
 

Zaafiyetlerle, çıkarcılık ve hırs duygularıyla donatılarak yaratılmış, şeytana 

çokça uyan insan, ancak ilahi prensiplerle, kendisini en iyi tanıyan rabbinin 

vahyiyle kontrol altına alınabilecek bir yapıya sahiptir. İlahi disiplineyi ve 

yaşam-düşünüş düsturlarını hiçe sayan insan hem kendi hayatını ve hem de 

yaşadığı kâinattaki hayat düzenini altüst eder. Hırsı, hegemonyası uğruna 

yapmayacağı çılgınlık yoktur!

Gücü ve inisiyatifi eline geçirdiğinde insan, bütün canlıların, yeraltı-

yerüstü kaynakların üzerinde tam bir egemenlik taslar, adeta ilahlaşır. Öyle 

ileri gider ki, hayatın kendisine, canlıların yaratılışlarına müdahaleye kadar işi 

götürür, haddi aşar.

Bakara 205’te; “Onlar güç ve otoriteyi ele geçirdiklerinde, ekini ve 

nesli helak ederler.” ve Nisa 119’da; “(Şeytan dedi ki) Allah’ın yarattığını 

değiştirmelerini mutlaka emredeceğim.” şeklinde geçen Allah’ın bu nok-

tadaki uyarısı, insanın bu vahşiyane yönüne açıkça dikkat çeker.

Bilimsel çalışmalar adı altında ve güya dünya insanlığını açlıktan kur-

tarmak(!) uğruna batılı modern insan tarafından yürütülen, biyoteknoloji 

kullanılarak genetik mahiyeti değiştirilmiş organizma (GDO) çalışmaları, 

ilahi disipline ve kulluğa başkaldıran, şeytanın adımlarını izleyen vahşileşmiş 

insanın, ekini ve nesli yok edişinin, canlı türlerini ve insanları ne büyük bir 

tehditle yüzyüze bırakışının adıdır. GDO, dünya tarım ve çiftçi dünyasını 

hibrit tohumlara mecbur kılmak suretiyle bütün bir insanlığı köleleştirmeyi 

hedefleyen sinsi bir projedir... Evet, yüzyıllardan beri sadık yari toprağından 

organik yollarla istifade eden, üreten dünya çiftçilerinin, bu GDO’lu ürünlere 

bulaştırılarak artık sömürülen müşterilere çevrilmesidir.

Umran dergisi olarak, meselenin vehameti karşısında, bilhassa bugün-

lerde GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye girişiyle ilgili yönetmelik çalışmalarının 

da yapılması dolayısıyla, insanımızın dikkatini çekmek ve genel manada 

evrensel bir tavır almaya yönlendirmek amacıyla özel bir dosya hazırladık. 

Emperyal batı zihniyetinin, öncelikle gıda ürünlerinden başlayarak yürüttüğü, 

devamında belki de bütün canlı çeşitlerini canavarca tahrip edecek, trajik ve 

süslü yalanlarla bezenmiş GDO projesini bütün çıplaklığıyla gözler önüne 

sermeye çalıştık. 

Uzun soluklu yürüyüşümüz, GDO meselesinin yalnız Türkiye’deki 

uzmanlarının değil Batı’da yaptığı çalışmalarla saygınlık uyandıran W. 

Engdahl gibi aydınların katkılarını da sağlayarak derinlikli bir adımla daha 

devam ediyor. 

Selam ve dua ile…

Yaratılışa Müdahale
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ERGENEKON’UN DIŞ 
BAĞLANTISI

PHILIP WILLAN’LA SÖYLEŞİ
 

Haz. Zafer ÖZDEMİR

Yirmi yıl boyunca İtalya’daki gizli yapılanmaları, yerel ve ulus-

lar arası gizli servisler ile mafya, siyaset, terör arasındaki ilişkileri 

ve faili meçhul cinayetleri titizlikle araştıran İtalyan gazeteci Philip 

Willan, Ergenekon yapılanması ile İtalyan Gladyosu’nun birbirine 

çok benzediklerine dikkat çekiyor. 

Willan’ın Türkiye’de Kuklacılar adıyla Pınar Yayınları’ndan çıkan 

kitabı, Ergenekon davasını ve derin yapılanmaların karakterini 

anlamak isteyenler için tam bir başyapıt özelliği taşıyor.

•	“21.	 yüzyılın	 ideolojik	 çatışmaların-
da	uzun	vadeli	başarıya	ulaşmak	için	
bence	 fikirler	 tanklardan	 ve	 savaş	
uçaklarından	 daha	 önemli.	 Modern	
gladyatörler	 bombalama	 eylemle-
rinde,	 çoğu	medyayı	 kontrol	 etmek	
ve	kamuoyunu	manipüle	etmek	için	
çalışır.”

•	“Soruşturmacılar	yüksek	rütbeli	kişilerin	

itibarını	zedelemekten	korkmamalıdır.”

	•	“Devletin	gizli	yapıları	 tarafından	gücün	

suiistimal	edilmesine	karşı	en	iyi	savunma,	

bilgilendirilmiş	demokratik	bir	halktır.”
Philip Willan
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Gladyo, II. Dünya Savaşı döneminde Doğu 

Bloku`nun İtalya’yı işgal etmesi sırasında silahlı 

direniş ve sabotaj için kurulmuş gizli bir örgüt-

tü. Bu örgüt NATO tarafından özellikle Ameri-

kalı ve İngiliz gizli servisi ve özel kuvvetleri kul-

lanılarak kurulmuştu. Üye olarak ise özel ola-

rak Komünizme karşı kişiler seçiliyordu. 

Gladio (İtalyanca: Kılıç), II. Dünya Savaşı 

sonrasında Batı Avrupa’da gelecekte olması 

beklenen bir Varşova Paktı (Varşova’da sekiz 

sosyalist ülkenin imzaladığı Dostluk, İşbirliği 

ve Karşılıklı Yardım Antlaşması ile kurulan 

askeri ve siyasal birlik, 1955) işgaline karşı 

cephe gerisinde bir direniş başlatmak amacıyla 

İtalya’da NATO tarafından gizli olarak örgüt-

lenen Kontrgerilla operasyonunun kod adıdır. 

Gladyo, özel olarak NATO cephe gerisi direniş 

organizasyonunun İtalyan kolunu belirtse de 

bazen “Gladyo operasyonu” NATO’nun bütün 

cephe gerisi operasyonlarının gayri resmî adı 

olarak kullanılır ve bazen “Süper NATO” adıy-

la da anılır.

Latince’de kılıç anlamına gelen Gladio söz-

cüğünü isim olarak kullanan örgüt, Amerikan 

ve İngiliz kontrgerilla örgütlenmesi olan Stay 

Behind tarafından 1952 yılında kuruldu. CIA 

tarafından yönetilen ve finanse edilen örgüt, 

1956 yılında ABD ile işbirliği içinde, casusluk 

ve gerilla savaşı yapmak üzere örgütlendi. 

Sardunya’da örgütün ilk eğitim kampı kuruldu 

ve Kuzey İtalya’da 139 yerde silah ve mühim-

mat depoları oluşturuldu. Resmi adı Müttefik 

Koordinasyon Komitesi (Allied Coordination 

Committee) idi.

1956 sonrasında ikisi kadın 622 kişi ABD ve 

İngiliz gizli servisleri tarafından eğitildi. 1990 

yılında Gladio’yu ortaya çıkaran soruşturmalar 

esnasında bu 622 kişinin grup liderleri olduk-

ları, her bir grup liderinin belli sayıda kişiyi 

idare ettiği, böylece toplam sayının 15.000’e 

yaklaştığı ortaya çıktı.

Soruşturmaların ünlü yargıcı Felice 

Casson, gizli servis arşivinde yaptığı incele-

melerde, 1972 yılındaki bir bombalamanın 

kesinlikle NATO destekli bazı gizli örgütler-

ce yapıldığı sonucuna ulaştı. Yargıç Başbakan 

Andreotti’nin bilgisine başvurdu, 1972’de bu 

olay tespit edildiği için Başbakan örgütün 

varlığını kabul etti, ancak 1972’de kapatıl-

dığını söyledi. Araştırmalara devam edilince 

Gladio’nun faaliyete devam ettiği ortaya çıktı. 

Eylemlerin en büyüğü 1980 Ağustos ayında 

Bologna tren istasyonunda patlayan bomba 

ile 85 kişinin ölümüydü.

İtalya’da 1969-80 arasında 4.298 terör 

olayı meydana gelmiştir. Yapılan soruşturma-

lar sonucu, bunların önemli bir bölümünden 

Gladio sorumlu gösterilmiştir. Bazı eylemleri 

bizzat yapmakla, bazısında patlayıcı ve silah 

sağlamakla, bazısında da tahrik ve yönlendir-

me yapmakla suçlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu bile sorunla ilgili 

karar tasarısında şu sözlere yer vermek duru-

munda kalmıştır: Avrupa Topluluğu’na üye 

pek çok ülkede gizli, paralel istihbarat ve 

silahlı operasyon örgütlerinin 40 yıldır var 

olduğu Avrupa hükümetleri tarafından ortaya 

çıkarılmıştır. Kırk yıldır bu örgütlerin demok-

ratik kontrolden kurtulduğu ve NATO ile işbir-

liği halinde ABD gizli servislerince yönetildiği 

anlaşılmıştır.

Örgütün İtalya’daki adı Gladio (Kılıç) idi. 

Yunanistan’da B-8 ya da SheepSkin (Koyun 

Postu), Belçika’da SDRA-8, Hollanda’da NATO 

Command, Batı Almanya’da Gehlen Örgütü, 

Stay Behind ya da Sword, Avusturya’da 

Schwert, Fransa’da Rüzgar Gülü, İspanya’da 

Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL), İngiltere’de 

ise, Secret British Network olarak bilinir. 

Yirmi yıl boyunca İtalya’daki gizli yapılan-

maları, yerel ve uluslar arası gizli servisler ile 

mafya, siyaset, terör arasındaki ilişkileri ve faili 

meçhul cinayetleri titizlikle araştıran İtalyan 

gazeteci Philip Willan, Ergenekon yapılanması 

ile İtalyan Gladyosu’nun birbirine çok benze-

diklerine dikkat çekiyor. 

Willan’ın Türkiye’de Kuklacılar adıyla Pınar 

Yayınları’ndan çıkan kitabı, Ergenekon dava-

sını ve derin yapılanmaların karakterini anla-

mak isteyenler için tam bir başyapıt özelliği 

taşıyor. 
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Soğuk	 Savaş	 döneminde	

yeşeren	 Gladyo’nun	 İtalya’da	

tamamen	ortadan	kalktığına	ina-

nıyor	musunuz?		

Gladio’nun amacı Batı 

Avrupa’nın güney bloğunu isti-

la etme olasılığı ile bağlantılıy-

dı. Bu yüzden bugünkü İtalya’da 

devam etmesi için herhangi bir 

neden yok. 

Gladyo	 dışında	 İtalya’da	

farklı	 yapılanmaların	 bulunması	

mümkün	mü?

Soğuk Savaş döneminde 

İtalya’da birçok sağcı örgüt ve 

bunlar Gladio’ya benzer şekilde 

yerel güvenlik mevkiinde hareket 

ediyordu. Parallel SID, Compass 

Rose (Rosa dei Venti), Nuclei 

for the Defense of the State 

ve Movement for Revolutionary 

Action gibi örgütlerin hepsi bir 

dereceye kadar terörist komp-

lo eylemleri gerçekleştirmekle 

veya askeri darbe hazırlamakla 

uğraşıyordu. Genel antikomünist 

strateji kuşkusuz ABD’nin gizli 

servisi tarafından kurulmuştu. 

Tekrarlıyorum, bunların günü-

müzde İtalya’da aktif olmaları 

veya var olmaları için herhangi 

bir neden yok. 

Amerika	 ve	 uluslar	 arası	

güçlerin	 desteğiyle	 kuruldu-

ğu	 ortaya	 çıkan,	 İtalya	 dışında	

Avrupa’nın	başka	ülkelerinde	de	

bulunan	 gladyoların	 Türkiye’de	

Ergenekon	veya	benzer	bir	yapı-

lanma	 ile	 bir	 bağlantısı,	 ilişkisi	

veya	 dirsek	 temasına	 ilişkin	 ne	

söylersiniz?

Farklı NATO ülkelerinde mev-

cut olan gizli örgütlerinin işbir-

liğini, aynı yaklaşım içersinde 

olduklarını, eğitim ve finansman 

paylaştıklarını tahmin etmek çok 

mantıklı. Esas koordinasyon yapı-

sı Amerikan CIA’di. 

İ talya’daki Gladyo 

Operasyonun’da adeta uluslar 

arası bir dayanışma anlamında 

hem NATO hem ABD hem de 

diğer yabancı servislerin yardım-

ları olmuştu. Ancak çok ilginç-

tir ki İtalya eski Cumhurbaşkanı 

Cossiga’nın dediği gibi Türk 

Gladyosu kendine özgü imiş 

ve bağımsızmışçasına dış bağ-

lantılarına hiç el atılmıyor. 

Ergenekon Türk Gladyosu aslın-

da NATO uzantılı gizli servisle-

rinden bağımsız olduğu düşünü-

lebilir mi? 

Soğuk Savaş döneminde ABD 

kesinlikle Türkiye’deki Gladio 

benzeri yapıları yönetmek ve 

etkilemek istemiştir. Türkiye’nin 

kritik stratejik pozisyonu ve küre-

sel siyaset bağlamında siyasal 

İslam ve batı liberal kapitaliz-

mi arasındaki seçimi nedeniyle 

ABD’nin ilgisinin Berlin duvarının 

çöküşünden sonra devam ettiği-

ni de tahmin etmek aklın yolu. 

Başka müttefik ülkelerin gizli 

servisleri kendi çıkarları için de 

kesinlikle gelişmeleri takip etme-

ye ve eylemler gerçekleştirme-

ye ilgiliydi.  

Gladyo uluslar arası bağlantı-

ları olan bir yapılanmaydı. Benzer 

bir yapılanmanın Türkiye’de de 

bulunmaması şaşırtıcı olur diyor-

sunuz. Peki, Gladyo tipi yapılan-

maların sadece hükümetlerin ira-

desiyle çözümlenebilmesi müm-

kün mü? 

Kamuoyu ve devlet yetkilileri, 

resmi olarak dağıtılan örgütlerin 

daha gizliye gidip yeni bir şekil-

de ortaya çıkmaması için tetikte 

olmalıdır. Gücünü devletin resmi 

onayından ve askeriyeye olan 

bağından alan Gladio gibi örgüt-

lerin etkili şekilde hareket etme-

leri, bu bağların koparılması ile 

çok zorlaşır.

Kitabınızda İtalyan 

Gladyosu’nun çökertiliş davası-

nın ele geçirilen günlükler, not-

lar ve listelerden hareketle baş-

latıldığını ve adeta bu malze-

melerin bu davanın anahtarları, 

şifreleri olduğunu anlatıyorsu-

nuz.  (Gelli’de bulunan P2 Mason 

Loca listesi gibi, suikast planla-

rı gibi, Borghese darbesi planları 

gibi… ) Türkiye’de de bu türden 

Ayışığı, Sarıkız askeri darbe plan-

ları, Başbakan Tayyip Erdoğan 

dâhil önemli suikast planları 

ortaya dökülüyor… Sizce dava 

sürecinde bu deliller nasıl ele 

alınmalı?

Adli soruşturmaların ve müte-

akip duruşmaların çok dikkat-

li ve adil olması çok önemlidir. 

Böylece, kamuoyu sonuçlara ikna 

olmalıdır. İtalya’daki deneyim 

gösterdi ki, uzun süren duruş-

malar ülkede gaddarca işlenen 

terörist eylemlerinin sorumlula-

rını mahkûm etmede nadir başa-

rı göstermiştir. Ama duruşma-

lar yakın geçmişteki gizli tarihin 

birçok bilinmeyenini aydınlat-

makta başarılı oldu. 1974 yılında 

sekiz insanın ölümüyle sonuçla-

nan bombalama hakkında yapı-

lan bir duruşma bunun için iyi bir 

örnektir. Mahkûmiyetle sonuçla-

nacağına çok az insan inanıyor 

ama en azından gaddarca davra-
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nışların çoğalmasına neden olan 

siyasi koşulların yeniden canlan-

dırılmamasında önemli bir işlev 

görmüştür.

Türkiye’de Ergenekon dava 

süreci, Türkiye’nin özel şartla-

rından da kaynaklanarak bir sis-

tem sorunu olarak da ele alını-

yor. Anayasal düzenlemeler ve 

askeriyenin siyasete etkisi bu 

bağlamda tartışılıyor. Gladyoya 

karşı, İtalya’da sistem kendini 

revize etme ihtiyacı hissetti mi? 

Anayasal düzenlemeler konu-

sunda neler söylemek istersiniz? 

İtalya’da Gladio, gerekliliği 

kalmadığı için ortadan kaldırıl-

mıştı. Önemli olan, buna ben-

zer istismarların tekrar meydan 

gelmemesi için demokratik dev-

letin mekanizmalar üretmesidir. 

Parlamentoda ve özgür basın-

da etkili denetleyici mekanizma-

ların bulunması bunun için çok 

önemlidir. 

Türkiye özelinden gider-

sek Ergenekon davasında orta-

ya çıkan delil ve belgelerde giz-

lilik açısından örgüt üyeliği ile 

yargılan kişilerin çok da profes-

yonel bir görüntü çizmedikleri 

ya da diğer bir söylemle telefon 

görüşmelerinden, banka kayıt-

larına hatta Ergenekon üyeleri-

nin aralarındaki ilişkilere kadar 

gizlilikten uzak bir şekilde, per-

vazsızca yapıldığı görülüyor. Bu 

durum acaba Gladyo’nun çöker-

tilen diğer örneklerinde de görü-

lüyor mu, burada cezai yaptırım-

dan korkusuzluk mu söz konusu? 

Dokunulmazlık hissinin giz-

liliği gevşettiği doğrudur. CIA’in 

düzenlediği, Milan’da Mısırlı İmam 

Ebu Ömer’in kaçırılma operasyo-

nu -kısa süre önce bir İtalyan mah-

kemesi bunun için 23 Amerikalıyı 

mahkûm etti- operasyonel süreç-

lerin kaçıranlar tarafından ihmal 

edilmesinden dolayı ifşa edil-

di. Kaçıranlar operasyonun hem 

İtalya hem de ABD hükümetleri 

tarafından onaylandığını düşün-

dükleri için kendilerini neredey-

se güvende hissediyorlardı. Gizli 

servislerin 1970’lerde terörizme 

suç ortaklığı yapmasının su yüzü-

ne çıkması oldukça uzun sürdü, 

çünkü çoğu zaman dürüst olma-

yan soruşturmacılar tarafından 

örtbas ediliyordu.   Bunu yapar-

ken soruşturmacıların amacı, dev-

letin “gerilim strateji”sini uygu-

lamasına destek amaçlı hareket 

edenleri korumaktı. 

Gladyo ile Ergenekon arasında 

birçok benzerlik olduğu kitabınız-

dan anlaşılıyor, bunu röportajları-

nızda da belirtiyorsunuz, bu ben-

zerlikler üzerinden devam etmek 

istiyorum. Ankara Gölbaşı’nda, 

İstanbul Ümraniye’de, Zir 

Vadisinde, Sapanca’da, K. Maraş 

Döngel’de yeraltından çıkarılan 

silahlar, kamuoyuna sızdığı kada-

rıyla Yarbay Mustafa Dönmez, 

İstihbarat Şube Müdürü İbrahim 

Şahin ve adı verilmeyen sanık-

lardan ele geçirilen krokiler ara-

cılığıyla bulundu. Aynı şekilde 

İtalya’da da Gladyo’nun çökertil-

mesi sürecinde ülkenin üç yüzden 

fazla arazisinde bazen Rus, bazen 

NATO, bazen USA yapımı çeşit-

li silahlar gömülü olduğu halde 

bunlardan ancak on iki arazide 

kazı yapılıp silahların ele geçiril-

diğini belirtiyorsunuz. Türkiye’ye 

örneklik teşkil etmesi anlamın-

da soruyorum, İtalya’da gladyoya 

ait silahların uluslar arası güçler-

le ilişkisinin ortaya çıkmasından 

sonra uluslar arası ilişkiler konu-

sunda neler yaşandı? 

ABD’nin ve Sovyetler 

Birliği’nin İtalya’daki stratejik 

ilgisi çok şaşırtıcı değildi. İtalya, 

ABD için Akdeniz açılan hava 

ve deniz gücü platformu sağla-

yan batılı kilit müttefikiydi ve 

aynı zamanda Batı Avrupa’nın 

en büyük komünist partisinin ev 

sahibiydi. İtalyan halkı o zaman-

ki mevcut uluslar arası ittifak-

lar sisteminde bölünmüş durum-
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daydı ve bundan dolayı İtalya’nın 

yabancı etkilerden kurtulması 

kolay olmadı.

Avrupa’da yaşayan Kemal 

Burkay’ın “PKK’nın bilinçli ola-

rak derin devlet tarafından oluş-

turulduğu belirtilerek “öyle bir 

noktaya gelindi ki, KADEK ve 

Kongra-Gel isimlendirmeleriyle 

siyasal alana çekilip (PKK) silah-

lı mücadeleyi bırakacaktı. Ancak 

bu gelişme, çatışma ortamın-

dan faydalanan muhafazakâr-

statükocu kesim tarafından 

sabote edildi ve tekrar çatışma-

lar katliamlar başladı.” şeklinde 

bir açıklaması var. Kitabınızda, 

İtalya’da Kızıl Tugaylar’ın ben-

zer serüveni yaşadığından bah-

sederek hem yerli hem de ulus-

lar arası gizli servislerin, örgü-

te sızarak diledikleri gibi terö-

rist eylemlerde kullandıklarını ve 

son verilmesine karar verildiğin-

de ise örgütün ta lider kadro-

suna kadar sızarak çökertildiği-

ni söylüyorsunuz. Türk gladyo-

sunun PKK ve benzer örgütler-

le ilişkisini, görünüşte birbirine 

karşı olan yapıların birliktelikle-

ri bağlamında nasıl yorumluyor-

sunuz? 

Türkiye’deki PKK deneyimin-

den konuşmak için yeterince yet-

kin değilim, ancak şu bir gerçek-

tir ki; radikal değişikliklerin oluş-

masını amaçlayan terör örgütle-

rinin etkinlikleri gerçekte çoğu 

zaman zıt etkiyi yaratmakta ve o 

anki durumu korumak için yöne-

ticilere bahaneler vermektedir. 

Bu İtalya’daki Kızıl Tugaylar için 

kesinlikle böyleydi. Şiddet etkin-

likleri, hedefledikleri ilerleme 

reformunu bloke etmişti ve görü-

nürde cephe aldıkları bozulmuş 

muhafazakâr hükümetleri des-

tekliyordu. 

ABD John Hopkins 

Üniversitesi bünyesinde-

ki Orta Asya-Kafkasya Enstitü, 

Türkiye’deki Ergenekon davasıy-

la ilgili Gereth Jenkins’in kaleme 

aldığı 83 sayfalık bir rapor hazır-

ladı. Raporda, aynen İtalya’da 

Gladyo operasyonu sürecinde 

olduğu gibi hem mahkeme işle-

yişi ve hem de savcıların tutu-

mu eleştiriliyor, davanın sağlam 

delillere dayanmadığı ve ifşaat-

larda bulunanların, gizli tanıkla-

ra komplocu hayallerinin ürünü 

ve uydurmalarıyla dosyalar oluş-

turulmuş olduğu ve öncelik-

le askeriyenin yeraltına ve gizli 

İslamcı tehlikeyi göz ardı etme 

amacını taşıdığı vurgulanıyor. 

Dava sürecinde hazırlanan bu 

raporu davanın seyrine müda-

hale olarak algılayabilir miyiz? 

İtalya’da gladyo davasının sey-

rine ne gibi müdahaleler olmuş-

tu? (İtalya’da da şok ifşaatlarda 

bulunanlar, gizli tanıklar araştır-

macı gazeteciler için -Mr. Brown 

veya Viglione için söylenen- 

sahtekârdır, hayalcidir, karanlık 

bir adamdır, akli dengesi bozuk-

tur şeklinde karalamalar olmuş-

tu. Bunları sayabilir miyiz?)

Adli süreçlerde dışarıdan 

müdahale riski her zaman var-

dır. İtalya’daki en hassas terö-

rizm soruşturmalarına “superg-

Gündem

Adli soruşturmaların ve mütea-
kip duruşmaların çok dikkatli ve adil 

olması çok önemlidir. Böylece, kamuo-
yu sonuçlara ikna olmalıdır. İtalya’daki 
deneyim gösterdi ki, uzun süren duruş-
malar ülkede gaddarca işlenen terö-
rist eylemlerinin sorumlularını mahkûm 
etmede nadir başarı göstermiştir. Ama 
duruşmalar yakın geçmişteki gizli tari-
hin birçok bilinmeyenini aydınlatmakta 
başarılı oldu. 1974 yılında sekiz insanın 
ölümüyle sonuçlanan bombalama hak-
kında yapılan bir duruşma bunun için iyi 
bir örnektir. Mahkûmiyetle sonuçlanaca-
ğına çok az insan inanıyor ama en azın-
dan gaddarca davranışların çoğalmasına 
neden olan siyasi koşulların yeniden can-
landırılmamasında önemli bir işlev 
görmüştür.
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rasses” (Britanyalı ispiyoncula-

rın) müdahalesiyle engel olun-

muştu. Bu ispiyoncular soruştur-

malara önemli bilgiler sunmuştu 

ama bu bilgiler daha sonra güve-

nilmez çıktı. Bologna bombala-

masının önemli bir tanığı olan 

Elio Ciolini’nin adı kötüye çıkmış-

tı. Sadece soruşturmacıların ve 

makamların çok kararlı, dikkatli 

ve vicdanlı işi bu tür müdahalele-

ri önleyebilir. 

Türkiye’de Ergenekon soruş-

turmasını yürüten savcılar ve 

emniyet; ülkenin ileri gelen dev-

let adamı, akademisyen, iş adamı 

ve sivil toplum kuruluşu yetkilile-

rinin manevi şahsiyetlerini zede-

lediği gerekçesiyle çokça eleştiri-

liyor. İtalya örneğinden hareket-

le, dava sürecinde hâkim, savcı 

ve emniyet mensupları nelere 

dikkat etmeliler?

Soruşturmacılar yüksek rüt-

beli kişilerin itibarını zedelemek-

ten korkmamalıdır. Bir komplo 

teorisinin başarılı olabilmesi için 

güçlü yardımcılara, arka çıkan-

lara ihtiyacı vardır. Soğuk Savaş 

döneminde İtalya’daki komplo-

cular çoğu zaman en yüksek dev-

let mertebesindeki siyasetçilerin 

desteğini almışlardır.

Ergenekon örneğinde bir-

çok alanda devleti sahiplenen 

örgüt mensupları özellikle ken-

dilerini idealleri uğruna devle-

te sahip çıkar pozisyonda tasvir 

edip kendilerine ulvi gerekçeler 

(vatana sahip çıkma v.s) üretiyor-

lar, Avrupa’nın diğer çökertilen 

Gladio örneklerinde terör örgü-

tü mensupları da kendilerine ulvi 

idealler seçiyor mu? Yoksa maddi 

beklentiler ağır mı basıyor?

İtalya’daki Soğuk Savaş 

komplolarında hem idealist hem 

de maddi ilgi vardı, ama bence 

üstün gelen motivatör ideolojik 

fanatizmdi. Soğuk Savaş döne-

minde çok güçlü ideolojik çelişki-

ler hâkimdi ve İtalya’da siyasetçi-

ler hayatın her alanına müdaha-

le etme eğilimindeydi. Normalde 

ait olmadıkları kültürel ve iş sek-

törlerine bile. Bugün Türkiye’de 

benzer siyasi komplolara karış-

mış olan kişiler de samimi siya-

si inançlara dayanarak hareket 

etmiştir ve vatanları için en iyisi-

ni yaptıklarına ikna olmuşlardır. 

Hukuki süreç boyunca glad-

yonun uzantıları nasıl ve nereler-

de aranmalı? 

Büyük Britanya’da bir soruş-

turma hakkında mahkeme baş-

lamadan önce haber yapmamaya 

yönelik bazı kurallar vardır. Aksi 

yapılırsa bu “mahkemeye itaat-

sizlik” olarak değerlendirilebilir; 

eğer hâkimin ve jürinin müza-

kerelerine engel oluyor ve ceza-

landırılabilir bir suç teşkil ediyor-

sa. İtalya’da yaklaşım çok daha 

rahattır ve birçok cezai davalar 

henüz mahkemeye taşınmadan 

önce televizyonda yayınlanıyor. 

Kamuoyunun soruşturmalardaki 

gelişmeler ve mahkemede sunu-

lan deliller hakkında bilgilendi-

rilmesi önemlidir. Devletin gizli 

yapıları tarafından gücün suiisti-

mal edilmesine karşı en iyi savun-

ma, bilgilendirilmiş demokratik 

bir halktır. 

Küreselleşen dünyada Soğuk 

Savaş dönemine ait organizas-

yonlar yeniden yapılanıyor. 

“Demokrasi” ve “şeffaflık” yanı 

sıra “değişim” yeni dönemin 

sihirli kelimeleri. Siz gladyo ben-

zeri yapıların hareket kabiliyetle-

rini en iyi bilenlerdensiniz; glad-

yoların bu süreçte bu değişime 

ayak uydurduğunu düşünüyor 

musunuz? Eğer öyleyse bu gizli 

yapılar; organizasyon, hedefler 

ve çalışma tarzları açısından nasıl 

bir değişim geçirmesini muhte-

mel görüyorsunuz?

Bugünkü karışık asimet-

rik çatışmalarda Gladio nasıl 

bir uygulama içersinde olur-

du, bunu tahmin etmek zor. 21. 

yüzyılın ideolojik çatışmaların-

da uzun vadeli başarıya ulaşmak 

için bence fikirler tanklardan ve 

savaş uçaklarından daha önem-

li. Modern gladyatörler bomba-

lama eylemlerinde çok medya-

yı kontrol etmek ve kamuoyu-

nu manipüle etmek için çalışır. 

Ancak, ideolojik çatışmaların şid-

detli olduğu yerlerde bombala-

ma eylemleri de gerçekleştirebi-

lirler. İtalya’daki deneyimlerden 

alınması gereken en önemli ders 

muhtemelen şudur: Siyasi amaç-

larına ulaşmak için şiddete baş-

vuranlar çoğu zaman tam tersine 

ulaşmaktadır; yıkmaya çalıştıkları 

sistemleri güçlendirmektedirler. 

Bu tecrübe şimdi İslam dünyası-

na bandajlar sarıyor gibi. Siyasi 

amaçlarına ulaşmak için şiddete 

başvuranların milyonlarca insana 

sadece ıstırap getirmiştir ve fikir-

ler savaşında inancın en kötüsü-

ne karar vermiştir. Fikirlerde ani 

küresel iletişime izin verilen bir 

dünyada, insanların argümanla-

rını hâlâ kurşunların ve bomba-

ların diliyle kazanmaya çalışması 

trajik ve anlamsızdır. 
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Denşetengiz bir tabloy-
du karşımdaki: TV spikerinin 
“şehit anneleri” diye takdim 
ettiği bir grup kadın, ellerinde 
bayraklar ve dövizlerle hükü-
metin Kürt sorununa yönelik 
“demokratik açılım”ını protes-
to ederken, içlerinden biri, ken-
dinden geçmiş bir halde, yürek-
lere ürküntü salan bedduasını 
tekrarlıyordu:

“Allah’ım, onlara da evlat 
acısı ver!”

Oğlunu Güneydoğu’da 
askerlik yaparken kaybettiği 
anlaşılan, kılık kıyafetiyle bu 
daha ziyade “Anadolu anne-
si” diyebileceğim kadının bed-
duasında hedef, “öteki” anne-
ler, oğlu dağa çıkmış olan Kürt 
anneleriydi. Henüz birkaç gün 
önce Mahmur sınır kapısından 
giriş yapan, “eve dönüş” ger-
çekleştiren 8-10 PKK mensubu-
nun büyük bir coşkuyla karşı-
lanması görüntüleri dolayısıy-
la son derece ajite olmuş diğer 

anneler de bedduayı paylaşı-
yordu:

“Allah’ım, onlara da bu 
acıyı, evlat acısını tattır.”

***

Auguste Comte’tan iki asır 
sonra insanoğlu yeni kutsallık-
ların peşinde. Son Peygamber’in 
bildirdiği İlah’tan yüz çevirdik-
çe yeni tanrılar ve kültler icat 
etmeden yapamıyor. Varlığını 
bir biçimde anlamlandırma, 
kendisine evren içinde doğru 
ve haklı bir konum bulabilme 
ve kendisi için hâmi, rab veya 
garantör işlevi görecek merci-
ler edinme çabası, onu bu ara-
yışa itiyor.

Modern zamanlarda kapita-
lizmin tanrılarının yanı sıra mil-
liyetçiliğin tanrıları da revaçta-
dır. Yirminci yüzyılın ilk yarı-
sında Avrupa’da görüldü-
ğü gibi bazen ittifak halinde 
olan, fakat yüzyılın sonların-

da küreselleşme ve buna karşı 
yerel tepkiler yaşanırken belli 
bir gerilime sürüklenen, kapi-
talizmin ve milliyetçi-ırkçılığın 
irili ufaklı kültleridir bunlar. 
Genel olarak Avrupa tarihin-
de Kilise’ye karşı krallar, kral-
lara karşı burjuvazi, bazen bur-
juvaziye karşı sosyalist hareket-
ler sık sık milliyetçi tanrılar icat 
edip etrafında toplumsal sis-
temler inşa etmeye çalıştı.

Semavi dinlerle ortak veya 
benzer unsurlar taşısa da ulus-
devletlerin kült ihtiyacına cevap 
veren bu “millî/ milliyetçi/ ırkçı 
din”ler; türlü türlü hurafele-
ri ve “atalar dini”nin kültürel 
ögelerini içerdiği kadar, son 
derece seküler temeller üzerine 
de inşa edilmişti. Temsil ettikle-
ri etnik toplulukların tamamen 
dünyevî ve beşerî kaygılarını 
yansıtıyordu. Bir anlamda bu 
toplulukların hayallerinin, bek-
lentilerinin, gelecek tasavvuru 
ve vizyonunun, hırs, istek, arzu 

Semavi dinlerle ortak veya benzer unsurlar taşısa da ulus-devletlerin kült ihtiyacına 

cevap veren bu “millî/ milliyetçi/ ırkçı din”ler; türlü türlü hurafeleri ve “atalar dini”nin 

kültürel öğelerini içerdiği kadar, son derece seküler temeller üzerine de inşa edilmişti.

“MİLLİYETÇİLİĞİN” 
TANRILARI GAZABA 

GELİNCE

MESUT KARAŞAHAN



ve ihtirasının aynası mesabesin-

deydi. Dünya ile sınırlı, dünya 

hayatı kadar uzun vadeli talep 

ve çıkarların bir hâsılasıydı. Bu 

bakımdan milliyetçi kutsal sis-

temlerde yeryüzü, ahiretin bir 

tarlası değil, başka etnisiteler-

den kıskanç bir şekilde uzak 

tutulması, kurtarılması veya 

gerekirse radikal biçimde arın-

dırılması gereken “vaadedilmiş 

ülke”dir ve işgal edilen parçası 

“vatan” olarak kutsanır. 

Bu toprak parçası üzerin-

de, tanrısal vasıflar atfedilmiş 

ulusal kimlik unsurları egemen 

olmak zorundadır. Böylece 

günah ve sevabın, helâl ve 

haramın sınırları yeniden çizi-

lirken, ulusun tarihsel ve coğ-

rafi (tesadüfi ve fakat tanrısal 

nitelik atfedilmiş) özelliklerini 

vazgeçilebilir şeylerden telak-

ki etmek, başka uluslarınkiy-

le aynı veya daha düşük sevi-

yede görmek, kebire’den sayı-

lır. Kimi zaman derinin rengi 

ve konuşulan dil, kimi zaman 

da yaşam tarzı ve diğer ırksal-

kültürel eyleyiş biçimleri, ırk-

ların üstünlük piramidinde 

konum belirleyici veriler olarak 

görülür; bunlardan hareketle 

kast sistemleri oluşturulur. Bu 

bakımdan milliyetçilik ile ırk-

çılık arasındaki çizgi, sanıldığı 

kadar kalın ve belirgin değildir.

Milliyetçi-ırkçı elitler, 

dünyevî ve ruhanî otoriteler, 

türlü türlü propaganda vasıta-

larına başvurarak bu kültlerin 

meşrulaşması, taraftar bulma-

sı ve ulusun, bunlar etrafında 

safları sıklaştırması için mesai 

harcadı. Ülke içinde, toplumun 

geniş kesimleri üzerinde icra 

edilen emek sömürüsü, türlü 

türlü adaletsizlik ve hukuk dışı 

uygulamayı gözlerden sakladı-

ğı kadar, bunu icra eden seç-

kinlerin çıkarları uğruna aynı 

kitleleri harekete geçirmeye de 

hizmet ediyordu milliyetçi kült-

ler. Bu bakımdan denebilir ki, 

milliyetçiliğin tanrıları, tapına-

ğı bekleyen elitlerden başkası-

nı gözetmez.

Özünde taşıdığı materya-

lizm, milliyetçi kültü ister iste-

mez bencil, çatışmacı ve sömür-

geci yapar. İnsan ben’inin 

derinliklerindeki hırs, iştiha, 

şehvet, kibir ve narsisizm, milli-

yetçi tanrıya yansır; orada en uç 

noktalara kadar, dizginlenmek-

sizin, en ufak bir engelle karşı-

laşmaksızın neşvü nema ortamı 

bulur. Sonuç, yerküre üzerin-

de bitip tükenmek bilmez ege-

menlik ve paylaşım savaşlarıdır. 

Elitler için yağmadan pay kap-

mak temel motivasyonu sağ-

larken, sokaktaki adam için, 

bu, kendi tanrılaştırdığı güdü-

lerinin tatmini uğruna herke-

si ve her şeyi gözünü kırpma-

dan ateşe atabilmek demekti. 

Çatışma çoğu zaman tapınak-

taki elitleri de felakete sürük-

ler.

Yunan mitolojisinde 

Narkissos’un kendi kendine 

duyduğu hayranlık onu ölüme 

götürür. İntikam ve kan dökme 

arzusu şiddetlenmiş ve kabi-

lecilik duyguları kabarmış bir 

halde sokakta naralar atan 

adamların öfkesi hayra alamet 

değildir. Onun ırkçı tutkularına 

halel gelince, milliyetçi kibir ve 

şımarıklığından taviz vermek 

zorunda kalınca, uzun zaman-

dır etkisinde bırakıldığı narsi-

sizmden uyanması istenince, 

milliyetçiliğin tanrılarının gaza-

ba gelmesi an meselesidir. Bu 

gazap, tecrübeler göstermiştir 

ki, tanrılar kurban almadıkça, 

hatta kendi çocuklarını kurban 

olarak görmedikçe yatışmaz. 

Hıristiyanlıkta tanrının etinden 

ve kanından yiyip içerek onun-

la özdeşleşme olarak yorumla-

nabilecek ekmek ve şarap ayi-

nine benzer biçimde, milliyetçi-

liğin büründüğü neo-paganizm 

türlerinde, bu mertebe elde 

ediş, çoğu zaman şehitlik kültü 

üzerinden sağlanır. Bunun için 

insanların kurban edilmesi ve 

her insan-kurbanın belli ritüel-

ler sayesinde merkezdeki mil-

liyetçi tapınma sistemini besle-

mesi beklenir. 

***

TV karşısında beni mıhlayıp 

bırakan o haberin devamında, 

“öteki” annenin bela ve musi-

bete duçar edilmesi için yapı-

lan beddua, bayraklarla, döviz 

ve sembollerle sokakta yürüyüş 

yapan bir kalabalığın haykırış-

larına karıştı. Küçük çocuklar, 

kendileri için hazırlanan suna-

ğa doğru cezbolunduklarından 

habersiz, bir düğün alayının 

peşi sıra, bulunmaz bir şenlik 

fırsatını yakalamışçasına kala-

balığı takip ederken, gürül-

tü, kulaklarımda bir uğultuya 

dönüştü. Hava ağırlaşıp orta-

lığa bir kasvet çökerken gayri 

ihtiyari mırıldandım: “İnna lilla-

hi ve inna illeyhi râciûn.” 
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“Dersim dört dağ içinde
Gülü bardağ içinde
Dersim’i Hak saklasın
Bir yârim sağ içinde”
 
Malazgirt Zaferi’nden önce 

fethedildiği bilinen Dersim 
merkezli bölgede bir dönem 
Mengücek Oğulları hüküm-
ran olmuştur. İlk fetih ile 
Osmanlı’nın sonuna kadar 
süren uzun tarihler boyun-
ca, bölgede yoğun nüfus, 
Alevi Kürtler, Sünni Türkler ve 
Ortodoks Ermenilerden oluş-
maktaydı. Alevi Kürtlerin Orta 
Asya’dan Türklerle birlikte mi 
bu topraklara geldiği yoksa 
yörenin kadim halkı mı oldu-
ğu hususu çok aydınlık değildir. 
Türklerin ilk üç yüzyıldaki İslâm 
algısının, heteredoks özellik 
taşıdığı doğruysa, Şaman itika-
dıyla İslâm’ı harmanlayıp ken-
dilerine özgü bir inanç geliştir-
miş bulunmaları mümkündür. 
O halde bunların nasıl olup 
da Kürtleştikleri bu sefer yeni 
bir tartışma ve araştırma konu-
sudur. Belki de mevcut alevi 
Kürt nüfus, Yavuz Sultan Selim 
ile Şah İsmail arasındaki meş-
hur Çaldıran Savaşı sonrasın-
da erişilmesi güç olan bu coğ-
rafyaya sığınmıştı. Tarihi ger-

çekleri mutlak anlamda sap-
tamak bugün artık mümkün 
gözükmüyor. O halde mevcu-
da bakmalıyız. Halen Dersim 
ahalisinin büyük çoğunlu-
ğu Alevi Kürtlerden oluşmak-
tadır. Yüzlerce yıldan beri de 
orada yaşadıkları aşikârdır. 
Cumhuriyetin başlangıcında, 
resmi tarihlerin Dersim İsyanı 
namıyla öğrettiği kanlı çatışma, 
münasebetsiz bir politikacının 
gizli niyetini izharıyla yeniden 
gündeme girdi. Biz de bu vesi-
leyle Dersim’den farklı ve ger-
çek bir hikâyeyi hatırladık.

