
mın neticesidir. Her ne kadar 
biz de okur olsak ve “iyi” nin 
bize sorulmasını istesek de, her 
talep edilenin “iyi” olmayabi-
leceğini de gözardı etmemek 
lâzımdır. Nitekim izlenimci ten-
kid, okur merkezli tenkid ve 
hermonotit metot bu kuramı 
tenkid eden başlıca üç yoldur.

Hasılıkelâm, eser okurken 
kendi zevklerimize göre hare-
ket etsek de, bazen “umumî bir 
iyi” nin olduğunu iddia etme-
den yapamayız. Bir netice-
ye varamamışsak eğer, şu ana 
kadar “iyi” dediğimiz eserlere 
her yönden bakıp tekrar göz-
den geçirelim.
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Yazılı medya, Türkiye top-

lumunu yakından ilgilendiri-

yor. Gerek bizzat gazeteciler 

gerekse akademisyenler, “ile-

tişim çağının” bu garip aygıtı-

nı irdelemeye, tahlil etmeye, 

anlamaya çalışıyor. Fikir geliş-

tiriyor ya da gözlemlerini akta-

rıyor ve tüm bu düşünsel etkin-

liklerini de okurlarla paylaş-

mak için kitaplar kaleme alıyor. 

Kuşkusuz bu son derece yararlı 

bir gelişme. Hele yakın zamana 

kadar çeviri ağırlıklı kitapların 

çoğunlukta olmasına ve bunla-

rın teorik-akademik yönlerinin 

ağır basmasına rağmen yakın 

dönemde yerli, telif eserlerin 

de boy göstermesi ayrıca sevin-

dirici. Medya gibi tüm toplu-

mu, tüm siyaseti, tüm ekonomi-

yi ilgilendiren bir konuda çalış-

maların yayımlanması, özellik-

le kamuoyunu medyaya karşı 

uyanıklığa davet etmek için yol, 

yöntem öneren yazarların eser-

lerini okurlara ulaştırma çabası, 

medya ve iletişim konusunda-

ki tartışmaları zenginleştirmesi 

açısından da önemli.

Yazılı  Basın Olur mu?

‘Medya’ sözcüğü dilimize 

çok yerleşti. Hatta ‘basın’ ve 

‘medya’ sözcükleri eşanlamlı ve 

birbirinin yerine kullanılabile-

cek sözcükler gibi düşünülüyor. 

‘Medya’ sözcüğünün karşılığı 

olacak Türkçe bir terim olma-

dığı için bunun yerine ‘basın’ 

sözcüğü kullanılıyor aslında. 

‘Medya yerine ‘iletişim ortam-

ları’  da denebilir. ‘Radyo ve 

televizyondaki konuşmalarda, 

gazetelerdeki yazılarda ‘yazılı 

basın’ deyişine fazlasıyla tanık 

oluyoruz. Basın zaten yazı-

lı değil midir? Yazılı olmayan 

basın olur mu? Yoksa bir yazılı 

bir de yazılı olmayan diye iki tür 

basın mı var? Basın sözcüğünün 

‘yazılı’ önadı olmaksızın kulla-

nılması ‘atlı süvari’ ya da ‘mace-

ra dolu serüven’ demek gibi 

bir garipliği içinde barındırdığı-

nı baştan söylemek gerekiyor. 

Hatta bazen bununla da yetin-

meyip, ‘yazılı ve görsel basın’ 

dendiğine de tanık oluyoruz. 

‘Basın’ın yazılısı, yazısızı, görse-

li, işitseli diye bir tanımlama söz 

konusu olmamalı; çünkü ‘basın’ 

terimi zaten basılı olan, yazı-

lı bir şey olma anlamını için-

de taşıyor. Ama ‘medya’ ileti-

şim ortamlarının tümünü ifade 

ettiğinden ‘medya’ sözcüğünü 

bütün bu önadlarla kullanarak 

medya türlerini ifade edebiliriz: 

‘yazılı medya’ (kitap, gazete, 

dergi vb), ‘görsel medya’ (tele-

vizyon), ‘işitsel medya’ (radyo).’ 

‘Medya’ yerine iletişim ortamla-

rı sözünü de kullanabiliriz. Bu 

noktadan sonra iletişim ortam-

larında özellikle de yazılı med-

yanın bir parçasını oluşturan 

gazetelerde edebiyatın tuttuğu 

yer hakkında önemli tespitleri 

içinde barındıran Türkiye med-

yasını da yakından ilgilendi-

ren temel konulara eğilen, teo-

rik ağırlıklı olmasına rağmen 

fikir geliştiren makaleler der-

lemesi olarak Dil, Edebiyat ve 
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EDEBİYATSIZLAŞMASI 

“Gazeteler, hikâyeye lâzım gelen önemi hiçbir zaman vermeyeceklerdir. Her zaman, hikâyeci kıskanç, kendini 
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 Sait Faik, Varlık, sayı:380, 1 Mart 1952

“Gazeteler eskiden kimliğini muharrirler, muhabirler ve editörler dışında ediplerle bulurdu.”

 Gürsel Korat
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İletişim kitabını bu çerçevede 

ele almak gerektiği düşüncesin-

deyim. Okurları Gürsel Korat’ı 

az çok tanıyor. Tarihsel romana 

ilgi duyan çevrelerde bu alanda 

hem düşünce hem de roman-

ları ilgi görürken, deneme ve 

kent yazılarıyla önemli bir ente-

lektüel birikimi olduğunu orta-

ya koyuyor. Dil, Edebiyat ve 

İletişim genel olarak dilin, ede-

biyatın, sanatın, imgenin sun-

duğu iletişim olanakları üzeri-

ne bir kitap  Kullanabildiğimiz, 

kullanabileceğimiz - ve ıskaladı-

ğımız olanaklar üzerine… Dilin 

tarihi… Destandan düz yazı-

ya, Orhon yazıtlarından günü-

müz edebiyatına ve söylemleri-

ne dek, Türkçenin dönüşümü… 

Spor, haber-manşet söylemle-

ri, magazin, ekonomi söylem-

leri, gündelik söylem, mitolo-

jik söylem-nesnel söylem, hedo-

nist söylem, şiir söylemi, felsefî 

söylem, aforizma söylemi, seri 

ilan söylemi, internet söylemi… 

Basın dili, köşe yazarlarının 

dili… Edebiyat ve siyasetteki 

ötekileştirmenin yoksullaştırıcı, 

karartıcı etkisi… Edebî iletinin 

kaynakları, yordamları – ve ola-

nakları… Gürsel Korat’ın bütün 

bunları bol örnekle ele aldığı 

kitabı, basındaki ve günlük dil-

deki edebiyatsızlaşmaya güçlü 

bir itiraz, aynı zamanda. 

Muharrir: Melez Bir Yazar

Eskiden gazeteler hem 

siyasi hem de edebi bir kim-

lik taşıyormuş. Şimdi ise edebi 

yönü hafif kalıyor gazetelerin. 

Tanzimat’tan sonra yaygınlaşan 

gazetelerde daha çok dil ve 

edebiyat tartışmaları ön plan-

daydı. Ki zaten edebi gazete 
denmesinin sebebi de budur. 
Çünkü edebi eserler o gaze-
telerin köşelerinde yayınlanır; 
edipler edebi fikirlerini gaze-
te sayesinde halka ulaştırmış-
lardır.Çünkü düşünmüşlerdir ki 
şairler zümresinin halka ulaş-
masının yolu gazete ve  dergi 
gibi yayın organlarıdır. Yani 
sosyal meseleler için -doğal ola-
rak- yayın organları ve ayrı-
ca tiyatro gibi dallar da kul-
lanılmış. Bu dönemde yazıl-
mış ve gazetelerde yayımlan-
mış romanları da hatırlamalı-
yız burada. Tanzimat’la gelen 
gazetecilik Türkçe edebiyatın 
yepyeni bir döneme girmesi-
ni sağlar. Makale, fıkra, haber, 
rö portaj, sohbet, mülakat, anı, 
gezi, şiir, inceleme, eleştiri, 
deneme, hikâye ve roman tür-
lerinin gelişmesinde gazetecile-
rin etkisi büyük olur. Türkiye’de 
modernleşme sürecinin ilk yılla-
rında gazetecilik ile edebiyat-
çılığın iç içe geçtiği bir tür ola-
rak muharrirlik Tanzimat yıl-

larında büyük önem taşımış-
tır. Muharrirlik bu noktada 
hem gazetenin bilgi taşıyıcılı-
ğı işlevini hem de edebiyatçı-
nın duygu çözümleyiciliğini bir 
kişide toplaması bakımından 
melez bir tür olarak öne çıkmış-
tır. Bu, çok uzun yıllar gazete-
ci ile edebiyatçının aynı kişi ola-
rak algılanmasını da berabe-
rinde getirmiştir. Tabii burada 
muharrir ile edibin farklılıkla-
rının da olduğunu ifade etme-
liyiz: Muharrir sadece yazardır; 
edip ise hem yazar hem de 
edebiyatçıdır. Edebiyat dergile-
rinin çıkışı gazetelerden sonra 
geldiği için, ilk edebiyatla ilgi-
li yazılar gazetelerde muharrir-
ler tarafından  yazılırdı. Bu yüz-
den; Şinasi, Namık Kemal, Ziya 
Paşa, Ahmet Mithat, Ahmet 
Vefik Paşa, Ebüzziya Tevfik, 
Recaizade Mahmut Ekrem, 
Şemsettin Sami... gazetecilikle 
edebiyatı kaynaştıran muharrir-
lerin  ilk akla gelen isimleridir. 
Bu yazarların yazılarında öne 
çıkan anlatım biçiminin melez-
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liği hakkında Gürsel Korat şu 
tespitleri yapıyor: “Bu yazarla-
rın gazetecilikten gelen anla-
tım özellikleri edebiyata karış-
tığı için, haber vermekle anlat-
manın, duyguya yönelmekle 
olaya uzaktan bakmanın birbi-
rine karıştığı garip bir tür orta-
ya çıkmıştır.”1

