
C umhurbaşkanı Abdullah Gül, 12 Eylül’deki anayasa referandumu öncesi siyasetteki geri-
limi ‘tehdit’ olarak gördüğünü belirterek, “Maalesef siyasette sorunları çözme yerine kul-
lanma eğilimi var. Oturup konuşma ortamı bile kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.  

Gül, Bosna Hersek’i ziyareti sırasında referandum öncesi oluşan ortama dair mesajlar verdi. Siyaset-
teki kavgacı üslup için, “Bu, Türkiye için tehdittir. Tehdit olarak görüyorum” diyen Cumhurbaşkanı 
şöyle konuştu: “Acı olan şey şu, Türk siyasi geleneğinde sorunları çözme yerine sorunları kullanma 
eğilimi var. Bu biraz acı bir şey doğrusu. Ortada bir mesele var. Bazıları büyük meseleler. Türkiye’nin 
büyük meseleleri var. Bunları sorun olmaktan çıkartma, tehdit olmaktan çıkartma yönünde gayret 
yerine doğrusu bunlar kullanılıyor. Bu bakımdan belki, kampanyalar ortam hazırlamış oluyorlar. 
Onun için şu referandumu beklemek lazım. Referandum sonrası herhalde Türkiye’nin büyük mese-
lelerle ilgili herkes daha sakin kafa yoracaktır.”

Murat Birsel ise NTV’de sordu: “Siyasetteki üslup için ne düşünüyorsunuz?” Programa konuk 
olanlar da farklı yaklaşımlarını ortaya koydular. Siyasetçi, tahammülsüz, eleştiriye gelmiyor, çok 
çabuk coşkuya kapılıyor ve aklından çok duygularını, önyargılarını kullanıyor, kendi politika ve pro-
jelerini anlatmak yerine ötekini “sözle döverek” tabanına mesaj göndermekle yetiniyor.  Hedef basi-
te indirgenince, üslup da sertleşiyor, nezaket ve insaniyet boyutu kayboluyor.

 Siyasette de, tartışmada da üslup zaman zaman sertleşebilir, tansiyon kısmen yükselebilir. Elbette 
yapıcı ve verimli olması açısından serinkanlı bir üslubun daha isabetli olacağı kuşku götürmez. Ne var 
ki özellikle seçim arefelerinde sertleşmek bir yana ağır hakaretlere varan bir dil kullanılıyor. Kişilik 
haklarını zedeleyecek denli sınır tanımaksızın tırmanan bu dil ne yazık ki kişilik haklarını ihlal etmek-
le kalmıyor fakat aynı zamanda bir öfke ve nefret diline dönüşüyor. Son olarak  referandum öncesi 
yürütülen siyasi kampanyalar bu anlamda maalesef tavan yapmıştır. Öyle bir noktaya varmıştı ki bu 
durum bir tür seviyesizlik yarışına dönmüştü. Zira  televizyonlarda gençlerin ruhsal ve psikolojik geli-
şimi olumsuz yönde etkileniyor denilen zararlı programlardan kat be kat daha tehlikeli bir hal almıştı.

Tabii kişisel hesaplaşmaların merkeze alındığı, her bir demeç ve söylevin intikam aracına 
dönüştürüldüğü böylesi bir ortamda şüphesiz ki bu anlayışın toplumu kamplara bölüp kutuplaşmalar 
yaratmasından başka bir getirisi bulunmuyor. Dahası bu sorumsuz davranış, varolan toplumsal ger-
ginlikleri daha da tırmandırarak yeni düşmanlıklar yaratıyor. Türkiye’nin siyasetini  yöneten kişilerin 
üslup sorunu; miting meydanlarında, basın toplantılarında, medyada içlerini dökerken kullandıkları 
saldırgan, öfkeli, komik, şiddet dolu bir ifade şeklidir. Bu büyük bir saygısızlıktır. İnsanların doğru 
cümleyi bulamadıkları (hatta yalan söyledikleri), karşısındakini ikna edecek doğru girişimleri olma-
dığı zamanlarda kullandıkları uygulamadan başka bir şey değildir üslubu sertleştirmek.
İşte, siyasilerimizin sırf duygusal tatmin amaçlı bu bencil ve hırslı yaklaşımlarının bizlere kazan-

dırdıkları bunlardan ibaret. Siyasilerin sırf kendilerini rahatlatmak adına bu çirkin söz düellosundan 
vazgeçmeleri oldukça önemlidir. Zira topluma kötü örnek oluyorlar. Oysa siyasi liderlerin görevi, 
kaprisleri uğruna topluma kötü örnek olmak değildir. Siyasi liderler siyaset üretmek yerine birbir-
leri için üslupsuzluk üretiyorlar. Hakkaniyet ve denge kaygısı hiç yok. Üslup ki, sahibinin kişiliğini, 
derinliğini, sığlığını verir. Siyasette bariz bir üslup problemi var ve bununla siyasette irtifa kaybı var, 
öteki değerleri de aşındırıyor. Öte yandan  “Türkiye’de politika tarzı ve üslubu değişiyor. Bu durum 
demokrasinin kökleşmesi, sağlamlaşması adına bir ilerlemeyi yansıtıyor” biçimindeki yaklaşımlar da 
çok fazla iyimser. Siyasetteki üslup sorunu, yaş ve  yetişilen döneme bağlama130 gibi bir indirgeme-
ciliğe sahip. Bu açıklamaları öne sürenler umarız bunu idrak ederler.

Artık siyaset mevsimindeyiz. Bundan sonrası 2014’e kadar böyle gider. O yüzden siyasetin dili ve 
üslubu üzerinde düşünülmesi kaçınılmazdır.

Yeni sayımızda buluşmak üzere.
         Umran

SİYASETTE ÜSLUP SORUNU:

YANLIŞLIKLARIN DİLİ

Ayda Bir Merhaba
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A tatürkçü Düşünce Derneği 
Genel Başkanı ve Danıştay 

eski Başsavcısı Tansel Çölaşan, 
referandumda ‘evet’ oyu kulla-
nan yüzde 58’lik kesimi ihanet-
le suçladı.
Atatürkçü Düşünce Derneği 
(ADD) Hatay Şubesi tarafından 
organize edilen “Türkiye nereye 
gidiyor” konulu panele Danıştay 
eski Başsavcısı Tansel Çölaşan 
ve eski YARSAV Başkanı Ömer 
Faruk Eminağaoğlu katıldı.
Panelde konuşan Çölaşan refe-
randumda yüzde 42’lik dilimin 
dışındakileri gaflet dalalet ve iha-
net içinde olmakla itham etti.
Referandumda oy kullanan 
vatandaşları bilinçli oy kullanan 
ve kullanmayanlar olarak ikiye 
ayıran Çölaşan, “O oylar bilinçli 
ise ne ala. Bilinçli olmayan yani 
yüzde 42’lik dilimin dışında olan 
oylar bana göre, gaflet, dAlalet 
ve ihanet içindedirler.” dedi.
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği 
(YARSAV) Başkanı Ömer 
Faruk Eminağaoğlu ise konuş-
masında Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM)’nin Hrant 
Dink davasındaki kararının 
Adalet Bakanlığı’nın yüzünde 
patladığını savundu.
AİHM’nin Hrant Dink davası 
hakkında verdiği kararı değer-
lendiren Eminağaoğlu “Acaba 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin 
istifa etmeyi düşünüyor mu?” 
diye sordu.

EVET OYU VEREN % 58 
HA‹N  ‹LAN ED‹LD‹

YOKSULLUK VE AÇLIKLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
BM’de 65. dönem Genel Kurul genel 
görüşmeleri öncesinde 20 Eylül’de 
başlayan ‘’BM Binyıl Kalkınma Hedef-
leri Zirvesi’’nin açılışına katılmasının 
ardından zirve kapsamında düzen-
lenen ‘‘Yoksulluk, Açlık ve Cinsi-
yet Eşitliği Alanlarındaki Sorunlar-
la Mücadele’’ başlıklı yuvarlak masa 
toplantısına eşbaşkanlık yaptı.

Basına kapalı düzenlenen yuvarlak 
masa toplantısında konuşan Gül, 10 
yıl önce Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin kabul edildiğini hatırlatarak aşırı yok-
sulluk koşullarında yaşayan ve açlık çeken insanların sayısını 2015 yılına kadar 
yarıya düşürmek, kadınları her alanda güçlendirmek ve cinsiyet eşitsizlikleri-
ni ortadan kaldırmak konusunda ülkelerin anlaşmaya vardığını ve bu yönde 
kararlı olduklarını söyledi. ‘’Bugün bu yönde ileriye dönük dikkate değer adım-
ların atıldığını görüyoruz’’ diye konuşan Gül, ancak yoksulluğun ortadan kal-
dırılması yönünde sağlanan ilerlemenin eşit olmadığını, ayrıca bu ilerlemenin 
küresel ekonomik ve mali krizin tehdidi altında olduğunu söyledi. Açlık ve 
beslenme bozukluğunun yoksulluğun en kötü tezahürü olduğunu kaydeden 
Gül, yoksulluğun giderilmesi konusunda güvenilir bir siyasetin hangi unsurlar-
dan oluşması gerektiğini şöyle sıraladı:
“- İlki ve en önemlisi, yoksulluğun giderilmesi için sürdürülebilir bir ekonomik 
büyümeye ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde, herkes için tam ve verimli istih-
dam ve uygun iş alanları yaratabiliriz.
- İkincisi, yoksulluğun giderilmesi konusu, ulusal siyasetlere ve eylemlere 
entegre edilmelidir. Bu yerel siyasetler de ayrıca Binyıl Kalkınma Hedefleri 
ile bağlanmalıdır.
- Üçüncüsü, bütüncül bir strateji, zenginliklerin ve gelirlerin daha eşit biçim-
de dağıtımına yönelik siyasetlerin hayata geçirilmesini gerekli kılar. Ekono-
mik büyüme ve sosyal sektörlerde yatırıma odaklanarak, yoksullar ve korun-
masızların yararına stratejileri benimsemeye ihtiyacımız var.
- Dördüncüsü, yoksulların toprak, sermaye ve diğer üretim kaynaklarına erişi-
mini geliştirmeyi amaçlayan spesifik programlar, temel öneme sahiptir.
- Son olarak, eğitim, insani kalkınma için bir zorunluluktur. Kaliteli ilk ve orta 
öğrenim ile mesleki eğitim, yoksulluğun giderilmesi için vazgeçilmez araçlar-
dır’’.