Sultan Alparslan ile birlik-
te Anadolu’ya gelen Mengücek 
Oğulları’nın son torunla-
rı, Cumhuriyetin kuruluş yıl-
larına kadar Dersim’de Alevi 
nüfusla beraber yaşamaktay-
dı. Köyleri, geniş ve son dere-
ce sulak arazileri, üç değirmen-
leri vardı. Ailenin, bu zor coğ-
rafyadaki hayatına dayana-
mayıp İstanbul’a göçen bölü-
mü, yüksek okullarda okuya-
rak Dersim’den kopmuşlardı. 
Halil Bey burada tek başına 
kalmıştı. Babası çok erken vefat 
etmiş, annesi onu Ermeni dev-
şirmesi bir hanımla evlendir-
mişti. Resmi okullarda okuma-
mış lakin Kur’an’ı hıfzetmişti. 

Köylerinde, tarlalarında, değir-
meninde, evinde, ahırında çalı-
şan çoğu alevi kökenli köylü, 
yarıcı ve marabalarla birlikte 
nizasız fasılasız yaşamaktay-
dı. Ne zamanki Balkan harbi, 
ardından Rusya’nın bölgeyi 
işgali gerçekleşti, kimi kendi-
ni azınlık veya ezilmiş hisse-
den kimseler, yerlerinden kıpır-
danmaya, yeni duruma karşı 
bir konum belirlemeye kal-
kıştılar. Tam o tarihlerde kim 
bilir hangi tahriklerle Halil Bey, 
kendi arazisinde, en yakının-
da çalışan hizmetkârı tarafın-
dan mavzerle arkadan vurulup 
öldürülmüştü. Vurulduğunda 
henüz otuz beş yaşındadır. 
Annesi, eşi, kızı ve iki oğlu geri-
de kalır. Yıl 1916’yı 1917’ye 
bağlamak üzeredir.

Büyük bir korku yaşayan 
aile, evin kıymetli eşyasını ahı-
rın içine bir kuyu kazıp oraya 
gömer ve diğer hizmetkârları 
olan Mamo’yu yanlarına ala-
rak Harput’a doğru yola koyu-
lur. Halil Beyi vuran ise dağla-
ra kaçar. Dersim dağları sanki 
eşkıya saklamak için yaratıl-
mış son derece zor tabiat şart-
larına sahiptir. Dağlarda ben-
zer sebeplerden ötürü yaşa-
yan bir hayli insan vardır. Öyle 
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ki bazı aşiretler topyekûn bu 
dağlarda yaşamaktadır. Hülasa 
Halil Bey’in çocukları Harput 
Sancağı’na bağlı Göllübağ’da 
bir şeyhin tekkesine sığınır-
lar. Henüz 23 devrimleri orta-
da yoktur, Tekke ve Zaviyeler 
kapatılmamıştır. Halil Bey’in 
annesi yaşlıdır, eşi ise otuzlu 
yaşlarındadır. Kızı on yaşında, 
büyük oğlu Talat yedi yaşında-
dır. Küçük oğlan Nurettin Bey 
(ailenin bütün erkekleri Bey 
diye çağırılır, henüz Bey, Ağa, 
Efendi gibi lakaplar da 23 dev-
rimleri ile yasaklanmamıştır.) 
ise daha kundaktadır. Onlar 
tekkeye yerleştikten kısa bir 
süre sonra hizmetkârları Mamo 
ortadan kaybolur ve bir daha 
geriye dönmez. Başına kötü bir 
şey gelmiştir diyerek yürekle-
ri yanar.

On üç yıl, şeyhin tekkesin-
de, üç öğün kaynayan merci-
mek çorbasından başka kursak-
larına hiçbir şey girmeden yaşa-
yan aile, otuzlu yılların başında 
akrabalarından bir başçavuşun 
Mazgirt ilçesine tayini sonucu 
evlerine döner. Nurettin Bey 
çocukluğunun ilk on üç yılı-
nı anlatırken gözleri dolar ve 
derdi ki: “komşu çocukların 
anneleri kendilerini eve çağı-
rırken, ‘oğul pilav pişirdim gel 
ki yiyesin’ derdi. Ben anneme 
koşar ve ‘anne pilav nedir’ diye 
sorardım. Böyle bir mahrumi-
yetle geçirdik o on üç yılı.” 

Aile Mazgirt’e vardığında 
evlerinin yıkılmak üzere oldu-
ğunu görür. Ahıra gömdük-
leri eşya ise yağmalanmıştır. 
Etraftan öğrendiklerine göre 
yağmalamayı yapan bizzat 
oraya gömme işinde yardımı 
bulunan hizmetkâr Mamo’dur. 

Mamo ise besbelli dağa çıkmış-
tır. Ev yeniden onarılır. Büyük 
oğul Talat bir nalbant dükkânı 
açar. Elinden her iş gelmek-
tedir. Küçük oğul Nurettin 
Bey ise bir terziye çırak veri-
lir. Dağlarda asker ile ahali ara-
sında yer yer çatışmalar yaşan-
maktadır. Ancak kasabada 
büyük asker nüfusundan ötürü 
sükûnet vardır. Aile kendini 
toparlarken etraftaki çatışma-
lar giderek artar. Yıllar içerisin-
de çatışmalar öyle bir hal alır 
ki artık yolların emniyeti kal-
maz. Kasabaya gidip gelişler 
azalır. Kasaba ekonomisi sar-
sılır. Yoksulluk artar. Askerin 
Alevi nüfusa karşı tutumu gide-
rek şiddetini yükseltir. Böylece 
dağa çıkmalar daha da yoğun-
laşır. Kasabadaki nüfus azaldık-
ça hayat da zorlaşır.

Askeri tedbirler dağdaki-
lerle anlaşma ve çözüm üret-
mekte yetersiz kalınca, sonun-
da Mareşal Fevzi Çakmak biz-
zat bir ordu ile kasabaya gelir. 
Alevi köylerini, tek tek boşalttı-
rıp kasabaya taşıtır. Cami avlu-
suna doldurulan halk yediden 
yetmişe kurşuna dizilir. Her 
gün en az bir köy ahalisi böyle 

bir katliamla ortadan kaldırı-
lır. Nurettin Bey bunları anla-
tırken, öldürülen babasını çok-
tan unutmuş, geriye kalanla-
ra seyrettirilen bu korkunç kat-
liamda can veren bebelere, 
analara, dedelere ağlamakta-
dır. Zaten babasını hatırlama-
maktadır bile. Mareşal, günün 
birisinde Talat Bey’i huzuru-
na çağırır ve bir eşkıyayı gös-
tererek: “babanı vuran işte 
budur, al şu tüfeği onu ken-
din öldür” der. Talat Bey tüfe-
ği yere çarpar ve “ben insan 
öldüremem” der. Etraftan biri-
leri bu Sefer Nurettin Bey’i tah-
rik eder. Derler ki: “bu adamlar 
ile sizin aile arasında kan dava-
sı yok mudur? Neden öldürmü-
yorsunuz babanızın katilini?” 
Nurettin Bey: “bizim babamız 
tek bir adamdı. Onu şu veya bu 
sebeple öldüren tek bir insan-
dı. Oysa burada topyekûn bir 
ahali kırılmaktadır. Bizim böyle 
ilkel bir kan davamız yoktur; o 
hesabı devlete de değil Allah’a 
havale etmişiz. Hele böyle yedi-
den yetmişe insanlar kurşu-
na dizilirken, o masum kanla-
rın bir zerresinin bile elimize 
bulaşmasını istemeyiz.” der. 
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Nurettin Bey’in bizzat tanık-
lık ettiği o katliam, yıllarca dev-
letin önce inkârdan geldiği, 
ortaya çıkınca da bastırmaktan 
ötürü savunduğu bir başarı gibi 
gösterilmektedir. Tepkilerin 
çoğalması üzerine devletçi zih-
niyetin (tek kelimeyle CHP ve 
MHP) güya Atatürk ve İnönü’yü 
sorumluluktan kurtarmak mak-
sadıyla suçu Celal Bayar, Fevzi 
Çakmak ve Abdullah Paşa’nın 
sırtına yıkarak, aradan sıyrıl-
mak istedikleri kara bir tablo-
dur. Sanki bu üç zanlı, devle-
tin izni olmadan kılını kıpırda-
tabilirmiş gibi… Böyle pişkin 
bir iddiayla işin içinden sıyrıl-
mak isteyenler de az değildir. 
Ne yazık ki aleviler arasında da 
böyle düşünenler çoğunlukta-
dır. Aksi halde şimdi CHP çok-
tan tarih sahnesinden silinmiş 
olmalıydı.

Köylerde kırılacak ahali kal-
mayınca bu sefer kız ve erkek 
çocuklar ayrı ayrı tecrit edi-
lip farklı şehirlerdeki okulla-
ra, yurtlara yerleştirilir. Bazısı 
evlatlık olarak kimilerine veri-
lir. Zaten birçoğunun ailesi kal-

mamıştır. Sonunda tehcir yasa-
sı çıkartılarak eldeki son nüfus 
sürgüne gönderilir. En trajik 
olanı ise, eğer teslim olursa 
bağışlanacağı söylenen Seyit 
Rıza ve oğlunun, devletin bu 
sözüne güvenerek teslim olma-
sı sonucunda iki gün içerisin-
de aceleyle Elâzığ’da idam edil-
meleridir. Zira bir gün sonra 
Atatürk trenle Elazığ’a gele-
cektir. İdamın gerçekleşmesi 
ve kanuna uydurulması gerek-
mektedir. Bu maksatla kuru-
lan seyyar mahkemede Seyit 
Rıza’nın yaşı küçültülür oğlu-
nunki ise büyütülür. Mengücek 
oğlu ailesi, katliam ve sürgün-
lerin yaşattığı acıya, kendileri-
ne hiç dokunmamasına hatta 
onların düzeyini yükseltme-
sine rağmen, fazla dayana-
maz ve tekrar Harput’a taşı-
nır. Bu arada çıkartılan Dersim 
Kanunu çerçevesinde Talat ve 
Nurettin altışar ay kısaltılmış 
askerlik yaparlar. Devlete yıl-
lardır asker ve vergi vermediği 
söylenen Dersim ahalisine özgü 
bu kolaylık onlara yarar. Her 
ikisinin de eski yazı ile tedarik 

ettiği ilk mektep şahadetname-

si mevcuttur. Onu kullanarak 

T.C. Devlet Demiryolları’nda 

memuriyete başlarlar.

Nurettin Bey 93 yaşında-

dır ve halen yaşamaktadır. O 

günleri bugün kendisine yeni-

den hatırlatan Onur Öymen 

gibi kimselerin, “Atatürk hata 

etmez” gibi bir putperest-

liğe sığınarak, Dersim katlia-

mını meşru göstermesinden 

ötürü yüreği kanamaktadır. Bu 

adamların çağdaşlık, bilimsellik 

türünden iddiaları, artık ortaya 

çıkmıştır ki faşizan zihniyetleri-

nin maskesiymiş. Eğer bir hak 

iddia edilecekse babasını öldü-

ren insanlar üzerinde kendisi-

nin bir hakkı olması lazım gel-

diği düşünülmeliydi. Ama o, 

işledikleri küçük cürümler kar-

şısında kendilerine son derece 

büyük bir katliam yaşatılmış bu 

Kürt ve alevi ahalinin masum-

larını gözeterek hakkını onlara 

helal etmekteydi. 

Sevimsiz bir hayvan görün-

tüsü vermesine rağmen diken-

ler üzerine düşmüş tüysüz bir 

karga yavrusunun çığlıkları bile 

sıradan insanların yüreğini acı-

tır. Onur Öymen gibi kimsele-

rin, tapınırcasına bağlı bulun-

dukları birtakım tarihi şahsi-

yetleri, sırf hatasız göstermek 

uğruna, can veren on binler-

ce insan hakkında böylesine 

pervasız konuşmasının insanlık 

lügatinde yeri olmasa gerektir.

Bir rivayete göre Nurettin 

Bey halen Bursa’da yaşamakta, 

hatta büyük oğlunun Umran 

dergisinde, arada bir yazılar 

yazdığı söylenmektedir.
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YEMEN’DE HUSİLERE KARŞI 
SAVAŞTA ALTINCI PERDE
Yemen’de Husilere karşı 

6. kez savaş başlatıldı. Bu kez 
Suudilerin de savaşta yer alması 
bölgede ciddi hesapların yapıl-
dığını gösteriyor. Geçtiğimiz 
günlerde de Amerika ile Yemen 
arasında direnişçilerle müca-
dele konusunda işbirliği husu-
sunda anlaştılar. Yapılan aske-
ri anlaşmaya göre, Amerika 
Yemen ordusuna istihbarat ve 
eğitim desteği verecek. 

Hava saldırıyla ilgili ola-
rak Suudi yetkililer, Husi dire-
nişçilerinin sınırdan toprakları-
na sızdıkları ve saldırıda bulun-
dukları için sert bir yanıt aldı-
lar. Yemen üzerine araştırma-
larıyla bilinen Beşir Bekir, söz 
konusu bölgenin Duhan Dağı 
olduğunu söylüyor. Onun açık-
lamalarına göre dağın %60’ı 
Yemen’e, geri kalan kısmı ise 
Suudi Arabistan’a ait. Husiler 
ise dağın Yemen topraklarında 
kalan kısmını ellerinde bulun-
duruyorlar. Suud yönetimi 
dağın kendilerine ait olan kıs-
mını Yemen ordusuna bırakmış, 
fakat Husiler çatışmalar sonu-
cunda dağın bu kısmını da elle-
rine geçirmişler. Beşir’e göre, bu 
durumda fiili olarak Suudi top-
raklarına girmiş bulunuyorlar. 

Yemen rejimi, Husileri 1962 
yılındaki darbeyle devrilen ima-
met yönetimini tekrar işbaşı-

na getirmeyi istemekle suçlu-
yor. Husiler ise dini ayrıcalık 
ve baskı karşısında mücadele 
ettiklerini söylüyorlar. Son sal-
dırılarla ilgili olarak açıklama 
yapan Husi hareketinin sözcü-
sü Muhammed Abdusselam, 
Arabistan savaş uçaklarının 
Saide bölgesine yönelik sal-
dırılarında daha çok sivillerin 
hedef alındığını zira bunun 
kasıtlı bir saldırı olduğunu söy-
ledi. Suudi Arabistan ordusu-
nun bombardımanlarda fosfor 
bombası kullandığı da Husiler 
tarafından belgelendi. İran 
ise, Suudi Arabistan’ı “dev-
let terörü” uygulamakla suçla-
dı. Birleşik Arap Emirlikleri de 
Suudi Arabistan’ı desteklediği-
ni açıklarken, Yemenli bazı siya-
setçiler olayların ardında böl-
gede istikrar istemeyen İsrail’in 
olduğunu savunuyorlar.

Batı medyası olayları bölge-
de bir Şii-Sünni çatışması var-

mış gibi sunarken, direnişçile-
rin lideri Abdurrahman el Husi 
isteklerini sıralarken durumun 
hiç de böyle olmadığı ortaya 
çıkıyor:

“İstediğimiz şey, düşünce 
ve fikir hürriyeti, onur, insan-
lık, savaş yaralarının sarılma-
sı, kayıp ve tutukluların dos-
yaları, imar, hükümetin bizi 
hedef almayı durdurması, ada-
let, vatandaşlık ve eşitliğin top-
lumsal, ideolojik ve ırkçı ayrım-
cılıktan uzak bir şekilde gerçek-
leşmesidir.”

EL-BEŞİR DİPLOMASİSİ
9 Kasım’da İstanbul’da ger-

çekleştirilen İslam Konferansı 
Teşkilatı (İKT) 25. Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 
(İSEDAK) Zirvesi’nde katılımcılar 
arasında Sudan Cumhurbaşkanı 
Ömer el-Beşir’in de bulunması, 
Zirve öncesi pekçok tartışmayı 
beraberinde getirdi. Uluslararası 

YEMEN’DE YENİ PERDE VE 
EL-BEŞİR DİPLOMASİSİ

ABDULLAH MUHSİN YILDIZ

Abdurrahman el Husi
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Ceza Mahkemesi (UCM), 4 Mart 
2009’da Sudan Devlet Başkanı 
Ömer el-Beşir hakkında tutukla-
ma kararı çıkarmıştı. Mahkeme 
sözcüsü, Laurence Blairon 
tutuklama kararını duyurduğu 
açıklamasında şunları söylemiş-
ti: “Ömer el-Beşir, Darfur’daki 
sivil halkın önemli bir bölümü-
ne karşı planlı düzenlenen sal-
dırıları, cinayetleri, yok etmeyi, 
tecavüzleri, işkenceyi ve zorla 
yerlerinden ederek mülkle-
rine el koymayı yönetmekten 
sorumlu tutuluyor. Darfur’daki 
vahşet Sudan hükümeti tarafın-
dan organize edilmiş bir planın 
sonucudur, ama soykırıma dair 
elde bir kanıt yoktur.” Bu söz-
leri söyleyen mahkemenin ABD 
hakkında hiçbir karar çıkarma-
mış olması da düşündürücü bir 
durum.

Türkiye taraf olmadığı için, 
bu mahkeme tarafından çıkan 
kararın herhangi bir bağlayı-
cılığı yoktu. Mahkeme, 2008 
yılında ilk olarak el-Beşir’in 
savaş suçu işlediğini ilan etti-
ğinde, el-Beşir ilk uluslarara-
sı ziyaretini Ağustos ayında 
Türkiye-Afrika Birliği Zirvesi 

için Türkiye’ye yapmıştı.  Mart 
2009’da hakkında yakalan-
ma emri çıktığı için, Avrupa 
Birliği el-Beşir’in Türkiye’ye 
gelmesine engel olmak iste-
di ve Türkiye’den gelen açık-
lamalar da durumu ciddileştir-
di. Türkiye’nin görüşü, ulusla-
rarası bir toplantıya ev sahipli-
ği yaptığı ve ikili bir görüşme-
nin yapılmayacağıydı. İlk başta 
ortaya çıkan tabloda, el-Beşir 
Türkiye’ye gelecek ve Türk yet-
kilileri hukuki bir işlem yapma-
yacak, fakat Abdullah Gül ile 
de bir görüşmesi olmayacak; 
tabii ki bu durumda Türkiye 
Batı dünyasından büyük tep-
kiler alacak, hem de katliamla 
suçladığı İsrail’e büyük bir koz 
verecekti. (Uluslararası ilişkile-
rin temeli olan oyun teorisin-
de bu durum her iki taraf için 
(-1,-1) değerlerine tekabül ede-
cekti.)

Sorunun temeline indiği-
mizde Sudan, Afrika’nın en 
büyük ülkesi ve Nil Havzası’nda 
dünyanın en verimli toprakları-
na sahip, ayrıca petrol ile uran-
yum gibi yer altı zenginlikle-
ri var. Kızıldeniz’i kontrol eder 

bir coğrafi konuma sahip olma-
sı ve Çin ile gelişen ilişkileri de 
dikkatleri çekmektedir. Bu açı-
dan bakıldığında batılı devlet-
lerin bu ülkeye ilgisi anlaşıla-
bilir. Sudan devleti 21 yıl kadar 
güneyindeki sorunlarla uğraş-
mış, bunu çözünce de karşı-
sına 2003’de Darfur Meselesi 
çıkmıştır. Sudan’ın desteklediği 
Cancavid milislerinin batılı kay-
naklara göre 300 bin, Sudan 
hükümetine göre ise 10 bin 
kişiyi öldürdüğü söylenmekte-
dir. Nitekim el-Beşir, batılıların 
soruna karışmasını istemediği 
gibi Müslümanların da bölge-
deki sorunun kökenlerine ve 
çözümüne dair girişimlerine de 
henüz ışık yakmadı. Türkiye’nin 
iki dönemdir başkanlığını yap-
tığı İslam Konferansı Örgütü 
de bölgede henüz çalışma baş-
latmış değil.   

Tartışmalar karşısında açık-
lama beklenen Abdullah Gül, 
“El-Beşir özel bir toplantıya 
geliyor, Avrupa Birliği buna 
karışamaz” derken el-Beşir’i 
kazanıyor, ardından gayrı 
resmi planda “gelmeniz sıkın-
tı yaratır” mesajını gönderiyor-
du. El-Beşir de Mısır’ın Şarm 
el-Şeyh kentinde düzenlenen 
Çin-Afrika zirvesine katılacağı-
nı, bu yüzden İstanbul’a gele-
meyeceğini Cumhurbaşkanı 
Gül’e bildiriyordu. Böylelikle 
hem Türkiye batılı devletle-
re karşı koz vermiyor hem de 
el-Beşir Türkiye’ye gittiği sırada 
İsrail ve Yunan jetleri tarafın-
dan başka bir ülkeye indirile-
ceği komplosundan kurtulmuş 
oluyordu. (Oyun teorisindeki 
son durum her ülke açısından 
(+1,+1) değerlerine geliyor.)

Ömer el-Beşir
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Genetiği değiştirilmiş orga-
nik maddeler (GDO’lar) konu-
suyla, gıda sorunumuz bir kere 
daha tartışmaya açılmıştır. 
Bazen hormonlar, bazen rad-
yasyon ve bazen helallik açı-
sından ele alına gelen konu 
bir süre rafa kaldırılsa bile hiç-
bir zaman gündemimizden 
çıkarılamayacak bir sorundur. 
Bu vesileyle aşağıda, genel-
de tüm insanlığın ve özelde 
Müslüman’ın gıda sorunu üze-
rinde kısa bir değerlendirmede 
bulunmak istiyoruz.

İnancı ne olursa olsun bütün 
insanların ve hatta tüm hayvan-
ların bir gıda alma zorunlulu-
ğu vardır. Gıda, hayatı sürdü-
ren enerjidir ve miktarı canlıya 
göre değişmekle birlikte belli 
zaman aralıklarında belli oran-
larda bunu almak durumunda-
dır. Hayatını devam ettirebil-
mesi buna bağlıdır. Enerji ölçe-
ği kabul edilen ve deniz sevi-
yesindeki bir cm3’lük saf suyun 
sıcaklığını bir derece artıran ısı 
anlamına gelen kaloriden hare-
ketle söylemek gerekirse orta-
lama bir yaş ve gövdeye sahip 
insanın, yaklaşık olarak, saatte 
100 (tabi günde 2400) kalorilik 
bir gıdaya ihtiyacı vardır. 

Konunun uzmanlarına göre 
bunun anlamı, bir örneklem ola-
rak kabaca, bir insanın günde 

bir yumurta, bir ekmekle biraz 
peynir, 70 gram et, yarım kilo 
civarında sebze ve meyve alma 
seçeneklerinden birisinin yeri-
ne getirilmesi demektir. Bu mik-
tarlarda bir gıda alınmadığı ve 
bu durum devam ettirildiği tak-
dirde insan yaşayamaz. Esasen 
insan bedeni devamlı hareke-
te hazır, rölantide çalışan ve 
belli ısıda (360C’de) bekleyen 
bir makine durumundadır. Yani 
uyurken bile, pek çok organ 
ve doku çalıştığından dolayı bir 
enerji harcamaktadır. 

Bu zorunluluğa rağmen 
insanoğlu eline geçirdiği ve 
dişinin kestiği her gıdayı almaz. 
Tabii olarak bazı tercihlerde 
bulunur. Gerçi bu seçim yalnız-
ca insana ait değildir. Hayvanlar 
da, iradi olmasa bile bazı ter-
cihlerde bulunmakta, bazı şey-
leri yememektedir. Mesela bu 
çerçevede bazı hayvanlar yalnız 
otla beslenirken, bazıları etle 
beslenmekte ve bazı yiyecekle-
ri öncelemektedirler. Tabi bun-
ların büyük çapta Allah’ın onla-
rın yaratılışlarına yerleştirdiği 
içgüdüsel bir seçimle olup bitti-
ğini söyleyebiliriz.

İnsanoğlunun bu konu-
da özel bir farklılığı vardır. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 
bulabildiği her şeyi yemez, bu 
konuda iradi tercihlerde bulu-

nur. Bu insan olmanın bir gere-
ğidir. Gerçekten de insanlık 
tarihi boyunca yeme içme ile 
ilgili sorun, onun sadece yiye-
cek bir şeyler bulması değil-
dir. Bir bu kadar önemli olan 
nokta, neyi ve nasıl yiyeceğidir.

Bu neyi ve nasıl yiyeceği 
veya içeceği (tabi bu arada neyi, 
nasıl giyeceği) düşüncesi, sosyo-
lojik olarak bizzat yiyeceğin ve 
giyeceğin kendisi kadar önem-
li olmuştur. Çünkü bu durum 
aynı zamanda özlük alanına ait 
bir iştir. Aksini düşünmek ve 
önüne konan her şeyi yiyeceği-
ni var saymak, insanı insan ola-
rak görmemek demektir.

Açıklamaya çalıştığımız insa-
ni tercihler maddi ve manevi 
olarak iki önemli noktada top-
lanabilir. Yani yenilip içilen bir 
gıda maddesi maddeten sağ-
lıklı, manen sakıncasız olma-
lıdır. Tüm insanlık için geçer-
li olan bu iki ölçek Kur’an’ın 
birçok yerinde açık bir şekilde 
belirtilmiştir. Bu konuyla ilgi-
li ayetlerde; “Allah’ın yerden 
rızık olarak çıkardıklarını tayyib 
(temiz) ve helâl halleriyle yiyi-
niz” buyrulmaktadır. Mesela 
Bakara/168’de, bu ölçeklerin 
dışında hareket etme, “riziko-
lu bir yol izlemek” anlamında 
“şeytanı takip etmek” olarak 
nitelendirilmektedir. 
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Gıdanın Temiz Olması: 
Hijyen, hormon ve genetik 
sorunları

Burada temiz olmanın 
altı özel olarak çizilmekte-
dir. Çünkü helal kılınanlar da 
sonuç itibariyle temiz olan-
lardır. Bunun için de mesela 
Maide/87’de; “Allah’ın helal 
kıldığı temiz şeyler” ifadesi kul-
lanılmıştır. Burada temizlik, 
genel olarak bir gıdanın mad-
deten iyi olması demektir. Bu 
ise yenilip içilebilecek bir şeyin 
fiziksel ve organik olarak sağ-
lığa uygun olması demektir. 
Sağlığa uygunluk noktası, hij-
yen bakımından temiz ve doğa-
sı itibariyle iyi olması demek-
tir. Bir yiyeceğin temiz olma-
sı genel olarak kirsiz, mikrop-
suz, tıp diliyle hijyenik olması 
anlamına gelmektedir. Bunun 
ölçüleri insanlara ve özellikle 
bu işin uzmanlarına aittir. Bir 
başka deyişle temizliğin niteli-
ği, bilimsel olarak belirlenebilir 
ve bazı kurumlarca takip edilir.

Temiz ve bozulmamış 
olmak şüphesiz tazelikle yakın-
dan ilgilidir ki bu taze özelliği 
Kur’an’da birçok kereler vurgu-
lanır ve bize, Allah’ın çıkardığı 
rızıkların temiz ve taze olanla-
rından yememiz tavsiye edilir. 

Kanaatimizce buradaki tazelik 
yalnızca bir lezzet sorunu değil, 
aynı zamanda bir iradi tercih 
sorunudur. Şüphesiz temiz-kirli 
bütün yiyeceklerin yaratıcı-
sı Allah’tır. Rızıklar alternatif-
li sunulduğu için bunlar arasın-
da bir tercih yapmamız isten-
mektedir ki bu aynı zamanda 
haram-helal tercihinin de alt 
yapısını oluşturur. 

Modern olarak da nitele-
nen son dönemlerde, temizlik 
ilkesi bağlamında bazı önem-
li değişiklikler meydana gel-
miş, sırf hijyenik olmaktan öte 
esaslı sorunlar ortaya çıkmış-
tır ki bunların başında hormon 
verme ve genetik değiştirme 
gelmektedir. Bu yeni süreçler-
de doğrudan pis olarak nite-
lenen mikrobik bir sorun yok 
ama bir gıdanın insan sağlığını 
tehdit edecek şekilde tabiatının 
bozulması vardır. Ortada temiz 
gıdayla oynayan bir hilecilik söz 
konusudur. Kanaatimce yukarı-
da zikrettiğimiz ayette geçen 
şeytanı izleme böylesi bir iştir, 
daha fazla kazanmak adına 
insanlığın yiyeceğiyle oynamak, 
yapılabilecek şeytanca işlerden 
birisi olmalıdır. 

Bunlardan hormonlu besin 
konusunu uzunca bir zamandır 

tartışmaktayız. Bilindiği üzere 
hormon sorunu yapay yollarla 
sebze ve meyve üretme işidir. 
Uzmanlar bunlardan uzak dura-
bilmemiz için kişisel tavsiyeler-
de bulunmaktadırlar, ama ne 
yazık ki yürürlükteki gıda rejimi 
bu kişisel tedbirleri etkisiz hale 
getirmektedir. Henüz hormon 
kirliliğini çözememişken bir 
genetik sorunuyla burun buru-
na geldik. Artık dünya pazarla-
rı ve bunların rahatlıkla sızdığı 
tüm milli piyasalar, genetiğiy-
le oynanmış ürünlerle doludur. 
Bütün dünya toplumları sağ-
lıksız bir nesle doğru doludiz-
gin yol almaktadırlar. Gelinen 
noktayı, Kur’an’da yer alan; “O 
inanmayanlar yeryüzene hâkim 
olunca tabiatı ve nesli bozar-
lar” ayeti gayet iyi açıklamak-
tadır. Sırf dünyevi olan sistem-
lerin etkinliği arttıkça, tabiat 
ve insan nesli üzerinde fiziksel 
ve ideolojik oynamalar da art-
maktadır. 

Gıdanın Helalliği Sorunu 
Gıda ile ilgili ikinci önem-

li nokta yenip içilecek şeylerin 
toplumun kabul ettiği değer-
ler sistemiyle ilgisidir. Burada 
tabir caizse bir toplum açısın-
dan temiz olması, yani bir gıda-
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nın sosyal ve manevi yönden 
temiz olması sorunu vardır. 
İşte burası bir sosyal gerçeklik 
alanıdır ve doğrudan bilimsel 
belirleme alanı değildir. Bu çer-
çeve içerisinde bir damak tadı 
gibi sosyal psikolojik etkenler 
vardır, bir de toplumun kabul 
ettiği değerler sisteminin belir-
lediği manen temiz olma soru-
nu vardır. 

Bilindiği üzere gıdanın 
manen temizliği helal olma-
sı demektir ki toplumlarda 
bunu belirleyen değerler siste-
mi dindir. Hemen yüksek tipli 
her dinde bu konuda vazedil-
miş az veya çok ilkeler var-
dır. Bazı öncelikli tavsiyelerin 
yanında bazı yiyecek ve içecek-
lerin alınması haram kılınmış-
tır. Gerçi haram ve helal ara-
sında geniş bir alan insanla-
rın tercihine bırakılmıştır. Bu 
alan, vazedilen dini değerlerin 
de eşliğinde toplumların kendi-
ne özgü şartlarla şekillenmek-
tedir. Toplumsal kabullük belki 
helal kavramından daha  kap-
samlıdır, ancak yeme içmede 
neyin, nerede ve nasıl olacağı-
na ilişkin toplumsal meşruiyet 
de büyük çapta dine dayan-
maktadır. Onun için sosyolojik 
olarak gıdanın helalliği fevka-
lade önemlidir. 

Şüphesiz Müslüman’ın gıda-
sının helalliğini belirleyen 
İslâm’dır. İslâm’da yenip içil-
mesi açıkça yasaklanmış domuz 
eti, kan, leş, alkol bunların 
başında gelmektedir. İslâm’da 
yasak olan şeylerin önemli bir 
kısmının bütünüyle veya bir 
yönüyle sağlıksız olduğu söyle-
nebilir. Allah bize temiz olan-
larla beslenmemizi tavsiye 
etmektedir. Dolayısıyla temiz 

olmayanların yenmesinin zım-
nen uygun olmadığı söylene-
bilir. Ancak bu, haram olan 
şeylerin mutlaka sağlığa zarar-
lı oldukları anlamına gelmez. 
Sözgelimi dünyada pek çok 
insan İslâm’ın haram ilkesini 
ihlal ederek domuz etini yiyip 
içkisini içmekte, sağlık yönün-
den bir sorunu bulunmamak-
tadır. Çünkü haram ve helal-
lik fiziki ve organik özellikten 
farklı bir boyuttur. 

Kur’an’da, yetiştirilişinde 
doğal, tüketime hazırlanışın-
da temiz olan ve dolayısıyla 
tüketilme noktasında risk taşı-
mayan hemen hiçbir sebze ve 
meyvenin yenmesi yasak edil-
memiştir. Hadislerde de bazı-
larının özel olarak tavsiye edil-
mesinin dışında bir yasakla kar-
şılaşmayız. Etlerde ise haramlar 

ve helaller birer örneklem ola-
rak belirtilmiştir. Bu bağlam-
da domuz eti, kan ve leş yasak-
lanmıştır. Kurban gibi bir iba-
dette yer alan küçük ve büyük 
baş hayvanların kesilip yenme-
si şüphesiz örneklem bir tavsi-
yedir. Bunların arasında kalan 
geniş bir canlılar alanına iliş-
kin uygulama, örneklerden 
hareketle, sosyal alışkanlıklar, 
damak tadı gibi toplumsal eği-
limlere bağlı olarak gerçekleş-
mektedir. 

Ancak etlerin helalliği ile 
ilgili önemli sorunlardan biri-
si bunların yemeye hazırlanış-
ları ve özel olarak kesimleriy-
le ilgilidir. Şüphesiz bir bitki-
nin sarhoşluk verici bir madde-
ye dönüştürülmesinde de böy-
lesi bir sorun varsa da etlerde 
durum daha açıktır. Hayvanı 
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Ancak etlerin helalliği ile ilgi-
li önemli sorunlardan birisi bunla-

rın yemeye hazırlanışları ve özel olarak 
kesimleriyle ilgilidir. Şüphesiz bir bitki-
nin sarhoşluk verici bir maddeye dönüş-
türülmesinde de böylesi bir sorun varsa 
da etlerde durum daha açıktır. Hayvanı 
kesen kişi ve kesim şekli, et üzerinde 
hemen hemen fiziksel hiçbir değişik-
lik yapmamasına rağmen haram olmak-
tadır. Bir Müslüman, Allah adına kesil-
memiş bir hayvanın etini yiyemez. Buna 
karşılık alkol gibi bitkilerden elde edi-
len yiyecek ve içecekler et gibi doğru-
dan değil, bir hayli fiziksel ve kim-
yasal işlemlerden geçmektedir. 
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kesen kişi ve kesim şekli, et 
üzerinde hemen hemen fiziksel 
hiçbir değişiklik yapmamasına 
rağmen haram olmaktadır. Bir 
Müslüman, Allah adına kesil-
memiş bir hayvanın etini yiye-
mez. Buna karşılık alkol gibi 
bitkilerden elde edilen yiyecek 
ve içecekler et gibi doğrudan 
değil, bir hayli fiziksel ve kim-
yasal işlemlerden geçmektedir. 

Gıdanın helalliği temiz-
liği kadar önemli bir sorun-
dur. Üstelik ilke iradi bir kabu-
le dayandığı için insanın özlük 
alanına ait bir iştir. Dolayısıyla 
insan hak ve özgürlüklerinin 
fazlaca prim yaptığı bir dün-
yada helal gıda talebi en tabii 
bir haktır. Esasen modern dün-
yada bu talep olumlu bulunup 
gerekleri karşılanmaya çalışıl-
maktadır. Gıda kontekslerin-
de, gıdanın ne ihtiva ettiği ve 
hangi özellikleri taşıdığı belirti-
lirken dini cemaatlerin aradığı 
helallik özelliği de belirtilmek-
te ve bu, üreticilerden isten-
mektedir. Bu çerçevede mesela 
etin domuz içermediği ve İslâmi 
usullere göre kesildiği belirtil-
mektedir. Bu durum kapitalist 
dönüşümün pazar anlayışına 
ters düşmediği için sorun rahat-
lıkla çözülebilir gözükmektedir. 

Gerçekten de dünyada gıda 
helalliği ölçeği gittikçe yaygın-
lık kazanmaktadır. Hatta ilgi 
çekicidir ki bu konuda İslâm 
ve Yahudilik gibi açık ölçek-
lere sahip dinlerin kuralları 
esas alınmaktadır. Yani İslâm 
ve Yahudiliğin helallik ölçeği-
ne uygun olarak üretilmiş bir 
eti farklı insan grupları yiyebil-
mekte, bu ölçü dışı özel talep-
lerini ise (mesela domuz eti 
isteğini) diğer belli özel ürün-
lerle giderebilmektedir. 

Sağlıksız Gıdalar ve Modern 
Beslenme Biçimleri İnsanlığı 
Tehdit Ediyor

Türkiye gibi ülkelerde ken-
dini din dışılıklarda yapılan-
dırmış ve dolayısıyla helal-
haram gibi en temel ve insani 
konulara tepki gösteren bazı 
kesimlerin varlığına rağmen 
Müslüman’ın gıdasının helal-
liği fazlaca sorunlu gözükme-
mektedir. Daha sorunlu olanı 
temizlik ve sağlık ile ilgili ola-
nıdır. Küreselleşen dünyada 
bir kapitalist etkinlik alanı için-
de birbirlerine eklemlenmiş bir 
pazar ortamında, hemen tüm 
insanlığı tehdit eden bir gıda 
sorunuyla karşı karşıyayız. 

Yetiştirilmesinden sofra-
mıza kadar uzanan süreç için-
de har aşamada ifsat edilmiş 
bir gıda olgusu yaşamaktayız. 
Daha ekilmeden, tohumların 
genleri değiştirilmekte, bitki-
nin dalında iken yüklenen hor-
monlarla sebze ve meyvele-
rin doğası bozulmakta, işleyip 
ambalajlama aşamasında kan-
serojen özellikler taşıyan emil-
gatörler yüklenip tüketimimi-
ze sunulmaktadırlar. Hijyenik 
anlamda değil ama fiziksel 
ve biyolojik olarak fevkalade 
kirli besinler yiyip içmekteyiz. 
Allah’ın yerden temiz olarak 
çıkardığı rızıkları kirli biçimle-
riyle almaktayız ve tabi hijyenik 
olmamaktan daha kötü sonuç-
larla karşı karşıyayız. 

Bu bağlamda hastalıklarda 
da bir patlama var. Yaşı başı 
yok, hemen herkesin bir rahat-
sızlığı var. Gencecik insanlar 
şeker, tansiyon ve kolestrol gibi 
hastalıklarla uğraşıyor. Çünkü 
bedenlerin dengesi bozulmuş, 
doğal olarak alınan şeker ve 

kolestrol gibi vücut için fev-

kalade gerekli maddelerden 

ihtiyacını alıp fazlasını atamı-

yor. Eklemler çatırdıyor, diz-

ler tutmuyor. Küçüklüğümüzde 

kocaman camide dizini büke-

meyen bir iki kişi bulunurdu. 

Şimdi hemen pek çok caminin 

arka kısmında dizleri tutmayan-

lardan oluşan bir sandalyeliler 

safı bulunmaktadır. Çok kilolu-

luk (obezlik) dalga dalga yayılı-

yor. On yaşındaki pekçok çocuk 

yetişkinlik kilosunun sonuna 

gelip dayanmış, iki katın mer-

divenini çıkabilecek durum-

da değil. Uzmanlara göre dört 

insandan birisinin kulağı arızalı.

Gıda üzerinde oynamanın, 

onu fiziksel olarak kirletme-

nin bizi getireceği yer bura-

sıydı. Hâlâ içinde bulunduğu-

muz şartları kimse ciddiyetle 

sorgulamıyor. Ne olduğu belir-

siz gıdalarla ayakta tıkınma-

yı, hangi şartlarda hazırlandı-

ğı yeterince bilinmeyen ortam-

larda dışarıda yemek yeme-

yi marifet sayıyoruz. Evlerde 

genel olarak kendi ellerimizle 

artık ne tarhana, ne salça, ne 

turşu yapıyoruz. Bunları ilkellik 

sayıyoruz. Süpermarketlerden, 

üzerinde hangi işlemlerin ger-

çekleştirildiğini bilmediğimiz 

Hollanda balığı, İspanya doma-

tesi, Fransa salatalığı alıyoruz 

ve bunları ilerilik, medenilik 

sayıyoruz. 

Bütün bunlardan dolayı gıda 

ile ilgili sorunları, bizim dışımız-

daki dünyaya ait sorunlar gibi 

tartışıyoruz. Bu arada temiz 

ve helal gıdanın ahlaki dünya-

mızla da yakından bir ilgisinin 

bulunduğunu unutmayalım.

20 UMRAN ARALIK ’09
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GDO’lu	 ürünlerin	 insani	
amaçlarla	geliştirildiği	belirtili-
yor,	yani	açlıktan	ölen	milyon-
larca	 insan	 gerçeği	 düşünüle-
rek	 bu	 çalışmalar	 yürütülüyor.	
Sizce	 kamuoyuna	 sunulan	 bu	
gerekçe	gerçekçi	midir?

F.	 WILLIAM	 ENGDAHL: 
GDO’lu ürünlerin dünyada-
ki açlığa çare olduğunu iddia 
edenler, Monsanto gibi gıda 
ve tarım şirketleridir. ABD’de 
ve başka yerlerde yapılan tarla 
testleri bunun tam tersi oldu-
ğunu gösteriyor: Birinci veya 
ikinci yılın hasatına bakılacak 
olunursa, GDO mahsul verimi-
nin geleneksel mahsul verimin-
den daha az olduğu görülmüş-
tür.  Hatta, otlar GDO herbisit-
lere (zararlı bitkileri yok eden 
ilaç ) karşı bağışıklık kazan-
dığından dolayı (örn. GDO 
tohumları ile birlikte satılan 
Roundup herbisiti) çiftçiler, 
geleneksel tohumlarda oldu-
ğundan çok daha fazla kim-
yasal kullanmak zorunda kalı-
yorlar. GDO ürünlerinin hek-

tar başına daha fazla hâsılat 
getirdiğine dair uzun vadeli, 
bilimsel olarak kanıtlanmış hiç-
bir bağımsız araştırma yok. Bu 
iddia Monsanto gibi şirketler 
ve onların sözcüleri tarafından 
üniversitelerde ortaya atılmış-
tır, çünkü araştırmaları çoğu 
zaman sanayi tarafından finan-
se edilmektedir ve bu da çıkar 
çatışmalarına yol açmaktadır.