Az/alan Edebiyat/ı
Günümüzde ciddi eleşti-

ri alan yazılı medya araçların-
dan gazetelerin edebiyatsızlaş-
ması sorununu geçmiş yıllardan 
örneklerle türleri de gözeterek, 
farklı sosyo-ekonomik paramet-
releri  dikkate alarak açıklıyor 
Korat: “ İletişimde geçerli olan 
yazı türlerinin, elli yıl önceki 
çeşitliliğini yitirdiğine hiç kuşku 
yoktur. Bir gazetede eskiden 
haber ve röportajdan başka, 
deneme, eleştiri, günlük, maka-

le, köşe yazısı, dizi yazısı, anı, 
yaşam öyküsü, özyaşam öykü-
sü,  gezi yazısı ve edebi mek-
tup yer alabilirdi. Günümüzde 
bu tür çeşitliliği azaldı, yazı tür-
leri zaman içinde giderek tek-
tipleşti. Otuz yıl önceki her-
hangi bir kaynağa baktığımız-
da yazıların makale, öykü, eleş-
tiri, gezi yazısı, deneme, gün-
lük, mektup olarak ayrıldığı-
nı görüyoruz. Bunun nedeni 
kitap basımın yaygın olmadı-
ğı dönemlerde gazetenin, ede-
biyata dair ihtiyacı ucuz yoldan 
karşılama çabası olsa gerektir.”2  
O yıllarda bile gazetelerin ede-
biyatla kurduğu ilişki sorun-
suz değildi kuşkusuz. Bunu en 
iyi görebileceğimiz örnek Sait 
Faik’in Hikâyecin’in Kaderi baş-
lığını taşıyan ve sonradan yazı-
lar kitabının adı olacak yazıdır.3 

Sayfa ölçüleri belli olan gazete-

lerde edebiyatçının dilediği gibi 

yazma özgürlüğünü kullanama-

dığı  o yıllardan bu güne  gaze-

teler ve gazete yazarlığı edebi-

yatla ilişkisi noktasında bünye 

değiştirdi.4 Bir yandan edebi-

yat kendi başına var olabilece-

ği yazı kanalları oluşturdu ama 

diğer yandan bu yazı kanalla-

rının duyurulması için bile olsa 

gazeteye olan bağımlılığı azal-

madı. Öteden beri her gazete 

“teamüle uygun olarak” kültür 

sanat sayfası yapar ve genellikle 

de o bölüm gazetelerin son say-

falarına yakın olur. Bunu düşün-

ce dergilerinin de uyguladığı-

nı görmekteyiz.  Gazetelerin 

kültür sanat sayfalarında çıkan 

kısa tanıtımlar dışında, çok sey-

rek çıkan ansiklopedik tanıtma 

yazıları dışında, kitap eklerini 

dışarıda tuttuğumuzda edebi-

yatla içli dışlı yaygın bir gazete 

örneği bulmak mümkün değil-

dir.5 Oysa eski yıllarda gaze-

telerin sınırlı alanlarda dahi 

olsa edebi olanı öne çıkarttığı 

çok açıktır. Necip Fazıl, Melih 

Cevdet Anday, Sezai Karakoç, 

Oktay Akbal vb. isimlerin gaze-

te yazarlıklarını bu nokta-

da anımsamak bize bu konu-

da yeterli doneleri sunacak-

tır.6 Edebiyatın giderek küçülen 

bir dünyaya sahip olmaklığın-

dan söz edilebilir olduğu kül-

türel ortamda siyasi özgürlük-

ler noktasında taraf olan Taraf 

gazetesinde Cahit Koytak’ın şiir 

yayımlaması, yine aynı gazete-

de Cihan Aktaş, Leyla İpekçi’nin 

yazıları,   Mustafa Kutlu, Fatma 

K. Barbarosoğlu’unun zaman 

zaman Rasim Özdenören’in  

Yeni Şafak gazetesinde öykü 
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tadında denemeler yazma-

sı. Adnan Binyazar, Ataol 

Behramoğlu gibi  yazarların 

Cumhuriyet gazetesinde dene-

me yazmaları, Hüseyin Akın ve 

İbrahim Tenekeci’nin farklı dil 

kodlarıyla ve yüksek bir bakışla 

ortaya koydukları Milli Gazete 

yazıları,  Beşir Ayvazoğlu, 

İskender Pala,  Ali Çolak ve 

Ali Ural’ın Zaman ve Karin 

Karakaşlı’nın Argos gazetesin-

deki yazıları edebiyat ve gazete 

ilişkilerini düşünmek bakımın-

dan ayrıca üzerinde durulması 

gereken oldukça geniş örnek-

ler olarak önümüzde durmak-

tadır. Ömer Lekesiz’in, alanın-

daki donanımından hareket-

le Yeni Şafak’ta yazdığı yazıla-

rı da eleştiri saatinin çalışma-

sına bir örnek olarak anabili-

riz. Yine bu isimler içinde sade 

olmakla birlikte, daha süslü 

anlatımı yazdığı alan itibariy-

le öne çıkan İskender Pala’yı 

ayrıca değerlendirme gerekli-

liği vardır. Yine aynı şekilde 

epey zamandır Taraf’ta yayım-

ladığı “düzyazı şiir” örnekleri 

bakımından Cahit Koytak dışın-

da doğrudan edebiyat metni-

ni gazeteye taşıyan ikinci bir 

isim yok gibi. Şiirle ilişkiyi poli-

tika dolayımında sürdüren alış-

kanlıklarımızın bir parçası ola-

rak Oğuz Atay gibi  “Ben bura-

dayım ey okur, sen neredesin”  

dercesine yerli yerinde duru-

yor Koytak. Taraf, edebiyat ve 

gazete ilişkisi açısından verimli 

bir gazetedir, teamüle aykırıdır. 

Sanatla ilişkisini sadece sosyolo-

jik bir dille sınırlamayan Taraf,  

bu noktada bir ilki başarmış-

tır.  Bütün bunları düşündükten 

sonra günümüz basılı medyası-

nın gazetelerinde yorumlar ve 

haberler başlıklarının dışında 

yazı türüne rastlamak mümkün 

değildir. Ara sıra anısal izler 

taşıyan yazılarla gezi yazıları-

na da yer veriliyor. Yorum yazı-

larına dahil edilebilecek edebi 

türlerden deneme, edebi eleş-

tiri dışındaki yazı türlerine rast-

lamıyoruz. Günlük, makale, anı, 

yaşam öyküsü ve edebi mek-

tup türü yoktur gazete sayfa-

larında. 

Türkiye’de yazılı medya-

nın gelişimiyle birlikte, gaze-

te ve edebiyat/çı tartışması-

nın kaçınılmaz olarak yapılma-

sı gerektiğini, ancak bu konu-

daki tartışmaların yeterli olma-

dığını görüyoruz. Bu nedenle 

Gürsel Korat’ın ele aldığı bu 

konu çalışması bizim için özel 

bir önem taşımaktadır. 

Korat’ın  bu yaklaşımları-

nı derli toplu görebileceğimiz 

Dil, Edebiyat ve İletişim, ede-

biyatsızlaşan gazete eleştirisi-

nin nasıl yapılması gerektiği 

konusunda bir şahders (Cours 

magistral) niteliğinde. Her ne 

kadar esas olarak bu konudaki 

örnekler sadece geçmiş içinde/n 

ele alınıyorsa da, temel tez ola-

rak ortaya attığı  gazeteler ede-

biyata gereken değeri ve yeri 

vermiyor’ tezini, hem mikro 

hem de makro düzeyde kanıt-

layarak sergiliyor. Bu yakla-

şım bugün Türkçe yayın yapan 

gazetelere olduğu gibi uygula-

nabilecek kadar taze ve gerçek-

çi aynı zamanda  eleştiri hamu-

ruyla yoğrulmuştur.

1 Gürsel Korat, Dil, Edebiyat ve İletişim, İleti-
şim Yayınları, 2008,  s:33.

2 Gürsel Korat, Dil, Edebiyat ve İletişim, İleti-
şim Yayınları, 2008,  s:43.

3 Sait Faik,  Hikâyecinin Kaderi, Yazılar, 2005 
YKY.

4 Hasan Bülent Kahraman basının sanatla 
ilişkisizliği  ve kendi  beklentileri konusun-
da şunları ifade ediyor: “Türk basını sanat 
konusunda bulunması gereken  yerde de-
ğil. Batılı gazetelerin sanat edebiyat eklerini 
okuduğumda elbette imreniyorum.  Bir gün 
bunlar gerçekleşecek mi, diye kendi kendi-
me soruyorum, evet cevabını veremiyorum.  
Aslına bakarsanız, Türkiye’de sanat, okuru 
ile, seyircisi ile, dinleyicisi ile gelişiyor. Gaze-
teler bu gelişmelere biraz fazla yer verseler, 
okur kazanırlar. Çünkü her alanın ayrı oku-
ru var artık. Herkes her şeyi okumuyor. Bu 
saptamadan yola çıkarsak, basının kültür ve 
sanata daha geniş yer vermesinin gerekti-
ği kararına varabiliriz.” “Edebiyat Değerle-
ri Parçalandı” 07. 06. 2002 Radikal.

5 Gürsel Korat’ın gazetelerin kitap ekleri ko-
nusundaki düşüncelerini şöyle: “Günümüz-
de gazetelerin edebiyatla kurdukları iliş-
ki biçiminin en belirgin olanı, kitap eki bas-
maktır. Kitap eklerinin 1970’lere kadar 
bir tür edebiyat seçkisi olduğu anımsanır-
sa, belli bir yayın grubunun kitaplarını pa-
zarlamaktan öteye gidememiş bir kitap eki 
anlayışını eleştirmemek mümkün değildir. 
Eleştirmenlik çok zarar görmüş, kitap ekle-
rinin yöneticileri kitap eleştirisi değil, kitap 
tanıtım yazısı ister olmuşlardır..Bunun ki-
tap satışına etkisi olabilir  ama tartışmayan 
bir edebiyatın sağlıklı bir biçimde gelişeceği 
söylenebilir mi?” Gürsel Korat, Dil, Edebiyat 
ve İletişim, İletişim Yayınları, 2008,  s:133.