Cumhurbaşkanı Gül, kronik açlık konusunda da, insanların sıhhati ve 
huzurunun, gıdaların yeterli derecede üretimi ve dağıtımına büyük oranda 
bağlı olduğuna işaret ederek, her zaman için yeterli derecede gıdanın uygun 
fiyatlarla elde edilebilir halde olması gerektiğini vurguladı. Kronik açlık çeken-
lere yeterli derecede gıdanın ulaştırılmasının, herkesin ortak sorumluluğu 
olması gerektiğinin altını çizen Gül, bu bağlamda tarım alanında yatırımın da, 
gıda güvenliğinin temini açısından önemli olduğunu ifade etti. 

Tansel ÇÖLAŞAN

Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL
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Amerikan Time dergisi geçen 
hafta kapaktan verdiği “İsra-

il niçin barışı umursamıyor” başlık-
lı yorum haberinde, İsrail halkının 
Filistin ile barış yapılması umudu-
nu yitirdiği, bu nedenle artık aldır-
mayıp, para kazanmaya ve günü-
nü yaşamaya baktığı öne sürüldü.
Yahudi lobisi, dergiyi “Yahudi karşı 
yalanları tekrarlamakla” suçladı. 
Dergi savını, İsrail halkının söyle-
mine dayandırdı. Derginin muha-
birine, Hamas roketlerinin düştüğü 
deniz kenarındaki Aşdod kentinde 
görüştüğü bir emlakçı, şunları söy-
ledi: “Kassam roketleri düşse de biz 
daire satmaya devam ediyoruz. TV 
gördüğünüz şeyler burada geçerli 
değil. Bu hafta 12 daire sattık.”
2.5 yıldır tek bir intihar saldırısı-
nın bile yapılmadığı İsrail’de halkın, 
ekonominin de düzelmesiyle daha 
iyi yaşamaya odaklanmış durum-
da olduğunu aktardı. Geçenlerde 
yapılan ve “İsrail’in en acil sorunu 
nedir” sorusunun sorulduğu anket-
te barış beşinci sırada yer aldı. Halk 
acil sorunların ilk dördünü, eğitim, 
suç oranındaki artış, ulusal güven-
lik ve yoksulluk diye sıraladı. Yazıya 
ABD’deki etkin Yahudi örgütle-
rinden ADL tepki gösterdi. Dergi 
editörüne bir mektup gönderen 
ADL Başkanı Abraham Foxman, 
Yahudi karşıtı yalanları tekrarla-
makla suçladı. Foxman, “Time 
dergisi, İsrail’in verdiği kurbanları 
görmezlikten geliyor ve Yahudilerle 
para arasındaki gerçek dışı ilişkiyi 
gündeme getiriyor. Dergi özür dile-
meli” diye yazdı.

Time, Yahudi Lobisini Kızdırdı

Hazırlayan: Hüseyin ALDI

C‹NS‹YET EŞ‹TL‹Ğ‹ VE KÜRESEL KAP‹TAL‹ZM

Abdullah Gül, BM’de yaptığı konuşmanın devamında kadınların gücünün 
artırılmasının da sadece kendi içinde bir hedef olmakla kalmadığını, tüm 
kalkınma hedefleri açısından merkezi önemde olduğunu belirtti. Kadınların 
hak  ettikleri konumlara gelmesine izin verilmeyen bir toplumda ekonomik 
ve sosyal kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde başarılamayacağını kayd-
eden Gül, ‘’Bugün, 2015 yılına kadar aşırı yoksulluk ve açlığın giderilmesi 
ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda siyasi irademizi göstermeliyiz. 
Ancak, kalkınma konusundaki ortaklığımız ve dayanışmamız bu hedeflenen 
tarihin de ötesinde devam etmelidir” dedi. Bu açıklamalar üzerine  Ali Bulaç, 
www.dünyabülteni.net’te yazdığı  yazıda küresel düzeyde ve önümüzdeki 
yüzyılı içine alacak şekilde bir projenin hayata geçirilmekte olduğunu, bu 
alanda Türkiye’nin İslam dünyasında öncülük yapma rolünü üstlendiğini 
belirtti. Ve şunları  ifade etti: “BM’nin projesi, sadece şu veya bu faktörün 
etkisinde mağduriyetlere uğrayan kadının korunmasını öngörmekle kalmıyor, 
beşeriyetin tarihinde köklü bir dönüşümü öngörüyor. Modern fakihlerimizin 
bir bölümü de bu projeye destek verdiğine göre, önümüzdeki dönemde bu 
konu “İslam-içi bir tartışmanın da önemli maddesi” olacaktır. Esasında 
BM’nin küresel düzeyde bu projeyi hayata geçirebilmesinin önündeki dik-
kate değer engel, İslam dininin modern Batı telakkisinden farklı bir insan, 
erkek-kadın ilişkisine sahip olmasıdır. Bu “dini engel” aşılmadıkça küresel 
kapitalizmin bütün yeryüzü gezegenini düzenleme arzusu gerçekleşemez. Bu 
açıdan tartışma, kadın sorunu tartışması değildir, beşeriyetin önümüzdeki 
dönemde kendi tarihini tayin edeceği tutumuyla ilgilidir. Bu konuda son sözü 
ya modern Batı’nın motivasyonunu sağladığı küresel kapitalizm veya İslam 
dini söyleyecektir.

Gül, “Kadının güçlendirilmesinin kendi başına bir hedef” olmadığını, 
“Bütün kalkınma hedeflerinin de merkezinde olan bir hedef”  olduğunu söylüy-
or. Bu, bizim öteden beri, kadının dün veya bugün uğradığı mağduriyetlerin 
birer meşrulaştırma, bir projeyi rasyonalize etme aracı olarak kullanıldığı 
yolundaki tezimizi teyid ediyor. İçine girilen mecrada hedeflenen, masumca 
kadının mağduriyetinin telafi edilmesi değil -ki buna kim karşı çıkabilir-, 
insanın varlık yapısının dönüştürülmesidir; mağduriyetler ve haksızlıklar 
kadını ve genel olarak politik-idari karar merkezlerini ikna etmeye dönük 
birer araç olarak kullanılmaktadırlar.

Güncelden bakıp olup biteni anlamak kolay değildir. Büyük musibetlerin 
veya iyi yöndeki dönüşümlerin naif de olsa habercileri güncelde içkin olarak 
gözlerimizin önünde akıp gitmektedir. Müslümanların aklederken mü’min 
ferasetine sahip olmaları gerektiği izahtan varestedir. “Muhafazakârlar”dan 
vazgeçtik, ama acaba yaşadıkları ülkede ve dünyada gözlerimizin önünden 
akıp giden fenomenler konusunda Müslümanlar yeterince feraset sahibi olup 
basiretle ve hikmetle mi hareket ediyorlar? Acaba en basitinden yeterince 
aklediyorlar mı? Kadını ve erkeğiyle içine girdiğimiz bu sürecin bizi nereye 
götüreceğini iyi biliyor muyuz?