Türkçe’de	“Ölüm	Tohumları”	
ismiyle	 yayınlanan	 kitabınız-
da	 bu	 çalışmaların	 asıl	 amacı-
nın	insanları	yönetmek	ve	yön-
lendirmek	olduğunu	belirtiyor-

sunuz.	 GDO’lu	 ürünler	 dünya	
hâkimiyeti	 için	 gerçekten	 bu	
kadar	etkin	bir	silah	mıdır?

ENGDAHL: Patenti alınmış 
GDO tohum çeşitlerininin geli-
şimini en büyük uyarı olarak 
algılamak lazım. GDO’nun tica-
rileşmesinden yaklaşık on yıl 
öncesinde ABD ve Arjantin’de, 
temel tarım tohumlarının teke-
li birkaç dev şirketin eline 
geçmeye başlamıştı -DuPont 
(Pioneer), Dow, Monsanto-. 
Bugün, ABD St. Louis’deki 
Monsanto dünyada en çok 
patentli tohumu elinde bulun-
duran şirkettir. Monsanto aynı 
zamanda GDO patentli tohum-
ların en büyük tedarikçisidir. 
Dünyadaki birçok çiftçi, yıl-
lık ekinleri için ticari tohumla-
rı almaya bağımlı hale geldi. 
Bu tohumlar, gittikçe daha çok 
GDO patentli tohumlar hali-
ne gelmektedir. Günümüzde 
ABD tarımında GDO bitkileri-
nin oranı aşırı yüksek; ABD soya 
fasulyelerin neredeyse %100’ü 
GDO’lu ve bunlardan hemen 
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hepsi Monsanto. ABD’deki mısı-
rın %70’inden fazlası GDO’lu. 
Pamuk ve birçok başka bitkiler 
de. ABD’deki çiftçiler yeni tür 
feodal bir serfliğe rehine olmuş 
durumdalar; yeni tohumlar ala-
bilmek için Monsanto’ya her yıl 
lisans ücreti ödemeleri gerek-
mektedir. Monsanto, termina-
tör adı verilen, tek bir hasat-
tan sonra adeta intihar eden 
tohumlarının ticaretini yapı-
yor. Bu “icadın” amacı, çiftçileri 
her yıl yeniden Monsanto’dan 
tohum almaya zorlamaktır. 
Lisans yoksa tohum da yok. 
Güncel GDO akımının on yıl 
sonraki durumuna bakacak 
olursak, dünyadaki tarım kül-
türünün GDO tohumlarına ve 
buna bağlı kimyasallara rehin 
olacağını ve bu tohumla-
rın muhtemelen 3 veya 4 dev 
tarım şirketinden satılacağı-
nı tahmin edebiliriz. Üç dev-
lerden -Monsanto, DuPont, 
Dow- hepsinin de Pentagon 

ile, gizli kimyasal savaş bağ-
lamında uzun bir geçmişi 
var; Vietnam Agent Orange, 
Dioksan, PCB’ler (Poliklorlu 
bifeniller) gibi. Ayrıca kamuo-
yuna sağlığa yönelik tehlikeler 
hakkında yalan söylediler ve 
çalışmalarından kaynaklanan 
ölümleri ve kalıcı hastalıkla-
rı örtbas ettiler. İnsanoğlunun 
besin zinciri üzerinde etkin, 
Pentagon’a bağlı 3 özel ulus-
lararası şirketin sahip olduğu 
gücün eşi benzeri görülmemiş-
tir. Suistimale adeta davetiye 
çıkartıyor. Tohum ekme ve bes-
leme özgürlüğü insanoğlu için 
çok tabiidir, tıpkı taze su kul-
lanmak gibi insanın doğal hak-
kıdır. Ne var ki, IPhone veya 
araba üretmek gibi bunun üze-
rinden kazanç sağlayamaz ve 
istifade edemezsiniz. 

Konuya	 siz	 ve	 sizin	 gibi	
yaklaşanları	 abartılı	 ve	 komp-
lo	 teorisyeni	 olarak	 değerlen-

direnler	var,	siz	ne	düşünüyor-
sunuz?

ENGDAHL: Böyle şeyler duy-
duğumda gülümsememi hoş 
görün lütfen! Ne yazık ki, araş-
tırmamda ve kitabımda detaylı 
olarak belgelendirdiklerim, bir 
ekonomist ve araştırmacı ola-
rak yaptığım 37 yıllık çalışmala-
rın ürünüdür. Çalışmam gerçek-
lere dayanmaktadır. “Teori” 
değil, gerçeğin ta kendisidir. 
Abarttığımı söyleyen insanlar, 
gerçek deliller konusunda hiç-
bir adım atmadılar, atamaya-
caklar. Bu atakların amacı nor-
mal insanları, yazdıklarım hak-
kında kafa yormalarından cay-
dırmaktır. Çalışmam ile nere-
ye gittiğimize, bu yolun en iyisi 
olup olmadığına veya bizim 
için, çocuklarımız ve torunları-
mız için daha başka bir yolun 
olup olmadığına dair geniş ve 
köklü bir münazarayı ve tartış-
mayı ateşlemek istiyorum.

GDO’lu	 ürünlerin	 en	 çok	
bulunduğu	yerin	ABD	olduğu-
nu	söylüyorlar.	Bu	iddia	gerçek	
mi,	 eğer	 gerçekse	 ABD	 kendi	
halkını	 ve	 geleceğini	 neden	
tehdit	etsin?

ENGDAHL: Memleketim 
olan ABD’nin halkı GDO pro-
jesinin arkasındaki seçkinler 
tarafından kobay olarak kul-
lanıldı. Bu seçkinlerin arasın-
da Rockefeller Grubu da var. 
Onların Rockefeller Vakfı, yüz-
lerce milyon dolar ile tehlike-
li olan moleküler biyoloji ve 
genetik değiştirme bilimini 
finanse etmiştir. Birçok normal 
insanı asıl şoke eden, David 
Rockefeller, Bill Gates veya 
George Soros gibi seçkinlerin 
sıradan insanları hiç umursamı-
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yor olmasıdır. Onlar kendileri-
ni, ölümlü olan bizlerin tanrı-
sı gibi gören, klasik anlamda 
azınlık yönetiminin birer üyesi-
dir. Ben buna karşıyım ve beni 
yazmam için motive eden de 
budur. Irak gazilerine ve hatta 
Vietnam gazilerine nasıl dav-
randıklarına ve Agent Orange 
zehirleme olayına bir bakın. 
Onları yüz üstü bırakıyorlar. 

Avrupa	 ülkelerinde	 GDO’lu	
ürün	 oranı	 neden	 daha	 az	
ya	 da	 hiç	 yok?	 Bunun	 nede-
ni	 yönetimin	 yasal	 yaptırım-
ları	mı,	 yoksa	 toplumun	 bilinç	
düzeyi	mi?

ENGDAHL: Çok şükür AB’de 
GDO hakkında geniş kapsam-
lı ve iyi bilgilendirilmiş kamu-
sal bir bilinç var ve halkın % 
80’i yemeklerinde GDO’nun 
bulunmasına karşı. Monsanto 
ve Cargill, ADM, BASF tarafın-
dan yönetilen güçlü tarım kuli-
si GDO’yu zorlamak için her 
türlü baskıyı denemişlerdir. Ben 
GDO’nun tehlikleri hakkında 
birçok AB ülkesinde insanlarla 
konuşurum ve beni cesaretlen-
diren bir şey gözetledim; çiftçi-
ler, tüketiciler, normal vatan-
daşlar spontane olarak kendi-
ni organize eden gruplar kuru-
yorlar ve çoğu zaman e-mail 
ve internet yolu ile GDO’yu 
protesto ediyorlar. Geçen 
sene Almanya Tarım Bakanı’nı 
seçimlerden önce Monsanto 
GDO mısırını yasaklamaya zor-
ladılar; Monsanto’nun hiç bek-
lemediği bir şok oldu.  Emin 
olun ki, vatandaşlar AB’de ses-
lerini duyurmamış olsalardı, 
Brüksel’deki bürokratlar çok 
daha önceleri vatandaşlarının 
sağlığını GDO mafyasına satmış 
olurlardı. 

GDO’lu	ürünlerin	iddia	etti-
ğiniz	gibi	siyasi	amaçları	dışın-
da,	 iktisadi	 ne	 gibi	 amaçları	
bulunmaktadır?	

	 ENGDAHL: GDO ürünle-
ri, sadece elinde tohumla-
rın ve beraberindeki kimya-
salların patentini bulunduran 
Monsanto gibi dev tarım şir-
ketleri için faydalıdır. Maddi 
açıdan çiftiçiye hiçbir faydası 
yoktur, tam tersine zararı var. 
Tüketici için ise hiçbir faydası 
yoktur. GDO şirketlerini bağım-
sız bulgular sunmaya, sadece 
şirket kaynaklı açıklama yap-
mamaya çağırıyorum.  

Ayrıca	 insan	 sağlığı	 üzerin-
de	fizyolojik	ve	psikolojik	nasıl	
etkilere	 sahiptir?	 Bu	 anlamda	
dünya	 çapında	 örnek	 göstere-
bilecek	bir	gösterge	var	mı?

ENGDAHL: Bu en tehlikelisi. 
1992’de Başkan Bush Senior’un 
Monsanto ile beraber tasarla-

dığı bir karar ile, ABD hükü-
meti, GDO’nun insan ve hay-
van bünyesindeki sağlığı ve 
güvenliği bağlamında hiçbir 
bağımsız test uygulamamış-
tır. Monsanto’nun kendisinin, 
tohumların zararsız olduğunu 
açıklamasını kabul ediyorlar. 
Bu delilik! Dr. Arpad Pusztai 
gibi ciddi bilim adamları, fare-
ler üzerinde yaptığı araştırma-
lar sonucu, GDO’nun organ-
ları ve hatta beyni ciddi şekil-
de küçülttüğünü tespit etmiş-
tir. Rus Bilimler Akademisi’nin 
Yüksek Sinir Etkinlikleri ve 
Nörofizyoloji Enstitüsü’nde 
görevli Rus biyolog Dr. Irina 
Ermakova, GDO ile beslenen 
farelerde, GDO’suz beslenen 
farelere nazaran doğum ora-
nının ciddi şekilde azaldığını, 
ölüm oranının ise yükseldiği-
ni gözlemlemiştir. Almanya’da, 
ineklerini GDO mısırı ile besle-
yen çiftçilerin tüm sürüleri öldü 

Monsanto ve GDO mafyası gelişen 
dünyada GDO tohumlarını çoğalt-

mak için inanılmaz çaba sarf ediyor. Çin 
çok tedbirli davranmaya devam ediyor. 
Hindistan’da hükümet memurları GDO 
tarım işinden rüşvet almaktadır ve bin-
lerce çiftçi ekinlerinin GDO yüzünden 
mahvolmasından ve Montana ile diğer 
şirketlere olan borçlarından dolayı inti-
har etti. Afrika’da Bill Gates ve Kofi 
Annan “Afrika‘da Yeşil Devrim” ismi 
altında GDO’ya duyulan şüpheyi yıkma-
ya çalışarak GDO’yu destekliyorlar. 
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veya ölümcül hastalıklara kapıl-
dı. Bildiğim kadarıyla dünyada 
bu tehlikeleri sıkı, kontrollü bir 
şekilde test eden uzun vade-
li -en az 20 yıllık- bir araştırma 
yok. Hastalıkların ortaya çıkma-
sı çoğu zaman 20 yılı bulabili-
yor. GDO’nun “güvenli” oldu-
ğunu söylemek için daha çok 
erken... Genetik manipülasyo-
nun kendisi,  niteliği gereği 
dengesizdir ve hiçbir fikrimizin 
olmadığı şekilde hareket edip 
dönüşüyor. 

GDO’nun	 etkilerine	 karşı	
medya	ve	sivil	toplum	kuruluş-
ları	insanları	ne	kadar	bilinçlen-
diriyor?

ENGDAHL: Birkaç sivil top-
lum örgütü, halkı GDO’nun 
tehlikeleri hakkında bilgilen-
dirme bakımından çok ciddi 
işler yaptı. Ancak birçoğu böy-
lesi kampanyalar düzenlemek 
için gerekli finansmanı bulamı-
yor ve dolayısıyla cesaretleri-
ni yitiriyorlar. Bu yüzden GMO 
Free Deutschland (GDO’suz 
Almanya) gibi siyasi parti 
temelli gruplar çoğu zaman 
daha etkili oluyor.

Gelişmekte	 olan	 ülkelerde	
GDO’lu	ürünlerin	artması	hangi	
yollarla	mümkün	olmaktadır?

ENGDAHL: Monsanto ve 
GDO mafyası gelişen dünya-
da GDO tohumlarını çoğaltmak 
için inanılmaz çaba sarf edi-
yor. Çin çok tedbirli davranma-
ya devam ediyor. Hindistan’da 
hükümet memurları GDO tarım 
işinden rüşvet almaktadır ve 
binlerce çiftçi ekinlerinin GDO 
yüzünden mahvolmasından ve 
Montana ile diğer şirketlere 
olan borçlarından dolayı inti-
har etti. Afrika’da Bill Gates 
ve Kofi Annan “Afrika‘da Yeşil 
Devrim” ismi altında GDO’ya 
duyulan şüpheyi yıkmaya çalı-
şarak GDO’yu destekliyorlar. 

Geçtiğimiz	ay	Türkiye’de	de	
GDO’lu	 ürünlere	 dair	 “Ulusal	
Biyogüvenlik	 Yönetmeliği”	
çıktı.	Takip	edebildiniz	mi,	ede-
bildiyseniz	 konu	 hakkındaki	
düşünceleriniz	nelerdir?

ENGDAHL: Az önce neden-
lerini açıkladığımız gibi; düzen-
lemeler her ne kadar GDO itha-
latını kontrol ediyor olsa da, 
GDO ürünlerinin ve hayvan 
besinlerinin müsaade edilmesi 
hâlâ ekolojimiz ve insan sağlı-
ğı için bir tehlike teşkil etmek-
tedir.

Ulusal Biyogüvenlik Yasası 
hakkında okuduklarım pek iç 
açıcı değil. Kanımca Monsanto 
ve ABD tarım lobisi, kanunla-
rın geçebilmesi için hükümeti-
nize çok şiddetli baskı uygula-
mıştır. Bu tamamen gereksiz-
dir. Türkiye dünyanın en güzel 
yemek kültürüne sahip, doğal 
tarımınız dünyadaki en iyile-
rinden bir tanesi. Çiftçileriniz 
Kansas veya AB’deki birçok çift-

çi gibi topraklarını henüz tarım 

ilaçları ve herbisitlerle mah-

vetmedi. Birkaç tarım devinin 

kazanç sağlayabilmesi için bu 

ulusal hazine çöpe atılmama-

lıdır. 

  GDO tohumlarının ithala-

tına hâlâ izin verilmiyor. Ama 

Türkiye için yeni bir biyogü-

venlik kanunun çıkacağını duy-

dum. Yeni kanun bu ithalat 

yasağını koruyacak mı yoksa bu 

konuda toleranslı mı davrana-

cak? Birçok ülke için ne yazık ki 

ikincisi geçerli oldu.

  Vatandaşın, GDO tohum-

larının iznini öngören yeni 

düzenlemeleri boykot eoece-

ğini ve bunlara karşı çıkacağı-

nı umalım...  

  GDO’nun etiketlenmesi 

yeni düzenlemelerle oluşacak 

yeni bir şeydir. Peki ya, hayvan 

besleme amacını taşıyan GDO 

mısırı ile yapılmış olan bir ürün 

ithal edilirse ne olur?  O zaman 

tüketiciler ürünün GDO’suz 

olup olmadığına dair asla emin 

olamazlar; eğer etikette yaz-

mazsa. Bu günümüzde, AB’de 

oldukça büyük bir sorun. 

 Sağlığı, yeni bir pazara gir-

meye çalışan GDO şirketle-

rinin ticari amaçları üzerinde 

tutan yeni bir Ulusal Biyokimya 

Kanunu. Umarım hükümet 

yaptıklarını bir daha düşünür. 

Ülkeleri için iyi bir şey yaptık-

larına dair GDO’nun avukatla-

rı tarafından neredeyse hiç şüp-

hesiz kandırıldılar. Ancak ger-

çek ne yazık ki böyle değil.

Teşekkürler.

UMRAN ARALIK ’09
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Gıda, yaşamın vazgeçilemez 
unsurlarından biri. Obama’nın 
beyin takımından, özellikle de 
eski ABD Dışişleri Bakanı Henry 
Kissenger’in “Petrolü kontrol 
edersen ulusları, yiyeceği kont-
rol edersen insanları kontrol 
edersin. Yiyecek bir silahtır ve 
bizim müzakere çantamızdaki 
araçlardan biridir!” cümlesiyle 
özetlediği 1974 tarihli raporu 
ABD için yeni yol haritası nite-
liğinde.

Dünya üzerinde tam ege-
menliğin enerji ve gıdadan geç-
tiğini ilk gören ülke ABD olmuş-
tur. Tüm stratejilerini bunun 
üzerine kurgulayan ABD, gücü-
nü ve hâkimiyetini de buna 
borçlu.

George Kenan 1948’de bu 
durumu “Biz dünya nüfusu-
nun yüzde 6,3’ünü oluşturu-
yoruz fakat zenginliğin yarısı-
na sahibiz. Gelecek dönemdeki 
asıl görevimiz, ulusal güvenli-
ğimize bir zarar getirmeden bu 
farklılık durumunu sürdürebi-
leceğimiz bir ilişki kalıbı tasar-
lamaktır. Bunu yapmak için de 
tüm duygusallık ve hayaller-
den uzak durup dünyanın her 
yerindeki ulusal hedeflerimi-
ze odaklanmalıyız. Kendimizi, 
çıkarlarımızdan fedakârlık ede-
rek dünyanın iyiliği için lüksü-
müzden vazgeçeceğimiz konu-

sunda kandırmamıza hiç gerek 
yok” cümlesiyle özetler.

 ABD’nin enerji kaynakları-
na hâkimiyeti konusunda yap-
tığı çalışmalar ve savaşlardan 
herkes haberdar. Bu konu-
da çok sayıda eser yayınlan-
dı. Ancak gıda alanında aynı 
bilgi ve bilincin olduğundan 
söz etmek oldukça zor. Hâlbuki 
gıda, ABD için enerjiden daha 
stratejik. Özellikle petrolle ilgili 
yapılacaklar kısmen veya tama-
men ele geçirmek, gerektiği 
kadar pahalı satmak ve sınırla-
maktan ibaret. Vazgeçilemez 
gibi gözükse de tüm insanlık 
petrolden vazgeçebilir, yok-
luğuna alışmak zor gelse de 
tahammül edebilir hatta alter-
natifler geliştirebilir. Ancak 
gıda için aynı durum geçerli 
değil. Başta insan olmak üzere 
tüm canlıların vazgeçemeyece-
ği hava, su ve gıda yaşamsal 
öneme sahiptir.

Bu nedenle artık savaşları 
egemenlik ve enerji savaşları 
olarak görmemek, gerçeği gör-
memek olur. 20. yüzyılda başla-
yan ve 21. yüzyılda şiddetlenen 
gıda savaşlarını anlamaya çalış-
mak gerekiyor. Çünkü ulusla-
ra egemen olmanın yolu pet-
rolden geçse de, artık ulusla-
ra egemen olmak da yetmiyor. 
Çünkü her biri bir ulusa bedel 

olabilecek, hatta çok daha faz-
lası güçte insanlar ve şirket-
ler var. 

Ateşli silahlarla yapılan 
savaşların etkileri de bir nok-
tada bitmekte hatta savaş, mil-
letleri kamçılayıp güçlendirebil-
mekte. Buna karşın gıda savaş-
larının etkisi, silahlı savaşlardan 
çok daha şiddetli hale geldi. 
Özellikle gıda savaşlarının en 
önemli adımı, tohumların kısır-
laştırılarak insanların elin-
den alınmasıdır ki, bunun için 
modern köleleştirme demek-
te hiçbir sakınca olmasa gerek.

Özellikle Rockefeller’in 
1900’lerin başına kadar uza-
nan gıda üzerinden yürüttü-
ğü savaş; 1950’lerde “yeşil dev-
rim” adlı bağımlılık mode-
liyle yeni bir boyut kazanır. 
ABD’nin, Vietnam savaşıyla 
sarsılan hegemonyasını yeni-
den tesis etmesinde gıda en 
büyük araç olur. Bunun için 
devrede yine Rockefeller var-
dır. Rockefeller’in hamili-
ğiyle Zbigniew Brzezinski, 
Samuel Huntington ve Henry 
Kissenger’in geliştirdiği model, 
ABD’nin küresel imparatorlu-
ğunu güçlendirmekte. 

William Enghal’ın “mahşe-
rin dört atlısı” olarak adlan-
dırdığı, Monsanto, DuPont 
(Pionerr), Dow AgroSciences 
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ve Syngenta şirketleri; tohum, 
zirai ilaç, gübre, hormon, yem, 
hayvansal ilaç, gıda katkı mad-
deleri, temel gıda üretimi, insa-
ni ilaç, finans, petrol, tarım 
makineleri, tıp endüstrisi gibi 
birçok alanda faaliyet göster-
mekteler. Dünya tarımı büyük 
oranda (en az yüzde 50) bu 
firmaların kontrolü altına gir-
miş durumda.  Bu durumsa 
bütünüyle dünya çapında bir 
bağımlılığın habercisi!

ABD’yi dolayısıyla dünyayı 
yönetip, yönlendiren bu firma-
lar; ilk insandan bugüne, haya-
tımızın devamlılığını sağlayan 
temel unsurun gıda olduğunu 
çok iyi bilmekte ve bütün stra-
tejilerini bunun üzerine bina 
etmekteler. 

Küresel kapitalizmin yap-
mak istediği şey; insanlığın ihti-
yaç duyduğu temel ihtiyaçla-
rı tekelinde tutarak, ulusları 
egemenliği altına almak. Bu 
hedefi hayata geçirmek yalnız-
ca tohumların kısırlaştırılmasın-
dan ibaret bir durum da değil. 
En az yüzyıllık bir mazisi olan 
bu projenin çok boyutlu bir 
yapılanma olduğunu görmek 
gerekiyor. ABD’nin sembol 
giyecek, içecek ve yiyecekleri, 
toplumlara basın yayın araçla-
rı ile empoze edilerek model 
oluşturulmaktadır. Bu durum 
toplumları dönüştürmüş ve hiç-
bir şeyi sorgulamadan tüketen 
hazzın esiri, moda mankenleri 
haline getirmiş durumda. 

Kimileri bütün bunları diğer 
insanlara uyguluyorlar, peki, 
‘neden ABD vatandaşlarına 
da uyguluyorlar’ diyerek tepki 
gösterebilir. Bu tepkiyi ABD’nin 
derin yapılanmasını yeterin-
ce tanımadığımıza bağlamak-
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ta yarar var. Kendi ülkelerine 
kabul ettiremedikleri bir mode-
li başka ülkelere kabul ettir-
meleri mümkün olabilir mi? 
Kuşkusuz en büyük potansiyel, 
kendi ülkelerinde yaşayanlar ve 
özellikle de Afro Amerikalılar. 
Zaten proje, bunlar üzerinde 
uygulanmaya başlatılır. 

Bu güç odakları, ABD ve 
Kanada gibi ülkelerde başlat-
tıkları değişim ve yozlaşma 
modelini diğer ülkelerin iknası 
için bir model olarak sunmak-
ta. Bunun için seçtikleri yönte-
min boyutları, ürkütücü olma-
nın yanı sıra kısa vadeli bir 
proje de değildir.

Rol modelin başarısı için 
öncelikle yapılanmanın içeride 
olması ve ABD kurumlarının da 
ele geçirilerek, buradaki uygu-
lamaların bilimsel çalışmalar-
da temel veri olarak alınmasını 
sağlamak gerekmekte. Bunun 
için de ABD’nin Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA)’nın kontrol altın-
da tutulması ve referans kurum 
haline getirilmesi gerekmiştir.

Birleşmiş Milletler ve ona 
bağlı kuruluşların yönetimi de, 
ABD kurum ve kuruluşların-
dan farklı değil. BM ve örgüt-
lerinin yanı sıra, başta FDA 
olmak üzere bakanlıkları dâhil, 
ABD’nin ilgili kuruluşlarının da 
bu firmalarca yönetilip yönlen-
dirildiğinin ortaya çıkması üze-
rine Cargill tarafından Dünya 
Ticaret Örgütü (WTO-DTÖ) gibi 
yeni bir silah geliştirilir. 

1 Ocak 1995’de DTÖ kuru-
lur. Bu derin yapılanma, 
Tarifeler ve Ticaret Genel 
Anlaşması (GATT)’ın devamı 
gibi gösterilmek istense de ara-
larında önemli farklılar vardır. 
1948’de kurulan GATT, sadece 

mal ticaretini kapsarken, WTO 
mal, hizmetler ve fikri mülkiyet 
hakları olarak da bilinen ‘fikir 
ticareti’ni de kapsar. Bütünüyle 
Evangalist, Şeytan ve Siyonizm 
ortaklığı olan örgütün ana 
amacı da budur.

Rusya ve bağımlısı ülkeler 
ile İran gibi bazı ülkeler, 133 
üyeli DTÖ’ya girmeyi halen 
reddetmekteler. Çünkü DTÖ, 
dört ülkenin kontrolündedir ve 
kararları, üye ülke hükümetle-
rince, tartışılmaksızın kabulü-
nü -zorunlu bir dayatmayı- içe-
riyor. 

Ülkeleri ABD’nin ticari köle-
leri haline getirmeye çalışan 
sözde örgütün tarımdan teks-
tile, hizmetlerden fikri mülki-
yet haklarına kadar, çok fark-
lı alanda 29 ayrı bağlayıcı met-
ninin yanı sıra üyelere büyük 
sorumluluklar ve taahhütler 
yükleyen 25 karar, deklarasyon 
ve anlaşması bulunuyor. 

DTÖ’nün hassas olduğu 
sektörlerin başında hiç kuşku-
suz tarım ve dolayısıyla GDO 
gelmekte. Zaten kurulması-
nın ana gayesi de, DTÖ’nün 
bağlayıcı kararları çerçevesin-
de, üye ülkelerde GDO’nun ser-
best bırakılması ve desteklen-
mesi. Bütün bunları yaparken, 
tarım ve ihracatın teşviki, gıda 
güvenliği, bitki ve hayvan sağlı-
ğı gibi herkese şirin gelen, süslü 
kavramları da kendisine kalkan 
yapmakta. 

Fikri mülkiyet haklarının 
ticaretle ilgili yönünü ‘TRIPS 
anlaşması’ ile düzenler. Bu 
anlaşma, telif ve patent hakla-
rı gibi yeni fikri mülkiyet hak-
larını dile getirmekle kalma-
yıp; coğrafi işaretler, endüst-
riyel tasarım, ticaret markala-

rı ve ticaret sırları ve geliştir-
me süreç bilgi hakları gibi veri-
lerin korumasını sağlayarak; 
varlık nedeni olan firmaların 
mülkiyet ve haklarını koruya-
rak yerel gelişimlerin ve küçük 
ölçekli çabaların önünü de kesi-
yor. Özetle merkezi Cenevre’de 
olan DTÖ’nün; karar, anlaşma 
ve taahhütleri; tüm üye devlet-
ler için ulusal yasalarının üze-
rinde bir bağlayıcılığa sahip. 
Diğer bir sorun ise “teknik yar-
dım” adı altında, ülkelerin sis-
temlerini değiştirdiği bağımlılık 
modelleri oluşturmak için çalı-
şıyor olması. 

Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar (GDO)’ın neden 
bu denli yaygınlaştırıldığını ve 
bunun nasıl başarıldığını anla-
manın yolu, Dünya Ticaret 
Örgütü’nün yapısı, faaliyetleri 
ve yönetimini tanımaktan geç-
mekte. Çünkü DTÖ, kelimenin 
tam anlamıyla mahşerin dört 
atlısının dünyayı yönetmek için 
geliştirdiği uluslararası bir kılıf-
tır ve kurucularının hedefleri 
doğrultusunda ilerlemesini sür-
dürüyor.

Birçok ülkede çıkarılan 
ve ülkemizde de Bakanlar 
Kurulu’nun masasında bekle-
yen “Ulusal Biyogüvenlik Yasa 
Tasarısı” gibi yasa çalışmaları 
ile bir gece kondu yönetmeli-
ği olarak 26 Ekim günü yayın-
lanan “GDO Yönetmeliği” de 
tartışmasız bir şekilde Cargill, 
Monsanto ve Rockefeller gibi 
yapılanmaların, DTÖ başta 
olmak üzere Dünya Bankası 
ve IMF üzerinden dayattıkla-
rı yasa çalışmalarıdır. Adındaki 
“güvenlik” kelimesi de tıpkı bu 
tür örgütlerin sık sık kullan-
dıkları “insan, bitki ve hayvan 
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güvenlik ve sağlığı” gibi karan-
lığın kılıfı kavramlardan biri 
olarak durmakta.

Aslında genetiği değişti-
rilmiş gıdaların yayınlaştırı-
labilmesi için bu tür yasa ve 
yönetmeliklere asla ihtiyaç yok. 
Bunun en büyük delili Türkiye. 
Yetkili ağızların ifadesiyle ülke-
mizde GDO’lu ürün ekimi, satışı 
ve ithalatı sözde yasak. En azın-
dan serbest bırakan bir düzen-
leme yok. Hâlbuki ürününüzün 
GDO’lu olduğuna dair bir beya-
nınız yoksa, Türk gümrüklerin-
den hiçbir sorunla karşılaşma-
dan geçebilmekteydi. Bakanlar 
Kurulu’nun masasındaki yasa 
tasarısı ve GDO yönetmeliğini 
hazırlayanlar, gerekçe olarak bu 
fiili durumun engellenmesi ola-
rak takdim etmekteler. Fakat 
gerçeğin bu kılıfla örtülmesinin 
imkânsızlığı da ortada. Mevcut 
yönetmelik sonrasında Tarım 
Bakanı ve bakanlık yetkililerinin 
yönetmelik öncesi açıklamala-
rı ve resmi yazıları ile yönetme-
lik sonrası açıklamaları arasında 
büyük çelişki, gerçeği tüm çıp-
laklığı ile ortaya koymakta.

Diğer taraftan ülkemizde 
hazır gıda olarak gelen ürünle-
rin yanı sıra katkı maddelerinin 
ezici çoğunluğu GDO’lu ürün-
den müteşekkil. Kaldıki yasak 
olmasına rağmen Türkiye’nin 
her yerinde de örgütlenmiş 
olan Monsanto gibi şirketlerin, 
çapraz kaçışlar olması için özel-
likle ovalarda ücretsiz GDO’lu 
tohumlar dağıttığı biliniyor. 
Bugüne kadar herhangi bir 
engelle de karşılaşmak bir yana, 
Tarım Bakanlığı’nın çalışmaları-
nın tam ortasında yer almayı da 
sürdürüyor. Yeni yönetmeliğin, 
yüzde 0,9 altındaki GDO içeri-

ği GDO’suz saymasının nedeni 
de katkı maddeleri ile tohum-
cuların hilelerine hukuki daya-
nak sağlayarak GDO’ya meşru-
iyet kazandırmak.

Marketten aldığınız bir 
gıda ürününün, kolalı içecekle-
rin, hayvansal yem ve ilaçlar ile 
insani ilaçların GDO’lu ürünler-
den üretildiğini, bunun engel-
lenmesi için devletin bugüne 
kadar hiçbir çabasının olmadı-
ğını kaçımız biliyor? Çabanın 
olabilmesi için çaba göstere-
ceklerin GDO’yu karşı olmaları 
gerekir. GDO yönetmeliğinde-
ki tuzak ve hileler bir kez daha 
göstermiştir ki ülkemizdekiler 
maalesef taraftarlar. Taraftar 
olmasalar bile tüketiciden 
gelen cılız baskı DTÖ’den gelen 
ağır baskı karşısında siyasi ira-
deyi çaresiz bırakabilmekte. 
Diğer taraftan tüketicilerimi-
zin, tükettikleri ürünlerin eti-
ketlerini okumak gibi bir alış-
kanlığının olmadığının farkın-
da olan üreticilerin ticari hırsla 
yapamayacakları hile yok gibi. 
Mesela birçok üründe soya 
lesitini görürüz. Bunun kay-
nağı ne? Dünyanın neredey-
se hiçbir yerinde doğalı kalma-
yan GDO’lu soya. Hakeza şeker 
yerine kullanılan mısır şurup-
ları, tıpkı soya gibi GDO’lu. 
Bütünüyle, kolzanın genetiği 
değiştirilmiş şekli olan kano-
ladan söz etmeye zaten gerek 
yok. Böylece Zeytinyağı dışın-
daki bitkisel yağların tümü, 
aynı riskle karşı karşıya. Bugüne 
kadar GDO’lu ürün yok diyen 
Tarım Bakanımızda soya, kano-
la, mısır ve pamuğun GDO’lu 
olduğunu kabul ettiğine göre, 
bu ürünlerden elde edilen yağ, 
katkı maddesi, tekstil ürünleri 

ve mamuller büyük risk taşıyan 

ürünlerin başında gelmekte.

Görüleceği üzere her şey 

gözlerimizin önünde olup biti-

yor. Fakat bütün bir toplum 

yaşananlara bîgâne kalmak-

ta. Bu bîgâne kalışın bir anla-

mı olmalı. Geçtiğimiz günlerde 

İslam Konferansı Teşkilatı’nca 

hazırlıkları sürdürülen helâl 

standardı çalışmasında “gene-

tiği oynanmış ürünler helal 

değil” yani ‘GDO’lu ürünler 

haramdır’ denilirken Diyanet 

İşleri

Başkanlığı’nın; “Hayvandan 

bitkiye veya bakteriden bitkiye 

gen transferinin fıtrata müda-

hale olduğu da unutulmama-

lıdır. Doğal ürünlerin gene-

tik yapısının değiştirilmesinin, 

önü alınamaz felaketlere yol 

açabileceği ve bu tür ürünle-

rin insan sağlığı üzerinde ciddi 

tahribatlara sebebiyet vereceği 

bilgisi dikkate alındığında sağ-

lığa zarar verecek bu ürünle-

ri yemek dinen de sakıncalıdır” 

şeklinde konuya kattığı boyut 

son derece önemli!..

Ümit verici bir gelişme olan 

bu önemli açıklama tam da 

sözünü ettiğimiz ana soruna 

işaret ediyor. Çünkü toplum-

lar inandıkları gibi yaşamama-

ya başlayınca, yaşadıkları gibi 

inanmaya başlıyorlar. Tıpkı 

içinde yaşadığımız toplum gibi. 

Bu açıdan bakıldığında tüke-

tim ölçüsü helal-haram olmak-

tan çıkmış bir toplumun, GDO 

sorununa bîgâne kalmaması 

mümkün mü? Başta da ifade 

ettiğimiz gibi dayatılan moda 

ve haz eksenli model maalesef 

Müslüman toplumları da defor-

me etmiş durumda.
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Bugün genetik modifikasyo-
na karşı olmak bir yana, ülke-
mizde kaç kişi göğsünü gere 
gere çiftçi olduğunu söyleye-
bilir? Ne yazık ki, çiftçi olmak 
cahil olmak ve köylü olmakla 
yaftalanmış bir meslek. Teneke 
kutu üreten bir atölyeniz varsa, 
sizi “sanayici” diyerek, devlet 
başkanı ve başbakanların uçak-
larına alıp diğer ülke devlet 
başkanlarının sarayında misa-
fir ederler. Lakin ülkemizde bir 
çiftçinin de aynı muameleyi 
gördüğünü hiç duydunuz mu?

Biri, yaşamımızın vazgeçil-
mezi nadide meyve ve sebzeleri 
üreten adam, diğeri ise bunla-
rı paketleyen zat. Aralarındaki 
fark, mesleklerine yüklenen 
sanal ve sakat anlam. Hâlbuki 
toprak utanılması gereken 
bir şey olmadığı gibi, toprağı 
işleyen de aşağılık bir yaratık 
değil. Yaptığımız çiftçi üzerin-
den toprağı ve dolayısıyla ken-
dimizi küçümsemek. 

Bizler toprağı küçümsedik-
çe, toprakla aramızdaki bağ 
koptukça kopmaktadır. Bugün 
hangi baba kızını bir çiftçiye 
vermek ister. Kızın gönlün-
de de babanın gönlünde de 
yatan, çok parası olan argo 
tabirle fabrikatör. “Kötü yara-
tık” muamelesi yaptığımız çift-
çiyi; Monsantolar, Pionerrlar ve 
Rockefeller gibilerin tezgâhına 
iten ve onların belirlediği rolle-
ri oynayan insanlar yapan biz-
ler değil miyiz? Hiçbir şey boş-
luk kabul etmediğine göre bu 
alan da boşluk kabul etme-
miş ve bu boşluğu “küresel t(e)
rö(ri)stler” doldurmuşlar.

Şimdi aynı güçler, dev-
letin çiftçiye ekmeden des-
tek vermesini teşvik ediyor. 

“Destekleme primi” gibi güya 
çiftçiyi destekleme adı altında, 
‘devlet kasasından ödemeler 
yapmamızı aksi halde uluslara-
rası pazarlarda rekabet edeme-
yeceğimiz’ iddiasını ileri sürü-
yorlar. Gerçekse bunun tam 
tersi.

Kutsal Kitabımız (Kur’ân) 
bize akletmemizi emrettiği 
halde, akletmekten de vazge-
çince, doğru yanlışı ayırt ede-
mez hâle gelmişiz. Devletin 
kasasından ödenen “destekle-
me pirimi” ile ucuza üretim 
yaptığını sanan çiftçi ve ucuza 
tükettiğini sanan tüketici, bu 
paranın kendi cebinden ulus-
lararası tröstlere aktarıldığının 
farkında bile değil. 

Yine bu küresel vampirler, 
öncelikle doğal üretim süreç-
lerinin verimsizliği gibi yalan-
larla beyinlerimizi yıkamakta-
lar. Sonra sözde verim artışı 
için gübre, tarım ilaçları ve hor-
monları satmaktalar. Bu saye-
de belki birkaç birim verim 
artış yaptık. Fakat bir yandan 
toprağımız bozuldu, çevremiz 
tahrip oldu, birçok yararı olan 
börtü böcek bölgemizi terk 
etti -Yüce Yaratıcı’nın murad 
ettiği maksadı göz ardı edip 
hemen herkesin zararlı dediği 
yaratıkların yokluğunun fatu-
rasını insanoğlu ödeyebilecek 
güçte değil-. Üretim maliyeti-
miz ise kat be kat arttı. Bu artı-
şın önüne geçmek için “destek-
leme primi” numarasını çıkardı-
lar. Hükümetlerimiz de bunun-
la övündü. Para kendi parası 
değil çünkü. Ardında yetmedi 
yüklen vergiye. Nasıl olsa yine 
yırtılan don, Deli Bekir’in.

Çiftçi 100 liraya üretti. 50 
lirasını devletten, 50’sini malını 

alandan aldı. Malını kim aldı? 
Malum güçler. Kaça sattılar? Üç 
beş on katına. Birde baktık ki 
karpuz tarlada 1 kuruş market-
te 1 lira. Biz şekerin kilosunu 3 
liraya alırken Amerikalıya 1 lira-
ya satıyormuşuz. Amerikalıya 
ucuza sattığımız ürünün far-
kını öbür cebimizden vermişiz 
kimin umurunda?

Hesap, kazanan ve kaybe-
den apaçık ortada… Peki, hâlâ 
bu vurdumduymazlık niye? Cep 
telefonu bozulunca çalmadık 
kapı bırakmayan insanlar, sağ-
lıksızlaşan gıdalar için neden 
bu gayreti göstermezler? Yoksa 
bizi besleyen toprak ve gıda 
değil mi? Midemize giren gıda 
bizi şekillendiriyorsa, kısırlığı-
mızdan, şekil bozuklukları-
mızdan, sayısız hastalıklardan 
şikâyet etmeye hakkımız var 
mı? Hani bu vücut bize emanet-
ti ve her yaptığımızdan ve dola-
yısıyla yeme içme de dâhil her 
fiilimizden hesaba çekilecektik? 
Yine hani bu gıdalarla beslenen 
hücreler Allah diye zikredecek-
ti. Yoksa yeni gıdalarla “Allah” 
yerine “yallah” mı diyorlar? 

Yine duyar gibiyim. ‘Durum 
bu kadar kötü mü? Ne yiye-
ceğiz o zaman?’ Ey insanlar! 
İninde yatan tilkinin ayağı-
na her gün birkaç tavuk -Yeni 
tavuklar GDO’lu diye tilkiler 
bile yemezler. Çünkü fıtratına 
uygun davranmaktan vazgeçen 
tek yaratık sadece insan- kendi-
liğinden gelir mi ki biz arama-
dan cennet nimetleri soframız-
da olsun? Yok yok hakikaten 
azıtmış bir toplumuz! Hakkımız 
olmayanı istiyoruz. Allah (c.c.) 
da hak ettiğimizi veriyor. Aksi 
lâfı güzaftır!
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Toprakla insan arasında-

ki akrabalık çok eskidir. Hatta 

kendi kültürel dünyamızda 

insan için “topraktan geldi top-

rağa gidecek” denir; zira insan 

özel bir çamurdan yaratılmıştır. 

İnsan vücudundaki birçok ele-

ment toprakta yer alan bir ele-

menttir. Aslında insan ile top-

rak arasındaki bu ilişki insan-

lığın uzun geçmişi göz önüne 

alındığında oldukça yeni bir 

ilişkidir. İnsanın toprağa olan 

sevgisi en fazla 9 yahut 10 bin 

yıl öteye gider. Çünkü insa-

nın toprakla olan ilişkisi tarımla 

başlar. Tarım ve çiftçilik ile bir-

likte toprak, insan için özel bir 

anlam yüklenir. Tarımsal bere-

ket ayinleri, kurban seremoni-

leri hep toprağın bereketi için-

di. Ama ilk kez insanoğlunun 

toprakla ve tarımla olan ilişkisi 

değişmeye başladı.

Tarım ve Toprağın 

Nesneleşmesi

İnsanlığın tarımla ve top-

rakla kurduğu bağ endüstriyel 

çiftçilikte tamamı ile başkalaştı. 