6 Türlerin gazetelerde azalışını doğal bir sü-
reç olarak gören Gürsel Korat bu konuda-
ki  görüşlerini “Mektup bir edebi bir tür ola-
rak kullanılıyor mu hâlâ? Herhalde o iş bit-
ti. Gezi yazısı, eskilere baktığınızda hayati 
önemdedir, oysa bugün gezi yazısı gazete-
ciliğin “gezi” ile bölümlenmiş bir dergi ala-
nının konusudur. Gazetede çok ender görü-
len bir “renk” sayılır. Fıkra denen şeyi ço-
cuklara hep öğretirler ama bir tür olarak ar-
tık onun kaybolduğunu, onun yerine “köşe 
yazısı”nın geldiğini birileri artık şu okul ki-
taplarını yazanlara söylese iyi eder. Bugün, 
röportajı Ruşen Eşref gibi, kişiliklerin tasviri-
ne kadar varan ayrıntılar içinde yapsak olay 
çıkar! Bu da değişti. Demek ki dil, sürekli 
değişim demek zaten” biçiminde açıklıyor. 
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Y ü c e l  Ç a k m a k l ı 

Afyonkarahisar’ın Bolvadin 

ilçesinde 1937 yılında doğdu. 

1959’da İstanbul Üniversitesi 

Gazetecilik Enstitüsü’nden 

mezun oldu. Askerlik sonra-

sı Yeni İstanbul gazetesin-

de Tarık Buğra’nın yönettiği 

sayfada sinema yazıları yaz-

maya başlayan Çakmaklı, 

bir yandan da Erman Film 

Stüdyoları’nda yönetmen yar-

dımcısı olarak çalıştı. 1968 yılı-

na kadar 50 kadar filmde Dr. 

Arşevir Alınak, Osman Seden, 

Orhan Aksoy gibi yönetmen-

lere yardımcılık yaptı. İlk bel-

gesel filmi Kabe Yolları’nı 

yönettikten sonra 1969 yılın-

da Elif Film şirketini kuran 

yönetmen, ‘milli sinema’ ola-

rak adlandırılan akıma daya-

lı filmler çekti. TRT bünyesin-

de çalışmalarına devam etti-

ği 1975-1990 yılları arasında 

kısa hikâyelerden televizyon 

filmleri yaptı. Prag’da 1978’de 

televizyon filmleri arasında 

ödül alan ilk yapım olan Rasim 

Özdenören’in eserlerinden 

hareketle  ‘Çok Sesli Bir Ölüm’ 

ile ‘Çözülme’ filmlerini çekti. 

TBMM tarafından 10 Temmuz 

2008 tarihinde Devlet Üstün 

Hizmet Madalyası’na layık 

görülen Yücel Çakmaklı’ya, 19 

Ekim 2008’de Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından sinema-

daki 50 yıllık hizmetleri dola-

yısıyla ‘Emek Ödülü’ verilmişti.

***

Yücel Çakmaklı mili sine-

ma akımının en iyi temsilci-

sidir. Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, 25 Ağustos 2009’da 

Fatih Camisinde Yücel 

Çakmaklı’yı ebediyete uğurla-

mak için toplandıklarına işa-

ret ederek, şunları kaydetti:

‘’Yücel ağabey ile tanışma-

mız Milli Türk Talebe Birliği yıl-

larından başlıyor. Orada sine-

ma kulübünün kuruluşundan 

başlıyor. Bunlar zaten ortak 

düşünceler, ortak kanaatler-

di. Sinemamızda millilik varsa, 

bu Yücel ağabey ile başladı. O 

bir dönüşümdü, o bir değişim-

di. Sinemamızda atılan adım-

lar, onunla birlikte artık farklı-

lık kazandı. Farklı sanat yönet-

menleri ortaya çıkmaya başla-

dı. Türk sineması da bu nokta-

da kendi sanat yönetmenleri-

ni ortaya çıkardı. Tabii, onun-

la gerçekten yollarımız birleşti. 

Yücel ağabeyin 1970’li yıllarda 

yaptığı ilk film, gerçekten sine-

ma dünyamızda Anadolu insa-

nını adeta birleştirdi, bütün-

leştirdi. Çok farklı bir çıkıştı o 

aslında... Ardından da birçok 

belgeseller ve filmler yapılma-

ya başlandı. Fakat, 70’li yıl-

ların başındaki o çıkış, sine-

ma dünyasında adeta ‘acaba 

bizde ne olur?’ sorusuna cevap 

arayanlara, ‘bizim de yapacak-

larımız var, bizim de söyle-

yeceklerimiz var’ dedirtmiştir. 

İnanıyorum ki, bu çıkışın arka-

sı da zaten gelecektir. Tabii, 

bunları unutmak mümkün 

değil.’’ Erdoğan’ın bu sözlerini 

dinledim. Ardından eve gidin-

ce MTTB ile ilgili kitaplara 

baktım. Bu kitaplardan Zülküf 

Oruç’un Bir Öğrenci Hareketi 

Olarak Milli Türk Talebe Birliği 

(Pınar Yayınları, 2005) kita-

bında Yücel Çakmaklı’nın 

bir dönem MTTB’nin Sinema 

Kulübü’nün yöneticiliğini yap-
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tığı belirtilmekte ve MTTB’nin 
kültür faaliyetleri içinde en 
geniş etki alanı yaratanlardan 
birinin sinem olduğu üzerinde 
ayrıntılı olarak durulmaktadır. 

***
Milli sinema kavramındaki 

millilik vurgusunun içeriği hak-
kında bugünden bakıldığın-
da neler söylenebilir? Bu kav-
ram sadece ulusal olana mı 
vurgu yapar,  yoksa buradaki 
millilik çerçevesi İslam tarafın-
dan çizilmiş bir millilik midir? 
Bu konuda bu günden bakıldı-
ğında farklı yaklaşımlar orta-
ya konuyor. O yıllarda MTTB 
çatısı altında yürütülen sine-
ma faaliyetlerine hakim olan 
anlayışı ifade etmek için milli 
sinema yanında “Yerli Sinema” 
“Mücadele Sineması” ve “İslam 
Sineması” gibi adlandırmalar 
da kullanılmaktadır. Zülküf 
Oruç bu adlandırmalar konu-
sunda şunları söylüyor: “Milli 
sinem kavramının yanı sıra 
İslam Sineması gibi eklektik 
bir kavram da kullanılmakta-
dır. Burada kastedilen bir İslam 
sanatı olarak sinemanın teşek-
külüdür. Tıpkı Allah’ın birliği-
ni merkeze alan hat sanatı ve 
diğer İslam sanatları gibi İslam 
sineması da bu temel ve değiş-
mez ilke etrafında odaklan-
malıdır”( Bir Öğrenci Hareketi 
Olarak Milli Türk Talebe Birliği 
(Pınar Yayınları, 2005:128)

Milli sinema hem ticari sine-
manın değersiz filmlerine hem 
de toplumsal ve siyasal olarak 
sol kültürelliği besleyen filmlere 
karşı bir tepkiyi de içinde barın-
dırıyordu. Bu açıdan o yıllarda 
Yılmaz Güney nasıl ticari sine-

manın yerleşik kurallarına karşı 

gerçekçi filmlerle karşı çıkıyorsa 

Yücel Çakmaklı da ortaya koy-

duğu sinema anlayışı ile sine-

madan uzaklaşan muhafazakâr 

kitleyi sinemaya tekrar çekme-

yi hedefledi. Kimi ticari ilkeler 

etrafında örülen bu sinema her 

zaman dini bir söylemi içinde 

barındırmıştır. Bu yüzden Gönül 

Dönmez-Colin Kadın, İslam ve 

Sinema(Agora Yayınları, 2006) 

kitabında şunları ifade eder: 

Milli Sinema aslen İslamcı sine-

maydı,  ancak anayasanın 163. 

maddesi dini bu tür amaçlarla 

kullanmayı yasakladığından bu 

gerçek açıkça söylenemiyordu.” 

Hilmi Maktav Yücel Çakmaklı 

ve sinemada millilik noktasın-

da Kur’an’dan Kuram’a İslamî 

Sinema başlıklı yazısında şu tes-

pitleri yapar: “Yücel Çakmaklı 

(…) Milli Sinema’nın tarifi-

ni yaparken çağının içinden 

konuşmaktadır; milliden kastet-

tiği de İslâm paydasında bulu-

şan/ buluşması beklenen bir 

millettir”

EYLÜL ‘09 UMRAN

Yücel Çakmaklı



86 UMRAN EYLÜL ’09

Kitap

Yaz; yeni kitapları, dergileri, 
düşünsel ve siyasal tartışmaları 
da beraberinde getirdi. Mesela 
turistin modern çağın seyyahı 
olup olmadığı meselesi, Cogito 
dergisinin yaz sayısında gün-
demleştirildi. Yabancılar neyse 
de yerli turistlerin konumları 
ilginçtir. Aynı anda hem yerli 
hem turist olmak trajik bir şey 
doğrusu. Yeni kitabı Tahir Sami 
Bey’in Özel Hayatı’na bir şehri 
tanımanın, ayrıntıları yakala-
manın yollarını göstererek baş-
layan Mustafa Kutlu, “O küçük 
mescide girip iki rekât namaz 
kılamazlar. Kâinatın kitabı ile 
mukaddes kitabımızın birbiri-
ni şerh eden mesajını kavra-
yamazlar.”1 diyor yerli turist-
ler için. Bir şehrin asıl güzelli-
ğinin ayrıntılardan yakalanabi-
leceğini savunan Kutlu, kendi 
memleketlerinde yabancı gibi 
gezen bu insanlara, özleri-
ne yabancılaşmış kitlelere iliş-
kin tespitlerinin yanı sıra, ser-
piştirdiği ayrıntılar aracılığıy-
la insanların yabancılaştırılma-
sına da değiniyor. Kitap; yaza-
rın, yani Mustafa Kutlu’nun, 
peynir doğrar gibi doğranmış, 

beceriksizce restore edilmiş bir 
Osmanlı yapısını incelemesiyle 
başlıyor. Bir medrese kalıntısı 
olan bu binanın kitabesini arı-
yor Kutlu, bulamıyor ve yakını-
yor: “Aslında varmış, yeri belli, 
söküp götürmüşler. Kim sök-
müş, niçin sökmüş, bu ülkenin 
tarihiyle niçin bu kadar oynan-
mış. Aman, bırak şimdi bunları, 
yarayı deşme.”2