Bu soruların cevapları konusunda yeterince emin olamayız. İslamiyet’i 
muhafazakârlıkla kirletmenin ne büyük bir trajedi olduğunu anlamadan bu 
soruların cevapları üzerinde düşünemeyiz. Kendilerinin herhangi bir inisiyat-
ife sahip olmadan küresel bir projenin öngördüğü kontrollü değişimi temel 
politika şeklinde benimseyen muhafazakârların süreci anlamaları neredeyse 
imkansız gibidir. Muhafazakârlığın kirlettiği Müslümanlar da yazık ki, küresel 
kapitalizmin kuvvetle estirdiği liberal rüzgarın etkisinde sürüklenip duruy-
orlar, ellerine tutuşturulmuş görece ve kısmi iktidar nimetiyle avunurken, 
dünyayı avuçları içine alan imparatorların kendilerini nasıl suistimal ettiğinin 
farkında bile değiller. Olan beşeriyetin kaderini ilgilendiren köklü bir şeydir.”
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T ophane’de yaşanan olaylar referandum 
sürecini uzatma kapsamında değerlendi-

rilebilir. Daha olayın televizyonlara düştüğü 
dakikada verilen ilk tepkiler açıkça “olacağı 
buydu” dedirtmeye çalışıyordu. “İçki içiliyor 
gerekçesiyle” haberi verilen bir saldırı... Olay 
sadece bir içki tartışmasına indirgenemeyecek 
kadar karmaşık. Tophane son altmış yıl içinde 
İstanbul’da yaşanan kentsel gelişimde aslında 
çok tipik bir dalga boyunun etkisi altındadır. 
Ellili yıllardan sonra yaşanan göç dalgası böl-
genin nüfus dokusunu bir hayli değiştirmiştir. 
Daha önceleri “karanlık sokakları” ile tarihi 
kent merkezlerine özgü bir “suç bölgesi” hali-
ne gelmiş olan bölge, yeni gelen göç dalgala-
rının yerleşim stratejileriyle bu suç ortamın-
dan arınmıştır. Bilinen kentsel gelişim model-
lerine pek uymayan bu sürecin sonunda Top-
hane yetmişli ve seksenli yıllarda sadece hapçı 
ve kabadayı üreten bir ortamdan uzaklaşa-
rak gençlerini okula ve daha kaliteli bir gele-
ceğe hazırlayan ortamı ikame etti. Bu mahal-
le şimdi kentleşmenin küresel bir trendle de 
ilgili olan başka bir dalgasına maruz kalmak-
ta. Tophanehaber.com sitesinin/editörü Eyüp 
Güzel son olaylara dair görüşlerini anlatır-
ken “Tophane’de mahalle baskısı yok, aksine 
mahalleye bir baskı var” derken büyük ihti-
malle bu tarihsel trendi iliklerine kadar his-
sederek konuşuyor. Tophane’nin hissettiği bu 
baskı, giderek kendi yaşam alanlarını dönüş-
türen ve başkalaştıran bir sürece karşı sergi-
lenen bir tepki. Semtin daracık sokaklarında 
mantar gibi biten apart konutlar ve ruhsatsız 
eğlence merkezleri semtin bu mahalle yapısıy-
la ciddi bir doku uyuşmazlığını ortaya çıka-
rıyor. Mahalleye baskı sadece Tophane’de 
yaşanan bir süreç değil, kentsel dönüşüm çer-
çevesinde Sulukule ve Ortaköy’de de benzer 
süreçler benzer arbede görüntüleriyle yaşan-
dı. Gelecekte başka semtlerde de yaşanacak. 
Kentlerin tamamını birbirine, kentin deği-
şik yerlerini birbirine benzetmeye heves eden 
garip bir kent söylemi var bunun altında. 

Mahalleye Bask› Var AKP DÖNEM‹NDE YAŞAM TARZI D‹Z‹LER‹ 
VE ORTADOĞU

Yeni Şafak’ta 20 Eylül 2010’da yayımlanan yazısında dizi-
lerin en etkili “yaşam tarzı” nakletme vasıtaları olduğunu 
kaydeden Salih  Tuna, AK Parti döneminde arzı endam 
eden dizilerin öne çıkan ‘özelliklerini’ yansıtıyor ve diyor ki: 
“AK Parti döneminde arzı endam eden televizyon dizleri-
ne bakmakta müthiş fayda var. Aman ha, “Aptallara güzel 
gelen televizyon dizileri” deyip geçmeyin! En güçlü, en etki-
li “yaşam tarzı” nakletme vasıtalarıdır. İmdi, AK Parti döne-
minde (diziler vasıtasıyla) pazara sürülen, pazarlanan yaşam 
tarzlarını hülasa etmek için internet aleminde uzun süredir 
dolaşımda olan bir mavrayı nakledelim: “Çocuklarım için 
seve seve diyorsan Binbir Gece, Çocuklarım küçük yaşta 
(...) diyorsan Küçük Kadınlar, Çocuklarımın hepsi bir kişiye 
(...) diyorsan Yaprak Dökümü, Çocuklarım kankalarına (...) 
diyorsan Kavak Yelleri, Bütün sülale birbirine (...) diyor-
san Aşk-ı Memnu izle...” Parantez marifetiyle sansürlediğim 
kelime; mahut dizlerin ana fikri yahut konsepti mesabesin-
de. Adamların naklettikleri “yaşam tarzını” tanımlayan keli-
meyi biz yazmaya haya ediyoruz, varın gerisini siz hesap edin. 
“Kanal D”de gösterime giren bir dizi de bu mavraya eklen-
di: “Çocuklarıma zorla (...) etsinler diyorsanız ‘Fatmagül’ün 
Suçu Ne’yi izleyin...” 

Söz konusu dizinin aylar boyunca reklamı yapılmıştı. 
Sinema versiyonundaki Hülya Avşar’ın mı, aynı adlı dizideki 
Beren Saat’in mi daha iyi tecavüze uğradığı merak uyandır-
mıştı! “Merak uyandırmıştı” ifadesini “alegori” niyetine der-
cettim; yoksa düpedüz salyalı bir tecessüs bu! Hey kurban 
olduğum Allah bu nasıl ilençli bir meraktır ki; zavallı bir kız-
cağıza dört şerefsizin tecavüzü milyonları ekrana kilitliyor, 
internette tık rekoruna koşuyor! Demek ki, söz konusu dizi 
yapımcılarının (veya kanalın) tecavüz sahnesine ağ atma-
sı gayet isabetiymiş! Demek ki, tecavüze meraklı bir toplum 
haline getirilmişiz! Dizi deyip geçmeyin demiştik değil mi? 
Hayır yani, bu toplum nasıl bu kadar çürüdü sanıyorsunuz? 
Zina yaptığı adamla birlikte öz çocuğunu öldüren bu “anne” 
müsveddeleri, bu hayasız alçaklar nerden çıktı?”

Tuna, yandaş denilen medyanın da rezillik yarışında geri 
kalmadığının altını çiziyor: “Malum dizilerin ahlaksızlığı 
üzerine mavra çeviren internet çocukları “atv”de başlayan 
‘Kılıç Günü’ için ne diyecekler acaba? Hülasa etmek ayrı bir 
maharet istiyor çünkü! Zira mahut dizi Türk televizyonla-



7Umran EKİM 2010

Hazırlayan: Hüseyin ALDI

rında bir ilke imza attı. Yarı çıplak iki “delikanlının” 
yer aldığı bir “eşcinsel yatak sahnesi”ne yer verdi. 
Konusu, meramı ne olursa olsun tarifi imkansız bir 
rezilliktir bu! Mezkur kanalın genel yayın yönetme-
ni, vaktiyle yönettiği Cem Uzan’ın Star TV’sinde 
bile yayımlayamayacağı bir sahneyi “yandaş” tes-
miye edilen bir kanalda niçin yayımlar?” Yeni dizi-
ler yıllar öncesinin Dallas gibi ‘ahlaksız’ dizilerine 
rahmet okutacak cinsten. Toplumsal olarak evril-
menin işareti sayılabilecek bu durum sırf Türk top-
lumunda değil, İslam toplumlarının geneli için yay-
gın bir durum.

Dizilerle işlenen sanal hayatın modernleşme-
ye kapı açması sebebiyle önemli bir işlev gördü-
ğü Batılı bir uzman olan Alessandro Silj tarafın-
dan da dile getiriliyor. Silj’e göre, Arap dünyasın-
da büyük beğeniyle izlenen Türk dizileri ‘bölge kül-
türünde devrim yarattı’: “Türk televizyonlarında 
yayımlanan dizilerin Filistin dahil komşu ülkelerin 
tümünde gösterilmesini kastediyorum. Bu diziler 
bölge kültüründe devrim yaratıyor. Kimi ülkelerin 
düne kadar ekrana getirme cüreti dahi göstereme-
diği, hayal bile edemediği giyim kuşam ve davranış 
tarzları içindeki kadınların rol aldığı dizileri yayım-
ladıklarını görüyoruz.” 

 Silj, bu alanda iyi bir takipçi. 2008-2009’da 
‘Gümüş’ün en popüler dizi konumunda olduğunu, 
şimdilerdeyse ‘Aşk-ı Memnu’nun ‘sınırları daha da 
zorladığını’ söylüyor: “Muhtemelen Arap kamuoyu-
nu incitmemek için kırpılmaya da maruz kalacaktır. 
Reyting son derece yüksek. ‘Gümüş’, Suudi televiz-
yonu MBC tarafından yayımlandığında, dini otori-
telerin aleyhteki fetvasına, üreticiler ve dağıtımcı-
lar hakkında ölüm dileğinde bulunmasına karşın 
85 milyon Arap tarafından izlenmişti. Modernite 
mi İslam’a uyum sağlıyor yoksa tam tersi mi oluyor, 
bunun üzerine düşünmek gerekiyor.” 
İtalyan Corriere della Sera gazetesine konu-

şan Silj İslam’ın bu şekilde modernliğe taşınaca-
ğını savunurken, aslında teknik bir hata yapıyor. 
Modernizme taşınan İslam’ın kendisi olmuyor, bu 
kapıdan geçmekte mahzur görmeyen Müslümanlar 
oluyor. Müslümanların önemli bir kısmı moderniz-
mi içselleştirip yaşam tarzına dönüştürürken,  bu 
durum görünürde İslam’a zarar veriyor gibi görün-
se de, zarar sadece Müslümanlar boyutunda kalıyor.