Amerikan yerlilerine ait oldu-

ğu düşünülen şef Seatle’nin 

ünlü sözü modern tarım kül-

türüne ait çarpıcı bir ifadedir: 

“Beyaz adam gece gelen hırsız 

gibi topraktan istediğini alır ve 

gider.” Gerçekten de artık top-

rak bir nesnedir ve şirket tarım-

cıları için daha fazla kazançtan 

başka bir amaç yoktur. Ama 

bu ilk değil. Ortadoğu’da ilk 

tarımcıl toplumların ve kent 

devletlerinin çıkışı üzerine yap-

tığı değerli çalışmalar ile tanı-

nan Maisels, devletin ortaya 

çıkışı ile üreticilerin özgür çift-

çilerden çok devlet adına üre-

tim yapan icarcılara dönüştü-

ğünü, hatta ırgatlaştığını belir-

tir.1 Artı ürün adını taşıyan 

tarımsal fazla, devletin fetihle-

ri için kullanılan ağır bir vergi-

dir. Bu nedenle devlet fetihle-

rini çoğalttıkça tarımdan elde 

edilecek artıyı çoğaltacak yay-

gın sulama, gelişmiş sabanlar 

ve öküz temelinde tarım tek-

nolojisini de geliştirir. Böylece 

toprak her an gebe kalan bir 

kadın gibi sürekli üretime zor-

lanır. Ama çok geçmeden bu 

sömürü geri tepmeye başlar, 

tuzlanma sonucu toprak kısır-

laşır ve topraktan ürün alına-

maz ve bu nedenle medeniyet-

ler çöker.

Ronald Wright sulamanın 

önce verimi artırdığını, daha 

sonra ise toprağın tuzlanma 

nedeni ile çoraklaşmasına yol 

açtığını, bu nedenle ilk mede-

niyetin kurulduğu yer olan 

Mezopotamya’da buğdayın 

yerini zamanla, daha çok tuza 

dayanan arpanın aldığını söy-

ler. O’nun verdiği bilgilere göre 

M.Ö. 2500 yılında buğday top-

lam tarımsal üretimin yüzde 

15’ini oluşturuyordu, zaman 

içinde M.Ö. 2100’e gelindiğin-

de ilk Sümer kenti olan Ur’da 

buğday tamamı ile terk edi-

len bir tarım ürününe dönüş-

tü.2 Wright yaygın sulama-

nın ardındaki politik ve sosyo 

demografik zorlukların, top-

rağa yüklenilmesindeki temel 

neden olduğunu da belirtir. 

Nadas nüfus ve siyasi baskının 

az olduğu dönemlerde, özel-

likle de nüfusu düşük kentlerin 

yerleşimin ana motoru olma-

dığı dönemlerde yaygın bir 
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uygulama olarak bir tür sigor-
ta işlevi görmekteydi. Ancak 
M.Ö. 2000’li yıllara gelindiğin-
de artık sürecek yeni toprak 
olmadığından savaşları, büyük 
kentleri özellikle de saray aris-
tokrasisi başta olmak üzere 
asalak sınıfları beslemek için 
Akad İmparatorluğu’nda üre-
tim genişledi, toprak aşırı bir 
biçimde yoğunlaştırıldı. Yavaş 
yavaş çöküş için zemin oluşma-
ya başlamıştı. Toprak son demi-
ne dek sömürülmekteydi.

“İnsanlar yerleşik inançlara 
ve pratiklere saplandılar, bugü-
nü kurtarmak için gelecekten 
çaldılar, doğal sermayenin son 
kaynaklarını pervazsız bir şekil-
de aşırı zenginlik ve zafer tut-
kusu için harcamaktan çekin-
mediler. Kanallar genişletildi, 
nadas süreleri kısaltıldı, nüfus 
arttı ve ekonomik üretim faz-
lası Ur’un görkemli binaları 
için harcandı. Sonuçta birkaç 
kuşağın (elbetteki yöneticile-
rinin) sürdüğü refahın ardın-
dan Güney Mezopotamya bir 
daha doğrulamayacak biçim-
de çöktü. M.Ö. 2000 itibariy-
le yazılı belgeler yeryüzünün 
“beyaza döndüğünü” bildiri-
yordu. Arpa dâhil tüm ürün-
ler çürüyordu. Verim üçte bir 
oranında düşmüştü. Tarihin 
güneşi altında bin yıl varlığını 
sürdüren Sümer uygarlığı son 
bulmuştu… Dört bin yıl sonra 
bugün bile Sümer kentlerini 
çevreleyen toprak hâlâ çorak 
ve ilerlemenin tozuyla beyaz-
laşmış haldedir. Ur ve Uruk 
kentlerinin içinde bulunduğu 
çöl tamamen insan yapımıdır.”3

Tarihin ironisi olsa gerek, 

bugün de birçok toprak aynı 

tuzlanmadan muzdarip. 

İnsanlar hâlâ toprağa saygı 

göstermiyorlar. Çünkü tarımın 

icadı ve ardından kentleşme ile 

birlikte uygarlık için doğa yani 

toprak sadece sömürülecek bir 

nesneden ibaretti.

Tarım için devrim sözcü-

ğü kullanılır; yaşanılan köklü 

dönüşümü ve insanlığı bir daha 

dönüşsüz biçimde kırılgan hale 

getirerek tamamı ile bağımlı 

kölelere dönüştüren bu buluş 

insanoğlunun doğaya dönük 

ilk sistematik müdahalesi de 

sayılabilir. Çünkü avcılık döne-

minde yaşanan büyük çaplı soy-

kırımlar bile, tarımın yarattı-

ğı fark için hiç sayılır. Tarımla 

birlikte insanoğlu ilk kez üre-

tim yolu ile doğayı dönüştür-

meye başlamıştır. Yeryüzü insa-

nın kendi faydacı anlayışı gere-

ği onun keyfi arzu ve istekleri-

ne göre biçimlenmiştir.

“Sahip olduğu temel nite-

likleriyle hem yaşamı hem de 

bilinci deforme eden tarım, 

üretimin doğuşunu temsil eder. 

Tarıma geçişle birlikte top-

rak, üretimin basit bir aracı-

na dönüştürülürken, gezegen-

deki türler bu üretimin birer 

nesnesi haline gelir. Vahşi ya 

da evcil, yabani ot ya da ekin, 

doğa ile birlik içinde geçen o 

uzun ve muhteşem dönemin 

yerine, görece kısa bir süre için-

de, ifadesini uygarlıkta bulan 

despotizmi, savaşları ve esare-

ti geçiren ve böylece birer canlı 

varlık olarak sahip olduğumuz 

ruhu bozan o temel düalizmi 
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temsil eder”4 diyen Zerzan gibi 
Cioaran da;

 “İnsanların üzerinde yaşa-
dıkları toprakları dümdüz 
etmek, standartlaştırmak, bu 
toprakların düzensizliklerini 
ve sürprizlerini ortadan kaldır-
mak”.5 şeklinde tanımlar. Ali 
Şeriati’de tarımın mülkiyet ve 
kölelikle insanları biçimlendir-
mesinden söz eder, ünlü İslam 
Sosyolojisi kitabında. 

Uygarlığın Freni Din ve 
Toprak Sembolizmi

Ünlü şehir tarihçisi Lewis 
Mumford’un, Kentin Tarihi 
adlı kitabında bahsettiği olgu 
şudur; uygarlığın fetihçi sal-
dırganlığı din ile dengelenir. 

Din bu saldırganlığı, bu şiddeti 

azaltır. Tarım ve su olgusunda 

göreceğimiz gibi din, insanın 

toprağı aşırı derecede sömür-

mesini azaltmak için tarım-

cı semboller diyeceğimiz sem-

bolleri icat etti. Bu semboller 

hem ürünün bereketini sağladı, 

hem de toprakla insan arasın-

da başka türlü bir bağın kurul-

masını, Veysel’in “benim sadık 

yârim kara topraktır” sözün-

de olduğu gibi insanın top-

rakla derin bağını, ona duydu-

ğu saygıyı ve ona özen göster-

menin yollarını, yordamlarını 

geliştirdi.

Birçok mitolojide toprak 

insanın yaradılış hamurudur, 

örneğin doğu Kanada yerlile-

ri ilk insanın kumdan yapıldığı-

nı iddia ederler,  Hopiler yani 

kuzey Amerika yerlileri için ise 

insan renkli çamurdan yaratıl-

mıştır.6

Toprak hep dişi ve doğur-

gan bir varlık olduğundan, ona 

“ana” denmiştir. Anneye çok 

büyük saygı besleyen halklar 

onu ekmek-biçmek konusun-

da çekingen davranmıştır. Ekili 

tarımın verimliliği ile kadının 

doğurganlığı arasında kuru-

lan bağ pek çok tarımcı ayine 

neden olmuştur, bunlardan biri 

de toprak üstünde cinsel ilişki-

de bulunmaktır. Yunanlılar ile 

Romalılar, ekili tarla ile rahim 

arasında bağ kurmuş, tarım-

sal ekim sonucu bitki çıkması-

nı da doğum olarak görmüş-

lerdir. Bu bakımdan kısır kadın, 

tarımcılar için ciddi bir tehlike 

olarak görülmüş ve kısır kadı-

nın tarlaya girmesi yasaklan-

mıştır.7 Kur’an da; “Kadınlar 

Sizin Tarlalarınızdır” diyerek 

tarımcı üretkenlik ekseninde 

oluşan kolektif belleğe gön-

derme yapar.

İslam kültüründe top-

rak, kadim sembollerle bağla-

şık olmuştur; gök baba, top-

rak anadır ve insanlar arasında-

ki evlilik gökle yerin bir araya 

gelmesi gibi görünür. Toprak 

manevi kudret sahibi insanlar 

sayesinde kutsallaşır ve bereket 

verir. Tam da bu nedenle kimi 

İslam ülkelerinde türbe, top-

rağa bereket sağlayan bir güç 

olarak görülür. Toprak temiz-

dir, arıdır; tıpkı su gibi yeniler, 

arındırır bu nedenle su olma-

dığında temiz toprakla temas 

ederek abdest alınır.8
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Toprakla insan arasındaki akraba-
lık çok eskidir. Hatta kendi kültürel 

dünyamızda insan için “topraktan geldi 
toprağa gidecek” denir; zira insan özel 
bir çamurdan yaratılmıştır. İnsan vücu-
dundaki birçok element toprakta yer 
alan bir elementtir. Aslında insan ile top-
rak arasındaki bu ilişki insanlığın uzun 
geçmişi göz önüne alındığında olduk-
ça yeni bir ilişkidir. İnsanın toprağa olan 
sevgisi en fazla 9 yahut 10 bin yıl öteye 
gider. Çünkü insanın toprakla olan iliş-
kisi tarımla başlar. Tarım ve çiftçilik ile 
birlikte toprak, insan için özel bir anlam 
yüklenir. Tarımsal bereket ayinleri, kur-
ban seremonileri hep toprağın bereketi 
içindi. Ama ilk kez insanoğlunun toprak-
la ve tarımla olan ilişkisi değişme-
ye başladı.
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Modern çağa kadar tarım 

ve köylü ile toprak arasında-

ki bağ iyi ya da kötü muha-

faza edildi. Özellikle ortaçağ 

tarımı, bugünkü ekolojik tarım 

mantığının temelini oluşturan 

toprağı havalandırma, nada-

sa bırakma, toprağı hayvan-

sal gübreyle besleme, besleyi-

ci bitkiler ile toprağı zengin-

leştirme gibi ilkelerin en iyi 

uygulandığı dönem olmuştu. 

Ticaretin düşük yoğunluğu top-

rağın aşırı sömürüsüne engel 

olmayı bildi. Ortaçağ tarımının 

en büyük yeniliği öküz yerine 

atın sabana bağlanmasıydı, bir 

de saban ve pulluk birlikteliği 

oldu. Şirket tarımcılığının man-

tığı da ilk bu dönem de oluş-

tu. Muhasebe, tarımsal orga-

nizasyon, ürün seçimi, tarım-

da uygulanması gereken yeni-

likçi yöntemleri içeren el kitap-

ları hep bu döneme aittir, üçlü 

dönüşüm yani nadas da ortaça-

ğın bir yeniliği oldu. Tarımsal 

kooperatifler de bu dönemde 

ortaya çıkmıştır, çünkü teker-

lekli pulluk gibi oldukça pahalı 

teknik donanımlar ancak zen-

gin çiftçilerin yapabildiği bir 

yenilikti, yoksul köylüler bunu 

yapabilmek için kendi arala-

rında birleşmeye gittiler.9 18. 

yy’dan itibaren başlayan yeni 

tarımsal değişiklikler tarımda 

köklü dönüşümlere yol açınca-

ya dek...

Toprağın Yabancısı: 

Endüstriyel Tarım

Endüstriyel tarımın kökenle-

ri burjuva devrimi ile eş zaman-

lı oluştu. 18. yüzyılda İngiltere 

başta olmak üzere batı dünya-

sında büyük bir devrim yaşandı. 

1840’ta Alman kimyacı Justus 

von Liebig, potasyum, fosfor ve 

azotun bitkilerin gelişiminde 

önemli bir yer tuttuğunu tes-

pit etti. Yine İngiltere’de John 

Lawes ve Henry Gilbert, fos-

fat bakımından zengin kaya-

ları sülfürik asit ile tepkime-

ye sokarak yapay gübre elde 

etti. Bu, günümüz yapay gübre 

kullanımının başlangıcıdır. Yine 

1843’te kil akaçlama borula-

rı bulundu ve sonraki yıllar 

boyunca büyük tarlalar ucuz 

ve basit yöntemlerle akaçlan-

dı. Bütün bunlar, tarımda yeni 

bir dönemi açtı. Artık tüm dün-

yada ortaklaşa yapılan tarım 

faaliyetleri, pazarlarda satıl-

mak üzere ekonomik bir gelir 

olmaya başladı.10 Tarımdaki 

tüm bu gelişmeler modern tarı-

mın önünü açtı. Mekanikleşme, 

toprağı yapay besinlerle besle-

me, tarım ilaçları, nadasın gide-

rek terki ve tek ürün. Modern 

tarım doğal süreçleri hızlandır-

mak mantığı üzerine kuruludur 

ve besin üretimi artık insan-

la toprak arasındaki etkileşi-

me değil, teknolojinin doğayı 

denetimi altına alması üzerine 

kuruludur.

“Mahsullerdeki gide-

rek artan tekbiçimciliğin ana 

nedenlerinden biri, rekabete 

dayalı kitle pazarında kârları 

maksimize etmek yönündeki 

yoğun ticari baskılardan kay-

naklanmaktadır. Dolaysıyla 

üretkenliği artırmak amacıyla 

daha ekime gidilmesi, yükle-

meyi tolere edecek çeşitlerin 

benimsenmesini teşvik etti... Bu 

baskıların sonucu, bu kriterle-

ri karşılayan az sayıdaki bitki 

türünde yoğunlaşılıp diğer tür-

lerin terk edilmesi oldu.” 11

Tüm bu gelişmeler doğal 

dünyayı tekdüzeleştirip, insa-

nın keyfi beklentilerine uygun 

bir hale getirmede doruk nok-

tası olan bitki mühendisli-

ği denen şeyin önünü açtı. Bu 

gelişmenin başlangıç aşaması 

mekanizasyon ise gelmiş oldu-

ğu son aşama biyoteknoloji ya 
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da genetik mühendislik sonucu 

ortaya çıkan GDO’lardır. Bitki 

ile keyfi olarak oynayan bu 

gelişme, tıpkı Yeşil Devrim adı 

ile tarımın aşırı endüstrileşme-

si ve tekelleşmesini besleme-

si gibi, aynı mantığa dayanır. 

Daha dayanıklı, daha üretken 

ve daha fazla. Her iki gelişme-

nin de ardında, ultra kapitalist 

olan Rockfeller Vakfı’nın olma-

sı bir rastlantı değildir.

Tarım dünyanın standart-

laşmasının ve doğanın insan 

ihtiyaçlarına uygun bir nesne-

ye dönüşümün önünü açan 

ve insanları da tekdüzeleşti-

ren bir süreçti. Ama bu geliş-

meler din tarafından denge-

lenebiliyordu, sekülerleşme 

ile uygarlığın fetihçi güçleri-

nin önündeki bütün engeller 

kalktı. İnsanoğlunun doğadan 

kopuş serüveninin geldiği son 

aşama olan çağdaş kapitalist 

toplum biçimi aslında insanla-

rı Firavunlaştırdı. Diyebilirim ki 

Uygarlık hepimizde bir Firavun 

geni oluşturdu. Bu genin önüne 

geçecek tek şey, verimlilik man-

tığının terk edilerek insanla-

rın yaşamlarını bugünkü kar-

maşıklıktan basitliğe çevirmesi-

dir. Günümüzün radikal ekolo-

jizm hareketini farklı kılan nok-

tada budur. O bu firavunlaşma-

ya karşı insanlığı Musalaşmaya, 

Rabbiyle ve dolaysıyla onun 

kendini dışa vurduğu, onun 

ayetlerinin açığa çıktığı tabiatla 

barışmaya çağırmakta. Tabiatla 

barışmak, insanın Rabbi ile 

olan sözleşmesini yenilemesi ve 

insanın Tanrı değil kul olma 

sürecine geçmesidir. O yüz-

den bugünlerde yükselen helal 

gıda hareketi kendini bu felse-

fi bağlantı ile techiz etmedikçe 

ve modern uygarlıkla, modern 

tarım ve endüstri ile hesaplaş-

madıkça, daha derinde uygar-

lıkla hesaplaşan bir bilinç uya-

nışına geçmedikçe gıdamızın 

helal olmasını sağlayamayacak-

tır. Çünkü ilahi ilkelere uyma-

yan hiçbir şey helal olmaz. 

Kanaatimce Uygarlık dediği-

miz şey Firavunlaşmak ise ve 

Firavunlaşmak da şirkse ve yani 

medeniyet denen şey şirk üze-

rine bina olunmuşsa,   tüm 

şirk biçimleri terk edilmemişse, 

Müslüman da Müslim olmaya-

cak bence.  Müslimleşilmeyen, 

Musalaşılmayan bir dünya-

da, Abdurrrahman Aslan’ın 

çok önem verdiğim deyi-

mi ile “insanlığın vicda-

nı olamayacak”tır. O yüzden 

Müslümanların endüstriyel tarı-

ma girmeleri, buna heyecan-

la atlamaları, kapitalizmin ilke-

leri ile çatışmak yerine onun-

la uzlaşması, “Elest” bezminde-

ki sözleşmeyi terk edip şeyta-

nın, onun uşağı deccalın dünya 

hâkimiyeti yolunda hiçbir 

engelin kalmaması demektir. 

Firavunlara karşı Musalaşmak 

için Müslümanların, yitik mal-

ları Hikmet’in anlamı üzerin-

de bir kez daha düşünmesi ve 

Rableri ile olan sözleşmelerini 

bu çağın mantığı içinde yenile-

mesi gerek bence. Bu Şirk çağı-

nın, Müslüman’ca düşünmeye, 

onun tevazu ve bilgelik üzerine 

inşa edilmiş ilkelerine ekmek 

kadar su kadar gereksinmesi 

var. Ama bunun olması için 

Müslümanların artık suç orta-

ğı olmaktan vazgeçip, bir tür 

münafıklık -ki bundan kastım 

özel yaşamında ibadetini eden, 

zekâtını veren Müslüman’ın çift 

değerli bir hayat sürmesi, yani 

özel yaşamında Müslümanken, 

toplumsal hayatında ise haya-

tını Kur’ânî ilkelerin değil 

Firavun medeniyetinin değerle-

rinin yönetmesi, işte bu durum, 

Müslüman’ı gerçek manada 

Müslim olmaktan çıkarmak-

ta ve bir tür Münafıklık hali-

ne sokmakta- halinden çıkıp 

Musa gibi Firavunsal medeniye-

te kafa tutmasıdır. Bu olmaz ise 

bence küresel ısınma ile başla-

yan İlahi fatura Müslümanların 

da karşısına çıkacaktır.
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Hava, Ateş Toprak S:278, Çev: Hasan 
Kaya, Profil Yayıncılık.

7 Mircae Eliade, Dinler Tarihine Giriş, 
s: 258, çev: Lale Arslan, Kabalcı Ya-
yınları, 2003.

8 Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yer-
yüzündeki İşaretleri, s: 24-25. çev: 
Ekrem Demirli, Kabalcı Yayınları, 
2002.

9 Jean Gimpel, Ortaçağda Endüst-
ri Devrimi, s: 41, çev Nazım Özüay-
dın, TÜBİTAK Popüler Bilim  Kitapla-
rı, 2004.

10  Tarım maddesi, Wikipedia, http://
tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m

11 James C. Scot, Devlet Gibi Görmek, 
İnsanlık Durumunu Geliştirmeye Yö-
nelik Projeler Nasıl Başarısız Oldu, s: 
402, çev: Nil Erdoğan, Versus Yayın-
ları, 2008.
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Rabbimiz, Bakara suresi-
nin 204. ayetinde, “eleddü’l-
hısâm” olarak isimlendirdiği 
şerir insan tipine ya da züm-
reye/sınıfa dikkat çeker. Söz 
ustası, lafazan, konuşkan, tar-
tışmada ‘hasımların	 en	 yama-
nı’, en azılı düşman anlamları-
na gelen bu kavramla tanım-
lanan bir kesime tarihin her 
döneminde ve özellikle de 
günümüzde sıkça rastlarız. 
İnsanların hoşuna gidecek ‘yal-
dızlı ve parlak sözler’ sarf ede-
rek, aldatıcı vaatlerde buluna-
rak muhataplarını ikna etme-
de oldukça başarılı olan bu iki-
yüzlü laf ebeleri, âhiret hayatı-
nı hiç hesaba katmadıkları gibi, 
ahlaki-manevi erdemleri de 
yok sayarlar ve hoyratça tüke-
tirler. Bu dünya hayatının tan-
zimine ilişkin olarak insanla-
rın çok hoşuna giden söylem-
ler ve göz alıcı ‘akılcı’ projeler 
geliştirirler. Fakat bu cazip söy-
lemlerinin içi boştur ve projele-
ri de iflas etmeye mahkûmdur. 
Zira hakikate dayanmayan söz-
lerinin sahteliği kısa zamanda 
anlaşıldığı gibi, insan fıtratı-
nı dikkate almadan kurgula-
dıkları hayat tarzları ve çözüm 
önerileri de insana ve toplu-

ma huzur ve mutluluk yerine 
bunalım, stres ve kaostan başka 
bir şey getirmez. Onlar, ken-
dilerini “ıslah	 edici/düzeltici” 
olarak takdim etseler de, ger-
çekte kötü niyetli ve müfsit 
(bozguncu) olmaları nedeniyle 
nihai tahlilde hiçbir icraatların-
da başarılı olamazlar.

Ne ki, Hakk’ın, hakikatin ve 
insaniyetin “en	 yaman	 hasım-
ları” olan bu sınıf, günümüz 
dünyasında da egemendir. 

İşte bu sınıfın en belirgin 
özelliklerinden biri ; yönetim 
erkini ele geçirdiklerinde bütün 
toplumsal ve ekonomik düzeni 
altüst edip, yeryüzünü fesada 
boğmalarıdır. 

Bakara sûresinin 205. âyeti, 
bu sınıfın ifsat edici özelliğini 
şöyle deşifre eder:

“O (hasımların en yama-
nı) hakimiyeti eline alır almaz, 
yeryüzünde fesat çıkarmaya, 
ekini/ürünü	ve	nesli	yok	etme-
ye çalışır. Allah fesadı sevmez.”

Bu yaman/azılı sınıf, gücü 
ve iktidarı, yeryüzü egemenli-
ğini eline alıp işbaşına geçin-
ce; ‘bütün katılığı, kırıcılığı ve 
inatçılığı ile kötülüğe ve boz-
gunculuğa yönelir. Bu yöneli-
şi, her türlü canlının kökünü 

kurutma eyleminde somutlaşır. 
Bu mahvetme eyleminden ne 
bitki, ürün ve meyve alanı olan 
tarım alanları ve ne de haya-
tın sürekliliğini sağlayan insan 
nesli kurtulabilir. Bu ölçüdeki 
bir hayat düşmanlığı ifadesi, bu 
yıkıcı yaratığın yapısına için için 
işlemiş olan kini, kötülüğü, gad-
darlığı ve bozgunculuğu sem-
bolize etmektedir. Onun yapı-
sına işleyen bu yıkıcılığı; dilinin 
tatlılığı, yağcılığının göz boya-
cılığı, yararlı, iyiliksever, hoş-
görülü ve yapıcıymış izlenimini 
uyandıran sahte dış görünüşü 
örtüyor, gözlerden saklıyordu. 
Oysa “Allah,	 kargaşa	 ve	 boz-
gunculuk	 çıkarmayı	 kesinlik-
le	 sevmez”! Allah, yeryüzünde 
bozgunculuk çıkaran bozgun-
cuları da sevmez. Sözünü ettiği-
miz insan tipinin gerçek mahi-
yeti yüce Allah’tan saklanamaz. 
Dünya hayatında ikiyüzlülük ve 
sahtekârlıkla insanlar aldatıla-
bilir ama Allah asla. Bu yıkı-
cı ve hayatın özünü kurutucu 
insan tipinin görünüşüne aldan-
maya ve kalplerdeki duygular-
dan habersiz olmaya mahkûm 
olan insanların hoşuna giden 
sahtekârlıkları, yüce Allah’ın 
hoşnutluğunu kazanamaz.’1

EKİNİ VE NESLİ 
YAPIBOZUMUNA 

UĞRATANLAR
ABDULLAH YILDIZ
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Ayette geçen “hars” keli-
mesi, ‘ekin/ürün’ olarak dilimi-
ze çevrilmekte, ayrıca ‘kültür’ 
şeklinde de karşılanmaktadır. 
Üstad Muhammed Esed’e göre: 
“Hars’ın asıl anlamı, emek 
yoluyla sağlanan “kazanç” 
yahut “gelir”dir; ve çoğunluk-
la “dünyevî mallar”ı ve özel-
likle de hem toprağın işlenme-
si yoluyla elde edilen ürünü, 
hem de bizzat işlenmiş tarlanın 
kendisini gösterir. Eğer hars bu 
bağlamda “ürün” olarak anlaşı-
lırsa, bu, mecazî olarak genelde 
insan davranışlarına ve özelde 
de toplumsal tavırlara uygula-
nabilir. Ancak bazı müfessirler 
-görüşlerini “kadınlarınız sizin 
tarlalarınızdır” (2/223) şeklin-
deki Kur’an ifadesine dayandı-
rarak- hars’ın burada “eşler”i 
anlattığını iddia ederler…”2

İsfahani de, “hars”ın her iki 
anlamına işaret eder: tohum 
atılan, ekime hazırlanan yer 
anlamına ve kadınların insan 
neslinin devam etmesini sağla-
yan ekim yeri olması anlamına.3 

Âyette “hars” ve “nesil”in bir-
likte zikrediliyor olması anlam-
lıdır. Böylece yaman şer güçle-
rin (eleddü’l-hısâm) hem eko-
lojik varlığı hem de antropo-
lojik varlığı helâke sürüklediği-
ne dikkat çekiliyor. Bu güçlerin, 
topyekün bir çevresel helâke 
paralel olarak insan neslinin/
türünün geleceğini de tehdit 
ettiği ifşa ediliyor.

Bu bağlamda, “helâk” kav-
ramının Kur’ân’daki semantik 
çerçevesini görmek gerekiyor.

İsfahani’nin açıklaması-
na göre, “helâk” sözcüğü 
Kur’ân’da şu anlamlarda kul-
lanılıyor: 
1) Bir nesnenin senden kay-

bolması ama senin dışın-
daki birinde mevcut olma-
sı. Örnek: “Gücüm/saltana-
tım benden helâk/yok olup 
gitti.” (Hâkka/29)

2) İstihâle; değişme ve fesâd; 
bozulma yoluyla bir nesne-
nin helâk olması. Örnek: “…
ekini ve nesli helâk etmek 
için çalışırlar.” (Bakara/205)

3) Ölmek. Örnek: “Bir kişi helâk 
olur/ölür.” (Nisa/176)

4) Bir nesnenin âlemden zâil 
olması ve kökten/tamamen 
yok olması; fena bulma. 
Örnek: “O’nun vechinden 
başka her şey helâktedir.” 
(Kasas/88)4

Bütün bu bilgilerden hare-
ketle, “eleddü’l-hısâm”ın ekini 
ve nesli helâk etme yöntemi-
nin; istihâle (bir halden başka 
bir hale dönüştürme, başka-
laştırma), değiştirme ve fesâda 
uğratma yani yapı-bozumuna 
uğratma biçiminde gerçekleşti-
ğini anlıyoruz. 

Bugün ise, ekinin ve nes-
lin helâki yani yapı-bozumuna 
uğratılması; genetik yapısı 
değiştirilen (GDO’lu) bitki ve 
ürünler, klonlanmış koyunlar  
vb. olarak karşımıza çıkmakta 
ve hatta insanın gen yapısı ile 
oynamaya kadar varmaktadır. 
Şer güçlerin genetiğe müdaha-
lesi, ne yazık ki, geniş bir yel-
pazede sürmekte ve insanlığı 
topyekun bir felakete sürükle-
yecek boyutlara ulaşmış bulun-
maktadır. 

Aynı güçlerin, insan neslinin 
ahlaki kodlarını değiştirmek 
için bütün imkanlarını sefer-
ber etmeleri de, genel bir ahla-
ki yozlaşma ve çürümeye yol 
açmıştır. Bu ahlaki helâk, elbet-
te genetik helâkten ayrı düşü-
nülemez. Nitekim, Muhammed 
Esed, “hars”ın etimolojik ana-
lizinden sonra, âyeti şöyle 
yorumlar: “ürünün ve nes-
lin yok edilmesi”, aile hayatı-
nın sarsıntıya uğraması ile ve 
sonuçta bütün bir toplumsal 
yapının çökmesi ile eş anlamlı 
olur. Bu iki yorumun her ikisi-
ne göre de pasaj şu anlama gel-
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Bugün ise, ekinin ve neslin helâki 
yani yapı-bozumuna uğratılması; 

genetik yapısı değiştirilen (GDO’lu) bitki 
ve ürünler, klonlanmış koyunlar  vb. 
olarak karşımıza çıkmakta ve hatta insa-
nın gen yapısı ile oynamaya kadar var-
maktadır. Şer güçlerin genetiğe müda-
halesi, ne yazık ki, geniş bir yelpazede 
sürmekte ve insanlığı topyekun bir fela-
kete sürükleyecek boyutlara ulaş-
mış bulunmaktadır. 
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mektedir: Yukarıda tanımlanan 
zihniyet, genel bir kabul görüp 
sosyal davranışları yönlendirir 
hale gelir gelmez kaçınılmaz 
bir şekilde yaygın bir ahlakî 
çürüme ve sonuç olarak sosyal 
bir çözülme ile noktalanır.5

Kur’ân-ı Kerîm; insanın ya da 
bitki/ürün veya hayvanların fıt-
ratını değiştirme (tağyîr etme) 
düşüncesini bu şer güçlere şey-
tanın emrettiğini beyan eder: 

“Allah onu (şeytanı) lanetle-
di; o da şöyle dedi: «Kesinlikle 
kullarının belirli bir bölümü-
nü kendi tarafıma alacağım. Ve 
mutlaka onları saptıracağım ve 
her durumda onları kuruntula-
ra düşürüp, olmayacak kurun-
tularla aldatacağım. Mutlaka 
onlara emredeceğim de hay-
vanların kulaklarını yaracaklar 
ve yine mutlaka onlara emre-
deceğim de Allah’ın	 yarattığı-
nı	değiştirecekler.» Ve her kim 
Allah’ı bırakıp şeytanı dost edi-
nirse, şüphesiz açıktan açığa 
bir zarara düşmüştür!” (Nisa 
4/118-119)

Âyetteki “Allah’ın yarattı-
ğını değiştirecekler (yuğayyi-
runne)” ifadesindeki “değiş-
tirme/tağyîr etme” fiili; bir 
şeyin zâtını değil şeklini değiş-
tirme anlamındadır. Mesela, 
bir evin, önceki durumundan 
farklı bir şekilde bina edilmesi 
“tağyîr”dir. Yine “tağyîr”; ‘teb-
dil etme’ yani bir şeyi başka 
bir şeyle değiştirme anlamın-
dadır.6  Yani karşınızdaki ürü-
nün zâtı yani kendisi doma-
testir ama şekil ve biçim ola-
rak çok farklı bir hal almıştır. 
Yıkılan ev yeniden yapılmıştır 
ama artık eski ev yoktur orta-
da. Aynen bunun gibi, orta-
da adı/zâtı koyun olan bir var-

lık vardır ama o artık genetiği 
ile oynanmış bir koyundur. Ve 
şimdi sıra insan türündedir.

İmdi, bütün bu açıklama-
lardan şöyle bir sonuca ulaşa-
biliriz:

Ahirete ilişkin hiçbir kaygı 
taşımayan, kendilerini hiç-
bir ahlaki-manevi ilke ile sınır-
lamayan ve şeytanın emri ile 
hareket eden eleddü’l-hısâm 
sınıfı (insanlığın ve hakikatin 
yaman hasımları), dünya haya-
tının tanzimine yönelik parlak 
ve aldatıcı söylemleri, yaldız-
lı sözleri ve ikiyüzlülükleri ile 
insanları ikna ederler ve top-
lumların yönetim sorumlulu-
ğu genellikle bu laf ustaları-
nın ellerine geçer. Asıl niyet-
lerini parlak sözlerle gizleyen 
bu ‘azılı	 düşmanlar’ zümresi, 
iktidara gelince gerçek yüzleri-
ni ortaya koyarlar. İktidarlarını 
ve süfli çıkarlarını sürdürebil-
mek uğruna, kendileriyle bir-
likte tüm insanlığın gelece-
ğini tehlikeye atmaktan bile 
çekinmezler. İnsanları tama-
men kendilerine bağımlı hale 
getirmek ve ‘daha fazla, daha 
fazla’ kazanmak için bitki, hay-
van ve insan türünün gen yapı-
sına bile müdahale etmekten 
çekinmezler. Azgın bir azın-
lığın daha fazla tüketmesini, 
refahtan şımarıp zevk içinde 
yaşamasını sağlamak uğruna 
ekonomik ve toplumsal denge-
leri altüst ederler. Böylece yol-
suzluk, vurgun, soygun, haksız 
kazanç ve her türlü ahlaksızlık 
meşru hale gelir. Ahlaki değer-
ler ve erdemler hoyratça tüke-
tilir. Geleneksel ahlaki kurallar 
yerle bir edilir, kadim değerler 
yok edilir, yerleşik kültür yoz-
laşır... Hasılı; toplumsal haya-

tın her alanında bir bozulma ve 
çürüme baş gösterir.

Toplumları ayakta tutan en 
temel birim olan aile hayatı da 
bu çürümeden fazlasıyla nasi-
bini alır ve yıkıma uğrar. Evlilik 
kurumu ve ailenin çöküşü ise, 
insanlığın geleceğinin kararma-
sı demektir. Buna insan, bitki 
ve hayvan genetiğine müda-
hale de eklenince “topyekün 
çöküş” kaçınılmaz olur. 

İnsan neslinin devamı için 
aileye ihtiyacı ortadan kaldır-
maya çalışan, insanları kendine 
bağımlı kılmak için bitki ve hay-
van genleriyle oynayabilen ege-
men şer odaklar, Kur’ânî ifade 
ile “yaman hasımlar”, böylece, 
bir külli fesada, helâke yani yok 
oluşa zemin hazırlarlar.

Kur’ân-ı Mübîn, bütün 
zamanlar ve mekanlar için 
“apaçık	 bir	 uyarı” niteliğinde-
dir. Ekinin ve neslin helâkine 
dair uyarısı ise, bütün bir insan-
lığı ilgilendirmektedir.

İnsanlar/toplumlar, bu 
“erken uyarı”lardan ders alma-
lı ve başlarına daha büyük fela-
ketler gelmeden azılı düşman-
larına karşı gerekli önlemle-
ri alarak, onların zulmüne ve 
gadrine uğrayanlarla birlik 
olup topyekün bir mücadele-
ye girmelidirler. Bilmelidirler 
ki, Allah’ın yardımı, zalimlere 
karşı mazlumlarla beraberdir.

1  Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’ân, Ba-
kara 2/205.

2  Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, Ba-
kara 2/205.

3  Rağıb el-Isfahani, el-Müfredât, “Ha 
Ra Se” maddesi.

4  Rağıb el-Isfahani, el-Müfredât, “He 
Le Ke” maddesi.

5  Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, Ba-
kara 2/205.

6  Rağıb el-Isfahani, el-Müfredât, “Ğa 
Ye Ra” maddesi.
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Günümüzde gelişen tekno-

lojinin paralelinde gen trans-

ferleri birçok alanda gerçekleş-

miş ve çok ileri boyutlara ulaş-

mıştır. İleri teknikler kullana-

rak hayvan, insan ve bitki gen-

leri, belirli amaçları elde etmek 

için diğer canlılara transfer 

edilmektedir. Gen kaynakları 

insan, hayvan ve bitki olabil-

mektedir. Bu ameliye ile can-

lının DNA’sı, aslı ve öz yapısı 

değişime uğramaktadır. GDO, 

modern biyoteknoloji kullanı-

larak genetik materyali değiş-

tirilmiş olan, insan haricindeki 

organizmadır. İlk kez bu tekno-

loji, 1996 yılında farklı ürünler-

de soya, mısır, kanola ve daha 

sonra da pamukta kullanılma-

ya başlanmıştır.

Bizim burada inceleyeceği-

miz konu, daha çok gıdalar-

da gerçekleştirilmek istenen 

gen transferleridir. Çünkü gıda, 

insanın ve diğer bütün canlıla-

rın temel ihtiyacı ve varlık sebe-

bidir. Gıdasız hayatlarını sür-

dürmeleri mümkün değildir. 

Özellikle insan, yediği ve içti-

ğiyle şekillenir. Gıdada oluşa-

bilecek bozulmalar ve sapma-

lar, önce insanı ve sonra da 

bütün canlı türlerini tehdit ede-

cek düzeydedir. Bundan dolayı, 

gıdayı koruma maksadıyla yapı-

lacak çalışmalar, insanlığa birin-

ci derecede faydalı olacaktır.

Başka kaynaklardan gerçek-

leşen gen transferleriyle oluşan 

bu değişimlerin, öncelik nok-

tasını tohumlar oluşturmak-

tadır. Tohumlarda yapılan bu 

transfer ve farklı birleştirme-

ler, gıdanın tümüyle yapısını ve 

Köksal: “Zaruret 
Durumu Hariç GDO’lu 
Tarım Yapılmamalıdır”

Doç. Dr.  İsmail KÖKSAL  

Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 

Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim 

Üyesi

 

Genetiği	değiştirilmiş	herhangi	

bir	ürünün	yetiştirilmesi,	alınıp	

satılması	veyahut	yenilmesinin	
fıkhen	hükmü	nedir?

Bismillahirrahmanirrahim.
Ve bihi nesteîn, Allah’a hamdle 
ve Rasulü’ne salatla başlayalım.

Genetiği değiştirilmiş ürün, 
doğrudan ilahi yaratmaya 
müdahale sayılır. Bu sebeple 
zaruret durumu hariç GDO’lu 
tarım yapılmamalıdır. Zaruret 
ise terki ölüm veya yıkım geti-
ren sonuçlar demektir. Fakat 

buna ciddi ihtiyaç varsa ve 
bu uygulamayı, dindarlığı-
na ve bilgisine güvenilen ehil 
bir kurul onaylarsa üretilebi-
lir. Bu da faydasının zararından 
daha çok olduğu durumlarda 
ve bu ürünün alternatifi olma-
ması şartına bağlıdır. Böyle bir 
sonuca varmamız, bitki ve hay-
vanların insan lehine yaratılan 
varlıklar olması sebebiyledir. 
Yasaklama gerekçesi ise fıtra-
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özünü değiştirmektedir. Hibrit 

adı verilen bu tohumlar, yetişen 

kendi ürünlerinde dahi tohum 

vermemekte, toprağı da deği-

şik düzeylerde tahrip etmek-

tedir. Onun için bunlara, zürri-

yetsiz veya terminatör tohum-

lar denilmektedir. Bu tohumla-

rı kullanan ülkeler, bugün dışa 

bağımlı hale gelmişlerdir.

Böylesi bir değişime neden 

ihtiyaç duyulmaktadır? Niçin 

tohumların aslı, özü ve yapısı 

farklı kılınmak istenmektedir? 

İnsanlık buna, gerçekten muh-

taç mıdır?

Gıdaların ve organizmaların 

genetiğiyle oynayanların ve bu 

mesleği icra eden şirketlerin bu 

sorulara verdikleri cevaplar, iki 

noktada temerküz etmektedir:

1- Yeryüzünde varolan aç 

insanları doyurmak, açlığı orta-

dan kaldırmak, gıda açlığına 

çözüm bulmak veya oluşabi-

lecek bir kıtlığa karşı önlem 

almaktır. 

2-  Ürün kalitesini artırmak 

ve daha çok verim elde etmek-

tir.

Birinci cevaba baktığımızda, 

karşımıza şu iki temel soru çık-

maktadır: Yeryüzündeki açlık, 

gıda stoklarının olmayışından 

ve gıda yetersizliğinden midir? 

Yoksa bunun sebebi, dünyada 

adaletli gelir dağılımı ve payla-

şımının olmayışı mıdır?

Elbette bu sorulara verile-

cek cevap, gıda yetersizliği ve 

gıdaların yeterli düzeyde stok-

lanmış olmaması değildir. Açlık 

ve dengesizlikteki asıl prob-

lem, dünyaya egemen olmaya 

çalışan vahşi kapitalizmin, yok-

sul halkların yeraltı ve yerüstü 

servetlerini sömürmesi, burala-

rın zenginliklerini sadece kendi 

halklarının refah ve mutlulu-

ğu için harcamasıdır. Bunlarla 

da yetinmeyip, köpeklerinin ve 

evcil hayvanlarının mamaları 

ve bakımları için hoyratça sarf 

etmeleridir.

Ortalama dünya gelirinin % 

80’ini ABD ve gelişmiş Batı ülke-

leri alırken, % 20’si ise dünya-

nın % 80’ini oluşturan Asya, 

Afrika ve Latin Amerika’nın 

yoksul bırakılmış halklarına kal-

maktadır.

Yeryüzündeki gıda rezerv-

leri, iddia edilenlerin aksine 

oldukça fazla, hatta mevcut 

nüfustan daha fazlasını besle-

yecek durumda. 

Modernite adına uygula-

nan politikalar, yarayı daha 

da derinleştirmekte, insanlığın 

geleceğini para ve çok kâr elde 

etme hırsıyla yanıp tutuşan 

uluslararası şirketlerin ve kapi-

talistlerin insafına terk etmek-

tedir. Bu politikalar çerçevesin-

de insanlar, köylerinden alınıp 

şehirlerde sefalet ve perişanlığa 

terk edilmişler, asgari ücretle 

çalışan işçiler konumuna düşü-

rülmüşlerdir. Kötü tarım poli-

tikalarıyla çiftçinin ürünü para 

ettirilmemiş, kıt kanaat geçi-

nen köylüler dahi faiz bataklı-

ğında boğularak faiz ödemeye 

mahkûm hale getirilmiştir.