Yaz günlerinin en önemli 
gündemi hükümetin gerçekleş-

tirdiği Kürt açılımı. Bu açılım 
çerçevesinde insanların değer-
lerinden uzaklaştırılması, kim-
liklerinin yok sayılmasına karşı 
çareler aranıyor, değiştirilen yer 
isimlerinin iadesi de gündemde. 
Mustafa Kutlu, hikâyenin kah-
ramanı Tahir Sami Bey’le tanışı-
yor. Kutlu, Erzincanlı olduğunu 
söyleyince, Tahir Sami Bey’de 
seviniyor: “A, a... Hemşeriyiz. 
Benim dedelerim de Eğin’den 
gelmiş. Yeni adı Kemaliye.”3 Bu 
ülkenin tarihiyle niye oynandı-
ğı, insanların değerlerine niye 
müdahele edildiği sorusu yine-
leniyor böylece. 

Mustafa Kutlu muhafazakâr 
bir yazar olarak eski ile yeni 
arasındaki bu mücadele-
nin bir tarafında yer alıyor. 
Kuşkusuz Tahir Sami Bey de bir 
muhafazakâr. Ciltçilik mesleği-
ni bir Ermeni ustadan öğrenen 
dedesinden yadigâr dükkânını, 
modern baskı teknolojisi kar-
şısında tutunamayarak kapa-
tan Tahir Sami Bey de klasikle 
modernin mücadelesinin orta-
sında yer alıyor. Yeninin, eski-
yi yok etmesini; köhneliğe karşı 
aklın aydınlığını savunan ege-

MUHAFAZAKÂRLIĞIN HİKÂYESİ: 

TAHİR SAMİ BEY’İN ÖZEL 
HAYATI 

HABİL SAĞLAM
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men Pozitivist düşüncenin yıkı-
cılığının mağduru Tahir Sami 
Bey. Yeniye karşı, bağnaz biri 
olmamasına karşın; yeni, Tahir 
Sami’nin mesleğini yok ediyor; 
yine de eski kurtarıyor onu, 
eski yazıyı okuyabildiği için, 
Osmanlı’dan kalma eski bina-
da bulunan devlet dairesinde 
başka bir iş bulabiliyor zira.4 
Tahir Sami’nin babası Ziya Usta, 
müteahhitlerin evlerini satma-
ları için baskı yapmaları üzerine 
evlerini satar. Fakat apartma-
na yerleşmez: “...Fatih’te Haliç’i 
gören, sahibinin mal sıkıntısı 
yüzünden ucuza verdiği bir ev 
satın aldı. Apartımanlar henüz 
o semte sirayet etmemişti. Ziya 
içinden ”Eh, apartımanlar bura-
lara uzayıncaya kadar biz de 
dünyamızı değiştiririz, iyidir 
böyle” diye düşünüyordu. Fırsat 
dediğimiz buydu. Yani Ziya 
Usta bu parayla modern bir cil-
tevi açabilirdi ama o bunu ter-
cih etmedi.”5 Ziya Usta’nın bu 
tavrı; “fırsatlar dünyası” olarak 
da bilinen günümüz dünyasına 
karşı durması ve modern bir cil-
tevi açabilecekken bunu tercih 
etmeyerek, artık bir “el sana-
tı” mesabesine düşen mesleği-
ne devam etmesi, kurulu düze-
nini bozmaması; eski bir takım 
elbise ve Sümerbank ayakkabısı 
giyen oğlu Tahir Sami’nin, deği-
şimi dayatan modern hayat kar-
şısında eskiye tutunarak varlı-
ğını sürdürmeye çalışmasının, 
yeniye direnmesinin tarihsel 
arkaplanını açıklıyor.

Muhafazakârlar ile poziti-
vistler arasındaki temel çatış-
ma, eskinin toptan reddedil-
mesi ya da toptan kabullenil-

mesi çerçevesinde gerçekle-
şiyor. Tahir Sami Bey’in Özel 
Hayatı, Mustafa Kutlu’nun çok 
sevdiği İstanbul’da geçiyor: 
“İstanbul bitmez. Elbirliğiyle 
bu güzelliği, tarihi, hatıraları 
yıkıp yok etmeye çalışsak da, 
o sanki küllerinden doğuyor; 
veya yık yık bitmiyor.”6 İstanbul 
da muhafazakârlarla poziti-
vistlerin çatışmasının bir parça-
sı. Tarihî ve manevî arkaplanı 
olan İstanbul’a karşı seküler ve 
yapay bir şehir olan Ankara’yı 
yücelten Nurullah Ataç’ın şu 
sözlerini Kutlu’nun dedikle-
ri ile karşılaştıralım: “Hayır, 
İstanbul kurulurken harcına 
ilenme katılmamış, eskilik, köh-
nelik katılmış. Bana öyle geli-
yor ki o şehir kurulduğu gün-
lerde de öyle eskiymiş. Boyuna 
geçmişi övüp de kendi çağlarını 
beğenmiyen, her yeniyi kötüli-
yen kimseleri andırıyor, onlar-
la konuşmaktan ne türlü sinir-
lenirsem, İstanbul’da da o türlü 
sinirleniyorum. Yeni yapıları 
yok mu? Olmaz olur mu? Ama 
onlara da bir eskilik, bir köhne-
lik çökertiyor. Yitirmiyor, silmi-
yor onları, eskiler arasına karış-
tırıveriyor. İstanbul’da en yeni 
şeyler bile Nuh Nebi zamanın-
dan kalmışa benziyor.”7 

Mustafa Kutlu’nun bu 
hikâyeye mekân olarak 
İstanbul’u seçmesinin bilinç-
li bir tercih olduğunu tahmin 
edebiliriz. Her yazar İstanbul’u 
kendi ideolojik perspekti-
fi ve dünya algısı çerçevesin-
de işler. Sözgelimi, Fürüzan’ın, 
içinde yoksulların ve göçmen-
lerin yaşadığı, “sokaklarından 
gemiler geçen” İstanbul’undan 

farklıdır Mustafa Kutlu’nun 
İstanbul’u. Tahir Sami Bey’in 
Özel Hayatı’nda, içinde yok-
sulların, düşmüşlerin de bulun-
duğu fakat daha çok sanatın, 
edebiyatın, düşüncenin, zana-
atın merkezi olan bir şehir, bir 
medeniyetin kalbi olarak çıkı-
yor karşımıza İstanbul. Kutlu,  
geçmişine savaş açılan, yeni-
nin tahakkümü altındaki bir 
şehri gözler önüne seriyor. 
Calvino, tasarladığı Görünmez 
Kentler’den biri için: “...kent 
geçmişini dile vurmaz, çizik, 
çentik, oyma ve kakmalarında 
zamanın izinini taşıyan her par-
çasına, sokak köşelerine, pen-
cere parmaklıklarına, merdi-
ven trabzanlarına, paratoner 
antenlerine, bayrak direklerine 
yazılı geçmişini bir elin çizgile-
ri gibi barındırır içinde.”8 diyor. 
Kutlu’nun gösterdiği ayrıntı-
lar farklı ama aynı perspek-
tiften: “Asıl güzellik ayrıntılar-
da gizlidir. Bir küçük mescidin 
çatısı ile bodur minaresi, kapı-
sı ile penceresi arasında vücut 
bulan uyumu hafızanıza kayde-
din. Bu ölçüler kim bilir hangi 
yüzyıldan kalmadır. Bizim kla-
siklerimiz bunlar.”9 Calvino ve 
Kutlu’nun şehir tasavvurları-
na göre, şehirlerin içinde, şehri 
kuran insanî özün izleri, geç-
mişin/tarihin ruhu vardır; bunu 
görebilmek için dikkatli bak-
mak gerekir, turist gibi değil. 

Özel hayat, modern dönem-
lerde ortaya çıkmış bir kav-
ram. Hayatı seküler bir man-
tıkla bölümlemenin bir sonu-
cu; aynı dinî hayat, aile haya-
tı, siyasî hayat gibi. İnsanların 
bireyselleşmesi ile beraber orta-
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ya çıkan bu bölümlemeler, dün-
yayı bir bütün olarak anlama-
nın imkânsız olduğu, yaşamın 
bireysel deneyim parçacıkların-
dan ibaret olduğunu ileri süren 
postmodernist tezlerle de bağ-
lantılı. Mesela, geleneksel bir 
din algısına sahip olan Kör 
Neyzen’le ve çeşitli dinî sohbet-
lerin yapıldığı kahveyle, Tahir 
Sami’nin kurduğu ilişki aynı bu 
tür bir seküler bölümlemeyi 
içkin: “Sami’nin kitaptan, cilt-
ten, dergiden, kütüphaneden 
gayrı uğradığı bir burası vardı. 
Ve burası Sami’nin manevi dün-
yasını teşkil ediyordu.”10 Dinin 
ahlakî, manevî bir öğreti olarak 
kalplerde yaşaması, bireysel ve 
vicdanî bir olgu olarak varlığı-
nı sürdürmesi ancak siyasî/sosyal 
konulara karışmaması, egemen-
lik iddia etmemesi; bir cumhu-
riyet projesi olarak Tahir Sami 
Bey’in şahsında önemli ölçü-
de başarıya ulaşmış görünüyor. 
Mustafa Kutlu’nun orjinal ama 
marjinal olmayan bir karakter 
olarak Tahir Sami Bey’i geniş bir 
muhafazakâr kitleyi temsil ede-
cek şekilde tasarladığını kabul 
edecek olursak; hikâyenin aslın-
da geniş toplumsal kesimlerin 
dünyevileşme sürecini (ve bu 
sürece direnişlerini) anlattığını 
söyleyebiliriz. Tahir Sami Bey’in 
yine bu türden bir bölümle-
me yaparak sadece köy ve köye 
ilişkin kitaplara yoğunlaştığını, 
ayrıca özel bir “kültürel haya-
ta” sahip olduğunu ekleyelim.