‹ stanbul’da gayri-
müslimleri hedef 

alan 6-7 Eylül Olayları 
ve 8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın sui-
kastına karıştığı iddi-
alarıyla gündeme 
gelen Milli Güvenlik 
Kurulu eski  genel sek-
reteri emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, Özel Harp 
Dairesi’ni HABERTÜRK’e anlatırken tarihi bir sırrı 
ağzından kaçırdı: “Halkın mukavemetini artırmak için 
düşman yapmış gibi Kıbrıs’ta bir cami yaktık.” 

 Ahmet Özal’ın Turgut Özal suikastı ile ilgili iddia-
larını yalanlayan Yirmibeşoğlu, yıllar önce gazeteci Fatih 
Güllapoğlu’na söylediği, “6-7 Eylül Olayları, Özel Harp 
işidir ve muhteşem bir örgütlenmedir” şeklindeki sözle-
rine de açıklık getirmek istedi. Yirmibeşoğlu, “1971’de 
Özel Harp Dairesi’ne Kurmay Başkanı oldum. 6-7 Eylül 
Olayları 1955’te oldu. O tarihte Özel Harp Dairesi yoktu 
zaten. Kıbrıs için kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu 
vardı” dedi.

 Yirmibeşoğlu, Özel Harp Dairesi’nin çalışma sistemi-
ni HABERTÜRK muhabirine anlatırken tarihi bir sırrı 
ağzından kaçırdı. Yirmibeşoğlu şöyle konuştu: “Gazeteci 
bana ‘Bu olay neden yapıldı?’ diye sorunca ona akade-
mik düzeyde konuştum. Şunun için yapılır dedim; ‘eğer 
bir yerde halkın galeyana gelmesini, bir mukavemet hare-
ketini göstermesini arzu ederseniz sizin saygın değerleri-
nize düşmanın, karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü 
hareket yaptığını gösterirseniz, halkı galeyana getirirsiniz. 
Özel Harp’te bir kural vardır; halkın mukavemetini artır-
mak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapı-
lır. Bir cami yakılır. Kıbrıs’ta cami yaktık biz. Cami yakı-
lır mesela.” HABERTÜRK muhabirinin “Cami mi yak-
tınız?” diye sorması üzerine ağzından kaçırdığını fark 
eden Paşa “Mesela diyorum...” diyerek toparlamaya çalış-
tı. Seferberlik Tetkik Kurulu’nun 1953’te kurulduğu-
nu belirten Yirmibeşoğlu, “Kurulun üç tane subayı vardı 
Ankara’da Karanfil Sokak’ta. Yeni bir teşkilattı, Kıbrıs’ta 
EOKA’ya karşı silah göndermek için” dedi. 

 Kıbrıs’ta 1955-58 yılları arasında 16, 1963-74 arasın-
da ise 100’den fazla cami, mescit ve türbe Rumlar tara-
fından tahrip edildi. Baf’taki Cami-i Cedit 1964’te yakı-
larak yerle bir edildi. Lefkoşa’daki Ömeriye ve Bayraktar 
camileri de defalarca bombalandı.

Cami Yakılır Mesela

Sabri YİRMİBEŞOĞLU
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‹RAN’DAKI MUHAL‹F GRUPLARA ABD DESTEĞ‹ 

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran’daki muhalif gruplara çeşitli 
araçlarla destek sağladıklarını söyledi. 

Washington’daki düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nde ABD’nin 
dış politikasına yönelik kapsamlı bir konuşma yapan Clinton, İran’ın 
askeri bir diktatörlüğe doğru gittiğini ifade etti.  İran’daki muhalif Yeşil 
Hareketi ABD’nin destekleyip desteklememesi gerektiğine yönelik bir 
soruyu yanıtlayan Clinton, “İran’da özgürlük ve insan haklarını desteklemek 
kesinlikle bizim politikamız. Bunu açıkça konuşarak yaptık. Aynı zamanda 
İranlıları birbirleriyle konuşabilmeleri ve görüşlerini açıklayabilmeleri için 
özellikle teknolojik araçlarla donatarak yaptık” dedi.  Clinton, “İran’da 
varolan büyük karışıklık ve hareketliliği desteklemeye çalışıyoruz. Aynı 
zamanda bu insanları tehlikeye atmak ve zayıflatmak istemiyoruz” dedi. 
İran hükümetinin eylemlerini güçlü bir biçimde kınamayı sürdürdükleri-

ni de ifade eden Clinton, “İran’ın bir çeşit dini ideolojik maske altında askeri 
bir diktatörlüğe dönüştüğüne kuşku yok” diye konuştu.  İran’ın ekonomik 
yaptırımlar nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu da ifade eden Clin-
ton, sonunda İran halkının ülke içindeki olaylara yanıt vereceğini söyledi. 
Clinton, “Yardımcı olmak istiyoruz ama engel olmak da istemiyoruz. Kur-
maya çalıştığımız denge bu” dedi.

Clinton konuşmasında, ABD’nin dış politikasında hızla büyüyen 
ve etkileri artan ülkelerle de yakınlaşmayı öngördüklerini belirtti.  Bu 
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Türkiye, Meksika, Brezilya, Endonezya, 
Güney Afrika ve Rusya’yı sayan Clinton, “Bu yükselen etki merkezleriyle 
yakınlaşmayı derinleştirmek” istediklerini ifade etti.  Tüm müttefiklerinin 
bölgesel ve küresel yapıcı roller üstlenmesi gerektiğini söyleyen ABD 
Dışişleri Bakanı, “Biz bu ülkelerin daha büyük sorumluluk almalarını bekli-
yoruz” dedi. Clinton yükselen etki merkezleriyle ilişkileri genişletmenin yanı 
sıra bu ülkelerdeki halk ile de yakınlaşmaya çalıştıklarını ifade etti.  Clinton, 
ABD’nin yüksek borç düzeyinin bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu da 
vurguladı. Clinton, “Bu kendi çıkarlarımıza göre hareket etme yeteneğimize 
zarar verirken bizi kısıtlama istemediğimiz alanlarda kısıtlayabiliyor. Ve 
uluslararası alanda zayıflık mesajı veriyor” dedi. Clinton konuşmasında, 
ABD’nin bu yüzyılda da küresel liderliği sürdüreceğini, bunun gerekli 
olduğunu savundu. 

F ilistinli iki önemli aktö-
rü Hamas ve El-Fetih, 

Suriye’nin başkenti Şam’da 
bir araya geldi. El- Fetih 
Merkez Yürütme Komitesi 
üyesi Azzam el-Ahmed baş-
kanlığındaki El-Fetih heye-
ti, Hamas’ın Şam’da yaşayan 
siyasi büro şefi Halid Meşal 
ve Hamaslı yetkililer ile  25 
Eylül günü akşam saatlerin-
de görüşmeye başladı.

Görüntü alınmasına izin 
verilen görüşmenin içeriği-
ne dair açıklama yapılma-
dı. Gecen geç saatlere kadar 
sürmesi beklenen görüşme-
lerin ardından bir basın açık-
laması yapılabileceği kay-
dedildi. Kaynaklar, heyet-
lerin Hamas ile El-Fetih’in 
arasında uzlaşının sağlana-
bilmesi için Mısır arabulu-
culuğunda yürütülen ancak 
bir süre önce dondurulan 
müzakerelerin değerlendi-
rileceğini bildirdi. Heyetle-
rin ele alacağı konular ara-
sında Hamas başta olmak 
üzere bazı Filistinli grup-
ların karşı çıktığı Filistin-
İsrail doğrudan görüşmeleri-
nin de bulunduğu belirtildi.  
 

Hamas ve El-Fetih 
Görüşmesi

                           Azzam el-AHMED ve Halid MEŞAL
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Medya Okumaları
Ahmet Zeki GAYBER‹

Halkı Hakir Gören “Halkçı”lık!

M eslek olarak kendine siyaseti seçmemiş bir 
insan, ister yazılı, ister görsel, isterse işit-

sel olarak politik olarak sevmediği insanı eleştirebi-
lir. Kimisi eş dost arasında hakarette bulunup, söve-
bilir de sevmediğine. Bunlar vakıadır! Ancak politi-
ka yapmayı kendine meslek olarak seçmiş bir insa-
nın, velinimeti ve kariyerinin varlık sebebi olan 
seçmene-halka hakaret etme, sövme hakkı yoktur! 
Siyasetin en temel evrensel kuralıdır bu. Oy talep 
ettiğin insanlara hakaret edeceksen, onları aşağı-
layacak denli yaşadığın topluma yabancılaşmış isen 
politika yapmayı bırakırsın olur biter. Ama bizde 
böyle olmuyor. Sağdan ve soldan birçok siyasal parti 
ve bazı medya köşebazları, aşağıladıkları toplum-
dan utanmadan oy istiyorlar. Alamayınca da haka-
ret ediyorlar. Hakaret ettikçe de marjinalleşiyorlar. 
Referandumda “evet” oylarının yüzde 58 çıkması 
üzerine örneğin Akşam  yazarı Oray Eğin, Türkiye’yi 
terk etmeyi düşündüğünü belirterek, Aziz Nesin’in 
haklı çıktığını yazdı. Eğin, Aziz Nesin’in “Milletin 
yüzde 60’ı aptaldır” sözlerine gönderme yaparak, 
referandum sonucunu tahmin ettiğini kaydetti. Aynı 
şekilde internet sosyal medyasında da günlerce bu 
tür yorumlar yapıldı “hayır”cılar tarafından. Haşmet 
Babaoğlu ise Sabah’taki köşesinde Eğin gibilerin 
bu tutumunu şöyle yanıtladı: “Atatürkçüler neden 
Atatürk’ün “Türk milleti zekidir” sözüne değil de, 
Nesin’in “aptaldır” sözüne inanıyor. Asıl komik olan 
bu bence!”
Aslında referandumda oylanan maddelerin defo-
su değil, milletin defolu olması onları üzüyor daha 
çok. Kimi açıkça söylüyor kimi ise gölgeleyerek anla-
tıyor bunu.
Bu “mavi kanlı” köşebazların gözünde halk kimi 
zaman “Göbeğini kaşıyan adam” oluyor, kimi 

zaman “bidon kafalı” oluyor kimi zaman da “dağ-
daki çoban” oluyor.
Sorun, kendine bile “hayır”ı olmayan Gandi 
Kemal’in sorunu değil. Asıl sorun sözde “halkçı” 
geçinen ancak halkı hakir gören, oy istediği velini-
metini aşağılayan bu kafa yapısı!