“FAO’nun açıklamaları-

na göre, iddia edildiği üzere 

o günden bugüne açlık oran-

larında bir düşüş de sağlanma-

mıştır.” (1)

Bu sonuç, GDO’lu tohum 

üreten sınırlı birkaç uluslarara-

sı şirketin işine yaramakta, bu 

tohumlarla insanlığın gıdasını 

ta müdahale hakkımızın olma-
ması ve ekosistemin bütün 
boyutlarını bilemeyişimizdir. 
Çünkü bu gıdalar hem diğer 
varlıklar, hem de insan açısın-
dan büyük hastalık ve komp-
liklasyonlara sebep olabilir. 

Böyle	bir	çaba	Allah’ın	koy-
duğu	yasalara	aykırı	bir	tutum	
olarak	değerlendirilebilir	mi?

GDO’lu ürün çabası, şayet 

hakiki bir ihtiyaç yoksa Allah’ın 
kanunlarına müdahale sayı-
lır. Fakat hakiki ihtiyaç varsa, 
doğrudan bir yasaklama hük-
münün olmaması gerekçesiy-
le zaruret kapsamında değer-
lendirilir.

 
Nüfusu	 artan	 dünyamızda	
açlıktan	 ölen	 insan	 sayısının	
azaltılmasına	 yönelik	 bilim-
sel	 bir	 çaba	 olarak	 sunulmak-

ta	 GDO.	 Böyle	 bir	 gerekçey-
le	 söz	 konusu	 çabalar	 meşru	
ve	 ahlaki	 gösterilebilir	 mi? 
Açlıktan ölen insanları kur-
tarmak için bunun yapıldığı-
nı kabul etmiyorum. Çünkü 
bunu yapan ülkeler genel ola-
rak   aynı zamanda başkalarını 
sömüren ülkeler. Eğer başkala-
rının açlık endişelerini taşısalar, 
onların ellerindeki imkânları 
almazlar ve onları göz göre 
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elinde tutmak istemektedirler. 

“Gıdaya hâkim olan dünyaya 

hâkim olur.” felsefesiyle hare-

ket etmektedirler. 

Eski ABD Dışişleri Bakanı 

Henry Kissinger’in “Eğer ulus-

ların topraklarını ele geçiremi-

yorsanız, onların gıdalarını ele 

geçirin.” (2) sözü bunu doğ-

rulamaktadır. Olayın bu yönü 

görülmeden, fıkıh beyan etmek 

eksik bir tutum olmaktan öteye 

gidemeyecektir. 

Ayrıca üretimin kalitesini 

ve verimini artırmak maksadıy-

la GDO’ya yönelme gerekçe-

si, pek de tutarlı bir gerekçe 

değildir. Çünkü asırlardır çiftçi-

lerimiz ve dünyadaki diğer çift-

çiler, kaliteli organik tohum-

lar kullanarak, hangi toprakta 

hangi tohumların daha verimli 

olduğunu tespit ederek uygu-

lamaktadırlar. Hem de bu, tabi-

ata, çevreye ve canlı sağlığına 

zarar vermeden organik olarak 

gerçekleşmektedir.

Burada GDO ile ilgili bir 

bilim adamının açıklamasına 

yer vermemiz uygun olacaktır:

“Genetik yapı, bir canlının 

tüm özelliklerini etkilemek-

te, bunun için, ortaya çıkan 

değişiklikler, GDO’lu maddele-

ri tüketen kişilerde istenme-

yen bazı sorunlara yol açabil-

mektedir.

Doğal olmayan GDO’lu 

besinlerin insan sağlığı üzerin-

deki etkilerinin henüz tümüy-

le bilinmediğini ifade eden 

bilim adamı; ‘’GDO’ların pek 

çok ciddi olumsuz etkilerinin 

olduğu, deney hayvanlarında 

ortaya çıkmıştır. Bilim çevre-

lerindeki kaygının ve toplum-

daki korkunun nedeni budur. 

Ülkemizde yeni yönetmelik ile 

GDO’lu ürünlerin girişinin de 

belli koşullarla serbest bırakıl-

mış olması, kuşku ve korku-

ları artırmakta’’ diye konuştu. 

           GDO’lu besinlerle, kendi-

lerine zarar veren böcek ve mik-

ropları öldürecek zehirler üre-

tecek genlerin de aktarıldığı-

nı dile getiren bilim adamı, bu 

zehirlerin insanların vücudunda 

birikebileceğini ve zaman için-

de zararlı etkilere yol açabile-

ceğini, GDO’lu patateslerle bes-

lenen farelerin sindirim sistem-

lerinde önemli zararlar oldu-

ğunun belirlendiğini vurguladı. 

            Böcek ilaçlarına dayanık-

lı GDO’lu besinlerde kullanılan 

bazı kimyasal maddelerin kan-

serojen olduğunun bilim adam-

larınca bildirildiğine işaretle, 

bu tür besinleri yiyenlerde ve 

böylece toplumun tümünde, 

antibiyotiklere dirençli mikrop-

ların gelişebileceğini söyledi. 

            Gebe farelere verilen bir 

GDO’nun, doğmamış yavrusu-

nun vücuduna ve yeni doğmuş 

yavrularına da geçtiğinin belir-

lendiğini kaydederek, yapılan 

hayvan deneylerinde geneti-

ği değiştirilmiş organizmalarla 

ve bitkilerle beslenen farelerde 

böbrek yetmezliği, karaciğer 

yetersizliği, ölü doğum sayısın-

da artma, düşük tartılı doğum-

lar ve en geç üçüncü nesilden 

itibaren kısırlığın ortaya çıktı-

ğının görüldüğünü belirtti.”(3)

GDO’lu ürünler üreten fir-

maların, bu ürünlerini yaygın-

laştırmak için değişik ülkeler-

de rüşvet vermekten tutun da 

bilimsel çalışmaları yasaklama-

lar kadar çok farklı etkinlikler-

açlığa mahkûm etmezler. 

Ayrıca dünya kaynakları doğru 

kullanılırsa, kıyamete kadar 

bütün ihtiyaçlara yeter. Çünkü 

rızık endişesini giderici pek çok 

ayet ve hadis var. Diğer yan-

dan dünya üzerinde ve ülke-

mizde kullanılmayan pek çok 

arazi olduğu herkesin malu-

mudur. Dolayısıyla bu arazile-

rin ıslahı düşünülmeden belli 

merkezlerde genetiği değişti-

rilmiş ürünlere gidilmesi makul 

gelmemektedir. Benim kana-

atim, eğer iyi niyetliler istisna 

edilirse, şu anda bunu yapan 

sömürgeci ülkeler tekelleşme 

peşindedirler. Mesela şu anda 

domates çekirdeği konusun-

da Türkiye’nin İsrail’e bağımlı 

olması ve bir kilo domates çekir-

değinin bir kilo altından paha-

lı olması bunu göstermektedir. 

Üstelik bu domates çekirdekle-

ri bir defalığına ürün vermek-
tedir. Böylece bir defa almak 
yetmemekte ve her defasında 
oradan bu çekirdekleri almak 
gerekmektedir. Bu da İsrail’in 
tekelcilik elde etmek istediği-
ni gösterir. Meseleyi Rabbimize 
hamde ve Rasulüne salavatla 
bitirelim. 



Dosya

41ARALIK ‘09 UMRAN

de bulundukları bir bir orta-

ya çıkmaktadır. Bir rüşvet olayı 

da maalesef ülkemizde yaşan-

mıştır:

“GDO’lu “Terminatör 

Geni”ni geliştiren ABD’li şir-

ketin, Türkiye’de denetim-

leri engellemek ve düzmece 

raporlar hazırlamak için Tarım 

Bakanlığı memurlarına rüşvet 

verdiği ortaya çıktı.

Genetik olarak dönüştürül-

müş organizmalı (GDO) ürün-

lere yönelik tartışmalar devam 

ederken, GDO’lu pamuk tohu-

munda dünyanın en büyüğü 

olan ve “Terminatör Geni”ni 

geliştiren şirket olarak anılan 

ABD’li Delta & Pine Land’in 

(DPL) iştiraki Türk Deltapine’ın, 

Türkiye’de Tarım Bakanlığı 

memurlarına 2001-2007 döne-

minde rüşvet verdiği ortaya çıktı. 

Rüşvetin iki nedeni vardı: 

Birincisi tarlalarda dene-

tim yapılmasını engellemek-

ti. Sözleşmeli çiftçilerin Türk 

Deltapine için ürettiği pamuk 

tohumlarının yetiştiği tarlala-

rın, tohumlar Türk Deltapine’a 

verilmeden önce Tarım 

Bakanlığı tarafından denet-

lenmesi gerekiyordu. Şirketin 

verdiği rüşvetlerle denetim-

ler yapılmadı, denetim rapor-

ları masa başında hazırlandı. 

İkincisinde ise tohumların ihra-

catı için Tarım Bakanlığı labo-

ratuarlarında yapılacak numu-

ne analizleri sonrası sertifika 

alınması gerekiyordu. Rüşvetle, 

numune tohumların, ana-

liz öncesi şart olan kimyasal 

ve paketleme işlemlerinden 

geçmeseler bile laboratuarla-

ra gitmeleri sağlandı. Bu skan-

dal Türkiye’de değil ABD’de de 

ortaya çıktı.”(4)

Yine GDO üreten firmala-

rın, sattıkları ürünler üzerin-

de bilimsel araştırma yapılması-

nı yasakladıkları, şayet olumlu 

raporlar çıkarsa onların yayın-

lanmalarına izin verdikleri orta-

ya çıktı.(5)

İslâm Konferansı Teşkilat 

(İKT), GDO’lu ürünler için genel 

manada haram demesine rağ-

men, bu yılki oturumunda iki 

şartın yerine getirilmesi sonu-

cunda helal olabileceğini belirt-

miştir. Buradaki iki şart, deği-

şiklikte kullanılan organizma-

nın da helal olması ve ürünle-

rin üzerinde ‘Genetiği değişti-

rilmiştir’ yazılmış olmasıdır.(6)

Fransa ve Almanya, GDO’lu 

ürünlerin ülkeye girişlerine 

kesinlikle izin vermemektedir. 

Yunanistan da aynı yolu izle-

mektedir. Bazı Avrupa ülkele-

rinde ise, kısmi izinler verilmiş, 

ama kullanımı yasaklanmış-

tır. Venezüella ve Macaristan, 

bütün baskılara direnerek bu 

ürünleri kabul etmemiştir.

Türkiye’de de, Tarım 

Bakanlığı’nın 26 Ekim 2009’da 

yayımladığı yönetmelikle, bir-

takım GDO’lu ürünler yasaklan-

mıştır. Ama bu yasaklamalara 

rağmen, GDO’lu ürünlerin ihra-

cat ve ithalatına izin veren ve 

bunu düzenleyen maddeleriy-

le kendi içinde çelişkileri barın-

dırmıştır.(7) 

Ancak halkın ve STK’ların 

tepkisiyle geri adım atan 

bakanlık, GDO yönetmeliğin-

de bazı değişiklikler yapmıştır. 

Bakanlığın yaptığı değişikliğe 

göre, gıda ve yem, GDO’lardan 

biri ya da birkaçını içerir-

AB, GDO’LU ÜRÜNLERİ 
BİR BİR YASAKLARKEN, 
TÜRKİYE NEDEN 
YERİNDE SAYIYOR?

GİMDES

(Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme 

ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği)

Derneğin ve dernek başkan 

Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer’in 

çalışmalarının önemli bir kısmı-

nı teşkil eden GDO’lu ürünler 
hakkında şimdiye kadar yapı-
lan çalışmalar ve yazıları oku-
mak mümkündür. Bununla bir-
likte ülkemizde son dönemde 
hükümetin çıkardığı yönetme-
likle birlikte yeniden gündeme 
gelen GDO’lu ürünler hakkın-
da Büyüközer şunları kaydetti. 
“Dev tohum şirketlerinde hisse 
sahibi olan sadece bir avuç insa-
nın çok kâr elde etmesi için, yeni 
bitkiler, yeni hayvanlar yarat-

tığını(!) düşünen teknokratlar, 
doğaya ve bütün bir insanlığa 
ihanet etmektedirler. Bu yapılan 
işi bilim diye kutsamaya çalış-
mak ise, bol bol atom bombası-
nın üretilip kullanılmasını savun-
maktan pek farklı değildir.

Doğrudan tüketilmese de 
genetiği değiştirilmiş mısır 
ve soyadan üretilen yağ, un, 
nişasta, glikoz şurubu, sakka-
roz, fruktoz içeren gıdalar; bis-
küvi, kraker, kaplamalı çerez-
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se orana bakılmadan GDO’lu 

kabul edilecektir. Gıda ve yem 

“izin verilmeyen GDO içermesi 

halinde” ithalatına, işlenmesi-

ne, nakline, dağıtımına ve satı-

şına izin verilmeyecektir. En 

önemli değişiklik de, GDO’lu 

ürünlere etiket zorunluluğu-

nun getirilmesidir.(8) Yine de 

yönetmeliğin açıkları devam 

etmektedir.

Burada Mayıs 2009’un 

sonunda “Türkiye Helal 

Standartları” hazırlıklarını biti-

ren ve tamamlayan fıkıh kuru-

lumuzun, standardın 22. mad-

desinde GDO’lu ürünlerle ilgili 

olarak varmış olduğu şu hükme 

yer vermemiz uygun olacak-

tır(9):

“22. GDO’lu (Genetiği 

Değiştirilmiş Organizmalar) 

Maddeler

Maddelerin DNA’sını değiş-

tirerek elde edilen yeni durum 

için, tıp otoriteleri tarafından 

tartışmalar henüz tamamlan-

mış değildir. Devletler de bu 

konuda kendi vatandaşları-

nın sağlığını düşünerek karar-

lar vereceklerdir. Şimdiden 

Avrupa’da bir kısım devletler, 

GDO’lu maddeleri yasaklama-

ya başladılar.

Bu konuyla ilgili olarak tıp 

ilminin açık ve kesin delillerle 

kabulü veya reddi, bu verilere 

dayanarak devletlerin yasakla-

maları gerçekleştiğinde, zarar-

ları ve boyutları belli olan 

maddeler üzerinde, o zaman 

kesin hükümler verilir. Şu anki 

durumları itibariyle meşbuh/

şüpheli kabul edilir.”

Sonuç olarak, başka kay-

naklardan transfer edilen gen-

ler, çok farklı ve önceden kes-

tirilemeyen olumsuzluklara 

neden olabilmekte  ve bir son-

raki nesillerde kısırlık, kemik 

erimesi, kanser ve benzeri has-

talıklara yol açabilmektedir. 

Bunlar, daha çok mısır, soya, 

kanola, pamuk, papaya, doma-

tes, şeker pancarı, çeltik/pirinç 

ve patateste, ürünlerinde ve 

bileşenlerinde gerçekleşmek-

tedir. Böylece GDO’lu ürünler, 

sağlık, çevre, sosyal, ekonomik 

riskler taşıyabilmekte ve orga-

nik tarımı tehdit edebilmekte-

dir. Ondan dolayı, bu tekno-

lojiye ve GDO’lu ürünlere ihti-

yatla yaklaşmamız gerekmek-

tedir.

1- İslâm Hukuku Uzmanı, Fıkıh Kurulu 

Koordinatörü, Helal Ürünler 

Standart Enstitüsü. 

2- Bkz. 20-26 Kasım 2009 Özgün Duruş 

Gazetesi, sayı: 11’de Prof. Dr. R. 

Şeminur Topal ile yapılan söyleşi.

3- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 

Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 

Dr. Faruk Yorulmaz, 10.11.2009 

Anadolu Ajansı’na açıklama; bkz. 

11.11.2009 tarihli www.timeturk.

com haber sitesi.

4- 19.11.2009 Tarihli Gazete Habertürk.

5- Bkz. Ağustos 2009 Scientific 

American Dergisi, Editör yazıla-

rı; www.globalresearch.ca/index.

php?context=va&aid=1473  

6- Bkz. www.haberler.com, 7 Kasım 

2009 haberleri.

7- Bkz. 26.10.2009 tarihli Resmi Gazete, 

sayı: 27388.

8- Bkz. 21.11.2009 tarihli Taraf Gazetesi.

9- Helal Gıda Fıkıh Kurulu, Helal Ürünler 

Standart Enstitüsü-İstanbul.
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ler, pudingler, bitkisel yağlar, 
mamalar, şekerlemeler, çikola-
ta ve gofretler, hazır çorbalar, 
mısır ve soyayı yem olarak tüke-
ten tavuk ve benzeri hayvansal 
gıdalar ile pamuk gibi günlük 
yaşamımızda yer alan çok çeşitli 
ürün yelpazesinde büyük bir risk 
oluşturmaktadır.

Bir başka olumsuz etki ise 
sadece Türkiye’de yetişen bin-
lerce doğal bitki türünün azal-
ma, hatta yok edilme ihtimali-

dir. İnsanlığın geleceğini teh-
dit eden bu gelişmeler karşısın-
da, keşke günlük hayatımızın 
tamamını tehdit altında tutan 
genetik yapıları ile oynanmış ve 
hormonlu ürün, tohum ve katkı 
maddelerinin kullanım ve itha-
latına karşı neler yapabileceği-
miz üzerinde yoğunlaşmış ola-
bilseydik.

İnsanımızın sağlığı ve genetik 
güvenliği bakımından çok haya-
ti önemi haiz olduğuna inan-

dığımız bu konuda gıdarapo-
ru.com sitesinde 2004 yılından 
beri kamuoyunu uyarma ve bil-
gilendirme çalışmalarını sürdür-
meye çalıştık. Daha çok üretici-
nin menfaatini gözeterek geliş-
tirilen gen transferi çalışmaları-
nın, sonuçları itibari ile geniş kit-
lelerin sağlık ve nesil güvenliğini 
tehdit edecek boyutlar arz etti-
ğini çeşitli kaynaklardan aktar-
malar yaparak duyurmaya gay-
ret ettik.”
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Entelektüellik konusun-
da yapılan tartışmalarda en 
kayda değer katkıyı sağlayan 
ve bu alanla yakından ilgilenen 
düşünürlerden birisi Edward 
Said’dir. Öyle ki; Edward Said’in 
“Entelektüel Sürgün-Marjinal-
Yabancı”  isimli eseri, bu konu-
da kalem oynatan yazarla-
rın değinmeden geçemeye-
ceği, kült bir eserdir. Edward 
Said’in 1993 yılında verdiği 
Reith Konferansları’ndan olu-
şan eser; yazarın kendi yaşam 
tarzı ile yakından ilintilidir. Bu 
sebeple yazarın hayatı hakkın-
da sahip olunan genel bilgiler, 
eseri tamamlamakta ve eserin 
daha iyi anlaşılmasına zemin 
hazırlamaktadır.

Edward Said 1935 yılında 
varlıklı bir ailenin çocuğu ola-
rak Kudüs’te dünyaya gelmiştir.  
Babası Amerikan vatandaşı olan 
Hıristiyan bir Filistinli, annesi 
ise Hıristiyan bir Lübnanlıdır. 
Said 1948 yılında ailesi ile bir-
likte Mısır’a göç etmiş ve bu 
dönemde İngilizce’nin dışın-
da herhangi bir dil konuşma-
nın yasak olduğu, koloni okul-
larında okumuştur. Edward 
Said’in Oryantalizm adlı eseri-
ni kaleme almasında bu döne-
min büyük etkisi vardır. Çünkü 
bu dönemde Said, Anglosakson 

kültürünün dışında kalan her-
kesin öteki olduğu fikrinin eği-
timini veren okullarda okumuş 
ve kendi geleneğini diğer gele-
neklerden üstün gören seç-
kinci bir çevrede yetişmiştir. 
1951 yılında Mısır’daki okul-
dan uzaklaştırılan Said, üni-
versite eğitimini Princeton ve 
Harward’a tamamlamış, bu 
süreçte tatillerini Lübnan’da 
geçirmiştir. Daha sonraki yıllar-
da Colombiya Üniversitesi’nde 
dersler vermeye başlamış-
tır. Said İsrail-Filistin savaşında 
Filistin tarafında yer almış ve 
1967’de Filistin’in Milliyetçiliği 
Hareketi’ne katılmıştır. 
Entelektüel duruşun bir gere-
ği olarak mazlumlardan yana 
olmayı tercih eden Edward 
Said bu tutumundan dolayı 
Nazilikle suçlanmış ve hayatı-
nın son anlarına kadar ölümle 
tehdit edilmiştir. Bu konudaki 
tavrını hiç değiştirmeyen Said 
2003’te, 67 yaşında iken son 
nefesini vermiştir.

Said’in yukarıda yer alan 
kısa hayat hikâyesinden anla-
şılacağı üzere, adalet ilkesin-
den ayrılmamak ve mazlumun 
yanında yer almak insanın en 
erdemli eylemlerinden birisidir. 
Nitekim Said eserini de bu min-
val üzerinden kurgular ve ente-

lektüelin her şeyden önce ken-
dine has değerlerinin olması 
gerektiğini belirtir.

Edward Said’in “Sürgün-
Marjinal-Yabancı” alt başlığı-
nı taşıyan “Entelektüel” kita-
bı altı bölümden oluşmakta-
dır. Bu bölümlerde entelektü-
el tipolojisinin genel karakteri 
çizilmeye çalışılmış ve örnekler-
le bu karaktere sahip düşünür-
lerden bahsedilmiştir. Said’in 
radyo konuşmalarının dökü-
münden oluşan kitabın çevirisi 
Tuncay Birkan’a aittir ve kitap 
124 sayfadır.

Kitabın, Entelektüel Neyi 
Temsil Eder? adlı ilk bölümün-
de; kamusal alanda entelek-
tüelin temsil ettiği değerlere 
ve Gramsci’nin hayatı ile ente-
lektüellik hakkındaki görüşle-
rine yer verilmiştir. Bu bölüm-
de entelektüellik konusunda 
Gramsci’den ayrılan Benda’nın 
görüşlerine de yer veren Said; 
genel olarak kamusal alan-
da entelektüelin temsil etme-
si gereken evrensel ilkelerin; 
dürüstlük, adalet, mazlumun 
yanında yer alma vb. değerler 
olması gerektiğini ifade eder. 
Bu bölümde Faucoult,  Sarter 
gibi düşünürlere de atıfta bulu-
nan yazar; Entelektüel’in ama-
cının insan özgürlüğünü ve 

ENTELEKTÜEL; SÜRGÜN, 
MARJİNAL, YABANCI*

FARUK KARAASLAN
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bilgisini artırmak olduğunu 
ifade etmekte ve bu doğrultu-
da Sanayi Sonrası Toplum ve 
Tarihin Sonu gibi tezlere karşı 
çıkmaktadır. Çünkü bu tez-
ler insanlığın gelişiminin son-
landığını ve artık tarihin dura-
ğan bir yapı halini aldığını 
ifade etmektedir. Said’in geliş-
meyi ve özgürleşmeyi teme-
le alan görüşleri bu tezlerin 
imkânsızlığını ifade etmekte-
dir. Bu anlamda Said’e göre 
entelektüel, tarihin sonu geldi-
ği iddiasını geçersiz hale geti-
ren bir oğludur.

Kitabın ikinci bölümü 
Milletler ve Geleneklere Pes 
Etmemek başlığını taşımakta-
dır. Başlıktan da anlaşılabilece-
ği üzere Said bu bölümde; ente-
lektüelin, fikri anlamda kısıt-
layıcısı olabilecek milliyetçilik 
duygusundan ve geleneklere 
bağımlılıktan sıyrılması gerekti-
ğini vurgulamakta ve bu unsur-
ların entelektüelliğin adalet, 
özgürlük, tarafsızlık ilkelerine 

zarar vereceğini belirtmekte-
dir. Nitekim bu sebeple kendi-
si de her türlü gelenekçilikten 
ve milliyetçi fikirlerden uzak 
durmayı seçerek, başka millet-
lerin haksız yere ezilmesi duru-
munda tam bir aktivist olarak 
mücadele etmiştir. Bu bölüm-
de Said entelektüelin görevle-
rinden birinin millet ve gele-
nek duygusundan sıyrılmay-
la yakından ilintili olduğunu 
ifade eder ve bu görevi; “ …
krizi evrenselleştirmek belli bir 
ırkın ya da ulusun çektiği acıları 
daha geniş bir insani bağlama 
oturtup bu deneyimi başkala-
rının acılarıyla ilişkilendirmek-
tir” (sf. 24) şeklinde tanımlar. 
Dolayısıyla millet ve gelenek 
duygusundan sıyrılarak çalış-
malar yapmak hem entelektü-
elliğin niteliği hem de entelek-
tüelin görevini oluşturmakta-
dır. Said’e göre bu hususta bize 
örnek olabilecek en iyi model 
Fanon’dur. Bir Fransız olması-
na rağmen, Fransa’nın sömür-

gesi olan Cezayir’in ayaklan-
masını destekleyen Fanon, mil-
liyetçi duygularına bağlanmak-
sızın gerektiğinde iktidarın kar-
şısında yer almayı tercih etme-
si ve evrensel değerlerin her 
durumda savunuculuğunu yap-
ması bakımından tam bir ente-
lektüeldir.

Kitabın alt başlığı olan 
Sürgün, Marjinal, Yabancı nite-
lemeleri esasında eserin temeli-
ni oluşturmaktadır. Çünkü Said 
entelektüelin sürgün, marjinal 
ve yabancı olduğunu düşünür. 
Daha doğru bir ifadeyle ente-
lektüel olmanın bedeli sürgün, 
marjinal ve yabancı olmaktır. 
Bu esasında, toplumdaki ikti-
dar odaklarının yanında yer 
almamayı ya da iktidarın talep 
ettiği gibi bir aydın olmayı red-
deden düşünürlerin bulun-
duğu durumu ifade etmek-
tedir. Çünkü iktidarın yanın-
da yer almayan ve kendi bildi-
ği doğruyu söylemeyi amaçla-
yan entelektüel, iktidar odak-
ları tarafından ötekileştirilecek 
ve sürgün edilecektir. Buradaki 
sürgün, fikri anlamda gerçek-
leşen bir zaruri göçü ifade etti-
ği gibi fiziki anlamda gerçek-
leşen göçleri de ifade etmek-
tedir. Tıpkı Said’in sürekli bir 
entelektüel olarak vurguladı-
ğı Adorno’ nun İkinci dünya 
savaşında Nazi Almanya’sından 
Amerika’ya sürgün edilmesin-
de olduğu gibi. Edward Said’in 
kitabında ayrı bir bölüm olarak 
ele aldığı bu alt başlık, kitap-
ta yer alan İktidara Hakikati 
Söylemek bölümü ile paralel 
olarak, entelektüelin iktida-
ra karşı konumunun ne olması 
gerektiği hususunu tartışmak-
tadır. Kitabın üzerine kurul-
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duğu bu tartışma, entelektüe-
lin nasıl bir duruş sergilemesi 
gerektiği sorusunun da cevabını 
arama çabasıdır. Said bu husus-
ta; “Dediğim şu. Bir entelektü-
el için gerçekten sürgün olan 
biri kadar marjinal ve yabancı 
olmak, otorite ve güç sahibine 
değil gezgine, alışkanlığa değil 
geçiciliğe ve rizikoya, otorite-
nin belirlediği statükoya değil 
yeniye ve deneye duyarlı olmak 
demektir. Sürgün entelektüel 
cüret ve küstahlığa açıktır, alı-
şılmışın mantığına değil, deği-
şimi ve hareket halinde olma-
yı temsil eder, yerinde saymayı 
değil” (sf. 72) diyerek entelek-
tüelin her türlü iktidarın karşı-
sında olması gerektiğini hatta 
sırf iktidarın karşısında olabil-
mesi için sürgün bir yaşamı ter-
cih etmesi gerektiğini vurgula-
maktadır. 

Edward Said’in eserinde 
altını çizdiği bir diğer önem-
li nokta; amatör ruhlu ve pro-
fesyonel ruhlu entelektüel ara-
sında yapmış olduğu ayrım-
dır. Said’e göre profesyonel-
lik uzmanlaşmayı getirir ve 
uzmanlaşma bir alan üzerin-
de tahakküm kurma sonucu-
nu doğurur. Bu sebeple de pro-
fesyonellik iktidar ya da iktida-
rın yanında olmayı zaruri kılar. 
Amatörlük ise daha sıradan 
olmayı ve profesyonelliğe nis-
peten daha halkla iç içe olmayı 
gerektirir. Amatör olmak aynı 
zamanda iktidarın dışlama-
sı sonrası oluşacak olan tedir-
ginlik durumuna göğüs germe 
anlamı taşır. Çünkü profesyo-
nel entelektüel, profesyonelli-
ğini kaybetmemek adına taviz 
vermekten kaçınmaz. Ama 
amatör ruhlu bir entelektüe-

lin itibar anlamında kaybede-
bileceği çok fazla bir şey olma-
dığından dolayı, benimsediği 
gerçekleri ve gördüğü doğru-
ları, bir şey kaybetme endişesi 
olmadan savunabilir. Böylelikle 
entelektüel, dışlanmayı göze 
alarak amatör ruhunu koruma-
yı başarabilir. 

Said profesyonel ve amatör 
entelektüelin duruşu arasın-
daki farklılığı kitabın Tanrılar 
Hep İflas Eder bölümünde; 
“Profesyonel mesleği yüzün-
den bütün bunlardan (iktida-
ra karşı risk almaktan) uzak 
durmak gerektiğini savunur ve 
nesnellik kılıfına bürünürken; 
amatörü heyecanlandıran şey 
alacağı ödüller ya da kariyerin-
de bir üst basamağa tırmana-
cak olması değil, kamusal alan-
da belli fikirler ve değerleri ken-
dini adayarak savunmaktadır. 
Entelektüel doğal olarak siya-
sal dünyaya yönelir, çünkü aka-
deminin ya da laboratuarın ter-
sine, bu dünyaya tüm bir toplu-
mu ya da milleti yönlendiren ve 
Marx’ın dediği gibi, entelektü-
eli yorumlamayla ilgili görece 
kopuk sorunlardan toplumsal 
değişim ve dönüşümle ilgili çok 
daha önemli sorunlara götü-
ren iktidar ve çıkar kaygıları-
na hayatiyet verir.” (sf. 92) şek-
linde ifade eder ve entelektüe-
lin itibar görmeyen bir amatör 
olduğunu vurgulayarak, iktidar 
entelektüel ilişkisini belirtme-
ye çalışır.

SONUÇ
Edward Said kendi yaşam 

tecrübeleri dolayısıyla entelek-
tüel duruşun ne anlama geldi-
ği hususunun üzerinde derinle-
mesine durmuş ve bu konunun, 

sosyal bilimlerin gündemine 
girmesinde büyük rol oynamış-
tır. Şüphesiz onun entelektü-
el algısı evrensel değerle örülü-
dür. Fakat her şeyi ile evrensel-
lik duygusuna boğulmak insa-
nın sosyal bir varlık olması olgu-
suyla çelişmektedir. Dolayısıyla 
entelektüellik hususunda esas 
olan, evrensel bir tip olmaktan 
ziyade bazı evrensel değerle-
rin savunuculuğunu yapmaktır. 
Bu evrensel değerlerin başın-
da adalet gelmektedir. Bizim 
kültürel ve dini geleneğimizin 
temelini oluşturan adalet duy-
gusu bu anlamda, modern dün-
yanın üretmiş olduğu özgürlük, 
demokrasi, insan hakları gibi 
sonradan üretilmiş kavramların 
çatısını oluşturmaktadır. Sonuç 
olarak entelektüel kişi demok-
ratik, özgür, sosyalist, liberal 
vb. olmaktan ziyade adil olan 
kişidir. Adil kişiyi modern dün-
yaya entelektüel olarak taşıyan 
husus ise aydın görüşlü olmak-
tır. Bu anlamda aydın ile ente-
lektüel arasında köklü bir ayrım 
bulunmaktadır. Edward Said’in 
bu eseri günümüz entelektüeli-
ni tanımlamış olsa da aydın ile 
entelektüel arasındaki ayrımı 
göz ardı etmiştir. Bu anlamda 
esasında eser batı paradigma-
sı içerisinden yazılmıştır. Bütün 
bunlara rağmen eser, Said’in 
günümüz düşünürlerini adalet 
ilkesine göre kategorilere ayır-
ması ve entelektüeli ayrı bir 
safta değerlendirmesi bakımın-
dan okumaya değerdir. 

* SAİD, Edward(2004), Entelektüel; 
Sürgün, Marjinal, Yabancı, Ayrıntı ya-
yınları, İstanbul.
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Canlıların yaşayıp gelişebil-

meleri için su, hava, toprak, 

besin maddeleri ve güneş ener-

jisi mutlaka gerekli olan unsur-

lardır. Su bütün canlılarda çok 

miktarda bulunan temel bir 

maddedir. Susuz hayat düşü-

nülemez ve suyun yerine bir 

başka madde ikame edilemez. 

İnsan vücudunun % 65’i, kanın 

%85’i, kasların % 75’i sudan 

oluştuğu gibi bitkilere ait taze 

ağırlığın % 75’i sudan ibarettir. 

Suyun yokluğu insanlığı açlı-

ğa ve birçok hastalıkların orta-

ya çıkmasına, sanayinin çökme-

sine neden olacağı gibi; suyun 

çokluğu ve kontrol edilemezli-

ği ortalığın yıkılıp savrulmala-

rına, dağların taşların birbirine 

katılmasına, evlerin yıkılmasına 

vb. felaketlere sebep olur. Su 

ekolojik açıdan da önemli rol-

lere sahiptir. Yalnız çevre üze-

rinde değil cansız çevre üze-

rinde de önemli işlevlere sahip 

bulunmaktadır. Su aynı zaman-

da bir ekonomik kaynaktır, 

sanayi malıdır, dünyadaki taşı-

macılığın ana yol güzergâhıdır.

Su hayattır, hayat suda baş-

lamıştır. Büyük medeniyet-

ler büyük su yolları üzerinde 

kurulup, gelişmiştir. Nil Nehri 

Mısır Uygarlığı’nı, Dicle ve Fırat 

Mezopotamya uygarlıklarını, 

Ganj ve İndus Hint Uygarlığı’nı, 

Sarı Nehir de Çin Uygarlığı’nın 

gelişmesini sağladı.

Bizim kültürümüzde su kut-

sal bir madde olarak değer-

lendirilmektedir. Su bizim 

ata sözlerimizin, şiirlerimizin, 

hikâyelerimizin ana konusunu 

teşkil etmiştir. Dini inançlarımız-

da temizlik ve temiz su olma-

dan ibadetler yapılamamakta-

dır. Onun için atalarımız kendi-

lerine verilen bir bardak suyun 

ardından suyu getirene, “Su gibi 

aziz ol!” diyerek suya verdikleri 

değeri, suya duyulan sevgi ve 

saygıyı ifade etmişlerdir. 

Tarih boyunca su, insanlık 

düşüncelerinin gelişmesinde rol 

oynayan maddelerin en önem-

lisidir. Bir toplumun ekonomik, 

sosyal ve endüstrideki gelişme-

sini etkileyen temel maddeler-

den birisi olan suyun, dünya-

da sanıldığı kadar bol olma-

dığı son yıllarda iyice ortaya 

çıkmış bulunmaktadır. Bu ger-
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“SU YOK GELECEK YOK”
MEHMET KAYA 
ASKİ Teftiş Kurulu Başkanı

“Hiç kimse çok şey yapabileceği için, hiçbir şey yapmamayı tercih eden  
birisi kadar büyük bir hata yapamaz” 

•	 Kullanılabilir	 suyun	%	70’i	 tarımda,	%	22’si	 sanayide,	%	8’i	 içme-kullanma	
suyu	olarak	değerlendirilmektedir.

•		1955	 yılında	 7	 ülkede	 su	 kıtlığı	 var	 iken	 (Malta,	 Suudi	 Arabistan,	 Tunus,	
Kıbrıs,	 İsrail,	 Cezayir,	Kuveyt),	 1990	yılında	bu	 sayı	 20	ülkeye	yükselmiştir.	
2025	yılında	bu	sayının	31’e	yükseleceği	tahmin	edilmektedir.

•		Her	yıl	 1,5	milyon	 çocuğun,	 temiz	 su	olmaması	nedeni	 ile	 ishalden	öldüğü	
açıklanmıştır.
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çek 2002’de Jahannerburg’de 
düzenlenen II: Dünya Çevre 
Zirvesi’nde “Su yok gelecek 
yok”  sloganı ile vurgulanmıştır.

Bugün dünyaya bakıldığın-
da dünyanın %70’inin su oldu-
ğu, dünyadaki toplam su potan-
siyelinin 1.388 milyon km3 oldu-
ğu, bunun 1.340 milyon km3  (% 
96,5)’ünün denizlerde tuzlu su 
şeklinde bulunduğu, ancak 48 
milyon km3 (% 35)’ünün kara-
larda olduğu hesaplanmakta-
dır.  Karalardaki suyun % 2’si 
buzul, % 1,5’u da kullanılabilir 
sudur. Dünyadaki suyun % 99’u 
hemen kullanılabilir durumda 
değildir. Kullanılabilir suyun % 
70’i tarımda, % 22’si sanayi-
de, % 8’i içme-kullanma suyu 
olarak değerlendirilmektedir. 
Sanayide su kullanma oranı 
gelişmiş ülkelerde % 50-80 
olduğu halde, üçüncü dünya 
ülkelerinde bu % 10-30 arasın-
da değişmektedir. 

Ülkemizde kullanılabilir su 
potansiyeli 112 milyar m3 civa-
rındadır. Bunun 98 milyar m3’ü 

yer üstü, 14 milyar m3’ü ise yer 
altı suyudur. Bu suyun 40.1 mil-
yar m3  (% 36)’ü kullanılmakta-
dır. Potansiyel kullanılmayan % 
64’lük su için yatırım yapmak 
gerekmektedir. Bu yatırımların 
2025 yılına kadar bitirilmesi DSİ 
tarafından planlanmaktadır.

Son verilere göre ülkemizde 
kullanılan suyun% 70’i tarımsal 
sulamada, % 20’si endüstride, 
% 10’u’da içme-kullanma suyu 
Su planlamacılarına göre, bir 
ülkede su kaynaklarının yeter-
liliği, kişi başına yıllık yenilene-
bilir tatlı su miktarı ile değer-
lendirilmektedir. Bu değerin 
10.000 m3 üzerinde olan ülke-
ler su zengini, 3.000-10.000 m3 

arası olan ülkeler yeterli suyu 
olan ülkeler 1.700-3.000 m3 
arasında olan ülkeler su sıkıntı-
sı olabilecek ülkeler 1.000-1700 
m3 arasında ise daha ciddi bir 
durum olduğu ve bu ülkele-
rin “su baskısı” altında bulun-
dukları var sayılır. Bir ülkede su 
miktarı 1.000 m3’ün altında ise 
o ülkenin “su kıtlığı”na düştü-
ğü kabul edilir. Bir ülkede yeni-
lenebilir tatlı su miktarı genel-
likle sabit olduğundan, nüfus 
artışı ve sanayinin gelişmesiy-
le kişi başına düşen su mikta-
rı azalır.

Uluslararası Nüfus 
Hareketi’nin, nüfus çevre prog-
ramı çerçevesinde 100 ülke 
için 1955, 1990 ve 2025 yılla-
rına ait kişi başına yenilenebi-
lir tatlı su endeksleri esas alı-

narak bir sıralama yapılmıştır. 
Bu sıralanmaya göre 1955 yılın-
da 7 ülkede su kıtlığı var iken 
(Malta, Suudi Arabistan, Tunus, 
Kıbrıs, İsrail, Cezayir, Kuveyt), 
1990 yılında bu sayı 20 ülke-
ye yükselmiştir. 2025 yılında bu 
sayının 31’e yükseleceği tahmin 
edilmektedir.

Ülkemizde kişi başına düşen 
yenilenebilir tatlı su mikta-
rı 1995 yılında 8509 m3 iken, 
1990 yılında 3626 m3’e düşmüş 
2006 sonu itibari ile bu rakam 
1.450-1.600 m3 arasında oldu-
ğu hesaplanmaktadır. Bu değer-
lendirmeler dikkate alındığın-
da ülkemizde su kıtlığının söz 
konusu olmadığı, ancak “su 
baskısı” altında bulunan ülke-
ler arasına girdiğimiz söylenebi-
lir. Bu durum suyumuzun sinyal 
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vermeye başladığının bir göster-
gesidir. Ülkemizin nüfusunun 
2030 yılında 80 milyon olaca-
ğı ve Prof. Dr. Zekai ŞEN’e göre 
2050 yılında kişi başına düşen 
su miktarının 1.240 m3 olacağı 
tahminleri yapılmaktadır.

Bilim adamları sağlıklı ve 
çağın ihtiyaçlarını karşılaya-
cak bir hayatı sürdürmek için 
kişi başına günlük 150 lt. su 
tüketilmesi gerektiğini ileri sür-
mektedir. Bu oran ülkemizde 
110 lt. civarındadır. Türkiye’de 
kişi başına düşen su potansi-
yeli dünya ortalamasının 1/7’si 
kadardır.

Günümüzde tatlı su kaynak-
ları iklim değişikliği, kirlenme, 
nüfus artışı ve sanayinin geliş-
mesi ile giderek kıt bir kay-
nak haline gelmektedir. Durum 

o kadar ciddidir ki bu yüzyıl-
da çıkabilecek savaşların nede-
ninin su olacağı, bu nedenle 
su kaynaklarına sahip olma-
nın, enerji kaynaklarına sahip 
olmakla yer değiştireceği bir-
çok uzman tarafından vurgu-
lanmaktadır. Dolayısıyla su kay-
naklarının korunması ve gele-
cek nesillere sağlıklı bir şekilde 
aktarılması aynı zamanda bir 
ulusal güvenlik konusu olmak-
tadır.

Dünyada suyun tüketimi her 
20 yılda 2 kat artmaktadır. Bu 
artış, nüfus artışının 4 katın-
dan daha büyüktür. Bu verile-
re göre bugün 1 milyar insan su 
kıtlığı ile karşı karşıyadır. 2025 
yılında su kıtlığının 2,5 milyar 
insanı etkileyeceği tahmin edil-
mektedir.

UNICEF’in 29 Eylül 2006 
tarihinde Cenevre’de yaptığı 
değerlendirmede, dünyaya acil 
durum çağrısı yapılarak 

• Hergün 4.000 çocuğun 
susuzluktan öldüğü,

• 125 milyondan çok çocu-
ğun içme suyu kaynağının 
olmadığı yerlerde yaşadığı,

• Her yıl 1,5 milyon çocuğun, 
temiz su olmaması nedeni ile 
ishalden öldüğü açıklanmıştır.