Özel hayatın ne olduğu, 
edebiyatın anlatması gereken-
lerin sınırları konusunda, baş-
laması muhtemel mahrem bir 
sahneyi yarıda keserek görüş-

lerini anlatıyor Mustafa Kutlu. 
Özel hayatın mahrem böl-
gelerine kimsenin girmeye 
hakkı olmadığını da belirtiyor. 
“Kişinin özel hayatının mahrem 
köşelerini bilmek isteği biraz da 
bizim süflî arzularımızın ese-
ridir.”11 Kutlu, edebiyatın ulvî 
olana yönelmesi gerektiğini 
söylüyor ve ekliyor: “Her ne 
yaparsak yapalım Hududullah’a 
bağlı kalmak ilkemiz olma-
lıdır.” Mustafa Kutlu’nun bu 
noktada söylediklerinin, edebi-
yatta argonun, mahremiyetin 
vb. yer alıp almaması hususun-
daki tartışmalara net bir cevap 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Mustafa Kutlu’ya yönelti-
len temel eleştirilerden birisi, 
karakterlerini daha çok düşmüş 
ya da sıradan kimselerden seçe-
rek, hikâyelerinde ideolojik kişi-
lere yer vermemesi. Hikâyenin 
başında Mustafa Kutlu, Tahir 
Sami’ye, kendisinin hayatını 
hikâyeleştirmek istediğini söy-
leyince, Tahir Sami hayatın-
da ilgi çekici bir şey olmadı-
ğını söyleyerek itiraz ediyor: 
“Aziz kardeşim; roman dedi-
ğin, hikâye dediğin biraz çeki-
ci olmalı. Ne bileyim içinde fırtı-
nalı aşklar, macera, ihtiras, kin, 
ideoloji, mücadele, çatışma, 
sosyal meseler falan olmalı.” 
Mustafa Kutlu farklı düşünü-
yor: “Sami Bey, anlattıklarınız 
eski hikâye, eski roman anlayı-
şına ait. Şimdi edebî eserlerde 
böyle konu sınırlaması yok. Ne 
anlatıldığına değil, nasıl anlatıl-
dığına bakıyorlar.”12 

Hikâyede modern anlatım 
tekniklerinden sıkça faydala-
nılıyor. Tahir Sami Bey’in Özel 

Hayatı için modern kurgu için-
de anlatılan klasik bir hikâye de 
denilebilir. Mustafa Kutlu’nun 
hikâye içinde kendisine de yer 
vermesini, okuyucuya seslenme-
sini, yer yer roman kahrama-
nı ile atışmasını, okuyucunun 
“nasıl anlatıldığını” önemse-
mesiyle ilişkilendirebiliriz. Tahir 
Sami Bey’in Özel Hayatı, yeni 
bir anlatım tekniği ve kurguy-
la anlatılmış bir Mustafa Kutlu 
uzun hikâyesi. Kutlu ne kadar; 
çatışma, mücadele, ideoloji, 
sosyal meselelerin anlatıda yer 
alması gerekmediğini söylese 
de, bütüncül olarak bakıldığın-
da hikâyenin muhafazakârlığın 
geçmişini, toplumsal dayanak-
larını, varoluş şartlarını orta-
ya koyarak modernleşmey-
le, Kemalist devrimlerle, batılı-
laşmayla ilişkisini sorguladığını 
söyleyebiliriz. 

1 Mustafa Kutlu, Tahir Sami Bey’in Özel Haya-
tı, Dergah Yayınları, İstanbul, 2009, s.8.

2 A.g.e., s.12.
3 A.g.e., s.27.
4 Bahadır Kurbanoğlu, muhafazakârlığı “Ras-

yonel aklın merkezde olduğu dönüşümün 
kaçınılmazlığı, yıkıcılığı ve bozgunculuğu-
na karşın, geçmişle gelecek arasındaki köp-
rülerin köklü bir tarzda kurulması ve dö-
nüşümün yıpratıcılığını minimuma indir-
me çabası” olarak tanımlar. Bahadır Kur-
banoğlu, “Din-Devlet İlişkileri Bağlamında 
Muhafazakârlık-1”, Haksöz Dergisi, Tem-
muz 2008, Sayı: 208, s.36.

5 Mustafa Kutlu, Tahir Sami Bey’in Özel Haya-
tı, s.60.

6 A.g.e., s.10.
7 Nurullah Ataç, Okuruma Mektuplar/Prospe-

ro ile Caliban, YKY, İstanbul, 2007, s.119.
8 Italo Calvino, Görünmez Kentler, YKY, İstan-

bul, 2008, s.62.
9 Mustafa Kutlu, Tahir Sami Bey’in Özel Haya-

tı, s.6.
10 A.g.e., s.125.
11 A.g.e., s.101.
12 A.g.e., s.33-34.
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BİLGİ NEYİ BİLMEKTİR?, Ali 

Bulaç, Çıra Yayınları. 

Ali Bulaç’ın “Göçün ve 

Kentin Siyaseti / MNP’den 

SP’ye Milli Görüş Partileri” ile 

“İslam’dan Korkmalı mıyız? / 

Fanatizm-Fundamentalizm-

İslamofobia” isimli kitap-

larından sonra “Bilgi Neyi 

Bilmektir?” isimli üçüncü kitabı 

da Çıra Yayınları arasında çıktı.

Bu önemli konunun daha kap-

samlı bir çerçevede ele alın-

mayı gerektirdiğini belirten 

Bulaç, “İslam Düşüncesinde 

Din-Felsefe, Vahy-Akıl İlişkisi” 

adlı kitabında tarihi seyri ve 

bugünkü durumu göz önüne 

alarak ele aldıklarını vurgulu-

yot. Bulaç şöyle devam ediyor: 

“Ancak daha geniş bir okuyucu 

kitlesini bilgilendirmeyi amaç-

layan bu çalışmanın yeterli ola-

cağını düşünüyoruz. Bu müte-

vazi çalışmanın geçmişin aydın-

lanması ve bugünkü sorunları-

mıza bir ışık tutması bizim en 

büyük temennimizdir.”

TİYATRO OYUNLARI, 

Mehmet Baydur, İletişim 

Yayınları. 

Memet Baydur, çoğu Devlet 

Tiyatrosu sahnelerinde ve özel 

tiyatrolarda sahnelenmiş yirmi 

üç oyun yazmış, seksenli ve 

doksanlı yıllarda Türk tiyatro-

sunun önde gelen oyun yaza-

rı olmuştur. Öyküleri, deneme-

leri, gazete yazılarıyla da dik-

kat çekmiş, oyunlarıyla tartışma 

yaratmıştır.

Memet Baydur’un oyunları 

çağdaş geleneksel Türk mizah 

anlayışının buruk-alaycı tavrı-

nı sürdüren, şaka ile ciddi ara-

sında gidip gelen, gerçeğin 

benzerini değil, sahneye özgü 

oyunsu bir gerçekliği yakalama-

ya çalışan yapıtlardır. Memet 

Baydur’un amacı ezber boz-

maktır. Benimsenmiş değerle-

ri sorguya çeker. içi boşalmış 

doğruları, kalıplaşmış kuralları 

yerinden oynatmaya çalışır. 

KOCA SİNAN, Halit Refiğ, 

Dergâh Yayınları.

KİTAP SEÇKİSİ
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Koca Sinan, Halit Refiğ’in 

1978 yılında kaleme aldığı, 

ancak teknik ve bürokratik 

imkânsızlıklar nedeniyle ger-

çekleşmemiş bir film tasarımı. 

Dergâh Yayınları tarafından 

kitaplaştırılan çalışmada ken-

dini devletine ve dinine ada-

mış, iş ahlâkını düstur edinmiş 

Mimarbaşı Sinan Ağa; onaltın-

cı yüzyılın toplumsal, siyasal ve 

ekonomik yapısı içinde karşımı-

za çıkıyor. Koca Sinan ile bir-

likte bir İmparatorluğun yapı-

sı, işleyişi, anlayış farklarını da 

izleyeceksiniz. Göz alıcı ayrıntı-

ları ve titizliğiyle sürükleyici bir 

metin...

LORD JIM, Joseph Conrad, 

çev. Hasan Fehmi Nemli, 

İletişim Yayınları. 

Lord J im, 

İngilizce’de yazılmış en 

değerli ve derin psiko-

lojik romanlardan biri-

dir. Sadece dilin ola-

naklarını zorlamakla 

kalmaz, ahlakı kendi 

döneminin de ötesine 

taşıyarak evrensel bir 

kavram olarak tartış-

maya açar. 

Genç ve idealist bir 

ingiliz olan Jim, Patna 

adlı ticaret gemisiy-

le çıktığı yolculukta 

korkaklığı yüzünden 

küçük düşer. Bu olayın 

Jim’in kişiliği üzerinde-

ki etkisi büyük ve sar-

sıcı olur. Bütün cesa-

retini kaybetmek üzereyken, 

Marlow adında yaşlı bir adam-

la tanışır. Marlow onu egzo-

tik Patusan’a götürür ve Jim’in 

cesareti burada tekrar sınanır. 

Lord Jim, cesaret ve korkak-

lık, kendini tanıma ve değişim 

hakkında yazılmış en önemli 

romanlardan biridir.