***

Çölaşan: “Evet”çiler ‹hanet ‹çinde”

E ski Danıştay Başsavcısı ve Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan da med-

yadaki benzerleri gibi, referandumda ‘evet’ oyu kul-
lanan yüzde 58’lik kesimi ihanetle suçladı. Çölaşan, 
“Bilinçli olmayan, yani yüzde 42’lik dilimin dışında 
olan oylar bana göre, gaflet, delalet ve ihanet için-
dedirler” dedi. Çölaşan’ın buradaki “bilinçli” ayrı-
mı ise “dağdaki çoban” metaforuna denk geliyor.

***

Ya Yüzde 58’in Ruh Hali?

R eferandum’un sonuçlanması ile birlikte medya-
da “Yüzde 42’nin mesajını iyi anlamak lazım”, 

“Kıyı şeritlerini Başbakan’ın iyi anlaması lazım” şek-
linde yorumlar yapılmaya başlandı. Yaşam tarzla-
rının bozulacağı kaygısını taşıyan kıyıların ruh hali, 
büyük bir mağlubiyet hissi imiş. Peki başörtülü kızı-
nı ve İHL’li çocuğunu üniversiteye gönderemeyen, 
çocuğuna anadilinde eğitim veremeyen yüzde 58’i 
de birilerinin anlaması gerekmiyor mu? Yok “gerek-
miyor” deniliyorsa da işte sonuç ortada. Ağlamak 
neyin nesi?

***
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“Hayır” Deyip “Evet”e Sevinmek

Anayasa’da 26 maddenin değişikliğini öngören 
halk oylamasında “hayır” diyen ya da oylama-

nın “boykot” edilmesi için kampanya yürütenlerin, 
“Evet” çıkınca 13 Eylül sabahı soluğu adliyede alma-
sı ilginçti. “Hayır” için çalışan DİSK, KESK, TMMOB, 
Tabip Odası, Alevi Kültür Dernekleri, Tunceliler 
Derneği, İnsan Hakları Derneği, EMEP, ÖDP ve BDP 
gibi 14 STK ve parti temsilcisi ile “boykot” diyen 
BDP’li Hasip Kaplan, 13 Eylül sabahı, 1980 darbeci-
lerinin yargılanması için adliyeye koşup “evet” dedi-
ler.

***

MHP Tabanı Ne Dedi?

1923 ’ün seçkinci tezi ve Batıcı toplum 
hayali bu referandum sonucu ile 

tamamen tarihe gömüldü. Ancak 28 Şubat süre-
cinde konuşlandığı mevzi nedeniyle yüzde 20’nin 
üzerinde oy alan MHP’nin o günden bu yana sta-
tükonun simgesi CHP’nin yanında konuşlanma-
sı, her seçimde eksi puan olarak döndü kendisi-
ne. Referandum sonucunu bu parti açısından irde-
lediğimizde, MHP’nin oy deposu görülen, Erzurum, 
Yozgat, Osmaniye gibi iller başta olmak üzere birçok 
yerde yüzde 60’ın üzerinde “evet” çıkması, halkın 
ayrışmaya ve milliyetçiliğe prim vermediğini ve aksi-
ne “açılım” politikalarına destek verdiğini gösterdi. 
Bütün kampanyasını “Habur görüntüsü”, “hıyanet” 
ve “açılım” eleştirisi üzerine kuran MHP, en ağır 
yenilgiyi alan parti oldu. Bu sonuçlar, MHP tabanının 
da bu kirli “kan oyunu”ndan bıktığını ve hep kendi 
evladının “şehitlik” mertebesine ulaşmasını pek de 
istemediğini ortaya koymuştur.

***

Med’yalama’ Olan Komplo(!) 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80’e yakın 
miting yapıp milletten “hayır” oyu istedik-

ten sonra, kendisinin oy kullanamamasını en güzel 
Takvim gazetesi yorumladı; “Kendine “hayır”ı yok!” 
Kılıçdaroğlu’nun kütüğünün kayıp olduğu, hiçbir 
yerde seçmen listesine yazılmadığını ilk Zaman 
gazetesi gündeme getirmişti. Hem de 2 ay önce. 
Referandumdan tam 1 ay önce de ATV muhabi-
ri canlı canlı bu söylentiyi Kılıçdaroğlu’na sormuş ve 
“önemli değil, ya İstanbul ya Ankara bir yerde kulla-
nırız oyumuzu” yanıtını almıştı. 2 ay önceden med-
yaya düşmüş böylesi bir konuda CHP yönetiminin 
komplo araması hiç şık değil. Saklı gizli değil 2 aydır 
tartışılan bir konu bu. Kusuru kabullenmek de bir 
erdemdir!

***

BDP Boykotu?

BDP ve terör örgütü PKK’nın boykot çağrısı, 
Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır’da etkili oldu. 

Fakat Güneydoğu genelinde referanduma halkın 
yüzde 60,6’sının katılımı oldu. 6 ilde yüzde 50’nin 
altında katılım olurken, 16 ilde katılım yüzde 50’yi 
geçti. Bu illerin hepsinde de bazen yüzde 95’ler sevi-
yesinde “evet” oyu çıktı. Cumhurbaşkanlığı referan-
dumunda katılım yüzde 68 olurken bu oylamada 
katılımın yüzde 77’ye yükselmesi de BDP’nin “lokal” 
ancak “etkili” bir ağırlığa sahip olduğunu gösteri-
yor. BDP’yi yok sayan medya da, bölgenin tek söz-
cüsü gibi gören medya da yanılıyor. Bölgenin tek 
sözcüsü olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkan 
BDP’nin kendi seçmen kitlesinin neden “boykot” 
çağrısına genel olarak uymadığını araştırması ve 
“açılım”a dahil edilmesi gerekiyor. 

***

“Okyanus Ötesi”

R eferandum’dan kısa bir süre önce CHP lide-
ri Kılıçdaroğlu aynen şöyle demişti: “İlk toka-

dı atın, okyanus ötesinden de duyulsun bu tokat.’’ 
Medya, Baykal’ın kaset skandalından sonra yaptı-
ğı açıklamadan bu yana “okyanus ötesi” terimine 
bayılıyor. Başbakan Erdoğan da referandum akşa-

Hürriyet bitti!
“Referandumda yüzde 58 Evet çıkan bir 
ülkenin ‘Amiral Gemisi Medyası’ Hürriyet’te 
yalnızca bir tek ‘Evet’ diyen yazarı vardı. Bu 
manzara bile, Hürriyet’in artık ‘Merkez’i tem-
sil etmediğini göstermeye yeterli bir veri.” 

Atılgan Bayar / Akşam
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mı yaptığı konuşmada, alegorik biçimde “Okyanus 
ötesi” terimini kullanarak teşekkür etti. “Okyanus 
ötesi” demek yerine “Fethullah Gülen” demek niçin 
bu kadar zor olsun ki? En azından medyanın bir 
kesiminin ısrarla halen hayatta olan bir insanın kim-
liğini açıkça söylemesinin ve yazmasının daha insani 
olduğunu düşünüyorum.

***

‹slamifobia’nın Alçak Noktası!

B iz kitabımız Kur’an-ı Kerim’in kabından ziya-
de içeriğinin kutsallığına inanırız. Kur’an’ın 

ruhudur önemli olan. Batılı zihinde ise içerikten 
mazruf değil zarf’tır önemli olan. Arkaik bir zihin, 
biçim, şekil, dış görünüş, kısaca “eşya”nın haki-
katinden ziyade “eşya”nın “görüntü”süne takılıp 
kalır. Bayrak yakmak, caminin kapısına domuz kafa-
sı bırakmak gibi eylemler de benzer arkaik eylem-
lerdir. 11 Eylül travmasından bir türlü çıkamayan 
Amerika’da başörtülülere ve sakallılara gösterilen 
tepkilerin çığırından çıkması, “İslamifobia” (İslam 
düşmanlığı-fobisi) olarak adlandırılıyor. Bu toplum-
sal fobik halin vardığı son nokta, sapık ve marjinal 
bir Evanjelik papazın, Kur’an yakma girişimi oldu. 
Amerikan medyasında olduğu kadar dünya med-
yasında da bu olay çok büyük sansasyona neden 
oldu. ABD yönetiminin, BM’nin ve AB’nin, eyle-
me karşı yaptığı açıklamaların etkisiyle papaz, 11 
Eylül’de yapacağını duyurduğu eylemi durdurdu. Bu 
hayasız girişimle ilgili Yeni Şafak’tan Salih Tuna’nın 
sorusu mevzuyu özetledi: “Bugün Müslümanların 
kutsal kitabını yakanların ellerine fırsat geçtiğinde 
Müslümanları yakmayacaklarının teminatı nedir?” 
Cevabı biz verelim; yoktur!