BM tarafından yaptırılan 
çalışmalarda, su kaynaklarına 
her gün 2 milyon ton endüst-
riyel atık karıştığını, 2,5 mil-
yar insanın atık suları arıtacak 
sistemlerden uzak yaşadığını, 
her yıl 10 milyon kişinin ölümü-
ne sebep olan hastalıkların % 
80’ninin sudan kaynaklandığını 
ortaya koymaktadır.

Küresel ölçekte hızla artan 
nüfus, gelişen sanayi sınırlı 
su kaynakları üzerindeki bas-
kıyı artırmış, bunun sonuçla-
rı 70’li yılların sonundan itiba-
ren dünya kamuoyunun gün-
demine girmeye başlamıştır. İlk 
kez 1972 yılında Stokholm’de 
düzenlenen konferans sonun-
da yayınlanan “Stokholm 
Deklerasyonu”nda çevre ile 
ilgili sorunlar arasında suya da 
yer verilmiştir. Ancak 1977’de 
Mardel Plato’da düzenlenen 
“BM Su Konferansı”ında su ve 
toprak kaynaklarının korun-
ması, kullanılması ve yönetil-
mesi konusunda birtakım ilke-
ler ortaya konmuştur. Her yıl 
22 Mart’ta kutlanan Dünya Su 
Günü’nün bu yılki konusunu “Su 
Kıtlığı ile Mücadele” oluştur-
maktadır. Birleşmiş Milletler’in 
“Yaşam İçin Su” Uluslararası 
Eylem Dönemi (2005-2015) faa-
liyetleri devam etmektedir. 22 
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Ülkemizde kişi başına düşen yeni-
lenebilir tatlı su miktarı 1995 yılın-

da 8509 m3 iken, 1990 yılında 3626 m3’e 
düşmüş 2006 sonu itibari ile bu rakam 
1.450-1.600 m3 arasında olduğu hesap-
lanmaktadır. Bu değerlendirmeler dik-
kate alındığında ülkemizde su kıtlığının 
söz konusu olmadığı, ancak “su baskısı” 
altında bulunan ülkeler arasına girdiği-
miz söylenebilir. Bu durum suyumuzun 
sinyal vermeye başladığının bir göster-
gesidir. Ülkemizin nüfusunun 2030 yılın-
da 80 milyon olacağı ve Prof. Dr. Zekai 
ŞEN’e göre 2050 yılında kişi başına düşen 
su miktarının 1.240 m3 olacağı tah-
minleri yapılmaktadır.
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Mart’ta Mexico City’de gerçek-
leştirilen 4. Dünya Su Formu 
sonunda alınan kararla 5. 
Dünya Su Formu 2009 yılında 
İstanbul’da yapılmıştır. 

Birleşmiş Milletler’in tes-
pit ettiği 30 afetin, birincisi 
kuraklıktır. Bu durum kurak-
lıkla mücadelenin çok önem-
li olduğunun bir göstergesi-
dir. Bu bize, su kaynaklarının 
verimli kullanılmasını sağlamak 
için gerekli olan evrensel kural-
ları, suya ilişkin bilim ve tekni-
ği geliştirmemizi ve su yöneti-
minin nasıl yapılacağını, sudan 
faydalanmanın yollarının nasıl 
olması gerektiğinin bilinmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bilindiği 
gibi her yıl buharlaşma sure-
ti ile bulutlara intikal eden ve 
sonrada yağmur olarak yere 
inen su miktarı 40 bin km3’tür. 
Ancak insanoğlunun bulutla-
rın ne zaman geleceğini, suyu-
nu nereye ve ne kadar bıra-
kacağını kontrol etmesi şimdi-
ki imkânlarla mümkün değil-
dir. Bu durumda, doğa olay-
larını kendi lehimize kullana-
bilmemiz için doğa kanunları-
nı bilmeye ve buna göre ted-
bir almaya mecburuz demektir. 

Suya erişim hakkı temel 
insan haklarından birisi-
dir. Çünkü su, insanca yaşa-
mak için gerekli olan temel 
bir ihtiyaç maddesidir. Avrupa 
Topluluğu’nun su politikala-
rının temel esaslarından biri-
si, “Su; sellerin olumsuz etkisi-
ni azaltmak veya önlemek ve 
kuraklıkların etkisini en aza 
indirmek için yönetilmelidir.” 
ilkesidir.

Dünyada ve Türkiye’de su 
yönetiminin nasıl olduğuna 
ilişkin değerlendirme yapmak 

bu çalışmanın kapsamı dışın-
da olup, ayrı bir çalışma konu-
su olmakla birlikte, dünya-
da “ Talep Yönetimi” şeklin-
de geliştirilen yeni su kaynak-
ları yönetimi anlayışı, su kul-
lanma konusunda toplumsal 
bilincin geliştirildiği bir yapı-
ya ihtiyaç duyar. Su kaynak-
ları yönetim yapısı su kaynak-
larının envanterinin çıkarılma-
sı, ülkenin sosyal ve ekonomik 
kalkınma planlarının uygulana-
bilir şekilde düzenlenmesiyle, 
mali sistemin bu planları finan-
se edebilir şekilde düzenlenme-
si ile mümkündür.

Suyun kullanımı hem tabi-
atla, hem insanlar arasında bir 
paylaşım ahlakının yerleşmesi-
ni zorunlu kılmaktadır. İnsan 
ve canlı hayatı için bu kadar 
önemli olan bir kaynağın koru-
ma altında olması ve adil pay-
laşımı tüm insanlar için uyul-
ması gereken evrensel bir kural 
olmalıdır.

Su tasarrufu konusunda 
toplumsal bilincin geliştirilme-
si, su tasarrufunun bir yaşam 
tarzı haline getirilmesi, su temi-
ni ve işletmecisi kurumlardan 
kullanıcılara kadar herkesin 
su tasarrufuna önem verme-
si bir zorunluluk halini almıştır. 
Tasarruf tedbirlerine uymak, 
ibadet yapmak için akan nehrin 
kenarında abdest alırken bile 
tasarruflu davranmayı öğütle-
yen bir dinin mensupları için 
uyulması zor olan bir davranış 
biçimi olmamalıdır.

Kızılderililer:  “-Son nehir 
kuruduğunda

-Son ağaç kesildiğinde
-Son balık tutulduğunda 

beyaz adam parasının yenmeye-
cek bir şey olduğunu anlayacak”

Bu uyarıları şimdiye kadar 
dikkate almayan insanlık, ken-
disine hayat veren nehirleri, 
denizleri, su kaynaklarını kir-
letti, ormanları yok etti. Sanayi 
geliştirdi, fabrikalar kurdu, 
kazandığı paraları bankala-
ra doldurdu. Ancak paranın 
yenmeyecek bir şey olduğunu 
anlamanın zamanı geçmekte-
dir. Herkes üzerine düşen göre-
vi yapmalıdır.

1. Postel S., Sürdürülebilir Bir Su 
Stratejisi Yaratmak, Tema-Tübitak 
Ortak Yayını, 1996.

2. Kepel Prof. Dr. Necmeddin,  Ekolojik 
Sorunlar ve Çözümleri, TÜBİTAK 
Yayınları.

3. Çelikel S.,  Türkiye Su Stresinde, 
Cumhuriyet, 15 Ocak 2005.

4. Pamukçu K.,  Su Politikası, Bağlam 
Yayınları.

5. Günay Gültekin, Türkiye Su 
Politikaları, Su Vakfı Yayınları.

6. Korkmaz Aziz,  Dünya Su Sorunları 
ve Stratejileri, Asam Yayınları. 

7. Avcı  İlhan,  TMMOB Su Politikaları 
Kongresi (2006)  Bildirileri.

8. AB Su Çerçeve Direktifinin Türkiye 
Uygulaması.

9. Özlü H.,  “Taşkın ve Güvenlik” 
Suya Bağlı Afetlerin Etkilerinin 
Azaltılmasında Yaşanan Sorunlar Ve 
Çözüm Yolları, 22 Mart Dünya Su 
Günü Paneli 2004.

10. Www.Globalenerji.Com.Tr.
11. www.Dsi.Gov.Tr.
12. MTA’ya Göre “Türkiye Su Fakiri”, 

Referans Gazetesi 20.05.2007.
13. Ayub Mahmood (BM Mukim 

Koordinatörü), “Suyun Her Damlası 
Önemli”, Radikal, 23.05.2007.

14. Kanber Prof Dr. Rıza, “Türkiye’deki 
Su Kaynakları Potansiyeli”, TMMOB 
Su Politikaları Kongresi 2006.

15. Keloğlu Doç. Dr. Nejat, “Türkiye’deki 
Su Kaynaklarının Gelecekteki 
Kullanımı”, TMMOB Su Politikaları 
Kongresi 2006.

16. Kepel Prof Dr. Necmeddin, Dünyada 
Su, İnşaat Sanayi Dergisi, Nisan 2007.

17. Şen Prof. Dr. Zekai,  22 Mart 
Dünya Su Günü 2006, İ.Su Genel 
Müdürlüğü Yayınları.
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Müslümanların ikinci halifesi 

olan Hz. Ömer’in (r.a) hilafet 

yıllarında, Suriye ve Filistin 

bölgesi ile birlikte Kudüs ve 

Şam gibi kadim şehirler de 

fethedilmişti. Buralarda 

yaşayan Hıristiyan, Yahudi vb. 

ahali, huzur içinde yaşamaya 

devam ettikleri gibi, kilise ve 

havralarında rahatça ibadet-

lerini sürdürebilmekteydi. 

Fetihten bir süre sonra 

Hz. Ömer (r.a) bölgeyi ziyaret 

etti. Bu ziyaret esnasında Hz. 

Ömer’in (r.a) başından geçen 

aşağıdaki olay, üzerinde derin-

lemesine düşünülecek ve birçok 

dersler alınacak bir ibret vesikası 

niteliğindedir.

Hz. Ömer (r.a.) bölgedeki 

bir kilisenin yanından geçerken 

duraklar ve o kilisenin rahibi ile 

görüşmek ister.

Kilisenin rahibine:

-“Müminlerin Emiri sizinle 

görüşmek istiyor!” diye haber 

verilince, rahip kiliseden çıkar 

ve hürmetle Hz. Ömer’in (r.a) 

yanına gelir. 

Hz. Ömer (r.a), karşısında 

hastalanmış, beti benzi kaçmış, 

yorgun ve adeta dünyayı terk 

etmiş bir yaşlı zât bulur. Onun 

bu halini görünce de ağlamaya 

başlar… 

Görüşme tamamlandıktan 

sonra, orada bulunanlardan biri, 

Hz. Ömer’in (r.a) niçin ağladığını 

merak eder ve ona şöyle der: 

-“Ey Müminlerin Emiri! Onun 

bir Hıristiyan olduğunu bildiğiniz 

halde niçin ağladınız?” 

Hz. Ömer (r.a), soruyu soran 

kişiye şu cevabı verir:

-“Bunu	 biliyorum.	 Fakat	

ona	 acıdım	 ve	 Cenabı	 Hakk’ın	

âyetlerini	 (Ğâşiye sûresi, 3-4) 

hatırladım.	Onun	yorgunluğuna,	

bitkinliğine	rağmen	ateşe	girecek	

oluşuna	acıdım.”*

***

Hz. Ömer’in (r.a) o yaşlı 

rahibin perişan halini görünce 

hatırladığı âyetler şunlar:

“Çalışmış,	 fakat	 boşuna	

yorulmuştur.”	

“Son	 derece	 sıcak	 bir	 ateşe	

girecektir.”

(Ğâşiye sûresi, 88/3-4)

Bir zamanlar, cahiliye döne-

minde kendi kız çocuğunu 

gözünü kırpmadan diri diri 

toprağa gömebilecek kadar katı 

kalpli ve acımasız olan Ömer’in 

(r.a), İslam’la şereflenip Kur’ân’la 

kalbini yumuşattıktan sonra, 

yaşlı bir rahibin, batıl inancı 

uğruna bir ömür tüketip de 

sonunda Cehennem’e girecek 

olmasına acıyıp ağlaması; hem 

O’nun hayatında gerçekleşen 

muazzam değişimi görmemiz 

açısından hem de örnek bir 

Müslüman’ın merhametinin 

sınırlarını keşfetmemize imkan 

vermesi bakımından son derece 

önemli ve anlamlıdır. 

İnsan, bu tür örnekleri 

CEHENNEMLİKLER İÇİN 
AĞLAMAK...

ABDULLAH YILDIZ

“Çalışmış,	fakat	boşuna	yorulmuştur.”	
“Son	derece	sıcak	bir	ateşe	girecektir.”

(Gâşiye sûresi, 88/3-4) 
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okudukça, “nereden nereye!” 

demekten kendini alamıyor!..

Hz. Ömer (r.a), ömrü batıl bir 

inanca hizmet peşinde geçmiş 

bir piri fâninin Cehennem’e 

girmesine üzülüp ağlıyor. “Keşke 

hidayete erse de Cehennem’e 

girmekten kurtulsa” diye 

düşünüyor. Elbette Hz. Ömer 

(r.a), onu, Allah’a eş koşmanın 

yani şirkin açık bir şekli olan Teslis 

inancından vazgeçerek Tevhid 

dini olan İslam’a inanmaya davet 

etmiş olmalıdır. Kuvvetle muht-

emeldir ki ona; “De	 ki:	 Ey	 kitap	

ehli!	Sizinle	bizim	aramızda	ortak	

olan	 bir	 söze	 geliniz.	 Allah’tan	

başkasına	 kulluk	 etmeyelim,	

O’na	hiçbir	şeyi	eş	tutmayalım	ve	

Allah’ı	bırakıp	da	kimimiz	kimim-

izi	 ilâhlaştırmasın.” (Âl-i İmran 

3/64) ayetini de okumuştur. Bu 

konuda bir bilgiye sahip değiliz. 

Ama bildiğimiz bir şey var ki; Hz. 

Ömer (r.a) başta olmak üzere, 

ashab-ı kirâmın tüm çabaları, 

insanları kula kulluktan veya 

başka nesnelere, varlıklara kul-

luktan kurtarıp “yalnızca Allah’a 

kul olmalarını” sağlayarak 

Cehennem’e girmelerine engel 

olmaktır. Kuşku yok ki, insanları 

Cehennem’e sürüklenmekten 

kurtarma çabasında olan insan, 

öncelikle merhameti kuşanmış 

insan olmalıdır. 

Hz. Ömer’i (r.a) ağlatan, 

işte bu merhamet duygusudur. 

Bu merhamet hissi ve insanları 

Cehennem’den kurtarma arzusu 

olmasa, Ömer’in (r.a) Suriye’de, 

Irak’ta, İran’da ne işi olabilirdi?

İşte, Ömer’i “Hazreti Ömer 

radıyallahu anh” yapan, 

“Müminlerin Emiri” yapan bu 

hasletlerdi.

Onlar, Rasûlüllah’ın (s.) rahle-

i tedrisinden geçmişler, gönül-

lerini Kur’ân’la yoğurmuşlardı. 

Ve onlar, kendilerini taşlayıp 

şehid eden şehir (muhteme-

len Antakya) halkına acıyarak; 

“keşke	 kavmim	 bilseydi” diyen 
Yasin Ehli’ni kendilerine örnek 
almışlardı (Yasin 36/26-27):

	 “(Kavmi	 onu	 öldürdüğünde	
kendisine):	 “Cennete	 gir!”	
denildi.	 O	 da,	 “Keşke	 kavmim,	
Rabbimin	 beni	 bağışladığını	 ve	
beni	ikram	edilenlerden	kıldığını	
bilseydi!”	dedi.” 

Bugünün Müslümanları da, 
isminin Habîbü’n-Neccâr olduğu 
söylenen Yasin Ehli’ni ve Hz. 
Ömer’i örnek alarak, insanlara 
merhametle yaklaşmalı, şu “mer-
hametsiz” çağda “merhameti 
kuşanan” insanlar olmalıdırlar. 

Asıl gayeleri Allah’ın rızasını 
kazanmak olan Müslümanlar, 
insanları Cehennem’e gönder-
mek için değil, Cehennem’den 
kurtarmak için çabalamalı ve 
Allah’ın rahmetinin geniş, af ve 
bağışlamasının da çok olduğunu 
unutmamalıdırlar, vesselam.

*  Muhammed Yusuf el-Kandehlevi, 

Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yay., 1/49.
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Vaktiyle bulunduğu küçük yerde geçim 
sıkıntısı çeken dürüst ve temiz yaratılışlı genç 
bir adam, bir gün memleketine çok uzakta 
bulunan bir şehir merkezine giderek iş bulup 
çalışmaya, kendine yeni bir hayat düzeni kur-
maya karar verdi. Bu niyetle vakit kaybet-
meden hazırlanıp yola koyulur. Genç adam 
bu yolculuğu sırasında yorum ve açıklaması 
kendisi için imkânsız olan birtakım olaylarla 
karşılaşır. 

Bunlardan biri şuydu: Bazı kimseler bir tar-
laya buğday ekiyorlar, ekilen buğdaylar hemen 
yetişip olgunlaşıyor, onlar da hiç vakit kaybet-
meden hasat ediyorlar, sonra bunları ateşe 
verip yakıyorlardı.

İkinci olarak şuna şahit olmuştu: Bir 
adam büyük bir taşı kaldırmaya çalışıyor, 
kaldıramıyor; ama bu taşa bir tane daha ekley-
ince kaldırabiliyor, bir üçüncüyü ekleyince 
daha da rahat kaldırabiliyordu.

Şahit olduğu bir başka olay da şu idi: Bir 
adam bir koyuna binmiş, onun üzerine birkaç 
kişi daha binmiş koşturuyorlar, arkalarından 
birileri de onlara yetişmek için çabalıyor ama 
yetişemiyorlardı. 

Adam bunlarla kafası karışmış bir halde 
uzun yolculuğun nasıl geçtiğini anlamadan 

şehrin kapısına geldi. Burada nurani bir ihti-

yar kendisini durdurup nereden geldiğini, 

niçin geldiğini yolculuğun nasıl geçtiğini sordu 

Adam her şeyi anlattı ve yolda karşılaştığı 

alışılmamış hadiseleri de serüvenine eklemeyi 

unutmadı. Bunun üzerine ihtiyar bu genç 

adama rastladığı olayları bir bir açıkladı: 

Senin yolda ilk rastladığın buğday ekip 

hemen hasat eden ve sonra ateşe verip 

yakan insanlar, iyilik edip de onu sağda solda 

konuşarak değerini sıfıra indiren insanları sim-

geler. 

Taş kaldırmaya çalışan kimse de şunu 

anlatır: İnsana ilk işlediği günah ağır gelir, 

onun altında ezilir ama ona tevbe etmeden 

başka günahlar işlemeye devam ederse artık o 

günahlar ona hafif gelmeye başlar. 

Koyun ve ona binenlere gelince, koyun 

cennet hayvanıdır, sırtındakileri cennete 

taşımaktadır. Koyuna ilk defa binen âlimlerdir. 

Ondan sonra binenler her sınıftan mümin-

lerdir. Bunlara yetişmek için koşanlar ise 

inançsızlardır…

Garip Olaylar
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İnsan ve toplum gerçekliği 

üzerine düşünme alanında kar-

şılaşılacak en önemli hususlar-

dan biridir “değişim ve dönü-

şüm” meselesi. Zira tabiatı gereği 

hayat boşluk kabul etmemekte; 

ister istemez -olumlu veya olum-

suz- herhangi bir izlekte değişi-

me, başkalaşıma maruz kalmak-

tadır. Karşılıklı ve aynı zaman-

da nedensel bir ilişki ağı içerisin-

de değişen bireysel ve toplumsal 

hayata anlam ve değer kazandır-

ma, ona yön verme noktasında; 

tarih boyunca çok değişik görüş 

ve kuramların oluşturulması, yanı 

sıra sosyal hareketlilik ve sava-

şımların tezahür etmesi de bu 

alana yönelik ilgi ve ehemmiye-

tin bir bakıma göstergesi olmak-

tadır. Çarpık ve çirkin bir hayat 

şeklinin yoz değer yargıları, sal-

gın bir hastalık gibi bütün insan-

lığı sarıp kuşatmakta; yöneten de 

yönetilen de, kötülüğün doruk-

larına çıkan da, iyiliğin çetin yol-

larında direnmeye çabalayan da, 

herkes, az ya da çok bu salgın-

dan ister istemez etkilenmekte-

dir. İnsanı sarmalayıp şekillen-

diren zaman ve zeminin, sos-

yal, kültürel ve ekonomik çevre-

nin -bir zihniyet tahavvülatı eşli-

ğinde- bozulması, ileriye dönük 

umutlarda da sapma ve kırılma-

lara yol açmaktadır. Önemli olan 

odur ki; işte tam bu noktada, 

sahih, kalıcı bir direniş ve dönü-

şümü taşıyamayarak kollektivi-

tenin çok yönlü baskısını kırama-

yan birey ve gruplar; ya hedefsiz 

ve şiddet ağırlıklı çıkışlara yönel-

mekte ya da kendi içlerine kapa-

narak aktivitelerini kaybetmek-

te, silikleşmektedirler. Üstelik 

geri dönülmez/ değiştirilemez 

bir şekilde bunun böyle olduğu-

na, bu tablonun kabullenilmesi 

gerektiği anlayışına doğru sürek-

li itilmekte, “tarihin bitişi” söy-

lemleri eşliğinde adeta bir gayya 

kuyusunun içine/üstüne kapak-

lanmaktadırlar. “Yaşanması ve 

yaşatılması zor bir dünya” ima-

jının daha bir öne çıkması da bu 

anlayışın bir ürünü, doğal uzantı-

sı olsa gerektir.1

Allah, insanı yeryüzüne gön-

derirken insana yardım edece-

ği sözünü vermiş ve her top-

lumu görevlendirdiği “insan 

peygamber”ler aracılığı ile 

uyarmış. İnsanlık tarihi boyun-

ca gönderdiği mesajlara insanla-

rın uymasını, ancak bu kurallar 

çerçevesinde dürüst ve erdem-

li olunabileceğini belirtmiş ve 

insanları bu kuralları uygula-

makta serbest bırakmıştır Allah. 

İnsanın kendi kurallarının yeri-

ne, Allah’ın koyduğu yasaların ne 

kadar olumlu sonuçlar doğurdu-

ğu tarihin tanıklığındadır. İnsan 

kendi kuralları içinde boğulduk-

ça, Allah onların imdadına yetiş-

miş, ne yapacağını şaşıranlara 

yolunu göstermek için onların 

ihtiyacına göre çareler göster-

miştir. Allah’a karşı sorumluluğu-

nun bilincinde olup da yol işaret-

lerine bakarak yolunda yürüyen, 

gaybe iman edip, ibadetlerinde 

dikkatli ve devamlı, rızkı payla-

şan, peygamberlere ve onların 

getirdiklerine inanan, öte dünya-

nın varlığından bütün kalpleriy-

le emin olup, Allah’ın gösterdiği 

yolda yürüyerek mutluluğa erişe-

cek olanlardan tutun da; kalpleri 

ve kulakları mühürlü, gözleri kör 

olup hiçbir zaman iman etme-

me yanlısı olanların ve kalplerin-

de hastalık bulunanların, yeryü-

zünü düzeltiyoruz, iyileştiriyoruz 

diyerek yozlaşmaya ve çürümeye 

yol açanların yaşadığı ve halen 

yaşamaya devam ettiği nice insan 

topluluğu konuk olmuş yeryü-

züne. 

Bütün peygamberler, farklı 

zamanlarda ve farklı toplumla-

ra gönderilseler de aslında aynı 
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Yaşayan İslam

hakikatlere çağırmışlar insan-

ları. O peygamberler, temsilci-

si oldukları dinin (Hıristiyanlık, 

Yahudilik, Musevilik...) adı ne 

olursa olsun, hepsi ‘Bir Allah’a 

iman esasına dayanan, ilahi kay-

naktan fışkıran üstün bir dinin 

öğreticileri ve uygulayıcılarıdır-

lar. İlahi dinler, itikadi, ameli, 

ahlaki hükümler ifade etmeleri 

bakımından müşterek bir özelli-

ğe sahip. Her ne kadar ilahi din 

tabiriyle Musevilik, Hıristiyanlık 

ve Müslümanlık kastediliyorsa da 

bunlardan ilk ikisinin asli şekli göz 

önüne alınarak ‘ilahi din’ tabiri 

kullanılmış. Yoksa bu günkü şek-

liyle Musevilik ve Hıristiyanlık, 

ilahi din olma özelliklerini; kitap-

ları olan Tevrat ve İncil de ilahi 

kitap olma özelliğini kaybetmiş-

tir. Bunların bağlıları kendilerine 

gelen dinin “İlahi” olma özellik-

lerini kaybetmeden önce, en yük-

sek bir ahlak ile ve nebi unvan-

lı bir insanın Allah’tan vahiyle 

aldığı ve insanlara tebliğ etti-

ği ahkâm ve düsturları yaşadık-

ları vakidir. Onlar, her tür nok-

san sıfatlardan münezzeh, mut-

lak kudret sahibi bir Allah’a inan-

mışlar, kıyamet ve uhrevi mesuli-

yeti esas olarak kabul etmişler ve 

buna inanmışlardır.2

İşte bu insanlardan, vahyin 

gerekliliğine inanmış bazıları, 

hayatlarına Yaratıcılarının iste-

diği düzeni hakim kılıp, dünya-

yı gerçek anlamda sahiplenenler; 

Allah’tan razı olan ve Allah’ın da 

kendilerinden razı olduğu kimse-

ler olmuşlardır. Vahiy, peygam-

beri aracılığıyla ulaştığı toplum-

lardaki insanları (bazılarını, çok 

azını veya çoğunu)  değiştirmiş 

ve onlar vahiy sayesinde, Allah’ın 

razı ve hoşnut olmadığı konum-

dan, Allah’ın razı ve hoşnut oldu-

ğu hale dönüşmüşlerdir. Böylece 

onlar bir şekilde, Allah’a, melek-

lere, kitaplara, peygamberlere, 

ahiret gününe, kadere inanmış-

lar ve bunlara inanmanın gerek-

lerini yerine getirmişlerdir. 

1 Dönüştürme Bilinci ve İslami Hareket, 

Ali Değirmenci, sf: 13-16, Ekin Yayınla-

rı, 1997.

2 Genel Hatlarıyla Dinler Tarihi, Yrd.

Doç. Dr. Osman Cilacı / sy: 81 / Mimo-

za,1994.
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Öykü	yazma	serüveniniz	ne	
zamana	ve	nelere	dayanıyor?

Araya uzun yıllar giriyor; 
böyle sorulara muhatap olun-
ca, galiba geriye dönerek ken-
dimize bir hikaye kuruyoruz. 
Bu nedenle farklı zamanlarda 
sorulan bu tür sorulara, o vakit-
lerdeki psikolojimize uygun 
cevaplar veriyoruz/veriyorum. 
Bir anlamda hikayeler anlata-
rak kendimizi yeniden yeni-
den inşa ediyoruz. Böyle olma-
sı belki de bir zorunluluk; zira 
hüda-i nabit değiliz; kendimi-
zi beslendiğimiz, bağlandığımız 
bir köke nispet etmezsek nere-
lere savruluruz. Dolayısıyla bu 
tür cevaplar, hep bir kök ara-
yışının geriye dönük hikayeleri 
gibi. İzin verirseniz bu kez yeni 
bir hikaye anlatmayayım. 

Çoğunlukla	öykü	yazıyorsu-
nuz.	Neden	öykü?

Denemelerimi dışarıda tuta-
rak söylüyorum: Çoğunlukla 
değil, sadece öykü yazdım. 
Neden öykü olduğuna dair net 
bir cevabım yok. Gençliğimde şiir 
de denedim; arkadaşlarım, öykü 
cümlelerini sadece alt alta dizdi-
ğimi söylediler ve çok imrendi-
ğim şiir/şairlik başlamadan bitti. 
Çok şükür ki, öykü son yirmi-
otuz yılda bağımsız bir edebi 
tür olduğunu ispat etti. Öykü 
modern zamanlara en uygun 
edebi türlerden biridir. Bir yan-
dan vakitle/vakitsizlikle boğuşan 
diğer yandan görüntü sağanağı 
altında yaşayan modern insanın 
ruh haletini; her türlü dolgudan, 
fazlalıktan arınmış ve imgesel 
bir dile anlatmaya/kurgulamaya 
en yatkın türün öykü olduğunu 
düşünüyorum.  

Son	 öyküler	 demetine	
Hayalperdesi	 adını	 seçmişsiniz.	

Dilerseniz	 bu	 tamlamayı	 aça-
lım	biraz…

Doğrusunu isterseniz, öykü-
lerde yaptığım şeyleri faz-
laca açmayı; orada şunu yap-
mak istemiştim, derdim şuydu 
gibi izahlarda bulunmayı bir-
kaç sebepten dolayı doğru bul-
muyorum. İlkin bunu okuyucu-
ya bir saygısızlık olarak değer-
lendiriyorum. Çünkü modern 
zamanlarla birlikte edebi türler 
ucu alabildiğine açık, yoruma 
müsait bir şekilde kurgulanma-
ya başlandı. Okur merkezli iliş-
kiler ağırlık kazandı. Okumanın 
bir anlamda yeniden yazmak 
olduğu söylendi. İşin başka bir 
boyutu daha var: Sanatçının 
eseri karşısında, sürekli yan-
lış anlaşıldığını, aslında eserin-
de şöyle şöyle şeyler yapmak 
istediğini söyleyip durmasının 
acizlik ve beceriksizlik oldu-
ğunu düşünüyorum. Çünkü iyi 
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anlatılmış/kurgulanmış bir eser-
de, okur zaten yazarın muradı-
nı kestirebilir; ya da bu mura-
dı esas almadan kendini merke-
ze koyarak, eseri yeniden ken-
disi için kurgulayabilir. İyi çerçe-
velenmiş bir eserde, yazarın bile 
isteye bıraktığı açık uçları okur 
layıkıyla tamamlar. Zaten sanat-
çı yazdığı bir öykünün mutlaka 
bir şekilde anlaşılmasını isterse 
onu da yapabilir. İlla biraz aça-
lım dersen, şu kadarını söyleye-
bilirim: Gölge oyununda, gölge-
ler perdeye düşerken; öykü de 
beyaz kağıda düşer. Bu anlam-
da elinize aldığınız her edebi 
tür bir anlamda gölgelerin düş-
tüğü perdedir; asıl değildir; kur-
gudur; temsilidir, hayalidir.    

Öykülerinizin	 içeriğini	 bu	
adla	örtüştürebilir	misiniz?

Elbette. Az önce de söyledi-
ğim gibi; hayal ederek, anlata-
rak, kurgulayarak beyaz kağıda 
birtakım gölgeler düşürüyoruz. 
Burada umudum, temennim 
o dur ki, bu gölgeler Hakka, 
Hakikate dair imalar taşısın; 
okur onları gerçekliğin yerine 

oturtmaya kalkmasın; temsil-
den, misalden hareketle kalk-
sın, perdenin gizlediklerinin 
peşine düşsün. 

Anlatım	 aracı	 olarak	 ‘söz-
cüklerle’	 olan	 ilişkinizden	 söz	
eder	 misiniz?	 Sizin	 sözcükle-
rinizle/sözcüklerinizden	 oluş-
turduğunuz	 bütünle	 dünyaya	
bakışınız	 ve	 kendinizi	 konum-
landırışınız	 arasında	 nasıl	 bir	
ilişki	var?

Gerçeklik algımızı kelime-
ler aracılığıyla ifade edebiliriz. 
Âdem gerçekliği Allah’tan aldı-
ğı kelimelerle isimlendirdi, böy-
lelikle onları teyid etmiş oldu, 
varlık dünyasında tanınabilir 
olmasını sağladı. Kelimelerle 
bugün biz gerçekliği anlıyo-
ruz, idrak ediyoruz. Çünkü ger-
çeklik bizim dil dünyamızdadır. 
Tabii unutmamalıyız ki kelime-
lerle gerçeklik arasında hep bir 
mütekabiliyet tartışması ola-
gelmiştir. Eski Yunan’dan beri 
gelen tartışma nedeniyledir ki 
şairler devletten kovulmuştur. 

Gerçeklikle ilişki biçimimi-
zi belirleyen temel bir yaklaşı-

ma her zaman ihtiyacımız var-
dır; biz ancak o ilkelerle ger-
çekliği kavrarız, anlarız, anlam-
landırırız. Öykülerle kurduğu-
muz anlatı dünyası da, bu bağ-
lamda gerçeklikle kurduğumuz 
ilişkinin temsilen yansıtılması-
na dayanır. Gerçi 50’li yıllardan 
sonra gerçeklik, temsil gibi bir 
dönem edebiyatının temel var-
sayımları hafife alınmaya baş-
lanmış; gerçekliğin ötelere uza-
nan boyutu ihmal edilmiştir. 
Onlar elbette gerçekliğe yöne-
lik bu saldırılarında, edebiya-
tın mecazlarla kurulan dil dün-
yasını da parçalamayı umuyor-
lardı. Oysa gerçekliğin ötesini 
anlatmanın bir yolunu ve imka-
nını arayan sanatçılar, kurduk-
ları imgelerin, simgelerin güçle-
rini toplumsal kodlardan, tarih-
sel birikimden aldığının farkın-
daydılar. Bu bağlamda ben de 
sürekli olarak gerçeklik-dil ve 
sanatçı ilişkisinde bütünselliği 
kollamaya çalıştım.    

Uzak Kara Derin Bir Ayrılık	
ve	 Mevlid	 öykülerinde	 sanat-
tan	 ve	 edebiyattan	 anlayan	
arkadaş	 vurgusu	 var.	 Böyle	
insanlarla	birlikte	olmak	insana	
nasıl	bir	düzey	kazandırıyor?

Burada önemli olan, sanat-
tan ve edebiyattan anlayanla-
rın olması değildir; esas olan 
dostluklardır. Çünkü dostluk-
lar, insanın kendisini anlayabil-
mesi, macerasını anlamlandıra-
bilmesi için bir aynadır. O ayna-
da siz kendi suretinizi görürsü-
nüz; uzun beraberliklerde insan 
öylesine bereketlenmeler yaşar 
ki, artık söylenenlerin size mi, 
dostunuza mı ait olduğunun 
bir önemi kalmaz. Onu dinler-

56 UMRAN ARALIK ’09



57ARALIK ‘09 UMRAN

Kültür - Sanat

ken sanki içinizden bir ses size, 
sizi anlatıyordur. Ömrümce hep 
böylesi beraberliklerin peşinde 
oldum. Bir öykümde kahraman 
camın buğusuna düz bir çizgi 
çizer; bu düz çizgiyle elif ara-
sındaki farkı ben dostlarımdan 
öğrendim; öykülerimin her satı-
rında onlar vardır ya da onların 
aynasındaki suretim.  

İthaflı	 epey	 öykünüz	 var.	
Öykülerle	 ithaf	 edilenler	 ara-
sında	bir	bağ	var	mı?

Elbette var. İthaflı öykü-
ler mutlaka o kişiyle yaşadığım 
çok özel bir ana tekabül eder. 
Öykünün esas sahibi onlardır; 
bana sadece o ânı kağıda aktar-
mak düşmüştür. Sonra araya 
yıllar girer; kimileriyle dağılma-
lar, savrulmalar yaşarsınız; bir 
zamanlar suretinizin aksettiği 
o aynanın artık buğulandığı-
nı, sislere gömüldüğünü görür-
sünüz; ama ithafı silip atmaya 
kıyamazsınız. 

Duygularımla,	 düşüncele-
rimle	 yaşadığım	 çağa	 tanıklık	
etmek	 için	 yazıyorum	 dediği-
nizi	 hissettiren	 öykülerde	 var	
Hayalperdesi’nde.	 Bu	 öyküle-
rin	 yazılma	 serüvenini	 anlatır	
mısınız?

Eğer öykülerim bu hissi veri-
yorsa, bunu kendi adıma başa-
rı addederim. Çünkü içeriğin 
ihmal edildiği, hatta tamamen 
edebiyattan kovulmaya çalışıl-
dığı; her şeyin biçime, kurgu-
ya, yazmanın hazzına indirgen-
diği bir dönemde öykü yazma-
ya başladım. Biçimi her daim 
önemsedim; dahası öykünün 
plastik bir uğraş olduğunu söy-
ledim. Bir anlatıyı, metni öykü-

ye dönüştüren eczanın da işin 
bu plastik tarafı olduğunun far-
kında olarak derdimi öykü ola-
rak anlatmayı seçtim. 

Yüklendiğimiz bir emanet 
var; bu emaneti taşımanın bilin-
cinde olabilmemiz için daima 
akletmemiz, bakmamız, görme-
miz emrediliyor. Hiçbir zaman 
yüklendiğim emanet bir yana 
öykü bir yana diye düşünme-
dim. İyiliği emretmenin, kötü-
lüğü engellemenin; salih ame-
lin bir anlamının da, ıslah edici 
amel olduğunun bilincinde ola-
rak öyküler yazmayı denedim. 
Yoksa görünmek için söz söy-
lemenin, ortalıkta laf kalabalı-
ğı yapmanın, söz kirliliğine yol 
açmanın bir anlamı yok.

Öyküde	 yaşayan	 bir	 karak-
ter	 üzerinden	 yola	 çıkmak	 mı	
yoksa	 tamamen	 kurgusal	 bir	
karakter	üzerinden	yola	çıkmak	
mı	daha	mı	zor?

Bu ayrımların çok sağ-
lıklı olmadığını düşünüyo-
rum. Daha önceleri; hep ken-
dimden kalkarak yazıyorum, 
demiştim. Buradaki ben vur-
gusu ‘benci’lik olarak alınma-
malı. Okuyor, düşünüyor, göz-
lemliyoruz; bir hayat yaşıyoruz 
işte. Daha önceden düşünmedi-
ğiniz, hesaplamadığınız bir şey-
ler oluyor; bir cümle, bir tavır, 
bir eda, bir yaprak... zaten her 
daim kıpır kıpır olan muhayyi-
lenizde uçuşan imgeleri birden 
hizaya sokuyor, bir ipe bağ-
lıyor. Düşünmediğinizi düşü-
nüyor, anlamadığınızı anlıyor, 
görmediğinizi görür oluyorsu-
nuz; bir anlamda bir şar içinde 
yeniden yapılıyorsunuz; öykü 
tam da böylesi anlarda doğu-

yor. Bir öykü kurgulamak ya da 
kurgulanmış her öykü bu yanıy-
la her zaman kurgusaldır.   

Yazı	 yazmak,	 öykü	 kur-
mak	 gibi	 yazının	 temelle-
rine	 değinen	 öyküler	 de	 var	
Hayalperdesi’nde.	 Örneğin	
Anlatabilmeliydim	 sadece	
bu	 yönüyle	 çözümlenebilir.	
Pencere’deki	 Dilemma	 da	 bu	
çerçevede	ele	alınabilir	pekala.	
Yazarken	anlatımı	 iyi	 yapama-
dığınız	düşüncesi	sizde	içsel	bir	
sıkıntı	oluşturur	mu?

Andığınız öyküler, benim 
öykünün bir tür olarak imkan-
larını yoklamaya yönelik arayış-
larımın bir sonucudur. Bu konu-
da denemeler de yazdım; öykü-
nün sınırları nelerdir, nerelere 
kadar uzanır; onunla ne yapıla-
bilir, neyi yapmamıza izin ver-
mez gibi arayışlarımın sonucu 
olarak bakmak lazım onlara. 
Beni yeniden yeniden yazmaya 
iten, sözünü ettiğiniz içsel sıkın-
tıdır; ama bir farkla: Buradaki 
sıkıntım, anlatmak istediği-
mi iyi yapamadığım düşünce-
sinin yarattığı bir sıkıntı değil-
dir. Biz insanız, insanın nite-
likleri Kur’an’da detaylıca yazı-
yor; sınırlı ve aciz varlıklarız. 
Dolayısıyla yaptığımız, ortaya 
koyduğumuz her şey bu nite-
liklerle maluldür. Biz öyküler-
le enikonu anlatılmış bir dünya 
filan kuramayız; bu yapamayışı-
mızda sadece insan olmaklığın 
sınırlarıyla çevrili oluşumuz etki-
li değildir; öykünün tek malze-
mesi olan dil de bir başka sınır-
dır. Sözcükleri kırarsınız, oradan 
doğacak atomik patlamalarla 
bambaşka anlamların açığa çık-
masını umarsınız; onlarla olma-
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dık kombinasyonlar denersiniz; 
gündelik rutinin dışında kurgu-
ların peşinde koşarsınız filan; 
ama hiçbir zaman anlatmak 
istediğim tam da buydu diye-
mezsiniz. Zaten bu denilebilmiş 
olsaydı; başkaca öykü yazmaya 
gerek kalmazdı.    

Dilemma’yı	 bir	 dönüşüm	
öyküsü	 olarak	 da	 okuyabiliriz	
sanırım.	Ne	dersiniz?

Az önce kendimizi, bir şar 
içinde durmadan yapılır bul-
duğumuzu söylemiştim. Bu 
anlamda her öykü bir deği-
şimin, dönüşümün hikayesidir. 
Önemli olan değişim, dönü-
şümlerin istikamet bulmaya 
yönelik olmasıdır ya da istika-
met üzre olmasıdır. Bir hidayet 
rehberi olan Kur’an da bu ara-
yışımızdaki tek kılavuzdur.   

Öncelediğiniz	 temala-
rı	 belirtirseniz,	 öykülerinizin	
amacını	 da	 vermiş	 olursunuz.	
Bunun	 oluşturacağı	 duyarlık,	
okuyucuyu	 uyarabilir.	 Nedir	
öncelediğiniz	temalar,	neden?

Doğrusunu isterseniz, 
belki de ilk kez öncelediğim 
bir tema var mı diye düşün-
düm. Yazmaktan uzak dur-
duğum, yazılmaması gerek-
tiğini düşündüğüm temalar 
var ve ben onlardan bile iste-
ye uzak durdum. Ama önce-
lediğim bir tema da yok gali-
ba. Bir dönem kitabımın adı-
nın da verdiği ipuçlarıyla öykü-
lerim yol/yolculuk teması etra-
fında toplanarak çözümlendi. 
Ama bu durum, o dönem öykü-
lerimde yol/yolculuk temasını 
öncelememle ilgili değildi; insa-
nın yeryüzündeki macerasını o 
imge üzerinden anlatmayı seç-

memle ilgiliydi. Pencere öykü-
lerimdeki tematik bütünlük de 
yine tema öncelikli değil, daha 
çok perspektifle ilgiliydi. Kimi 
öykücüler kitaplarında tema-
tik bir bütünlük olmasını göze-
tirler. Benim böyle bir kaygım 
yok. Şunu söyleyebilirim; hep 
insanı anlatmayı seçtim.