YU SUF KA RA Lİ HO CA, İsmail 

Kara, Dergâh Yayınları. 

Yu suf Ka ra li ho ca Os man lı-

dan Cum hu ri ye te in ti kal eden, 

iki dö ne min de zor luk la rı nı 

ve im kân la rı nı gö ren bir nes le 

men sup. Ze kâ sı ve ça lış kan lı ğı-

nın da yar dı mıy la iyi ye tiş miş. 

Fa kat Bi rin ci Dün ya Sa va şı şart-

la rı, ar dın dan ge len sı kın tı lı yıl-

lar, ni ha yet 1924 yı lın da med-

re se le rin ka pa tıl ma sı öğ ren dik-

le ri ni öğ ret me ve mes le ği ni ic ra 

et me im kân la rı nı elin den al mış, 

sta tü ve oto ri te si ni ge çer siz kıl-

mış, ni ha yet onu Ri ze’nin sı nır-

lı şart la rı na mah kum et miş ti. 

Çok par ti li ha ya ta ge çiş le bir lik-

te di nî ha yat ta or ta ya çık ma ya 

baş la yan nor mal leş me sü reç le ri 

Yu suf Ho ca gi bi ze va tı hem nis-

be ten ra hat lat mış hem de ders 

okut ma im kân la rı nı ha zır la mış-

tı. Zor luk la rın, med ve ce zir le-

rin, ümit ve kor ku la rın, bek len-

ti ve ara yış la rın, mu ha le fet ve 

in ti ba kın için den akıp ge len o 

nes lin ha yat hi kâ ye le ri bir çok 

ba kım dan öğ re ti ci bir ma hi yet 

ar zet mek te dir. Ay rı ca ya kın 

ta ri hi mi zin ih mal edi len, bi lin-

me yen, unu tu lan hat ta bel ge le-

ri iti ba riy le kay bo lan kı sım la rı nı 

ta mam la ma gi bi cid di bir fonk-

si yo nu da ola cak tır.
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ÖZET:

•  Son zamanlarda Türkiye’nin diplomatik faaliyetlerindeki hareketlilik, Türk dış politikasında dinamik 

ve kendine güvenen bir imaj çiziyor. Fakat son dönemde Türkiye liderliğinde uluslararası arenada 

yapılan çeşitli çalışmalar, Ankara’nın partnerleri ve komşuları arasında biraz kafa karışıklığı yaratmış 

gibi görünüyor. 

•  Türkiye’nin uluslararası tavrı çeşitli şekillerde algılanıyor. Bu konudaki fikirler oldukça geniş: 

Türkiye’nin, Batı’ya sırtını dönen dış politikasıyla dengeli bir istikamet tutturduğunu düşünenler 

olduğu gibi, Türkiye’nin gidişatının “kontrolsüz” olduğunu düşünenler de var.    

•  Aslında, Türkiye’nin tavrı iç ve dış faktörler tarafından şekillendiriliyor. Ülkenin uluslararası 

kimliğindeki değişiklik ve Türkiye’nin yeni jeopolitik rolü ile ilgili vizyonundaki değişiklikler bu tavrı 

etkiliyor.

•  Mevcut Türk dış politikasının merkezinde, temel bölgesel meselelerde ülkenin bağımsız bir yol 

izlemesini ve bütün komşularıyla dengeli bir ilişki sürdürmesini sağlayacak yeni bir stratejik bakış açısı 

yer alıyor.

•  Türkiye’nin gittikçe artan bağımsız rotası, şüphesiz ki önemli bir pozitif güç sağlarken, aynı zamanda 

ülkeyi zorlu sorunlarla karşı karşıya getirebilir. Üstelik Türkiye’nin gerçekten bağımsız ve iddialı bir dış 

politika izlemesi için gerekli olan kaynakların eksikliği nedeniyle de ülkenin bu isteği sınırlanabilir. 

•  Türkiye’nin batılı müttefiklerinin zihninde, hala büyük bir soru işareti olarak kalan husus ise, 

Ankara’nın bir yanda yükselen milliyetçi eğilimlerle öte yanda Avrupa ve Amerika ile sürdürmesi 

gereken yakın ilişkiler arasında denge sağlamayı başarıp başaramayacağıdır.

YENİ BİR STRATEJİK KİMLİK ARAYIŞI: 

TÜRKİYE BAĞIMSIZ BİR 
BÖLGESEL GÜÇ MÜ 

OLUYOR? 

Finlandiya Dışişleri Enstitüsü
Igor Torbakov - Araştırmacı 

Hanna Ojanen - Program Yöneticisi 
www.upi-fiia.fi

ÇEV. ZUHAL ÖZDEMİR
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‘Türkiye’ Tartışması
Türkiye, tartışmaların, alın yazısı olduğu bir 

ülke. Ankara’nın son zamanlardaki dış politika 
aktivizmi de bunun tipik bir örneği. Uzunca bir 
süredir, Türkiye’nin üst düzey liderleri, bıkıp 
usanmadan Cezayir’den Suudi Arabistan’a, 
Rusya’dan Azarbeycan’a birçok ülke arasında 
zik zak dokuyorlar. Her gittikleri yerde de yeni 
diplomatik girişimler oluşturmak, arabulucu-
luk yapmak, yeni bölgesel güvenlik düzeni için 
plan geliştirmek ve ticaret bağlarını canlandır-
maya çalışmak için uğraşıyorlar. Gözden kaç-
mayan diğer bir husus ise, Türkiye’nin dış poli-
tikasında son birkaç yıl içinde gözlemlenen 
hareketliliğin hemen hemen tamamının, aşi-
kar bir şekilde Avrasya ve/veya Orta Doğu eği-
limli olduğudur.   

Türk dış politikasının yöneliminde göze çar-
pan bu değişim, Ankara’nın geleneksel batı-
lı müttefikleri, ABD, AB ve NATO tarafından 
temkinli bir şekilde karşılandı. Bu değişim kar-
şısında Batı’nın sergilediği tutum, ihtiyatlı bir 
teşvik ve temkinli bir endişenin karışımı şeklin-
de karakterize edilebilir. Batılı analistleri tedir-
gin eden temel sorular ise şunlar: Türkiye’nin 
bu yeni kararlılığı ve tutkusu Batı’nın stratejik 
hedefleriyle ne dereceye kadar bağdaşmaya 
devam edecek? Ankara, Batı’nın “problemli” 
gördüğü ülkelerle, iyi komşuluk ilişkileri kur-
makta ne kadar bağımsız olacak?

Öyle görünüyor ki, Türkiye’nin bugün-
kü uluslararası tavrıyla ilgili çok çeşitli görüş-
ler var. En azından Türkiye’nin bazı batı-
lı müttefikleri arasında, Türkiye’nin yarım 
yüzyıldır bağlı olduğu Euro-Atlantik kurum-
lar ve Batı yöneliminden gittikçe daha çok 
uzaklaştığı yönünde endişeler var. Bu görü-
şe göre, Batı’dan uzaklaşan Türk dış politika-
sının ağırlık merkezi, diğer bölgelere, özel-
likle de Müslüman Orta Doğu’ya kayıyor. Bu 
durum, Türk dış politikasının şekillenmesinde, 
2002’de iktidara gelen “ılımlı İslamcı” Adalet 
ve Kalkınma Partisi’yle (AKP) birlikte artan 
İslam etkisi ile açıklanıyor.

Türkiye’nin dış politikasındaki öncelikle-

rin değişmesiyle ilgili olarak ortaya konulan 
daha iyimser bir görüşe göre ise, Ankara’nın 
jeopolitik komşuluk ilişkilerinde daha karar-
lı ve bağımsız bir rol oynama isteği,  ülke-
nin geleneksel Batı merkezli stratejik duru-
şu ile çelişen değil, onu tamamlayıcı nitelik-
te. Bu görüşü savunanlara göre, Türkiye’nin 
bölgedeki artan rolü, ABD veya AB politi-
kalarıyla uyumsuz olmak durumunda değil. 
Bilakis, Ankara’nın bölgedeki gelişen pro-
fili, Türkiye’nin batılı partnerleri arasında-
ki stratejik önemini artıracak bir değer ola-
rak görülebilir. AB’nin amaçladığı şey, yakın 
bağlar kurabileceği istikrar ve barış içerisin-
de komşuluk ilişkileri geliştirebilmektir. ABD 
için de, bölgede uzlaşma sağlanması ve terö-
rizmin engellenmesi amacına hizmet eden 
bir yol olması sebebiyle, çatışma ve ihtilafla-
rın çözüme kavuşması önemli bir husustur. 
Ayrıca, ABD, askerlerini Irak’tan çekmek ister-
ken, Washington, Ankara’nın savaşla harabe-
ye dönen bu ülkede istikrarlı bir ortam oluş-
turma çabasını memnuniyetle karşılayacak-
tır. Rusya’nın eski Sovyet cumhuriyetlerini 
kendi yörüngesine geri çekmeye niyetlendi-
ği Kafkasya’da, Türkiye’nin iyi ilişkiler geliştir-
mesi, ABD tarafından da desteklenecek gibi 
görünüyor. Türkiye, bir yandan bölgesel gün-
demini takip ederken bir yandan da Batı’nın 
bu hedefleri için de katkı sağlayabilir. Başkan 
Obama’nın, Nisan ayı sonunda Avrupa turu-
nu tamamlarken, Türkiye’ye gerçekleştirdiği 
iki günlük ziyaret Türkiye’nin bölgedeki artan 
öneminin işaretleri olarak değerlendirilebilir. 