***

“Kararsız” Diye Bir Kesim Yoktur!

M illiyet yazarı Güngör Uras, çiftçinin, esnafın 
aylardır şikayetlerini dinleyen biri olarak refe-

randum sonuçlarından “şoke” olan bir yazar. İronik 
bir üslupla 13 Eylül tarihli Milliyet’te “İş ve aş sorunu 
önemli değilmiş” başlıklı bir yazı kaleme alan Uras, 
sitem doluydu. Uras şöyle yazdı; “Köyleri gezenler, 
köylünün yakınmalarını dinliyorlardı. Anadolu’da 
esnaf durgunluktan, siftah edememekten söz edi-

yordu.. Fakat dünkü oylamanın sonuçları gösteriyor 
ki, halkın bu tür sorunları yokmuş.. Veya bu sorun-
lara rağmen halkımızın çoğunluğu durumundan 
memnun, mutlu imiş.” 
Ancak milletimiz için inanç ve kimlik sorununun her 
zaman ekonomik sorunlardan daha önemli oldu-
ğunu bilenler için sonuç şaşırtıcı olmadı. Anketçileri 
hep ters köşeye yatıran “kararsızlar” konusu da öyle. 
Türkiye’de “kararsızlar” diye bir kesim yoktur aslın-
da. Sadece “başına iş açmak” istemeyen Anadolu 
insanı, kendisinden oyunu deşifre etmek isteyene 
her zaman aynı kaçamak yanıtı verir: “Kararsızım!”

***

Guardian’ın Kılıçdaroğlu Yorumu

‹ngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’deki refe-
randum sonucunu değerlendirdiği haberinde oy 

kullanamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla 
ilgili de şu yorumu yaptı: “Sonuçlar aynı zaman-
da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağlubiyeti 
oldu. Kılıçdaroğlu oy kullanamayarak daha da küçük 
duruma düştü.”

***

Posta Güvercini ‹nterneti Yendi!

‹ngiltere’nin kırsal kesiminde genişbant bağlantı-
ya sahip bir kişi, internetten 300 MB’lık bir dosya 

göndermek istedi. Aynı bilgi eşzamanlı olarak, 120 
km. uzaktaki kullanıcıya posta güvercini ile de gön-
derildi. USB diske kaydedilip bir haber güvercini-
nin ayağına bağlanan bilgi daha hızlı adrese ulaştı. 
Güvercin hedefine ulaştığında, internetten gönderi-
len dosyanın sadece yüzde 24’ü internete aktarıla-
bildi. Anlayacağınız hala, canlı bir hayvan, sanal tek-
nolojiyi geçebiliyor.

Sivil tahakküm(!)
 “Madem yüzsüzlüğü iyice ele aldık, öyleyse 
ben de 42’nin 58’den daha büyük olduğu-
nu iddia ediyorum. En geç 10 ay içinde genel 
seçim var. Bence çoğunluğu sağlayan parti-
yi diskalifiye etmeli. Niye? Tahakküm etme-
sin diye.” 

Rauf Tamer / Posta
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Noam CHOMSKY

İran Korkusu*

‹ ran ile alakalı önemli ve acil 
durum, Obama yönetiminin 
karşılaştığı en ciddi dış poli-

tika açmazı. General Petraeus, 
Mart 2010’da Senato’daki konuş-
masında, ABD’nin sorumlulu-
ğu altındaki bölgelerde; yani glo-
bal ilgi alanlarının başında gelen 
Ortadoğu ve Orta Asya’da, İran 
rejimi için, “istikrarın karşısın-
daki en büyük devlet ölçekli 
tehdit” diyordu. Burada “istik-
rar” kelimesi her zamanki tek-
nik anlamıyla kullanılıyor; yani 
kasıt, ABD’nin kontrol kapasite-
si. Haziran 2010’da Konsey İran’a 
yönelik yaptırımlar konusunda 
yeni bir adım attı. Obama yöne-
timi Diego Garcia adalarındaki 
ABD güçlerini hızlı bir şekilde 
arttırıyor; ki İngiltere’nin iddia-
sına göre, oradaki nüfusun bölge-
den uzaklaştırılıp ABD’nin mer-
kez bölgede operasyonlar için kul-
lanabileceği bir zemin inşa etme-
si anlamına geliyor bu. Donanma 
raporlarından, adaya nükleer kay-
naklı Tomahawk füze ve teçhizat-
lı denizaltıları gönderildiğini öğre-
niyoruz; bunlar, nükleer savaş 
başlıkları taşıyabilen teçhizatlar. 
Her denizaltı bir savaşta gereken 
gücü gösterebilecek şekilde dona-

tılmış. Glasgow merkezli Sunday 
Herald’e göre Obama’nın gön-
derdiği askeri ekipman arasında, 
387 adet yeraltına nüfuz eden 
özel “bunker buster” tipi bomba 
da bulunuyor. Nükleer mühim-
mat arasında en güçlü olan bu 
tipin planlanmasına Bush yöne-
timi zamanında başlanmış, fakat 
bir şekilde sekteye uğramış-
tı. Yönetime geçtiğinde Obama 
süreci hızlandırdı ve şimdi özel-
likle İran için konuşlandırılmaya 
başlandı.

Londra Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler ve Diplomasi 
Merkezi Direktörü Dan Plesch, 
“İran’ın imhası için vites büyüt-
meye başladılar” diyor ve ekli-
yor: “ABD bombardıman uçakla-
rı ve uzun menzilli füzeleri, birkaç 
saat içinde İran’da 10 bin hede-
fi imha edebilecek kadar hazır-
lar. ABD’nin ateş gücü 2003’ten 
bu yana dörde katlandı; Obama 
ile birlikte artmaya da devam edi-
yor.”         

Arap basını, İran’a yöne-
lik ambargoların uygulan-
ması ve İran’a her giren çıkan 
gemiye dikkat edilmesi için, bir 
Amerikan donanmasının -ki 
arada bir de İsrail gemisi bulu-

nuyor- Süveyş Kanalı üzerinden 
Basra Körfezi’nde olduğunu belir-
tiyor. İngiliz ve İsrail medya kay-
nakları da, her ne kadar kendisi 
inkar etse de, Suudi Arabistan’ın 
İran’a yönelik bir İsrail bombar-
dımana koridor açtığını aktarı-
yor. General McChrystal’ın yeri-
ne geçen General Petraeus, 
NATO’nun müttefikleri-
ne ABD’nin bu konudaki cid-
diyetini aktarmak için gittiği 
Afganistan’ın dönüşünde İsrail 
Savunma Kuvvetleri Komutanı 
Gabi Ashkenazi ile buluşup ABD 
ile İsrail arasındaki stratejik işbir-
liği hakkında gelinen noktayı 
konuştu. Haaretz’e göre buluş-
ma, nükleer bir İran’a karşı ABD 
ile İsrail’in ortak yaptıkları hazır-
lıkların masaya yatırılması anlamı 
taşıyordu.  

‹ran’a  Askeri Harekat Tehdidi

İran’a karşı herhangi bir aske-
ri harekat tehdidinin yükselme-
si elbette ki BM’nin ve daha özel-
de de Eylül 2009’da alınan 1887 
nolu Güvenlik Konseyi kararla-
rının ihlali anlamına geliyor. Zira 
bu kararda tüm devletlerin, nük-
leer meselelerle alakalı sorunun 
çözümünün barışçıl bir çerçevede 

Çeviren: Abdurrahman Babacan
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halli için çaba sarf etmeleri gerek-
tiği belirtiliyor ve bir güç tehdidi 
ya da kullanımı yasaklanıyor.   

Ciddi olarak bilinen bazı ana-
listler, İran meselesini apokalip-
tik1 bir çerçevede okumaya ise 
devam ediyor. Amitai Etzioni, 
“ABD’nin ya İran’a karşı koya-
cağını ya da Ortadoğu’yu bırak-
mayı göze alacağını” belirtiyor 
ve İran’ın nükleer programının 
ilerlemesi durumunda Türkiye, 
Suudi Arabistan ve diğer ülke-
lerin bu yeni İran süpergücünün 
yanına doğru çekilebileceklerini 
söylüyor. Bu değil belki; ama en 
azından ABD’den bağımsız bir 
bölgesel birlik ihtimali doğabilir. 
ABD ordusunun dergisi Military 
Review’de Etzioni İran’ın yalnızca 
nükleer tesislerine değil; nükleer 
olmayan askeri tesislerine de, alt-
yapısına da; -yani sivil nüfus anla-
mına geliyor bu- bir Amerikan 
saldırısını teşvik ediyor: “Böylesi 
bir askeri harekat, yaptırımlardan 
çok daha somut sonuçlar verir ve 
bir davranış biçimini değiştirmek 
ancak bu şekilde mümkün olur.”   

Bu tahrikkar ifadeler bir yana, 
gerçekten nedir İran meselesi? Bir 
cevap, Nisan 2010’da Kongre’ye 
sunulan askeri ve istihbari birta-
kım raporlardan geldi.   