 
Bu	 bağlamda	 yaşamla	 yüz-

leşmek	 için	 yazdığınız	 sapta-
masını	yapmak	doğru	olur	mu?

Yaşamla değil de, insanın 
kendisiyle yüzleşmesi diyelim 
isterseniz. Çünkü yaşam bizim 
dışımızda, bizden bağımsız bir 
şey değil. Onu biz yapıyoruz, 
yaşadığımız hayat bizim haya-
tımız; katıldığımız hayat bizle-
rin ortaklaşa hayatı. Bu bakım-
dan insan hem kendisiyle hem 
de yapıp ettikleriyle yüzleşme-
li diye düşünüyorum. Tabiatı, 
hayatı insanın karşısında bir 
düşman; baş edilmesi, boyun 
eğdirilmesi gereken bir yaban-
sılık olarak düşünmek Batıya 
özgü bir düşünüş biçimi. Bizler 
tabiatı, hayatı, geniş anlamıy-
la içinde yaşadığımız âlemi hep 
bir bütünsellik ve uyum için-
de idrak ederiz. Bu anlamıy-
la dışımızdaki âlem Allah’ın 
âyetleridir ve bu âyetler bizim 
için birer işaret taşıdır.  

Biyografinizden	 “Bir Yıldız 
Kayar Bir İnsan Ölürmüş” baş-
lıklı	ilk	öykünüzün	1982	yılında	
Aylık Dergi’de	 çıktığını	 öğre-
niyoruz.	Aylık Dergi’nin	 ve	 bu	
çerçevede	Yaşar	Kaplan’ın	hem	
sizin	öykünüze	hem	de	dönem	
içindeki	birikime	katkıları	hak-
kında	 düşüncelerinizi	 açıklar	
mısınız?

Benim Aylık Dergi ve Yaşar 

Kaplan’la olan münasebetim 
kısa sürdü. Gençtik, bıçkındık; 
Aylık Dergi bu yanımıza teka-
bül ediyordu. Bu yanıyla özgür-
lükçü bir havası vardı. Bugün 
ekseriyeti yolda kalmış arka-
daşlarımızı da düşünürsek, bir-
çok kişinin ortaya çıkmasında 
derginin özgürlükçü havasının 
etkili olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca siyasi yanı öne çıkan, 
siyasi yazılarla bir tavrı ortaya 
koymaya çalışan bir dergiydi 
ve mensuplarına kimlik de veri-
yordu. Yaşar Kaplan çok önem-
li bir öykücüydü; ilk dönem 
öykülerini topladığı Birinci 
Kitap bence yeniliklerle dolu-
dur. Yaşar Kaplan İngiliz ede-
biyatını iyi bilirdi, bilinç akımı-
nı, bakış açılarını, anlatıcıyı ilk 
fark edenlerden biriydi; örne-
ğin İdris’in İdris çok güzel bir 
öyküdür. 

Bildiğiniz	 üzere	 her	 sanat	
disiplini;	 örneğin	 öykü,	 damar	
damar	 oluşan	 bir	 özellik	 oluş-
turur.	 Bu,	 var	 olan	 öykü	 kalı-
tı	 içerisinde	 bütünleşmek	 ve	
ayrışmak	 anlamına	 gelir.	 Sizin	
öykücüleriniz	 kimler?	 Yazma	
süreçlerinde	 kimlerle	 beslen-
diniz?	Nedenleriyle	söylerseniz	
bunun	oldukça	yararlı	olacağı-
nı	düşünüyorum

Benim hiçbir zaman şah-
eserlerimin olmadığını bir 
başka söyleşide aktarmıştım. 
Öyle, döne döne okuduğum 
kitaplar yoktur. Özel isim zik-
retmekten, önem verdiğim 
birilerini unutmaktan, onla-
ra haksızlık etmekten çekin-
diğim için imtina etmişimdir. 
Ama bu riski göze alarak önce-
likle genel kabule aykırı olarak 
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hep bir mesafeyle yaklaştığım 
birkaç isim üzerinde durabili-
riz. Örneğin Ulysses’î defalar-
ca elime aldım, okumayı dene-
dim ama beceremedim. Onunla 
benim ruh dünyamda, dil dün-
yamda bir türlü mütekabiliyet-
ler oluşmadı. Faulkner’ın zihni 
dünyasıyla şu bildiğimiz dünya 
arasında da denklikler kurmak-
ta zorlandım. Woolf’un doğa-
ya, doğal olana bunca sırt dön-
mesini hiçbir zaman anlaya-
madım. Kafka’nın karanlık-
lar ve labirentler içinde boğu-
lan insan tasavvuru bana hep 
yabancı geldi. Bulantı’sı kar-
şısında bulandım, Camus’nün 
Yabancı’sına hep Fransız kal-
dım ve böyle biriyle de hiç kar-
şılaşmadım. 

Italo Calvino, işte benim 
adamım; Marcovaldo’yu ya da 
Görünmez Kentler’i hep kıskan-
dım, keşke ben yazabilseydim 
dedim. Gogol, Puşkin ve Çehov 
her zaman rahatlıkla okuduk-
larım arasındadır. Latinlerin 
büyüsü bozulmuş dünyamı-
za büyüyü ve ironiyi yeniden 
getirmelerini hep önemsedim. 
Hemingway’in dünyaya dönük 
yüzünde doğal olanı buldum. 

Türk edebiyatındaki artık 
klasik sayılabilecek isimleri 
ihmal ederek şunları söyleme-
liyim: Rasim Özdenören bizim 
ilk öykücümüzdür, Necip Fazıl 
ve Sezai Karakoç’un yazdıkları-
nı önemsesem de, o çalışmala-
rın üstatlığın zorunlu bir sonu-
cu olarak saydım. Kamil Doruk 
ve Ahmet Kekeç’in damağımı-
za sürdükleri bir tutam balın 
tadı hâlâ devam ediyor. Kendi 
kuşağım içinde onların eksik-
liğini hep görüyorum ve onla-

rın eksikliğinin benim öykü-
lerimi de topallattığını düşü-
nüyorum. Ramazan Dikmen, 
Hüseyin Su, Ali Haydar Haksal 
ve Necip Tosun’u dünyala-
ra değişmem. Sonra Köksal 
Alver, Mihriban İnan Karatepe, 
Sibel Eraslan, Melek Paşalı, 
Dilek Aslaner, Münire Daniş, 
Abdullah Harmancı, Selvigül 
Şahin Kandoğmuş, Güray 
Süngü önemsediğim isimler-
dendir. İnşallah unuttuklarım 
yoktur. 

Bizde öykülerini kitaplaştır-
mayanlar pek dikkate alınmaz; 
bunu doğru buluyorum. Çünkü 
kitaplaşmamış ürünler henüz 
son imzası atılmamış anlamına 
gelir. Yazarı kimilerini kitabına 
alıp almamakta hürdür ya da 
kitaplaştırırken kimi yerlerine 
müdahale etme şansı vardır ve 
bu nedenlerden dolayı henüz 
eleştirilecek, değerlendirilecek 
bir bağımsızlığa kavuşmamış-
lardır. Yeni kuşaktan dergilerde 
yazan ve beğendiğim öykücüle-
ri anmayışım bundandır.    

   
Bugün	 öykücüler	 arasın-

da	 kuşaklaşmanın,	 daha	 anla-
şılır	 bir	 ifadeyle	 gruplaşma-
nın	 olmaması,	 Türkçe	 öyküyü	
olumsuz	etkiliyor	olabilir	mi?

Hece’de Edebiyatımız 
Merkezileşiyor mu? adlı bir 
denemem yayınlanmıştı. O yazı-
da tam da bu konuyu ele almış-
tım. Edebiyat özünde muha-
lif bir yan taşır ve bu muhale-
fetten beslenir. Bu merkezileş-
mede, sağcı bir ideoloji olarak 
postmodern söylemin hayatı-
mızda bu kadar yaygınlık ve 
etki kazanmasının payı büyük-
tür. Her şeyi rahatlıkla onun 

potasına atıp eritebiliyoruz; 
o potaya İbn Arabî’yi de İbn 
Rüşd’ü de atıp oradan bir ortak 
değer çıkarabiliyorsunuz. Tıpkı 
idealizmle tarihi materyalizmi 
aynı potaya atıp yeni bir üretim 
ilişkileri çıkarmak gibi.

Doğrusunu isterseniz, adı-
mın kimlerle birlikte anılacağı-
nı önemsedim; kurduğum dost-
luklar hep buna yönelik oldu. 
Dolayısıyla her şeyin tuhaf bir 
eşitlik içinde yan yana dura-
bildiği postmodern zemine 
razı değilim. Bilmem kimler-
le aynı potaya atılarak oradan 
bir Türkçe öykü çıkmasına iti-
razım var. Bu alabildiğine müp-
hem ve muğlak bir ortak payda; 
beni bu ortak paydaya yazma-
sınlar. Benim adımı dostlarımla 
yan yana yazsınlar; eğer oradan 
bir ortak payda çıkarsa bedelini 
ödemeye razıyım.    

Kısa	 öyküler	 yazıyorsunuz.	
Bunlar	 Hikâyât	 olarak	 yayım-
lanıyor	Yedi İklim’de.	Özellikle	
öncesinde	 tasarlamış	 olduğu-
nuz	 bir	 durum	 mu	 bu?	 Yani	
dertlerinizden	birisi,	az	sözcük-
le	pek	çok	şey	anlatmak...

Öyküde her zaman alabildi-
ğine temiz, yalın, pürüzsüz bir 
Türkçe’yi önemsedim. Yine dol-
gunun hiç olmadığı, her türlü 
fazlalıklarından arınmış bir yapı 
da önemsediklerimin arasın-
dadır. Belki bu önemseyişlerim 
beni kısa kısa öyküyü götürmüş 
olabilir. Ama kısa kısa öyküde 
yaygın bir hastalık olarak göz-
lenebilecek olan aforizmacılı-
ğa düşmekten de kaçınıyorum; 
minik bir kurgu, minik bir olay 
örgüsü, minik bir tahkiye olsun 
diye uğraşıyorum. 
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Önceden tasarlamadım; 
Kur’an hayatımda hep mer-
kezi bir yer tuttu, gerçi her 
Müslüman için bu zaten böy-
ledir. Bu okumalarım sırasında 
bende kimi uyanışlar oldu; bun-
lar kısa kısa olarak yazılabilir 
gibi geldi. Ancak uzun zaman 
elim varmadı. Çünkü söz konu-
su olan âyetlerdi ve ben bu 
âyetleri bağlamlarından kopar-
mak, yanlış anlamlar yüklemek-
ten çekindim. Ama bir zaman 
sonra yazmadan duramadım; 
yazdıklarımı birkaç yıl sonra 
Hasan Aycın, Hüseyin Su, Ömer 
Lekesiz ve Osman Bayraktar’a 
açtım, elbette kaygılarımı da. 
Sağolsunlar kaygılarımı gidere-
cek şeyler söylediler ve bun-
dan sonra yayınlamaya karar 
verdim. Bir de daha öncele-
ri yazdığım ve bir hisse çıkar-
maya mebni kısa kısalarım da 
oldu. Şimdi bu iki farklı damar-
da süren öykülerim birer kitap 
olsun istiyorum. Nasip.  

Okuyucuyu	 öykülerinizin	
dışındaki	 başka	 kültürel	 alan-
lara	özellikle	Kur’an’a		gönder-
diğiniz	oluyor.	Bu	noktada	ben	
özellikle	Tekasür’ü	anmak	iste-
rim.	Bu	öyküler	nasıl	başladı?

Az önce, içeriğin önemsen-
mediği, biçimin çokça öne çık-
tığı bir kuşağa mensup olduğu-
mu söyledim. Bunun edebiyat 
üzerinde birçok olumsuz etkisi 
oldu. En belirgin olanı da tema-
tik daralmadır. Bilinçdışının 
Bulanık Rüyaları adlı denemem-
de detaylandırmaya çalıştığım 
bu daralma nedeniyle elimiz-
de tek seçenek olarak insanın 
içi kaldı. Aslında burada insa-
nın içi derken bile yanılıyoruz, 

daha çok birey karşımıza çıkıyor 
ki, bu anlamıyla birey modern 
bir kurgudur ve postmodernist-
ler bu gramatik kurgunun da 
öldüğünden söz ediyorlar. Hani 
burada öykücülüğümüze tema 
öneriyor filan değilim; ama en 
azından Müslüman öykücüle-
rin biraz insana, insanı insan 
yapan dünyaya dönmelerini 
isterim. Kur’an benim için apay-
rı bir yerde duruyor; inandıkla-
rımın, istikametimin tek rehbe-
ri. Sahih bir edebiyat anlayışı-
na ulaşmak gibi bir derdim var. 
Söz ve Adalet, Kur’ani Hayat, 
Eski Yeni ve Hece’de yazdığım 
kimi denemeler hep bu amaca 
matuftu. Bu arayışlar elbette 
öyküme de yansıdı.

  
Öykü,	 şiir,	 roman	 yazmak	

ve	 yayımlamak;	 aslında	 orta-
ya	 bir	 sav	 atmaktır.	 Yani	 aynı	
zamanda	‘öykü	böyle	de	yazılır’	
demektir	 bir	 bakıma.	 Buradan	
bakınca	 sizin	 Türk	 öykücülü-
ğünde	yapmak	istediğiniz	nasıl	
anlaşılmalı?	 Yani	 ürettiğiniz	
renk	nedir?

Bir bilebilsem... İnanın ben 
de bilmiyorum. Yapabildiklerim 
ortada, bunların nemenem bir 
şey olduğunu zaman göstere-
cek. Elbette bir öykü anlayışı-
mı var, bu söyleşi boyunca da 
yeri geldiğince değinmeye çalış-
tım. Ama bir gün bu yolculu-
ğum nihayet bulduğunda öykü-
lerim de tamamlanmış olacak 
ve o zaman eleştirmenler bu 
tamamlanmış metinler üzerin-
den belki ne yapmak istediği-
mi, nasıl bir renk ürettiğimi söy-
leyebilirler. Bana her zaman bir 
öykücünün, çıkıp da ben gele-
neksel anlayışa uygun yazıyo-

rum ya da postmodern öyküler 

kuruyorum demesi hep tuhaf 

gelmiştir. Demekle olmaz, lafa 

bakılmaz; işe bakılır. 

  

Kitaplığınızla/kütüphaneni-

ze	ilişkiniz	nasıl?

Aslına bakarsanız, bu kitap-

lık işinde bir yanlışlık var. Kitap 

alıp toplamak ve kullanıma 

hazır hale getirmek kamuya ait 

bir sorumluluk olmalı. Ancak 

birçoğumuza burjuva alışkan-

lıkları sirayet etti. Şunu demek 

istiyorum; burjuvaya ait olan 

sahip olma dürtüsüne yenildik. 

Bu dürtünün şahikası trilyon-

lar ödenen -koleksiyoncuların 

deyimiyle- objelerdir: bir bende 

var, sadece bende var... Keşke 

kütüphaneleri kullanabilsey-

dim; keşke kütüphaneler bana 

hitap edebilecek yeterlilik ve 

çeşitlilikte olsaydı.

Bundan	 sonra	 öykü	 yazma/

kitaplaştırma	 serüveninin	 yol	

haritası	çizildi	mi	peki?

Tamamen yazmaya ayarlı 

bir hayatım olmadığı için, uzun 

vadeli planlarım da ne yazık 

ki olamadı. Bütün enerjimi ve 

dikkatimi okumaya ve yazmaya 

vermeye çalışıyorum; takatim 

yettikçe bu minval üzre sürer 

inşallah. Kitaplaştırma serüve-

nine gelince, işin bu yanı ben-

den bağımsız işliyor. Şimdiye 

kadar dosyalarımı koltuğumun 

altına sıkıştırıp yayınevi ara-

madım; inşallah bu konudaki 

direncimi sürer. 
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Sözlükler ve Önemi

Sözlükler, eski tabiriy-

le lûgatler, muhtelif maksat-

larla kullanmak için kütüpha-

ne rafımızı işgâl eden kalın dil 

hazineleridir. Bu kelime liste-

lerini herhâlde ilk defa ilköğ-

retimdeyken öğretmenin ver-

diği parçadaki bilinmeyen keli-

meleri bulmak için karıştırmı-

şızdır. Ortaöğretimde hocalar 

artık biraz daha yıllanmış kitap-

ları okumamızı teklif etmişler, 

biz de o kitaplarda gayet güzel 

kullanıldığı hâlde daha sonra-

dan unut(tur)ulan kelimelere 

bakmak için sözlükleri karıştır-

mışızdır. Yükseköğrenim safha-

sında okunanların ve duyulan-

ların neticesinde bir kavramlar 

karmaşası husule gelmiş, yine 

ilk başvuru kaynağımız sözlük-

ler olmuştur. Tabii ki ekseri-

si mecburiyetten kaynaklanan 

bu sözlük karıştırmalar çoğu 

zaman sıkıcı olmuştur.

Sözlük, bir dili, dolayısıyla 

bir kültürü muhafaza eden, bir 

bakıma o kültürün bir gösterge-

si niteliğindedir. Sözlüğü zayıf 

veya içiçe geçmiş bir dili olan 

cemiyet, her daim kelimeler 

gibi toplum içinde de kavramlar 

yüzünden karmaşaya düşmek-

ten kurtulamayacaktır. Cemil 

Meriç, kitaplarında ağır mese-

lelere girişirken evvelâ sözlükler 

arasında seyahat etmesi boşu-

na değildir. Keza Fransa’nın 16. 

asırda usandığı mezhep kavga-

larından mutlak monarşiyle kur-

tulduğunda, milletin bütünlü-

ğünü sağlamak için yaptığı ilk 

işin Fransız Akademisi’ni kur-

mak olması da tevafuk değildir. 

Önce dilde birlik ve katiyyet sağ-

lanmalıdır ki, kavramlar sağlık-

lı olarak konuşulsun, tartışılsın.

Bir sözlüğün iyi olması yan-

lış bir kanı olarak kelimele-

rin çok olması olarak algılan-

maktadır. Lâkin kelime çoklu-

ğu asıl mesele değildir. Meselâ 

bir küfürün veya bir gıdanın 

10 tane eşanlamlısı olması 

aynı metinde zenginlik yaratır. 

Fakat asıl önemli olan bu keli-

melerin millî söyleyişe uygunlu-

ğudur. Mehmet Akif bu husu-

sa “şive-i millî” adı vermiştir.  

Meselâ İngilizce’den devşirdiği-

miz kontrol kelimesi artık dili-

mize yerleştiğine göre, sözlük-

lerde bir Türkçe kelime ola-

rak telâkki edilmesinde sakın-

ca yoktur. Lâkin “çay almak” 

veya “fark yapmak” dediğimiz-

de işte bu söyleyişin dışında 

kalmış oluruz. Konumuz dilden 

ziyade sözlükler olduğu için bu 

faslı burada kesiyorum.

İyi Sözlük Nasıl Olur?

Toplumun sözlüklerle 

alâkası çoğunlukla mecburî bir 

sıkıntı vesilesi ile gerçekleşi-

yorsa, bunun sebebini sadece 

şahıslarda değil, sözlüklerde de 

aramalıyız. Bu sebeple sözlük-

lerimizi bir oto-kritikten geçir-

memiz ve beklentilerimizi dile 

getirmemiz lâzımdır.

Sözlüklerdeki kelimele-

rin mânâları, hududları belli 

ve sarih olarak verilmelidir. 

Meselâ tartışılmaktan bıkılma-

yan laiklik, gerici vs. gibi keli-

meler, sınırları oturmadığı için 

daima yeni anlamlar üstlene-

cektir.  Ayrıca kelimeler ara-

sında ufak bir fark varsa dahi 

belirtilmesi şarttır. Zira iki kav-

ramın birbiri yerine kullanılma-

sından doğan kargaşanın en 

büyük sebebi bu “fark”ların 

ortaya konmamasından kay-

naklanır. Bir vakitler günde-

mi işgâl eden türban- başörtü-

sü tartışması, aradaki farkların 

bariz olarak çizilmemesi yüzün-

den bu kadar uzamıştır.

Sözlüklerin bekleneni vere-

memesinin yegâne sebebi yaşa-

nan dil faciasına âlet olmaları-

dır. Eski ve yeni kavramların bir-

birine girdiği bir zamanda, söz-

lükler kurtarıcı bir rol üstlen-

miş olsalardı, mesele bu kadar 
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vahim bir hâl almazdı. Bu kur-

tarıcı rol; geçmişteki sözlük-

lerle bağlantıyı kopartmamak 

ve yeni kelimelere daima açık 

olmak şuurudur.  Madem insan-

lar sıkıştıklarında, kafaları karış-

tıklarında sözlüklere başvuru-

yor, sözlüklerin de bu taleple-

ri karşılayacak vasıflara sahip 

olması lâzımdır.

Geçmişteki sözlüklerle bağ-

lantıyı kopartmamak, hem 

kelimelerle, hem de kelimele-

rin taşıdığı mânâlarla ilintilidir. 

Eski kelime ve kavramların yeri-

ne, yeni heveslerle  yenileri-

ni uydurduğumuz zaman, ağır-

başlı kalın sözlüklerin pürhe-

ves bu kelimeleri çıkartmama-

sı gerekirdi. En azından biraz 

beklese durum çok daha fark-

lı olurdu. 

Kelimelerin taşıdığı mânâya 

gelince, eskiden kastedilen 

mânâlar muhafaza edilme-

li, yeni verdiğimiz anlamı ise 

yanına ilâve etmeliydi. Bu dil 

faciasına sözlükler o kadar âlet 

olmuşlardır ki, sözlük kelimesi-

nin kendisi bile bir mantıksızlı-

ğın tezahürü olmuştur. Peyami 

Safa; sözlüklerin kelime (söz-

cük) lerden müteşekkil oldu-

ğunu, söz dediğimiz şeyin bir-

kaç kelimeden oluştuğunu söy-

leyip sözlük kelimesinin ancak 

“deyimler sözlüğü” şeklinde 

kullanılabileceğini belirtmiştir. 

Yani günümüzde kullandığı-

mız sözlük aslında bir kelimelik, 

sözcüklük veya eskimemiş tabi-
riyle lugattir.

Yeni kelimelere daima açık 
olmak mevzusu, enine boyu-
na tetkik edilmelidir. Bunu da 
internet sözlüklerine ayrı bir 
altbaşlık hâlinde değinerek 
daha sağlıklı inceleyebiliriz.

İnternet Sözlükleri 
Malûm olduğu üzere inter-

nette bir kavram veya keli-
me aradığımızda karşılığının 
bulunduğu sitelerden birçokları 
sözlük siteleridir. Bu isimde faa-
liyet gösteren siteler, herhangi 
bir söz, sözcük veya mefhum ile 
alâkalı her gün yazar taifesinin 
klavye tuşlarıyla malûmat dol-
durduğu sitelerdir. 

Gündelik yazıldıkları için her 
daim günceldirler. Kalın söz-
lüklerimizi karıştırmak yeri-
ne bunlara kelime aratmak 
çok daha kolaydır. Bazen keli-
melerin sadece karşılığını ver-
mez, aynı zamanda hikâyesini 
anlatırlar. Değişik düşüncedeki 
insanların farklı perspektiflerini 
okumak keyif verir. Bazen çok 
komik espriler eşliğinde eğlen-
dirir. Hepsine eyvallah. Peki, 
bu sitelere itimat etmek doğru 
mudur?

Birincisi; bu sitelere yazan-
ların çoğu, verdikleri bilgileri 
muayyen bir kaynağa dayan-
dırmazlar. Tamamen subjektif 
olan malûmatlar çoğunlukta-
dır. Yazanlar herhangi bir test-
ten geçirilmezler. Yazarlarının 
ziyadesi; ya can sıkıntısından ya 
kendisini ispat etmek ihtiyacın-
dan yahut espri yapmak arzu-
sundan dolayı yazarlar. Kısacası 

internet sözlüğüyle ilim olmaz.
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Sözlüklerin Güncelliği

Yeni kelimelere açık olmak 

demiştik. Yaşayan kelimeleri 

veya eskiden beri yaşayan ama 

yeni mânâlar kazanan kelimele-

ri sözlüklerimiz dışlarsa, insan-

lar ve bilhassa çocuklar internet 

sözlükleri üzerinden yalan yan-

lış bilgilere itimat edeceklerdir. 

Yeni kelimelere ve anlamlara 

duyarsız kalmak, kalın sözlükle-

ri iyice sevimsizleştirir. Güncelin 

takip edilmemesi hususunda, 

günümüzde kullanılan 3 tane 

büyük kaynak; M. Doğan1, Ali 

Püsküllüoğlu2 ve TDK sözlük-

lerinden yola çıkarak örnekler 

verelim.

“Mesaj” deyince çoğumu-

zun aklına cep telefonuyla 

gönderdiğimiz metinler gelir. 

Bu kelimenin, sözlüklerin aklı-

na neler getirdiğine bakalım. 

M. Doğan’ın sözlüğünde “Bir 

yüksek dereceli vazifelinin veya 

sorumlu şahsın bir konuda, 

bir topluluğa gönderdiği yazı-

lı haber”. Bunun bizim mesaj 

algımızla pek yakınlığı yoktur. 

Ali Püsküllüoğlu’nun sözlüğün-

de “ileti” kelimesiyle karşılanır 

ve biter. Şimdi arkaya dönüp 

ileti kelimesinin ne olduğunu 

aramak gerekir. “İleti” dedi-

ğimiz şey “mesaj” kelimesi-

nin tam karşılığı mıdır, bu da 

ayrı bir bahistir. TDK’nın söz-

lüğüne bakarsak her iki karşı-

lığı da görürüz. Peki, cep tele-

fonu böylesine hayatın içindey-

ken, “cep telefonu vasıtasıy-

la gönderilen metin” türünden 

bir ilâve fena mı olurdu?

“Çağrı” kelimesi aynı mesaj 

gibi ilk olarak zihinlerde tek-

nolojik kullanımıyla, “başka 

biri tarafından cep telefonu-

nun çaldırılması” olarak algı-

lanır. Çağrı attı, çağrı bıraktı, 

çağrı yaptı vs. birçok kullanımı 

olan bu kelime M. Doğan’da, 

“seslenme, seslenerek gelme-

sini isteme”; Püsküllüoğlu ve 

TDK’da, “Birinin bir yere gel-

mesini isteme, davet” şeklin-

de karşılık bulur. Bu karşılıklar, 

bugünkü yaygın kullanımından 

fersah fersah uzaktadır.

“Manga”, günümüz genç-

lerinin takipçisi oldukları japon 

çizgi film ve animasyonlarına 

verilen bir addır. Yüz ve vücut 

hatları orantısız, mübalağa-

lı hareketler yapan bu çizgi-

lere çoğumuz tevafuk etmiş-

sinizdir. M. Doğan’ın sözlü-

ğünde, “en küçük askerî bir-

lik”; Püsküllüoğlu’nda, “on 

kişiden oluşan askeri bir-

lik” olarak geçer. Bizim bildi-

ğimiz manga’ya değinmezler. 

TDK nisbeten daha duyarlıdır, 

“Japon çizgi romanı” der, anla-

mına ucundan dokunur.

“Türban”, yukarıda değin-

diğim gibi ne olduğu tartışıla-

gelen bir kelimedir. M. Doğan, 

“Başa dolanan dülbent”; 

Püsküllüoğlu ve TDK ise, “ince 

kumaştan yapılmış, başı sıkı-

ca kavrayan baş sargısı” diye 

tanımlar. Bir kere ince kumaş-

tan yapılması şart değildir. 

İkincisi, başa dolanan dülbent 

veya sargı diye kestirip atar-

sak, başörtüsü ve tesettür ile 

karıştırılır. Türban için, “Türlü 

dinlerde bulunan ve kullanımı 

değişen bir baş örtüsü” denilse 

idi, İslamî olarak kullandığımız 

tesettür kelimesiyle karışmazdı.

Orijinal bir ürünün bugün 

taklidinin yapılmasına argo 

tabirle “çakma” demekteyiz. 

Memlekette herkesin ağzına 

pelesenk olan bu tabirin bu 

anlamına sadece TDK sözlü-

ğünde rastlarız. “Fiks” kelime-

si halk arasında “tabii ki, aynı, 

her zaman ki gibi” mânâlarına 

gelirken bu sefer de kelime ve 

karşılığı sadece M. Doğan söz-

lüğünde bulunur.  Ceplerimizde 

taşıdığımız ve bilgisayarlardan 

veri alıp vermemizi sağlayan 

taşınabilir bellek (flash disk) 

kelimesini ise bu üç sözlükte 

de bulamayız. Örnekler çok-

tur, fakat daha fazla vermenin 

lüzumu yoktur.

Mesele, her yeni tabirin söz-

lüğe girmesi değil, her kulla-

nımı yaygın yeni tabirin söz-

lükte yer almasıdır. Verdiğimiz 

misâllerdeki kelimeler gayet 

yaygın kullanılışları olan söz-

cüklerdir. Bu yeni kelime ve 

kavramlara sözlüklerin kucak 

açması gereklidir. Aksi takdirde 

sözlükleri, kullanımdan düşen 

mânâlardan müteşekkil sevim-

siz kitaplar yapmak ve ilmi, 

“yetkin olmayan” internet söz-

lüğü yazarlarının tasarrufuna 

bırakmaktan kurtaramayız.

1 Doğan Büyük Türkçe Sözlük, D. 

Mehmet Doğan, Pınar Yayınları, 17. 

Baskı.

2 Türkçe Sözlük, Ali Püsküllüoğlu, Yapı 

Kredi Yayınları, 1. Baskı.
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SANAT VE SERMAYE
 

SORUŞTURMA

Ekrem Dumanlı’nın 24 Ekim 2009 tari-

hinde Zaman gazetesinde yayımla-

nan “Muhafazakâr kesim’de derin boş-

luk: Kültür-sanat” başlıklı yazısının ardın-

dan sanat ve sermaye ilişkiselliği üzerinden 

İslamcılık akımının sanat ilgisine, kültürel 

alanla/olanla ilişkinse ya da ilgisizliğine/iliş-

kisizliğine ilişkin tartışmalar hayli görünür 

bir nitelik kazandı. Sermaye sahiplerini hare-

kete geçmeye teşvik eden, aktif olarak kül-

türe ve sanata dair olumlu ve yakın tutum 

alma arzusunun çoğaltılması gerektiğinin 

altını çizen ve bu nedenle bir sorgulama-

yı da içeren bunun yanında kavramsal ola-

rak oturmamışlığı ya da oturmuş olanın yer-

leşik çıkışsızlığını içinde barındıran bu yazı-

dan hareketle ama onunla sınırlı kalmaksı-

zın sanatın/kültürün kapsama alanları üze-

rinden yapılanları, yapıl(a)mayanları, yapıl-

ması gerekenleri ve yapılabilecekleri tartış-

mak gerekiyor. Tabii sanatın sermaye ve güç 

ilişkilerinden bağımsız, otonom ve özgür bir 

alan olup olamayacağını da bir biçimde gün-

demde tutmak ve tartmak gerekliliğini de 

Söz konusu yazıyı baz alırsak;

1)	Öncelikle	kültür-sanat	insanları	olarak	

bu	tartışmayı	nasıl	karşıladınız?

2)	 Çokuluslu	 şirketlerin	 ve	 büyük	 ser-

mayedarların	 sponsorluklar,	 müzeler,	 kişi-

sel	 koleksiyonlar	 ve	 sanat	 ödülleri	 yoluyla	

sanat	alanına	(piyasasına!)	damgalarını	vur-

dukları	 günümüzde	 sanat	 ve	 hayat,	 sanat	

ve	 sermaye	 ilişkileri	 üzerine	 sizin	 düşünce-

leriniz	nedir?	

3)	 Sermaye	 ve	 sanat	 ilişkilerinin	 sınır-

larını	 nasıl	 belirleyebiliriz,	 sermayedarla-

rın	sanata	ve	kültüre	destek	olup	olmadığı-

nı	anlamak	için	ve	bu	desteğin	sanatçı	tara-

fından	istenilir	olup	olmadığını	anlamak	için 	

hangi	ölçütleri	 kullanabiliriz?	Sorun	 serma-

ye	sahiplerinde	mi,	sanatla	bir	biçimde	ilgi-

lenenlerde	 mi,	 oluşumlarda	 mı? Siz	 nasıl	

yorumluyorsunuz? 

4)	 Edebiyatın	 belli	 türlerinde	 hayli	 yol	

alan	ve	kalıcı	 iz	bırakan	isimlerin	değerleri-

ni	teslim	etsek	de	sanat	bahsinde	hâlâ	eksik	

kalan	 noktalar	 işaret	 edilebilir:	 sözgelimi,	

görsel	 sanatlar	 ve	 Müslümanların	 kültürel	

geleneğinde	pek	yer	almayan	sanat	biçimle-

rinin	ve	bu	biçimlere	ilişkin	anlaşmazlıkların,	

farklı	 düşünselliklerden	 beslenen	 sanatsal	

tercih(sizlik)lerin	 ve	 çeşitlene(meye)n	 sanat	

konularının	 detaylarının	 askıya	 alınması-

nı	 neye	 bağlıyorsunuz? Sanat	 çerçevesin-

de	 risk	 almanın,	 biçimin	 yerleşik	 sınırlarını	

zorlamanın,	kültürün 	kurallarına	 itaatsizlik	

etmenin	bedeli	nedir? 

5)	Kurumların 	çalışma	biçimleri,	sübvan-

siyonlar	 ve	 kurumların	 iktidar	 olarak	 çalı-

şanlarıyla	 ilişkisi	 nasıl	 bir	 örgütlenme	 üze-

rinden	mümkün	olabilecektir? 

6)	 Bu	 konuda	 ‘ne	 yapmalı,	 nasıl	 müda-

hale	 etmeli’	 dediğiniz	 ve	 kültür	 sanat	 çer-

çevesinde	 samimi	 tartışmaların	 gerçekleşti-

rilmesi	 gerekliliğini	 gündemleştirmek	 iste-

diğiniz	durumlar	oluyor	mu?	Ve	tabii	ki,	ne	

yapmalı? 
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	 Cihan Aktaş- Yazar

1) -Tabii ki olumlu bir tar-

tışma. Dindar insanlar birara-

ya geldiklerinde genellikle kül-

tür ve sanat alanında ortamın 

kısırlığından yakınırlar. Oysa 

bir kısırlık varsa bunun pay-

laşılabilir sebepleri bulunmalı 

ve zaman zaman örtbas edi-

lebilen bu sebepler konuşul-

malıdır. Ekrem Dumanlı’nın 

yazısı hem bu açıdan, hem de 

söz konusu bağlamda kullanı-

lan kavramlar üzerine yeniden 

düşünmemiz açısından önem-

liydi. Ben  konuyla ilgili yazdı-

ğım yazıda Dumanlı’nın kaygı-

larını bir ölçüde haklı bulmak-

la birlikte, dindar kesime yöne-

lik “muhafazakar” adlandırma-

sının, gerek bu alandaki prob-

lemleri, gerekse ve halihazır-

da mevcut olan üretimi görün-

mez hale getiren bir rolü oldu-

ğu görüşümü dile getirdim. 

“Muhafazakar” diye nitelendi-

rilebilecek bir sanat, çığır açan, 

dalgalar meydana getiren, yeni 

bir nefesle gelen bir sanat ola-

maz genellikle. Muhafazakar 

kesimden bir sanatçı devrim 

niteliğinde bir sanat eseri koya-

bilir ortaya, o ayrı.

Çığır açan sanatçılarla ser-

maye arasındaki ilişki de her 

zaman netameli bir ilişki olmuş-

tur. Bu bakımdan mevcut soru-

nun salt sermaye desteğinin 

yoksunluğuyla açıklanması da 

yeterli görünmüyor bana. 

2)	 -İş adamı sanatı bir meta 

olarak görmeye eğilimlidir. 

Hem bir yatırım, hem reklam 

aracı, hem de gerek iş gerek-

se de sosyal hayat bağlamın-

da meşrulaştırıcı bir katılım 

alanı olarak beliriyor iş adamı-

nın ufkunda sanat, genellikle. 

Sanatın sermayeden bağımsız 

olabilmesinin önemli bir şartı 

ve ihtiyacı olduğu kanısında-

yım. Aksi takdirde bir güdüm-

lenme söz konusu oluyor ki bu 

da sanat eserini oluşturan duyu-

şun doğasına aykırı. Esasında 

ben soy bir sanatçının ister 

istemez bağımlılık getirecek 

türde bir himayeyi öyle kolay 

kabul etmeyeceği kanısında-

yım. Geçen yüzyılda Avrupa’da 

Baudelaire, Flaubert gibi şair ve 

yazarlar, salon va iktidar sahip-

lerinin, titizlik ve biçemden 

yoksun ürünlere verdiği destek-

ten bağımsız bir sanat ortamı 

oluşturmak için büyük güç har-

cadılar ve bunun için de eser-

lerine ve yeteneklerine güven-

diler. Sermaye bir eseri ve bir 

sanatçıyı veya bir sanat hareke-

tini nasıl bir amaçla destekler, 

sorusu önem kazanıyor burada. 

Sahiden de iyi bir esere midir 

verilen destek, yoksa bir göste-

riş ihtiyacına karşılık gelen albe-

nili sunumlara mıdır? Aslında 

sanat her zaman iktidar karşı-

sında yeni bir ses, yeni bir soluk 

sunar; bu iktidar siyasi de ola-

bilir, sermayeyle ilgili de olabi-

lir. Çoğunlukla büyük paralar 

gerektiren sinema gibi sanat-

lar söz konusu olduğunda elbet 

sermaye desteğinin bir önemi 

var. Bunun da sinema alanında 

ürün veren sanatçıları güdüm-
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lemeyecek, özgür bırakacak bir 

yolla gerçekleşmesi önem kaza-

nıyor. 

3) -Asıl sanatçı ve eserle ilgi-

li oluşumlardır, sanattaki hare-

ketliliği belirleyenler. Aynı 

duyarlığı ve tutkuyu paylaşan 

insanlar biraraya gelerek bir 

güç ve dalga oluştururlar. Bu 

birlikteliklerin ortaya çıkardığı 

dalga toplumu etkiler, değişti-

rir, bir zaman sonra ise bu olu-

şum geri çekilerek tutuculaşa-

bilir. Görkemli bir sanat mira-

sı ise an gelir elini kolunu bağ-

lar kişinin, hele ki o mirasın 

yükünün özünün ayırdına varı-

lamadığı takdirde. Burada öne 

çıkan birkaç soru var: Tutucu 

bir kimlik kazanmış ya da zaten 

güdümlü oluşumların bir sanat-

çıyı ve eseri destekleme karar-

larına nereye kadar güvenebi-

liriz? Sanatçı eserini kendisini 

destekleyen sermaye sahipleri-

ne nereye kadar teslim edebi-

lir? Destekleyen kesimin adı-

nın yüceltilmesinin neresinde 

yer tutacaktır eser? Ayrıca, ser-

maye sahiplerinin verdiği des-

teğin kapsamında olmadığı için 

görülmeyen eserlere yönelik 

bir haksızlık da sorunu sürek-

li kendi içinde karmaşık hale 

getirmeyecek mi? 

Wallerstein’ın “sınıf çatışma-

sı” başlıklı makalesinde altını 

çizdiği gibi, burjuvazi için sorun 

kapitalizmin dinamiğinin siya-

sal ya da kültürel kurumlarda 

değil, ekonomide yer almasıdır. 

Statü edinmek isteyen statü-

süz yeni burjuvalar her zaman 

var olacaktır. Sanat eserini bir 

statü gösterenine dönüştüren 

de yeni burjuvaların belirsiz 

konumlarıdır çoğu zaman.   

“Büyük kent olgusunun 

tüketim kıskacı içine sürüklenen 

kültür yaşamı, “sponsor” kav-

ramıyla ösetlenebilen bir rek-

lam yaşamı demektir” diye bir 

tespitte bulunuyordu rahmet-

li Sezer Tansuğ da, “Sponsor 

Pastasını Paylaşmanın Sanatsal 

Hafiflikleri” başlıklı yazısın-

da. Sponsor desteği bulan ese-

rin ve sanatçının allanıp pulla-

nıp büyütülmesi pek mümkün. 

Sel gider kum kalır. Destekli 

bir kültür-sanat etkinliği veya 

eseri her zaman öne sürüldüğü 

değeri taşımayabilir, ama etkin-

lik olarak sanata ve kültüre işa-

ret edişiyle bir süreliğine var 

olur. Sahtelikten uzak sanat ise 

ola ki sanatçının kendi sınırları-

nı koruma çabasından beslene-

rek bazen sessiz sedasız bazen 

de aykırı, hoşnutluk uyandırma-

yan seslerle yükselerek gelece-

ğe doğru akar.

4) -Bu alanda sanırım en 

önemli (ve dindarlar açısın-

dan da nispeten problemli)  iki 

sanat alanı sinema ve popüler 

müziktir. 

Şiirde 2. Yeni’nin büyük 

şairi Karakoç’ta somutlaşan bir 

başarıyı göstermiş olan, İsmet 

Özel ve Cahit Zarifoğlu şiiri-

nin süreğinde akışını sürdü-

ren büyük ırmaklarla apayrı 

bir iddiayla var olmaya devam 

eden dindarlar, aynı başarıyı 

niçin sinemada yakalayamıyor... 

Bunun en hazır cevabı elbet, 

“gelenek”tir. Şiirde bir gelene-

ği olan dini bütün insanlar için 

sinema, yeni, yepyeni, üstelik 

çok gerilere gitmeyen tarihler-

de de meşruiyeti tartışılmış olan 

bir sanat alanı. 

Sinema modernizmin sana-

tı, üstelik salt sanatla da sınırlı 

olmayan, teknik bir boyuta da 

sahip bir alan. Dolayısıyla ser-

mayenin yanında bir de özel bir 

kültürel birikim gerektiriyor. 

Dindarlar özlenilen bir sine-

ma ortaya koymada henüz ken-

dilerinden beklenilen verimi 

gerçekleştirmiş değiller. Sanat 

ve edebiyatta hâlâ bir kendini 

ifade problemi yaşanıyor din-

dar kesimlerde. Neyi, nasıl ifade 

etmeli... Her zaman bir kendi-

ni gereğinden fazla açma kay-

gısı vardır. Üstelik bir üslup ara-

yışı içinde denemelerini sürdü-

rürken şirke ve bidata kapıl-

mış olmakla suçlanabilir sanat-

çı. Dahası, bir sanat eseri oluş-

turma yolundaki büyük gayre-

ti nedeniyle, nefsinin esiri olma 

tehlikesi hatırlatılır.   Ayrıca 

sinemada otorite olan, sol 

kesimdir Türkiye’de.  Bu neden-

le de İslami kesimden bir sanat-

çı, sinema yoluyla kendini ifa-

dede her zaman tereddü-

te düşer. Acaba taklit mi edi-

yor? Başka türlü özgün bir eser 

kurmanın yolları neler olabi-

lir? Benimsediği içten anlatımla 

kendini, yüreğinin derinliklerini 

haddinden fazla açmış mı ola-

cak? Böyle bir anlatımla mah-

remiyetini ihlal mi edecek?... 