Fakat, bütünüyle olumsuz bir görüş de, 
hem Türkiye yönetiminin dış muhalifleri hem 
de Ankara’yı hiçbir kesin kavramsal ve strate-
jik temeli olmayan, son derece aykırı bir dış 
politika izlediği için suçlayan AKP hükümeti-
nin iç muhalifleri tarafından benimseniyor. Bu 
kritiklere göre, AKP’nin dış politika görüşü, 
popülist düşüncelerden etkilenen, kendi poli-
tik gücünü koruyabilmesi için menfaatçilik 
güden, prensipsiz bir görüş olarak değerlen-
diriliyor. Sonuç ise kaos politikaları ve “yön-
süz bir Türkiye”.
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Yeni Stratejik Kimlik
 Türkiye’nin stratejik yönelimindeki bu 

değişikliğin, sadece AKP çevresinin dini inanç-
larından ya da güç tutkusundan kaynak-
landığını düşünmek, muhakkak ki mesele-
ye çok basit bir şekilde yaklaşmak olacak-
tır. Türkiye’nin “ılımlı İslamcıları”nın 2002’de 
kazandığı seçim zaferi ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’e verilen tam destek (Marttaki yerel 
seçimlerde yaklaşık %39 oranında oy almış-
lardı), ülkenin sosyo-politik hayatını şekillen-
diren önemli güçler arasında. Bu değişiklikle-
re sebep olan tarihi güçler:

a) Anadolu bölgesinde görülen dikkat çekici 
ekonomik kalkınma

b) Ekonomik açıdan dinamik ve kültürel açı-
dan muhafazakâr, yeni hırslı taşralı sosyal 
aktörlerin oluşması sayesinde seçkinlerin 
genişlemesi

c) Seçimle gelen yetkililerin ve buna bağlı ola-
rak daha güçlü bir hükümetin artan rolü

Bunlar ulusal kimlik açısından, Türkiye’nin 
Müslüman komşularına karşı eğilimine ve 
onlarla özdeşleşmesine zemin hazırlayan dini 
duyarlılığı arttıran önemli değişikliklerdir. 

Bu faktörler, hâlihazırda güçlü olan ulu-
salcı tavırların ve Türk ayrılıkçılığı mefhumu-
nun daha da güçlenmesine hizmet ediyor. 
Bunun sonucunda da, Türkler, kendi ülkele-
rini Batı (Avrupa) prizmasının dışında görü-
yorlar ve mevcut jeopolitik konumuyla ilgili 
olarak da daha çok kendilerine güveniyorlar. 
Üstelik Cumhuriyet öncesi tarihlerini, özel-
likle de Osmanlı İmparatorluğu geçmişleri-
ni de daha çok benimsiyorlar. Bütün bu deği-
şiklikler Türkiye’nin çağdaş dünyaya bakışı-
nı ve bu dünyadaki konumunu şekillendirme-
de etkili oluyor. Bu yeni vizyonun temel etki-
leri, bir yanda Ankara’nın uluslararası stra-
tejisinde “Batı boyutunun” (ABD ile ilişki-
ler, AB’ye katılım ve NATO üyeliği) nispeten 
zayıflaması, diğer yanda bölgesel yönelimin 

de (Türkiye’nin Orta Doğu komşuları ve eski 
Sovyet Avrasya ülkeleri de dahil) nispeten 
güçlenmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Son zamanlarda stratejik bağımsızlı-
ğa karşı gösterilen eğilim, Erdoğan’ın eski 
dış politika danışmanı ve yeni Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından geliş-
tirildi. Davutoğlu’nun stratejik vizyonuyla, 
Türkiye’nin jeopolitik konumu büyük ölçü-
de revize edildi. Davutoğlu ve benzer zihin 
yapısına sahip teorisyenlere göre, Türkiye, 
Avrupa Birliği, NATO ya da Asya’nın dış sınır-
larında kalan, kalıcı bir çevresel ülke olarak 
algılanmasındansa, Avrasya’nın merkezinde 
konumlanmış bir ülke olarak görülmelidir. 
Bu konumlandırma, Türkiye’nin Orta Doğu, 
Kafkaslar ve Balkanlar gibi coğrafi ve tarihi 
açıdan stratejik önemi olan bölgelerle doğru-
dan bağlantısını sağlar. 

Bu çoklu bağlar (Davutoğlu’na olduk-
ça yakın gelen “stratejik derinlik” kavramı) 
Türkiye’nin dış politikasını sadece bir eksen 
üzerinde (mesela sadece Batı ekseninde) değil, 
çeşitli alternatif eksenlerde inşa edebilmesi 
için altın bir fırsat niteliğinde. Son birkaç yıl-
dır Türkiye’nin aktivist dış politikasının altın-
da yatan kavramsallaştırma budur. Ankara’nın 
yeni stratejik vizyonu, parlak bir eleştirmenin 
kelimeleriyle, “bağımsız, ulusalcı, İslamcı, pan-
Türkçü, küresel ve batılı”; fakat asıl mesele, bu 
çeşitli ilgilerin belli bir politikada nasıl birleşti-
rileceği ve uzlaştırılacağıdır.     

Türk Dış Politikasının Orta 
Doğululaştırılması

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde, Türk dış 
politikası hem coğrafi açıdan hem stratejik 
açıdan daha çeşitli hale geldi. Ankara’nın yeni 
ve öyle görünüyor ki daha iddialı olan ulus-
lararası görüşü, şu üç temel faktörden orta-
ya çıkmış gibi görünüyor: Türkiye’nin kendi 
uluslar arası kimliğindeki değişim, yeni teh-
dit/tehlike algıları ile iç ve dış gelişmeler ara-
sındaki derin bağlantının ciddi bir şekilde far-
kına varılması. 
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Türkiye’nin, problemli bir bölge olan Orta 

Doğu’ya karşı mevcut alakası ve stratejik ilgi-

sinin artması bu önemli faktörlerin işleyişi-

nin mükemmel bir göstergesidir. İlk olarak 

Osmanlı kimliğinin tarihi ve kültürel yön-

lerinin yeniden gündeme getirilmesi, Türk 

politikasının önde gelenlerinin, ülkenin öz 

algısını ve bununla beraber bölgedeki rolü-

ne ilişkin vizyonunu yeniden şekillendirme-

lerini sağladı. Cumhuriyetçi Kemalistlere 

göre Ankara’nın jeo-stratejik sınırları dışın-

da yer alan topraklar (çoğunlukla daha 

önce Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan 

Arap toprakları), şimdi Türkiye’nin jeopolitik 

sorumluluk ala-

nında görülüyor. 

Üstelik kendileri-

ni beş yüz yıl Arap 

Orta Doğu’sunu 

yöneten Osmanlı 

hanedanlar ının 

onurlu varisleri 

olarak görmeleri, 

AKP’nin üst düzey 

politika yapıcıla-

rının kendileri-

ni sadece politik 

olarak değil, ahla-

ki olarak da böl-

gede meydana 

gelen gelişmeler-

den sorumlu his-

setmelerini sağlıyor. Bölgesel uzlaşının sağ-

lanması çalışmaları, böyle bir algının örneği 

olarak görülebilir. 

İkinci olarak, Türkiye açısından Orta Doğu 

dışında, diğer komşu bölgelerin hiç biri ülke-

nin güvenliği açısından bu kadar büyük bir 

tehdit oluşturmuyor. Bu tehditler çoğunluk-

la Irak’ta halen mevcut olan istikrarsız koşul-

lardan, İran’ın nükleer programı ile ilgili belir-

sizlikler ve risklerden ve çözümlenemeyen 

Filistin probleminin yarattığı her türlü ihtilaf-

tan kaynaklanıyor.

Son olarak, ülkenin iç koşulları ile dış 
gelişmeler arasındaki birebir bağı gören AKP 
stratejistyenleri ve siyasetçileri, kurnaz birer 
popülist ve aynı zamanda hesapçı pragmatist-
ler olarak, en sonunda hem Türkiye’de halk 
arasındaki siyasi tavır dalgalanmalarına hem 
de komşu ülkelerde cereyan eden olayların 
iç istikrar üzerindeki muhtemel etkilerine iyi 
ayak uydurmuş görünüyorlar. 

Bölgedeki Türk aktivizmi veya hatta Türk 
dış politikasının “Orta Doğululaşması” şek-
linde tanımlanan değişikliklerin altında 
yatan sebepler, bu üç faktörün  kombi-
nasyonudur. Özellikle bu faktörlerin ikinci-

si, Irak’ta istikra-
rın sağlanmasına 
yardımcı olmak, 
Washington ile 
Tahran arasın-
da bir diyalog 
başlatılması için 
kolaylık sunmak, 
Suriye’nin Suudi 
Arabistan ve 
Mısır’la olan iliş-
kilerinin düzel-
mesi için aracılık 
edilmesi ve sava-
şan Filistinli grup-
ların uzlaşması 
için desteklenme-
si gibi Ankara’nın 

Ortadoğu’daki çeşitli çabalarının tamamını 
içine alıyor. 

Ankara’nın Orta Doğu’yla ilgili artan meş-
guliyetini, basit bir şekilde zaman zaman 
“yeni Osmanlıcılık” şeklinde adlandırılan aşırı 
gururlu neo-emperyal ideolojinin büyüttüğü 
Türkiye’nin batılı müttefikleriyle ilgili hayal 
kırıklığına bağlamak çok safça kalacaktır. 
Bundan ziyade Türkiye’nin bölgedeki sağ-
lam ve iddialı politikaları, iki yönlü ve prag-
matik amaçlar güdüyor. Ankara, stratejik çev-
resinin istikrara kavuşmasını istiyor çünkü her 
an tehlikeli bir şekilde alev almaya hazır olan 
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bölgenin, kendi iç istikrarını etkilemeyeceğin-
den emin olmak istiyor. Pragmatistler olarak 
AKP siyasetçileri, bölgesel istikrarı hem politik 
açıdan hem de ekonomik açıdan bir kazan-
kazan durumu olarak görüyorlar. Ankara 
için, istikrara kavuşmuş bir Orta Doğu, güven-
li bir jeopolitik komşuluk ve Türk ürünleri için 
değerli bir piyasa (özellikle böyle bir küresel 
ekonomik gerileme ve Avrupa taleplerinde 
daralma olduğu bir dönemde önemsenmeye-
cek gibi değil) demektir.   