Herhangi bir baskıcı rejim 
şüphesiz ki kendi insanları açısın-
dan bir tehdittir; ABD’nin böl-
gedeki diğer müttefiklerine göre 
bu sıralamada üst sıralarda yer 
almasa da. Fakat bu, entelek-
tüel zeminli bir değerlendirme 
değil. Tamamıyla İran’ın bölge 
ve dünya dengeleri açısından ne 
anlam ifade ettiğiyle alakalı bir 
husus.     

Raporlar, İran tehdidinin 

askeri bir tehdit olmadığını söylü-
yor. Zira İran’ın, bölgedeki diğer 
ülkelere kıyasla, askeri harcama-
larının düşük olması, hele hele 
ABD’ye göre çok ufak olması 
göz önünde bulundurulduğunda. 
İran’ın askeri doktrini, “savun-
ma” temellidir ve kendi sınırları 
dışında bir güç kullanımı için son 
derece kısıtlıdır. Nükleer husus 
da, şayet askeri bağlamda konu-
şulacak olursa, caydırıcılık kapa-
sitesinin bir fonksiyonu anlamına 
gelmektedir.  

Tabii İran kaynaklı konu sal-
dırganlık temelli olmasa da, bu 
demek değil ki İran Washington’a 
karşı çok iyi duygular beslemek-
te. İran’ın caydırıcılık kapasitesi, 
ABD’nin global dizaynını bozma-
sından ötürü, egemenlik hakkının 
gayrımeşru kullanımı olarak görü-
lüyor. Daha spesifik olarak ise 
bu, esasında ABD’nin Ortadoğu 
enerji kaynaklarının kontrolünün 
tehdidi demek. Ki İkinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana tüm küresel 
planlamacıların özellikle odak-
landığı bir husus bu. Genel bir 
anlayış biçimini anlatması bakı-
mından, şu söylenebilir peka-

la: “bu kaynakların elde edilme-
si ve kontrolü, dünyanın kontro-
lü anlamına gelir” (A. A. Berle). 

Fakat İran tehdidi, etki alanı-
nı genişletmeye çalışmak suretiy-
le, caydırıcılığın ötesine geçiyor. 
Beş yıllık planlamasında, ikili, 
bölgesel ve uluslararası ilişkilerin 
geliştirilmesi, dost ülkelerle bağ-
ların sıkılaştırılması; ve savunma 
ve caydırıcılık kapasitesinin geliş-
tirilmesi bulunuyor. Buna uygun 
olarak da, ABD etkinliğinin kar-
şısında durmak ve bölgesel etki 
alanını kuvvetlendirerek genişlet-
mek gibi bir politikası bulunuyor. 
General Petraeus buna, “İran’ın 
bölgeyi istikrarsızlaştırma çaba-
sı” diyor.

ABD’nin İran’ın komşuları-
nı işgali, “istikrar” iken, İran’ın 
bölgesel nüfuz alanının genişlet-
me arzusu, “istikrarsızlık” ve bu 
doğrultuda da gayrımeşru olu-
yor. Bu şekilde bir kullanım artık 
rutin. Foreign Affairs’in eski edi-
torü James Chace, “istikrar” keli-
mesini teknik anlamıyla ele alı-
yor ve diyor ki, mesela Şili’de 
“istikrar”ı sağlamak için, ülkeyi 
“istikrarsız”laştırmalısınız (seçil-

Mahmud AHMEDİNEJAD, Barack OBAMA
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miş Allende hükümetini alaşağı 
edip, yerine Pinochet diktatörlü-
ğünü getirmek gibi).  

Bunların da ötesinde, 
rapor İran’ın terörizmi des-
teklediğini belirtiyor. Devrim 
Muhafızları’nın, bölgedeki ABD 
askeri tesislerine ve 2003’ten bu 
yana Irak’taki koalisyon güçle-
rine yönelik saldırılar da dahil 
olmak üzere birçok terörist saldı-
rının arkasında olduğu iddia edi-
liyor. Aynı zamanda, Hizbullah 
ve Hamas’a olan açık desteğin de 
altı çiziliyor. Ki Hizbullah’lı koa-

lisyon Lübnan’daki 2009 seçim-
lerini kazanmış, yine Hamas da 
2006 Filistin seçimlerini kazan-
mış oluşumlar. Bunlar ise, en 
temelde bölgedeki ABD varlığı 
ve isteklerine yönelik kabul edi-
lemez gelişmeler. Özellikle bölge 
içi demokrasi-diktatörlük den-
gelerini bir anda ABD aleyhi-
ne sarsacak ve bu anlamda böl-
genin demokratik kültürünün, 
ABD’nin aleyhine doğru bir rota 
çizdiğini gösterir işaretler.   

25 Mayıs’ta Lübnan ulu-

sal bağımsızlık gününü kut-
ladı; ki bu bağımsızlık bilindi-
ği gibi, Hizbullah direnişi ile bir-
likte İsrail güçlerinin 22 yıl sonra 
Lübnan’dan çekilmesini ifade edi-
yor. Söz konusu Hizbullah direni-
şi ise, İsrail’e karşı İran saldır-
ganlığı temelinde bir izahla ifa-
delendiriliyor (Ephraim Sneh). 
Hep aynı şeyler! Emperyal bir 
kullanım. John F. Kennedy de 
bombalara, kimyasal silahlara, 
ölüm operasyonlarına ve diğer 
tüm zalimce uygulamalara karşı 
Güney Vietnamlılar’ın direni-

şine “iç saldırganlık” diyordu. 
Kennedy’nin BM Büyükelçisi 
liberal kahraman Adlai Stevenson 
da Güney’deki işgale karşı 
Kuzey’den Güney’e olan yardım 
ve desteğe saldırganlık diyor-
du. Kennedy’nin danışmanları 
Arthur Schlesinger ve Theodore 
Sorenson ise, Washington’ın 
Güney Vietnam’daki “saldırgan-
lığa” karşı müdahalelerinin sıkı 
savunucuları idi. ABD askeri yet-
kilileri, her türlü “saldırganlık” 
çeşidini tanımlıyor ve bunlara 

karşı meşru müdafaa hakkı iddia 
ediyordu. Neden? Çünkü dünya-
nın patronu biziz!

Hamas, İsrail işgaline ve 
askeri operasyonlarına seneler-
dir direniyor. İsrail’i meşru gör-
memek ve tanımamakla suçlanı-
yor. Sınırdaki İsrail yerleşimleri-
ni vurmakla suçlanıyor; İsrail’in 
Gazzze’ye yönelik şiddet politi-
kasının karşılığı olarak. ABD ve 
İsrail ise, Filistin’i tanımamakla 
kalmıyor; beraberinde bir Filistin 
realitesinin inkarı için tüm uğraş-
ları senelerdir veriyor. Şunu akıl-
da tutmak gerekir ki ABD ve 
İsrail “terörü” yok etmek konu-
sunda uzmandır; hele bu kadar 
istekli olduklarında. İsrail ve 
Hamas arasındaki ilişkinin seyri-
ne bakıldığında, problemin deva-
mının nedeni daha net anlaşılabi-
lir; bunun için ise İsrail’in uygu-
lamalarına bakmak yeterli ola-
caktır.    

Amerika’nın Hayal Kırıklığı

Müslüman dünya için demok-
rasi modeli, ciddi bazı dalgalan-
malarına karşın, Türkiye’dir. 
Fakat Irak işgaline karşı göste-
rilen yaklaşık %95’lik tepki ve 
hükümetin de bunu dikkate alır 
yönde davranması, işin içinde 
demokrasi de olsa ABD’nin çok 
hoşlanmayacağı bir şeydi. Yani, 
çoğunluğun söylediği, bazen tek 
karar verici mekanizmaya feda 
edilebilmelidir pekala.

Yine, Obama yönetimi de 
Türkiye’nin İran meselesin-
de Brezilya ile beraber farklı bir 
yaklaşım geliştirmesi karşısında 
hayal kırıklığı yaşadı. Obama’nın 
Brezilya devlet başkanı Lula da 

25 Mayıs’ta Lübnan ulusal bağımsızlık gününü kutladı; ki 
bu bağımsızlık bilindiği gibi, Hizbullah direnişi ile birlikte 
İsrail güçlerinin 22 yıl sonra Lübnan’dan çekilmesini ifade 
ediyor. Söz konusu Hizbullah direnişi ise, İsrail’e karşı İran 
saldırganlığı temelinde bir izahla ifadelendiriliyor (Ephraim 
Sneh). Hep aynı şeyler! Emperyal bir kullanım. John F. 
Kennedy de bombalara, kimyasal silahlara, ölüm operas-
yonlarına ve diğer tüm zalimce uygulamalara karşı Güney 
Vietnamlılar’ın direnişine “iç saldırganlık” diyordu.
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■ İran Korkusu

Silva’ya yazdığı mektup ve ardın-
dan sürecin bir şekilde başarıya 
ulaşması bir bütün olarak değer-
lendirildiğinde, ABD’nin tehdit 
ve çıkar algıları anlamında bir 
huzursuzluğun oluştuğunu söyle-
mek mümkün. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’ndeki İran 
aleyhine yeni yaptırımların oylan-
masında Türkiye ve Brezilya’nın 
verdiği “hayır”lar, ABD’nin etki 
alanı ve nüfuz gücü çerçevesinde 
yapılacak bir okumada, ABD açı-
sından eksi puan demek.  