Sünni tasvir geleneğinin büyük 

bir sanat eseri mirasıyla birlik-

te oluşturduğu bir temkinlilik 

halinden söz etmek de müm-

kün.  Tasvir ve görsel sanat-

lar konusunda  Türkiyeli dindar 
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sanatçılar, ihtiyatlı bir tutumu 

benimsemişlerdir, oldum olası. 

Buna karşılık tasvirin ve gör-

sel sanatların bir hayli geliştiği 

İran’da sinemanın dini bir dev-

rimin ardından gösterdiği başa-

rı bir rastlantı olmasa gerek.  

İslami kesim 90’lı yıllar-

da sinema üzerine sorularını 

rahatlıkla cevaplandırabileceği 

bir yönelimi gerçekleştirebildi.  

Sinemanın gerçekleşme süreci 

diğer sanatlara nispeten daha 

ağır ilerliyor. Şimdilerde bir 

“İslami sermaye”den söz edi-

liyor. Bu sermayenin sinemacı-

lara verdiği destek, bir bağım-

sızlık şartıyla birlikte anlam-

lı. Böyle bir desteğin varlığıy-

la önümüzdeki yıllarda sinema 

dilini ustalıkla kullanmayı başa-

ran dindar yönetmenler kuşağı-

nın bir çıkış yapmasını bekleye-

biliriz pekâlâ.     

Bir de müzik alanı var ki 

o alana şimdi hiç girmeyelim 

isterseniz. Şunu söyleyebilirim 

sadece: Müzik öyle bir sanat ki 

sanatçının durduğu yeri aşan 

bir kaynaktan geliyor. Bazen 

dindar bir sanatçının yaptığı 

müzik pekâlâ dine aykırı, ken-

dini bizim anladığımız şekil-

de dindar olarak sunmayan bir 

sanatçının eseri ise  dini bir 

duyarlılığı geliştirecek bir etki-

ye sahip olabilir. 

5) -Türkiye’de eskiden kül-

tür ve sanat alanında devle-

tin bir belirleyiciliği, dolayısıy-

la devlete ait resmi ideolojinin 

bakış açısı hakimdi. Varolan bu 

açıdan var olur veya aynı bakış 

açısıyla görmezden gelinirdi. 

Bu tür bir sanat Sovyetlerde 

çok somut olarak görüldü-

ğü gibi güdümlü ve koftur. 

Benzeri bir sermaye himayesi-

nin aynı sonucu vermemesi için 

bir sebep yok. Bağımlılık ilişkisi-

ne izin vermeyecek türde aracı 

bir örgütlenmeyle sermaye des-

teğinin olumlu sonuç vermesi 

mümkün olabilir tabii. 

Yukarıda Baudelaire ve 

Flaubert’in Fransa’da oluştur-

maya çalıştıkları bağımsız alan-

dan söz ettim. Sanatçının dur-

duğu yerdeki kararlılığıdır ki 

hem oluşumları hem de ser-

mayeyi etkiler. Sözgelimi,  

yapımında dindar sanatçıla-

rın emeği olduğunu bildiğimiz 

“Uzak İhtimal” filmi kolaylık-

la yapılmamıştır tahmin ediyo-

rum. Film için kimler, kaç sene-

den beri çalışıyor ve ısrar edi-

yor... Böyle bir eser ortaya çıktı-

ğında oluşumlara ve sermayeye 

olduğu kadar yetenekli gençle-

re de varlık ve anlam işaretleri 

göndermiş oluyor. 

6)	 -Pek çok zaman, elbette. 

Dindar kesim genellikle kültür 

sanat alanında merkez konu-

munda bulunan kurumları, 

kendilerine karşı ayrımcılık yap-

makla suçlar. Oysa dindar kesim 

bu konuda kendi içinde de her 

zaman adaleti gözetmiyor ve 

tutarlı davranmıyor.  Şiir gece-

leri, gezileri düzenlenir kurum-

larca. Bakarsınız hep aynı isim-

ler. Belediyeye bağlı kurumlar 

kültür-sanat etkinlikleri düzen-

ler. Yine aynı isimleri görürsü-

nüz. Tabii bir de iktidar alanı-

na, iktidarı temsil eden isim ve 

çevrelere yakınlaşma çabasıy-

la ulaşma hevesinin yol açtığı 

öykünmeci ezik bir tavırdan söz 

etmek olası.  

Bunu Ğ dergisinin öykü 

konulu soruşturmasına cevap 

verirken de söyledim: Son yıl-

larda yazarlar kitaplarını yayın-

latamaz oldular.  Ellerindeki 

dosyaları yayınlayamayan bu 

yazarlar, yeni projeleri konu-

sunda karamsarlığa düşüyor-

lar. Nermin Tenekeci kitapları-

nı niye yayınlatamıyor, merak 

ediyorum doğrusu? Mardinli 

şair dostumuz Mahmut Yavuz 

şiir kitabını bastırabilecek mi? 

(Tabii bastırmış da olabilir 

geçen yıl içinde; ama bir bas-

tırma güçlüğü içinde olduğunu 

biliyorum, önceki yılki konuş-

malarımıza dayanarak.) Hülya 

Aktaş’ın hikaye ve roman dos-

yası birkaç yayınevi tarafından 

ticari şansı zayıf bulunduğu için 

geri çevrildi. Kimi yayınevleri 

kitabın edebi değerini değil, 

yazarın medyadaki görünürlü-

ğü üzerinden kitabının vaad 

edebileceği piyasa değerini dik-

kate alıyor artık.  

Ne yapmalı, diye soruyor-

sunuz. Herhalde sanatçılar 

ısrarla üretmeyi sürdürmeli. 

Önemli olan eserdir, diyorum. 

Sanatçılar birlikler oluştursun, 

aralarında dayanışsınlar. Ahlaki 

ve manevi değerleri öncele-

yen birlikler, dernekler, vakıf-

lar sanatçı gençleri bağımlı kıl-

madan çalışmaya ve üretmeye 

özendiren ortamlar hazırlasın. 

Cioran sayısız yayınevi tarafın-

dan geri çevrilmiş; peki kötü bir 
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yazar mı? Hayır. Van Gogh’un 

açlıktan çıldırdığı bir dünyadır 

sanatın dünyası. Tabii ki böyle 

olmasa iyi olur. Fakat farklı bir 

sözüyle, deseniyle, çizgisiyle 

ayrıksılığını ortaya koyan sanat-

çıyı karşılık beklemeksizin des-

teklemek de sermayenin doğa-

sıyla nadiren uyuşuyor. 

Hüseyin Akın-Şair

1) -Kültür sanat ve edebiya-

tın içinden değil dışından gelen 

bir tartışma olarak değerlen-

dirdim. Çünkü edebiyat ortam-

larının bu anlamda bir soru-

nu olduğunu zannetmiyorum. 

Sahici bir problem olarak gör-

müyorum. Edebiyat–Kültür 

ve Sanat hep kendi mecrasın-

da ilerler. Ekrem Dumanlı’nın 

“derin boşluk” dediği şeyin 

kaynağını iyi tespit etmek 

gerek. Eğer Bank Asya gibi bir 

muhafazakâr finans kurumu 

edebiyat ve sanat yerine 1.fut-

bol ligine sponsorluk yapıyorsa 

durduğu yeri çok iyi bildiğinden 

olsa gerektir. Ekrem dumanlı’ya 

en iyi cevabı sanırım Bank Asya 

veriyor. 

2)	 -Edebiyat ve sanat’ın ser-

mayeye yaslanması sponsor-

larca desteklenmesi güdümlü 

hale gelmesi demektir. Sermaye 

edebiyat ve sanatı da kendi 

üslubunca şeyleştirip dolaşı-

ma sunmak ister. Para veren 

kişi her zaman müdahil olma 

hakkını da elinde bulundurur. 

Ne zamanki kitap ya da yazılı 

metin alınıp satılan bir nesne-

ye dönüşmüştür o andan itiba-

ren kitabın kutsiyeti de ortadan 

kalkmıştır. Eskiler kitabın arka-

sına fiyatı yazmaktan çekinir-

ler ve hediyesi derlerdi. Zaten 

şimdilerde adına yazar dediği-

miz nevzuhur varlık da henüz 

ortaya çıkmış değildi olsa olsa 

teliften, müelliften bahsedile-

bilirdi. Eğer ki siz kitabı tez-

gahlara sunarsanız, elbette arz 

talep kanununa boyun eğecek-

tir. Sermayenin iştahını kabart-

ması gayet tabiidir. Çünkü kitap 

şeyleşmiştir bir kere. Mesaj taşı-

yıcısının para ile bu işi yapması 

yaptığı işe her zaman için halel 

getirir. Kitap da bir mesaj taşı-

yıcısıdır. Kur’an’da neden pey-

gamberlerin özellikleri arasın-

da ücret istememek gibi bir 

vasıf vardır iyi düşünmek gere-

kir. (“Sizden hiçbir ücret iste-
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Asıl olan, sanatçının ve kültür 
adamının sahip olduğu sanat-

sal gücün dayanaklarından başka hiç-
bir şeye tutunmadan yaşamasıdır. Eğer 
sanatın bir başkaldırı tarafı da varsa, 
ki bana göre vardır, stotükodan ve ser-
mayeden destek alan sanatçının baş 
kaldırması mümkün değildir. tam tersi 
baş eğici duruma gelmesi muhtemel-
dir. Sorun sermaye sahiplerinde değildir 
elbet. Sorun sermayeden medet 
umanlardadır.

Hüseyin Akın



Kültür - Sanat

69

meyenlere uyun! Onlar doğru 

yoldadırlar.-Yasin Suresi:21) 

piyasa ve tekelci kapitalizm 

sanat ve edebiyatı sermaye-

nin ambalajı reklam aracı ola-

rak kullanmaktadır. Şirketler ve 

bankalar kültür sanat yayını-

nı prestij için yapmaktadırlar. 

Bu prestij, piyasanın ve kara 

siyasanın ellerinde bıraktığı kiri 

silmelerine yarıyor. Kara para 

aklamak gibi yani. Kapitalizm 

sanatı kara ve kanlı para akla-

ma yöntemi olarak kullanır. 

3)	 -Asıl olan, sanatçının ve 

kültür adamının sahip olduğu 

sanatsal gücün dayanakların-

dan başka hiçbir şeye tutunma-

dan yaşamasıdır. Eğer sanatın 

bir başkaldırı tarafı da varsa, 

ki bana göre vardır, stotüko-

dan ve sermayeden destek alan 

sanatçının baş kaldırması müm-

kün değildir. tam tersi baş eğici 

duruma gelmesi muhtemel-

dir. Sorun sermaye sahiplerin-

de değildir elbet. Sorun ser-

mayeden medet umanlarda-

dır. Kapitalist anlayış satma-

yanın, dolaşıma konu olmaya-

nın, paraya tahvil edilmeye-

nin her zaman karşısında yer 

almış, en hafif şekliyle paza-

rın dışında duranlara ilgisiz kal-

mıştır. Sermayedarlık parayı 

yüksek değer kılmaya yönelik 

bir dünya görüşüdür. Bu yüz-

den kültür-sanat gibi faaliyet-

lerde sermayeye yaslanmakla, 

Allah’ın kendilerini zengin kıl-

dığı varlıklı Müslümanlardan 

destek istemek aynı şey değil-

dir. Sermayenin akidesi şudur 

ki modern zamanlarda kültür-

sanat-edebiyat-hikmet-marifet 

gibi şeyler arz-talep dengesine 

tabi olmayan şeylerdir. Fiyatı 

olmayan değerlerin ancak vic-

danlarda bir karşılığı vardır. 

Bu yüzden kendileri ile tutar-

lı davranırlar. Sermayenin yazı-

lı ve görsel medyasında kültür-

sanatın yerini kitlesel tevec-

cühün yoğun olduğu eğlence 

programlarının alması boşuna 

değildir. Muhafazakarlarımız 

da eğlenceyi keşfetti, çünkü 

kaldırdıkları kültür-sanat ve 

hikmetin altından insan zaaf-

larına dayalı eğlence kültürü 

çıktı.

4)	 -Son dönemlerde 

muhafazakâr kesimde sanatsal 

gelişim ve dönüşümün kayna-

ğı hiçbir zaman ilahi referanslar 

olmamıştır. Çoğu fetva mantığı-

na dayalı doğru-yanlış cetvelini 

kullanan insanlar karşı çıktıkları 

şeylerin iktisadi avantajını keş-

fettikleri an zamanın şartları-

na sığınarak çok kolay çıkış yol-

ları bulabiliyorlar. Seksenli yıl-

ların sonlarında sesin ve sazın 

haramlığı tartışılıp dururken 

bant tiyatrosuyla birlikte öyle 

sanatsal kaygılar da gözetmek-

sizin kendiliğinden bir pazar 

doğuverdi. Bir şeyi sanat ola-

rak icra etmek gibi bir kaygı-

nın çok ötesinde hidayet paza-

rına sanatsal bir çeşni katmak 

ve aynı zamanda bu pazarın 

maddi hareketliliğinden de 

yararlanmak gibi avantajlar 

gözetildi. Görüntü konusunda 

da durum bundan farklı değil. 

90’lı yılların ortalarından itiba-

ren Türkiye’de muhafazakâr 

kesimde bir görüntü patla-

ması yaşanmıştır. Televizyonla 

ve yazılı basınla başlayan bu 

çok renkli durum sinemayla da 

bir çıkış yakalamak istemişse 

de bunu şu ana kadar başara-

bildiği söylenemez. Aynı şeyi 

resim ve tüm görsel sanatlar 

için de söyleyebiliriz. Zira bura-

daki başarısızlık resim ve hey-

kel gibi sanatların İslami nok-

tada kabul görmeyen sanatlar 

olması gibi bir sebepten kay-

naklanan bir başarısızlık değil-

dir. Sanki burada bu sanatla-

rın kolay dönüştürülemezliği ile 

ilgili bir durum var. Heykeli ya 

da resmi eğip bükerek herhan-

gi bir söyleme boyun eğdirmek 

hiç kolay değil. Herkes şarkı 

söylediğini zanneder, ama her-

kes resim çizdiğini ya da hey-

keltıraş olduğunu falan söyle-

mez. Resim, heykel ve müzik 

gibi sanat dalları yetenek bağ-

lamında dahi yoksulları teğet 

geçerler. 

5) -Eğer kurumlar ve kuru-

luşlar sanata destek verecek-

lerse kapının arkasından kafa-

larını çıkarmadan el yordamıy-

la yapmalılar. Kendi reklamla-

rını yapmadan ve herhangi bir 

sanat faaliyetini yönetip yön-

lendirmeye kalkmadan yapma-

lılar bunu. Söylediğim kıstas-

ta kurum ve kuruluş var mıdır 

bilmiyorum, ama eğer olacak-

sa tantanasız, başa kakmasız ve 

müdahalesiz olmalıdır. 

6)	 -Sinema gibi büyük 

maddi destek gerektiren saha-
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lar için belki çeşitli kuruluş ve 

firmaların sponsor olması bir 

gereklilik teşkil edebilir. Fakat 

edebiyat alanında özellikle şiir 

söz konusu olduğunda bu tür 

yan destekler şiiri şiirketleştirir. 

Edebiyat dergilerinin en görü-

nür sayfalarına sırf daha rahat 

çıkmak uğruna banka ve şir-

ket reklamları alınması camiye 

yazar kasa konması gibi garip 

bir durum oluşturuyor. Diğer 

yandan maddi imkânsızlıklar 

yüzünden bir sonraki sayısını 

çıkarmakta zorlanan edebiyat 

dergilerinin halini de görmez-

den gelemeyiz tabii ki. Edebiyat 

dergilerinin bu müşkülden kur-

tulması maddi anlamda geniş 

destek bulmasıyla değil ancak 

kendini rahatlıkla amorti ede-

cek şekilde derginin her sayı-

sının satılması yeterli abone 

sayısına ulaştırılmasıyla müm-

kündür. Aşırı maddi rahatlık 

bir edebiyat dergisi için aşırı 

maddi sıkıntıdan daha büyük 

bir sorundur. Yayınevleri için 

de aynı şey geçerlidir. Nitelik 

ve kıymet bilmeyen yayınevle-

ri şair ve yazarların şiir kitap-

larını imsakiye basar gibi bası-

yor ne yazık ki. Bastığı kitabın 

içeriksel değerinden haberle-

ri yok. Sadece verdikleri para-

yı ve karşılığında alacakları 

yekunu biliyorlar. Kendi yağıy-

la kavrulan edebi teşekkül-

ler, sponsor kucağına düşmüş 

sanat ve edebiyat erbabından 

her zaman daha hayırlıdır. Yer 

altına çekilmek varken ne diye 

plazalara ve gökdelenlere tır-

manalım!

Ümit Aktaş-Yazar

 

1) -Doğrusu bu tartışma çok 

da ilgimi çekmedi. Çünkü için-

de yer aldığım perspektif açı-

sından çok da anlamlı ve yerin-

de bir tartışma değil. Bu belki 

Zaman Gazetesi camiası açısın-

dan anlamlı olabilir. Çünkü bu 

camia oldukça eşitsiz bir geliş-

me içerisinde. Bir tarafta şirket-

leri, eğitim kurumları, medya 

organları olan bu camianın, ne 

yazık ki kültür-sanat alanında, 

bu gelişmişlikle paralel sanatçı 

ve aydınları bulunmamaktadır. 

Bu da bence bu camianın dün-

yaya bakma biçimiyle ilgili bir 

sorundur. Bu sorunun çözümü 

her ne kadar bu camia açısın-

dan önem taşısa da, sair İslami 

camia açısından tam da bir 
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Sanat eserleri sonuçta alınıp satı-
labilir şeyler olsa da, ben hiçbir 

zaman sanat ve düşünce faaliyetleri-
ni sermaye ile kurdukları ilişkiler bağla-
mında izah edilebilir şeyler olarak gör-
medim. Hatta gerçek sanat ve düşünce 
faaliyetleri, neredeyse sermaye karşıtı 
bir platformda oluşturulur. Saygın tüm 
sanatçı ve düşünürler de, piyasa isterle-
rine muhalif ve eleştirel bir pozis-
yon içerisindedirler. 
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asimetri söz konusudur. Yani 

öteki taraflarda ise, kültürel bir 

gelişmişliğe tekabül eden bir 

araçsal zenginlik ve söz konu-

su değildir.

2)	-Kapitalizmin, hemen her 

şeyi piyasalaştırdığı ve meta-

laştırdığı gibi sanat çalışmala-

rını da metalaştırdığı; kültürel 

anlamda da kültür-sanat piya-

sasına egemen olduğu açık 

bir şey. Ama buradaki sorun 

tam olarak bu değil. Buradaki 

sorun, bir camianın yaşadığı 

eşitsiz gelişme nedeniyle eksik-

liğini hissettiği bir ihtiyaçla ilgi-

lidir. Tabii bu ihtiyacın hissedil-

mesi, bir anlamda da, bu cami-

anın, tıpkı Erol Yarar’ın da ken-

disini tanımladığı gibi, artık bir 

tür burjuvalaşma aşamasına 

gelmesiyle alakalıdır.

3)	 -Sanat eserleri sonuç-

ta alınıp satılabilir şeyler olsa 

da, ben hiçbir zaman sanat ve 

düşünce faaliyetlerini sermaye 

ile kurdukları ilişkiler bağlamın-

da izah edilebilir şeyler olarak 

görmedim. Hatta gerçek sanat 

ve düşünce faaliyetleri, nere-

deyse sermaye karşıtı bir plat-

formda oluşturulur. Saygın tüm 

sanatçı ve düşünürler de, piya-

sa isterlerine muhalif ve eleşti-

rel bir pozisyon içerisindedirler. 

Burada temel sorun, bu cami-

anın kendi temel formasyonu-

nun, bu tip, temelde entelek-

tüel  uğraşlara dayanan üretim-

lere aykırı ve hatta karşı pozis-

yonuna dayanmaktadır. Bence 

bu camia, kendi formasyonu-

nu gözden geçirmelidir. Çünkü 

her ne kadar biçimsel anlamda 

önemli bir değişim yaşamış olsa 

bile bu camia, toplumsal geliş-

meyi daha çok teknokratik bir 

düzeyde kavrayan, dolayısıyla 

da  temelde düşünsel-sanatsal 

gelişmeleri imkansızlaştıran bir 

anlayış içerisinde bulunmakta-

dır.

4)	 -Bunlar, İslamcılığın 

belli bir özgürleşmeci tutu-

munu defalarca askıya alan 

şu muhafazakâr saldırı ve sta-

billeştirme çabalarıyla doğru-

dan ilgilidir. Çünkü sanatsal-

düşünsel faaliyetlerin en çok 

ihtiyaç duyduğu şey, işte bu 

özgürlük atmosferidir. 

5) -Maalesef Türkiye’de ken-

disini dindar-muhafazakâr ola-

rak tanımlayan kesimler, sektö-

rel kazanımlarıyla asla sanatsal-

düşünsel faaliyetleri destekle-

memektedirler. Bunlar, oldukça 

aykırı yerlere destek verdikleri 

halde, açıkçası bu tür faaliyet-

lerden ürküntü duymaktadırlar. 

Çünkü temelde bu tür faaliyet-

lerin dayanmak zorunda oldu-

ğu özgürlüklerden ürkmekte-

dirler. Ama gerçek bir sanatsal-

düşünsel faaliyet de zaten illa 

da bu tür desteklere ihtiyaç 

duymaz. Buradaki sorun, sade-

ce, bu tür camiaların olduk-

ça cesametli olan gövdeleriy-

le işgal ettikleri toplumsallığın 

büyük kesiminin bu anlamda 

önünü kesmeleri ve bu alan-

lardaki yetenekli gençlerin ilgi-

lerini başka alanlara kanalize 

etmeleridir.

6) -Şu anda asıl tehlike-

li durum, iktidarı ele geçir-

miş olan muhafazakârlığın, 

hegemonyasını yaygınlaştı-

rırken, muhalif sesleri sustur-

mak ve toplumu gerçekten de 

muhafazakârlaştırmak adına, 

aslında bu iktidarın yolunu 

açan sanatsal-düşünsel faali-

yetleri imkansızlaştıracak bir 

biçimde, özgürleşmeci arayışla-

rı ketlemesidir. Belli bir biçim-

de marjinalize edilecek olan 

özgürlükçü anlayışların sesle-

ri kısılarak ve bu anlayışların 

imkanlardan mahrum bırakıl-

ması yoluyla bu alan, maale-

sef liberal-sol kesimlere açıl-

makta ya da bırakılmakta, 

ondan sonra da neden sanatsal-

düşünsel alan bu kesimlerin 

elinde diye yakınılıp durulmak-

tadır. Benim kendi çalışmalarım 

açısından bu kesimleri umursa-

dığım yok. Sözümü söyler geçe-

rim. Yazılarımı yazarak tari-

he emanet ederim. Bu benim 

kendi sorumluluğum, kendi 

vicdanım. Ama bu kesimlerin 

kafalarını duvarlara toslama-

dan önce şunu anlamaları gere-

kiyor; bir şekilde iktidara gele-

bilirsiniz, bir şekilde tirajınızı 

yükseltebilirsiniz. Ama burala-

ra gelmenin hakkını vermediği-

niz sürece, bir gün gelir, siz bile 

oralarda durmanın rahatsızlığı-

nı ve haksızlığını duymaya baş-

larsınız; iktidara gelir ama ikti-

dar olamazsınız, tirajınız artar 

ama  sözünüz geçmez; bir Taraf 

gazetesi kadar etkili olamazsı-

nız. Çünkü işlerinizi devşirme-

lerle yürütmek mecburiyetin-

desinizdir. Eh! Devşirmelerle de 

işler bu kadar yürür işte!
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Kültür - Sanat

72

Son yüzyılda en gelişmiş, 
avangard sanatın resim oldu-
ğunu söylerler. Müzik ancak 
üç yüz yıldır notalarını kâğıda 
dökebildi. Roman ise yüzyılın 
başında İngiliz ve Amerikan 
romancıların sayesinde bir atak 
yaptı. Şu anda hâlâ bu malze-
meyle yetiniyoruz. Birde buna 
ülkemiz romanının elli yıl geri-
den gelmesini eklersek teknik 
konusunda çok iyi olmadığımız 
ortadadır. Her romancı eserle-
rinde değişik teknikler, kurgu 
ve dil kullanmak ister. Bu işin 
gerçekte mimari tarafıdır. 

Murat Menteş’in ilk romanı 
Dublörün Dilemması1 son yıllar-
da yayımlanan çoğu ilk romanın 
aksine epey ses getirmeyi başa-
rarak ilk roman olma yönünden 
akraba bulunduğu romanlara 
bu yönüyle fark atmayı başar-
mıştı. Buradan hareketle de 
yazarın ikinci romanı merakla 
beklenmeye başlamıştı. Murat 
Menteş’in bu kez ne yazaca-
ğı, bu romanın yarattığı bek-
lentiyi hangi yollarla giderece-
ği, dahası aynı başarıyı ve ilgiyi 
yeniden yakalayıp yakalayama-
yacağı çokça soruldu. Nihayet 
Murat Menteş ikinci romanı-
nı yazdı. Roman Korkma Ben 

Varım2 adını taşıyor. 

E. A. Poe’nun dediği gibi 

roman şaşırtıcı bir tür. Özel 

bir dokusu, mimarisi ve tarzı 

var. Menteş’in ait olduğu ya 

da oluşturmaya çalıştığı roman 

dünyasında bu şaşırtıcılık biraz 

daha artıyor ve kendine özgü-

lüğü belirginleştiriyor. Korkma 

Ben Varım postmodern roman 

kurgu özelliğiyle çok katmanlı: 

her çeşit okurun beklentisine 

uygun bir şeyler sunuyor. Olay 

zincirinden hoşlanan polisiye 

roman okuru gibi, romanda 

hareket arayan, ilginç benzet-

meleri merak eden, alıntı eko-

nomisi meraklıları için, gide-

rek içinde yaşadığımız haya-

tın özüne ilişkin düşüncelerle 

tanışmak veya sanatın belkemi-

ği üslup üzerinde kafa yormak 

isteyen de bu romandan eli boş 

dönmeyecek. 

Murat Menteş’in romanla-

rına ilişkin olarak kaleme alın-

mış pek çok yazıda, onun, dili-

nin kıvraklığına ve muzipliği-

ne değinilmesi boşuna değildir. 

Kendi roman üslubunu oluştur-

mak için didinmiş bir yazar ola-

rak o, her şeyden önce, yeni bir 

roman biçiminin peşindedir. O 

zaman şu soruyu sormak kaçı-

nılmazdır: Nedir roman? Bir tek 

romandan bahsedilebilir mi? 

Yani, Cervantes’ten bu yana 

roman hiç mi değişik yollara 

sapmamıştır? Hiç farklı yollara 

giren romancılar çıkmamıştır?

19. yüzyılın pozitivizm 

temelli gerçekçi roman anla-

yışı, 20. yüzyıla gelindiğinde, 

Joyce’un, Kafka’nın, Musil’in ve 

daha pek çok romancının öncü-

lüğünde yerini modernist ve 

postmodern romana bıraktı. Bu 

roman anlayışlarında, roman-

cı dikkatini, eski roman anlayı-

şında olduğu gibi topluma, top-

lumsal ilişkilere değil, toplum 

içinde yalnızlaşmış, yabancılaş-

mış bireye, onun düşüncelerinin 

gel gitlerine, bilincinin karma-

şıklığına çevirmişti. Klasik ger-

çekçi roman anlayışının temel 

yapısını oluşturan olay örgü-

sü, çevre ve karakter çizimleri, 

modernist romancıların eserle-

rinde kurgusal dalgalanmala-

ra, imge ve ritim gibi öğelere 

bırakmıştı yerini. Karakter ise 

eski ağırlığını yitirmişti; karak-

ter, okunan mıydı artık, oku-

yan mı?

Gerçekçi roman yazarları-

nı modernist yazarlardan ayı-

ran bir diğer önemli nokta 

ise, onların okurla kurduğu 
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ilişkide ortaya çıkmaktaydı. 
Gerçekçi romanda, okura önce-
likle öykünün bir kurmaca, bir 
hayal ürünü olduğunu unut-
turmaya ve okurda, sanki oku-
nan olaylar gerçekmiş izlenimi 
verilmeye çalışılıyordu; karak-
terler, çevre bütün canlılıklarıy-
la resmediliyor, olay örgüsün-
de hiçbir kırılmaya yer verme-
den baştan sona doğru gidili-
yordu. Modernist ve postmo-
dern romanda ise, okura böyle 
bir izlenim vermekten özellik-
le kaçınılır; okura, her şeyin 
bir kurmaca, bir oyun olduğu 
anlatılmak istenir. Ana metin, 
ara metinlerle bölünür; gerçek-
lik, kurmaca metinlerle yerle 
bir edilir; zaman algısında sıç-
ramalarla âni kırılmalar sağla-
nır. Bilinç akışı, anlatıcının ya 
da karakterlerin bilincine girile-
rek orada dalgalanmalar yara-
tılması gibi teknikler kullanılır. 
Bu teknikler, özellikle postmo-
dern romanlarda, okuru ger-
çeklik karşısında özgürleştir-
meyi amaçlamaktadır. Elbette,  
bu türün de piyasa oyunları 
yapan niteliksizleri de var ama 
tür tamamen bunlardan iba-
ret değil. Roman bağlamında 
konuşursak, var olduğundan 
beri kendini sorgulayan bir tür. 
Değişiklikleri içererek ilerliyor. 
Postmodern roman da aynı şeyi 
yapıyor. Postmodern yazarla-
ra yönelik eleştirilerden biri de 
yazarlığın zanaata indirgendi-
ği, maharet gösterisine dönüş-
türüldüğünü de anımsamalıyız 
burada.

İşte, Murat Menteş’in 
romanlarında  bu tekniklere 
yaklaşan bir yön bulmak müm-

kün. Menteş postmodern yazar-

ların yaptığı gibi, ikinci roma-

nında zaman çizgisini düz bir 

çizgi olarak kurmaz; zaman 

algısında kırılmalar yaratır; ya 

da elektroşok sahnesini elekt-

roşok uygulanan kişinin zihni-

ne girerek anlatır; böylece oku-

yucuya, okuyanın sadece keli-

melerden ibaret bir kurmaca 

olduğu mesajını vermeye çalı-

şır. E. M. Forster’ın: ‘Her roman-

cı, romanı yeniden icat eder’ 

sözünün peşinden gider adeta.

Ama romanın yazıldı-

ğı döneme dair metaforik bir 

anlatılar toplamı olarak da oku-

mak mümkün bunu. A.Ömer 

Türkeş onun ilk romanı için 

yazdığı bir yazıda şöyle der: 

“Paranoyak komplo teorileri 

üzerine kurgulanan Dublörün 

Dilemması’nda herkes öyle-

sine maskeli, herkes öylesine 

yer değiştiriyor ki, kimin kim 

olduğu birbirine karışmış. Türlü 

rastlantıyla ilerleyen bu absürd 

hikâyedeki rastlantı gibi görü-

nenlerin aslında birileri tara-

fından üst belirlenmiş olması, 

absürd olanın romandan değil 

yeni dünya düzeninden kay-

naklandığı hatırlatıyor. Yani 

herkesin birilerine dublörlük 

yaptığı Dublörün Dilemması, 

iktidardakilerin artan gücü kar-

şısında şaşkına dönmüş, yaban-

cılaşmış bireylerin ya da geniş-

letilmiş hâliyle, suflörlüğü-

nü ABD’nin yaptığı ülkelerin 

sanki kendi iradeleriyle dav-

ranıyormuş gibi sürdürdükleri 

uluslarası ilişkilerin bir meta-

foru olarak da okunabilir.  

Ancak böyle bir okumayı yapa-

bilmek için metne söylemedik-
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lerini de söyletmek, yorumumu-

zu belki biraz abartmak, daha 

doğrusu romanı bir bağlam içe-

risinde okumak gerekli. Çünkü 

edebi de olsalar çoğu metin-

de anlamın işleyişini yöneten 

tarihsel toplumsal koşullardır 

ki, herhangi belirli bir zaman-

da, belirli bir coğrafyada dil-

lendirilen bir sözcük, bir kav-

ram, bir olay ya da canlandırı-

lan bir insan tipi, başka koşullar 

altında barındıracağından fark-

lı anlamlar taşır.”3 Menteş’in 

birbirini tanımadan birbirine 

aşık olan, düşman olan, ateş 

eden insanları anlattığı Korkma 

Ben Varım’da da bu gönderme-

leri görmek mümkün. 

Mihail Bahtin, yazarlığı-
nın en erken döneminde, yani 
1920’lerin başlarında yazdı-
ğı ‘Estetik Etkinlikte Yazar ve 
Kahraman’ başlıklı incelemede, 
insanın başkalarına nasıl görün-
düğünü görmek için aynaya 
bakmasının ne denli boş, hatta 
sahtekârca bir çaba olduğundan 
söz eder. Hiç kimseye aynada 
kendimize göründüğümüz gibi 
görünmeyiz çünkü; aynadaki 
imge bir başkasına bakmayan, 
bir başkasının bakışını öngör-
mek ve yanıtlamak durumun-
da olmayan bir insanın imge-
sidir. Dışarıdan nasıl göründü-
ğünü anlamaya çalışırken dışa-
rıyı dışlamış birinin görüntüsü. 
Dışarıdan nasıl göründüğümüz, 

ancak bir başka dilin, bir başka 

kültürün bakış açısıyla tanışık 

olabilmemize bağlıdır: başkası, 

başka dildir.

Edebiyatın aşk, intikam ve 

inanç olmak üzere üç temel unsu-

ru olduğunu belirten Menteş’in 

sevdiği üç ozana dikkat kesil-

mek gerekir. Karacaoğlan’ın 

“aşk”, Köroğlu’nun “intikam”, 

Yunus Emre’nin de “inanç” 

dalında “konularının en iyileri” 

olduklarını vurgulayan  Menteş, 

Karacaoğlan’ın “Bunu söyle-

yeyim de kızın aklı dursun”, 

Köroğlu’nun “bunu söyleyeyim 

de düşmanımın kanı donsun”, 

Yunus Emre’nin ise “bunu söy-

leyeyim de Allah da beni sev-

sin” yaklaşımıyla eserler verdik-

lerini belirtme gereği duyar. Bu 

üçleme onun şiiri,denemeleri 

ve romanları hakkında konu-

şabilmek için mutlaka akıl-

da tutulmalıdır. O bu üçlü-

de özetlediği üç temel izlek-

ten hareketle yazı dünyasın-

da farklı bir dil ve kurgu oluş-

turmayı başarabilmiştir. Bunu 

Kuzgunun Gölgesi adını taşıyan 

ve buna dahil olmayan  şiirle-

rinde, Kaosa Mütevazi Bir Katkı 

ile Aynalı Barikatlar adındaki 

deneme kitapları ile Dublörün 

Dilemması ve Korkma Ben 

Varım adlı iki romanında rahat-

lıkla görebiliriz. Kurgunun istis-

nai özgürlüğü ve insafsız neşesi, 

ancak dillerin sınırları içerisinde 

mümkün olabilmiştir.

Korkma Ben Varım, birbiriy-

le ilişkili dört kahramanın başın-

dan geçen olayları, yine onların 

ağzından aktarıyor. Romanın 

olay örgüsüne dahil olmaya 
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Edebiyatın aşk, intikam ve 
inanç olmak üzere üç temel unsu-

ru olduğunu belirten Menteş’in sev-
diği üç ozana dikkat kesilmek gere-
kir. Karacaoğlan’ın “aşk”, Köroğlu’nun 
“intikam”, Yunus Emre’nin de “inanç” 
dalında “konularının en iyileri” oldukla-
rını vurgulayan  Menteş, Karacaoğlan’ın 
“Bunu söyleyeyim de kızın aklı dursun”, 
Köroğlu’nun “bunu söyleyeyim de düş-
manımın kanı donsun”, Yunus Emre’nin 
ise “bunu söyleyeyim de Allah da beni 
sevsin” yaklaşımıyla eserler verdiklerini 
belirtme gereği duyar. Bu üçleme onun 
şiiri,denemeleri ve romanları hakkında 
konuşabilmek için mutlaka akılda 
tutulmalıdır.
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çalıştığımızda karşımıza ilkin 

Gönül İşleri Bakanlığında basın 

sorumlusu ve Budist rahipler-

den eğitim almış Fu çıkıyor. 

Fu Gönül İşleri Bakanlığı’ndan 

AŞKart isteği reddedilen mafya 

babası Hayati Tehlike tarafın-

dan iki kez ‘tufa’ya getirilir ve 

ilk cinayetlerini de üzerine salı-

nan iki adam üzerinden gerçek-

leştirir. Hayati Tehlike, bakan-

lığın yedi üyesini öldürtmüştür 

ve Fu, onun için potansiyel bir 

tehlikedir.Fu’nun yolu bir tele-

fon konuşmasında Müntekim 

Gıcırbey’le kesişir, ardından 

Fu, kitaptan çekilir. Gıcırbey, 

önce felaketlerden söz açar, 

hayatı bir gün içinde değiş-

miştir: Çalıştığı iş yeri yanar, 

trafik kazası geçirir. Soyulan 

evine geldiğinde, komşusu olan 

topal bir kız olan Kevser’in ve 

Kevser’i seven yaşlı papağanı-

nın cesediyle karşılaşır. Papağan 

Huduni, Sherlock Holmes’un 

ziyaretinden çekinen Padişah 

Abdülhamit’in, Gıcırbey’in kun-

duracı dedesine bir hediyesidir. 

Gıcırbey’in, ayakkabının tarihi-

ni ve felsefesini çok iyi bilen 

esnaf babasının yanı sıra, inti-

kam almaya bayılan, bu neden-

le Gıcırbey ile çalışan Kevser’in 

annesi Ruhiye Teyze, onun 

cini Jajha yine Gıcırbey’in orta-

ğı olan, ülkemizde tıp eğiti-

mi almış ve dev bir Arap olan 

Abdülcabbar Turabi bu bölü-

mün diğer ilginç simalarından. 

Şebnem Şibumi ise üçüncü bölü-

mün anlatıcısı bir tarih deli-

sidir.Aynı zamanda Gıcırbey’in 

platonik ‘yavuklu’su, emniyet 

müdürü Şerif Bey’in kızıdır. 

Şibumi’nin gönlü, Gıcırbey’in 

AŞKart almada aceleciliği ve 
aşkın diğer aşamalardaki bece-
riksizliği nedeniyle, tarihi değiş-
tiren Enver Paşa’nın, padişah-
ların yorganlarını kopyala-
yıp satan adaşına kaymıştır.  
Şebnem’in sevgisi, Enver 
Paşa’nın etkili aşk manevra-
ları oranında artış gösterir. 
Enver Paşa, ‘Şebnem Şibumi 
Enver Paşa’yı Seviyor’ yazılı 
kâğıdı, harfleri sayısınca kese-
rek Şebnem’e vermiştir. Oyun 
şudur: Eğer, Şebnem aşk dür-
tüsünü her hissettiğinde bir 
harfi Enver’e verecek, harfler 
tamamlandığında ikisi sevgili 
olacaklardır. Bu aşkın gerçek-
leşmesi kitabın düğümünü elin-
de tutuyor. Hayati Tehlike’nin 
ve Atom Bombacıyan ile Abidin 
Dandini gibi çete liderlerine ait 
mafya hikâyelerinin geçtiği say-
falar ise kitabın son bölümünü 
oluşturuyor. 

Terör çağında karşımıza 
çıkan karakter aşınması, her 
yabancıyı şüpheli görme komp-
loculuğu, korku,kaygı  ve kit-
lesel (a)normalliğin belirtile-
ri tabir caizse romanın içine 
doğduğu sosyal bağlamdır. 
Gündelik hayatın detaylarının 
da şiddet ve karnavalla yoğrul-
duğu bir dönemden söz ediyo-
ruz. İnsanların bireysel tarih-
lerinin de gelgitlerle, karma-
şalarla dolu olduğu bir ortam. 
Burada şunu da belirtme gere-
ği duyuyorum:Menteş’in fazla 
yaygın olmayan, kaotik bir anla-
tımı var. Yaşanılan kaosu kaos-
la anlatıyor. Ama Türkiye’de, 
okuma alışkanlığının zaten 
yerleşmediğini de göz önün-
de tutarak, bu anlatımın oku-

yucusunu henüz yazarının düş-

lediği derecede bulamadığı-

nı düşünüyorum. Öte yandan 

her okuyucunun içine girebile-

ceği bazı delikler, kapılar var. 

Romanın gerçekten de tek giri-

şi yok. Bu özellik kitabı karma-

şık da gösterebilir başka yer-

lerden de girilebilmesi iyi bir 

olanak da sayılabilir. İnsana 

farklı yorumlar yapma olanağı 

veren, farklı yerlere taşıyan açık 

uçlar var kitapta. Tabii bunun-

la bağlantılı olarak 1970’lere 

duyulan özlem gündeme gelir.

Çünkü bu yıllar “kaosun meka-

nı, riyanın ilişkileri ele geçirme-

sinden önceki son demlermiş 

gibi” algılanır. Onu anlamak 

için, sanatsal algımızın tamamı-

nı esaslı bir şekilde yeniden kur-

mamız, edebi zevkin çok derin-

lere kök salmış pek çok alışıldık 

talebini terk etmemiz ve pek 

çok kavramı gözden geçirme-

miz gerekir.

Klasik romanın tiryakisi 

kesilmişler için hiç de romanlık 

bir hali yoktur onun romanları-

nın. Çünkü beğeni ya da güzel-

lik anlayışımız, daha önce bize 

belletilen, koşullanmışlığımı-

zın toplamından başka bir şey 

değildir.

Belki de yazarın  ileride 

daha da geliştireceği, üzerinde 

ısrar edeceği bir roman anlayı-

şı ile karşı karşıyayız.

1  Murat Menteş, Dublörün Dilemması, 
İletişim Yayınları, 2005.

2  Murat Menteş, Korkma Ben Varım, 
İletişim Yayınları, 2009.

3 A.Ömer Türkeş, “Yüzler ve Maskeler”  
Radikal Kitap, 22/04/2005.  
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