 
Ankara’nın Kafkasya Hamlesi
Türk aktivizminin diğer bir örneği de Güney 

Kafkasya’dır. Stratejik olarak Karadeniz ve 
Hazar Denizi arasında, dağlarla çevrili enge-
beli bir bölgede konumlanmış olan bu toprak-
lar Ankara için jeopolitik açıdan son derece 
önemli. Bölge, Türkiye’nin kuzey doğu sınırı-
na bitişik; stratejik olarak da Türkiye’nin ener-
ji açısından zengin olan Orta Asya Türkleriyle 
bağlantısını sağlayan bir koridor niteliğinde 
ve son olarak da Güney Kafkasya Hazar hid-
rokarbonlarının Türkiye ve Avrupa piyasaları-
na geçişi için ana enerji kanalı.

Kendi içinde ve devletlerarası çok fazla 
sorunu olan bu değişken bölgede istikra-
rın sağlanması ve enerji akışı güvenliğinin 
garanti altına alınması Türkiye’nin Güney 
Kafkasya’daki ikili stratejik hedeflerine katkı 
sağlayacaktır. Bölgenin istikrarını ve ener-
ji güvenliğini tehlikeye sokan son Rusya-
Gürcistan savaşının akabinde, Ankara ger-
çekleştirdiği çeşitli diplomatik faaliyetlerle iki 
yönlü bir amaç güdüyor: Bölgesel sorunların 
hallolmasında büyük bir atılım gerçekleştir-
mek ve alternatif enerji taşımacılığı rotalarını 
güvence altına almak. 

Ankara’nın en büyük isteği, merkezinde 
Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında-
ki sınır problemlerinin çözümü yatan büyük 
Kafkasya uzlaşmasının sağlanması ve Türk-
Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi. Eğer böyle 
bir uzlaşı Türklerin katkılarıyla sağlanırsa, böl-
genin bütün jeopolitik ve jeo-ekonomik den-

gelerinde büyük değişimler olacak ve Türkiye 
stratejik açıdan kazanan taraf olarak ortaya 
çıkacak. 

Fakat AKP’nin politika belirleyicileri, 
Kafkasya arzuları ne olursa olsun, hedefle-
rine Moskova ile uzlaşı sağlanarak (Güney 
Kafkasya, Rusya ve Türkiye’nin “çakışan kom-
şuları”) ulaşabileceklerini çok iyi anlıyorlar. Bu 
yüzden Ankara’nın, Gürcistan savaşına karşı 
ilk tepkisi, Rusya ve Türkiye’yi uygulanabi-
lir bir bölgesel güvenlik rejiminin iki önem-
li unsuru haline getiren, yeni bölgesel güven-
lik planları geliştirmek -Kafkasya İstikrar ve 
İşbirliği Platformu- oldu. 

Fakat bu durum bizim Batı karşıtı bir  
“Rus-Türk ekseni”nin oluşumuna şahitlik yap-
tığımız anlamına gelmiyor. Doğru, Rusya-
Türkiye ilişkileri hem bölgesel anlamda(Güney 
Kafkasya) hem de kendi içlerinde çok önemli. 
Resmi olarak, bu çift yönlü ilişki “stratejik çok 
yönlü partnerlik” olarak nitelendiriliyor. Yine 
de Moskova ve Ankara arasındaki gerçek iliş-
kinin boyutları çok daha karmaşık. Gerçekte 
Rusya ve Türkiye- iki post-emperyal ve bağım-
sız uluslar arası aktör- hem işbirliği halinde 
hem de stratejik rekabet halinde, özellikle 
kilit bölge olan Güney Kafkasya’da. Rekabet 
sadece boru hatları ile ilgili değil, aynı zaman-
da komşularla ilgili. Örneğin, Türkiye Erivan 
ile ilişkilerini normalleştirme girişimlerinde 
bulunurken, Rusya’dan uzaklaşabilir. 

Peki Batı Ne Yapmalı?
Amerika ve Avrupa’nın yakın gelecekte 

gündemine almayı düşündüğü Türkiye, farklı 
bir jeopolitik konumda. Günümüz Türkiye’si, 
bir zamanların cansız bir gelişmekte olan 
ülkesi değil, zengin patronlarına hem eko-
nomik hem de stratejik açıdan bağımlı olan, 
1960ların hatta 1980lerin Türkiye’sinden çok 
farklı bir konumda: Türkiye dünyanın 17. 
büyük ekonomisi, G20 üyesi ve BM Güvenlik 
Konseyi geçici üyesi. Kısacası, Türkiye şu anda 
çok daha fazla kendine güvenen, iddialı ve 
stratejik açıdan da Cumhuriyet tarihi boyunca 
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olduğundan çok daha fazla bağımsız bir ülke. 

Aynı zamanda ülke, bölünmez egemenlik ve 

ulus-devlet kavramlarına takılıp kalmış “post-

modern” AB’nin aksine hala çok “modern” 

bir devlet. 

Bütün bu faktörler, bahsi geçen bölgeler 

de dahil olmak üzere, nerede ve ne zaman 

uygun görürse bağımsız bir şekilde hareket 

edeceğine dair bariz bir eğilimle ilişkilen-

dirildiğinde, Türkiye, ABD ve AB’nin kendi 

çıkarları için de bir anahtar olarak görü-

lürken, bir yandan da zor bir partner hali-

ne getiriyor. Ankara’nın uluslararası duru-

şunda en azından iki bakış açısı değişecek 

gibi görünmüyor: 1) Bundan sonra Türkiye 

hiç kimseye karşı bir şeyi sorgusuz sualsiz 

kabul etmeyecek. 2) Türkler Batı ile iş bir-

liği halinde olmaya devam edecek, fakat 

mümkün olan her zamanda da kendi şart-

larına göre başka partnerlerle ilişki kurma 

fırsatını kollayacak. Dikkat çeken şu ki, 

Türk siyaset düşünürlerine göre, AB artık 

Türkiye’nin Avrupa kimliğini teyit etmek 

için vazgeçilemez bir kurum değil; daha 

ziyade Türkiye’nin (küresel değilse bile) böl-

gesel prestijine katkı sağlayacak bir araç 

olarak değerlendiriliyor. Kendi açık kimli-

ğiyle, Türkiye AB gibi büyük bir bütünün 

parçası olmaktan kazanç sağlayabilir.    

Aslında Türkiye’nin stratejik çıkarları ile 

Batı’nınkiler temelde büyük ölçüde örtüşü-

yor. Türkler stratejik çevrelerinin, gerek Orta 

Doğu olsun, gerekse Güney Kafkasya, istik-

rarlı ve açık olmasını, böylece politik ve eko-

nomik açıdan sıkı bir ilişki içerisinde olun-

masını istiyorlar. Avrupa ve Amerika da aynı 

şeyi aynı nedenlerden ötürü istiyor. Hedefe 

ulaşmanın yolu gerçekte farklılık gösterebi-

lir ama Türkler ve onun batılı partnerleri bu 

güne kadar aynı düzlemde ve aynı doğrultu-

da hareket ediyorlar.  

Batı’da ve aynı zamanda Türkiye’deki 

bazı önemli düşünürlerin endişe ettiği şey, 

Ankara’nın dış politika rotasını derinlemesi-

ne devam ettirirken, hırslı uluslararası duru-

şunu takip edip edemeyeceğidir. Görev ve 

sorumlulukların büyüklüğü, bölgelerin kar-

maşası, meselelerin dolambaçlı yapısı gibi 

Ankara’nın sınırlı kaynaklarıyla ve mevcut 

ekonomik durgunluğun getirdiği yeni sıkın-

tılarla birlikte halledilmesi gereken çok sayı-

da problem, Türk dış politikası gündemin-

de belli bir daralmaya gidilmesini kaçınılmaz 

kılıyor. Yapılan eleştirilere göre, Türkiye tut-

kularını ve isteklerini küçültmeye, çok sayıda 

problemleri arasından bazılarını öncelemeye 

ve öncelikle onları halletmeye zorlanmayacak 

mı, yoksa politikasına bütün yönleriyle devam 

mı edecek? 

Daha ciddi eleştiriler, popülist politikala-

ra eğilimli olan AKP liderlerinin, halkın git-

tikçe artan ulusalcı (ve bu yüzden Batı karşıtı) 

tutumları ile batılı partnerleriyle yakın çalışma-

lar yapma hedefi arasında bir uyum sağlayıp 

sağlayamayacağı yönünde. Unutulmamalıdır 

ki, Batı, demokrasinin ne kadar hileli ve kar-

maşık olduğunu çok iyi biliyor. Türkiye’nin 

AB’ye katılım ihtimalini belirsizleştiren etken-

lerden biri, AB üyesi bazı ülkelerde Türk kar-

şıtı düşüncelerin yükselişidir. Böyle bir düşün-

ce, hükümetleri birliğin stratejik çıkarları-

na ters yönde etki eden politikalar izleme-

ye itiyor. Aynı sebeple, Türkiye’nin demok-

ratik yollarla seçilmiş olan liderleri de, hal-

kın Gazze savaşı için yaptığı büyük protes-

to gösterilerini görmezden gelemezdi ki bu 

durum Erdoğan’ın geçen Ocak ayında İsrail 

Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e karşı ani çıkı-

şını açıklıyor.

Sonuç olarak nihai nokta şudur: Bölgesinde 

gerçek anlamda etkili bir oyuncu olmak isteyen 

bir Türkiye’ye rağmen, Ahmet Davutoğlu’nun 

zihninde oluşturduğu yaratıcı planların hep-

sinin vardığı tek nokta ‘Avrupa’dır. Bu da 

AB kaynaklı reform sürecinin her ne olur-

sa olsun neden devam ettiğini açıklıyor. Jüri 

halen AKP iktidarındaki Türkiye’nin ‘Avrupa 

rotası’nda kalıp kalmayacağını, yön değiştirip 

değiştirmeyeceğini tartışıyor.  