Türkiye’nin yeni yaptırımla-
rın aleyhine bir tavır takınma-
sı hiç de şaşırtıcı değil. Obama 
yönetiminin Avrupa konularıy-
la ilgili en üst düzey diplomatı 
olan Philip Gordon’un Türkiye’ye 
yönelik uyarısı ise dikkat çekici 
bir başka nokta: “Türkiye, Batı ile 
olan ortaklık ilişkisinin prensiple-
rine sadık kalmak zorunda.” Tabii 
ki durum bu olunca da Türkiye’ye 
yönelik siyasal tartışmalar gittik-
çe yükseliyor. Mesela Steven A. 
Cook gibi birçok analist, Türkler’i 
kendi şeritlerinde tutmanın nasıl 
mümkün olacağını soruyor. 

Bölgedeki diğer ülkelerin de 
esasında yeni yaptırımlardan çok 
hoşlandığına dair ciddi bir işaret 
yok. Örneğin Pakistan ve İran, 
Türkiye’de buluşarak yeni bir 
boru hattının açılması noktasında 
bir anlaşma imzaladılar. ABD için 
daha endişe verici olanı ise, bunun 
Hindistan’a kadar uzatılması ihti-
mali. USIP2’in Güney Asya danış-
manı Moeed Yusuf’un belirtti-
ği gibi, 2008’deki Hindistan’ın 
nükleer programlarının ve hatta 
indirekt olarak nükleer silah 
programlarının desteklenmesine 
yönelik imzalanan anlaşma, esa-

sında Hindistan’ın böyle bir boru 
hattı projesine dahil olmasını 
engellemek içindi. Bilindiği gibi 
Hindistan ve Pakistan, NPT3’yi 
imzalamayı reddeden üç nükleer 
güçten iki tanesi; diğeri de İsrail. 
Üçü de ABD’nin desteğiyle nük-
leer silah geliştirdiler; ve hâlâ da 
geliştirmekteler. 

Tabii ki aklı başında olan hiç-
bir insan İran’ın ya da herhan-
gi bir başka ülkenin nükleer silah 
geliştirmesini istemez. Bunun 
çok direkt ve açık bir yolu ise, 
Ortadoğu bölgesinin tamamını 
kapsayacak bir nükleer silahsız 
alan inşa edilmesi. Bu konu Mayıs 
2010’da Birleşmiş Milletler’deki 
NPT zirvesinde tekrar ele alın-
dı. Mısır, bu konuda 2011 yılı 
için böylesi bir alan inşası nok-
tasında teklif sundu. Batı da bu 
konuda hemfikir olduğunu dekla-
re etti. Washington ise, prensipte 
katılıyor; yalnız onun hassas nok-
tası İsrail. İsrail’in bunun dışında 
tutulmasını bir yandan isterken, 
bir yandan da bunun nasıl kar-
şılanacağını hesap etmekle başı 
oldukça dertte.   

Bununla birlikte, AP’nin bil-
dirdiğine göre yine bu son dönem-
de Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu başkanı Yukiya Amano, 
151 üye ülkenin dışişleri bakanla-
rından, İsrail’in NPT’ye ve nük-
leer faaliyetlerinin UAEK’nin 
denetimine açılması konusunda-
ki fikirlerini talep etti.

Peki ya ABD ve İngiltere’nin 
Ortadoğu’da böyle bir alanın 
inşasına yönelik alması gereken 
özel bir sorumlulukları yok mu? 
2003’te Irak’ı işgal ederken bu 
konuda çok hassas değiller miydi? 
Öyle görünüyor ki bu, işgal için 

olması gereken bir örtüydü. Şu 
an ise artık buna ihtiyaç kalmadı.  

Son olarak, Nobel Barış 
Ödüllü Obama’nın retorik taah-
hütleri için kötü diyemeyiz tabii 
ki. Ancak bunun retorikten öteye 
geçmesi için bazı adımları bek-
lemek de hakkımız olsa gerek. 
Mesela bu nükleer silahsız alan 
meselesi için ne yapacak; bunu 
görmeliyiz bir kere. Yine, NPT’yi 
imzalamayan nükleer güçle-
re nasıl yaklaşacak; bu konuda-
ki adımlarını takip edeceğiz. Yani 
retorik ve pratik. Birbirini ille de 
yalanlaması gerekmeyen iki keli-
me!     

Dipnotlar
*Noam Chomsky tarafından Umran’da 

yayımlanmak üzere gönderilmiştir.
 1  Metnin İngilizce orjinalinde “apo-

calyptic” olarak geçen terim, içer-
diği anlam ve muhteva itibariyle 
Türkçe’de de bu şekilde kullanı-
lır. Geleceğe ait, gelecekle ilgili bir 
durumun anlatımında başvurulan 
terim, ifade ettiği anlam itibariyle 
kıyamet sonrası bilim kurgu teme-
linde, nükleer ya da biyolojik savaş  
ile nükleer, biyolojik, ekonomik, 
jeolojik ya da kozmolojik felaketle-
re bağlı olarak dünyanın sonunun 
gelmesini ve böylesi büyük yıkım-
lar sonucu sağ kalan insanları nasıl 
bir hayatın bekleyebileceğini konu 
edinir. Modern apokaliptik ve post 
apokaliptik kurgunun kökleri geç-
mişin apokaliptik edebiyatına kadar 
uzanır. Dünyadaki çeşitli mitler ve 
inançlar insanlığın ve dünyanın 
sonunu öngören veya betimleyen 
hikâyeler içerir. (ç.n.)

2  Merkez ofisi Washington D.C.’de 
bulunan önemli bir düşünce 
kuruluşu. Tam adı “United States 
Institute of Peace”; yani “Amerika 
Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü”. 
(ç.n.)

3  Non-Proliferation Treaty, nükleer 
güçlerin birtakım temel ve önem-
li prensiplere göre tanzimini içeren 
uluslararası gücü olan bir anlaşma-
dır. (ç.n.)   
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Çev. Ammar KILIÇ

Fidel Castro’nun
The Atlantic Konuşması

Jeffrey Goldberg Kimdir?

Jeffrey Goldberg the Atlantic’in 
ulusal muhabirlerinden. 2007’de 
the Atlantic’e katılmadan önce New 
Yorker’ın Ortadoğu ve Washington 
muhabirliğini yaptı. Daha öncesin-
de New York Times Magazine ve New 
York Magazine için muhabirlik yaptı. 
Ayrıca Forward için yazdı ve Jerusalem 
Post’ta köşe yazarlığı yaptı.

Prisoners/Mahkûmlar kitabı Los 
Angeles Times, The New York Times, 
The Washington Post, Slate Magazine, 
The Progressive, Washingtonian 
Magazine ve Playboy tarafından 
2006’nın en iyi kitaplarından biri ola-
rak takdir gördü. Goldberg “İslami 
terörizm” dosyasıyla 2003 ulusal dergi 
ödülünü aldı. Ayrıca Uluslararası 
Araştırmacı Gazeteciler Birliği ödü-
lüne ve Overseas Basın Kulübü’nün 
en iyi insan hakları raporu ödülüne 
ve Abraham Cohan gazetecilik ödülü-
ne sahip. Yine 2005 Karalama-Karşıtı 
Derneği Daniel Pearl ödülünü aldı.

Fidel’den Ahmedinejat’a: Yahudilere 
‹ftira Atmaktan Vazgeç!

İki hafta önce, tatildeyken telefo-
num çaldı; arayan Washington’daki 
Küba başvuru bölümünün (tabii 

ki Küba’yla diplomatik ilişkileri-
miz yok) başkanı Jorge Bolanos’tu. 
“Sana Fidel’den bir mesaj var” dedi. 
Yerimden doğruluverdim. “Atlantic’te 
çıkan İran ve İsrail hakkındaki maka-
leni okumuş. Seni Pazar günü maka-
leyle ilgili tartışmaya Havana’ya davet 
ediyor.” The Atlantic’in okuyucula-
rıyla görüşmek konusunda elbette her 
zaman hevesli olmuşumdur, bu yüz-
den Dış İlişkiler Kurulu’ndan arkada-
şım (seçkin bir Küba ve Latin Amerika 
uzmanı olan) Julia Sweig’i arayarak 
“Yolculuk var” dedim.

Hemen Martha’s Vineyard adasın-
dan, Fidel’in daha tropikal olan sos-
yalist cennet adasına gitmek üzere 
ayrıldım. Amerika’nın Küba’ya yol-
culuk yasağına rağmen Julia ve ben, 
araştırmacı gazeteciler olarak Dışişleri 
Bakanlığı için sağlanan muafiyete tabi 
tutuluyorduk. 50 dakikalık bir uçuş-
tan sonra nerdeyse boş olan Marti 
Uluslararası Havalimanı’na ulaşmış 
olduk. Fidel’in adamları bizi asfal-
tın üzerinde karşıladılar. (Birkaç 
sene öncesinde hastalığa yakalan-
dıktan sonra resmi görevini bırakmış 
olmasına rağmen Fidelin hâlâ birçok 
adamı vardı.) Biraz sonra, bana Boca 
Raton’un güvenlikli sitelerinin mima-
risini anımsatan hükümet binaları-

K üba’yı yarım yüz-
yıl yönettik-
ten sonra sağ-

lığı nedeniyle emekliye 
ayrılınca kendini savaş, 
barış, nükleer silahsızlan-
ma, iklim değişikliği gibi 
meselelerde görüşlerini 
açıklamaya adayan efsa-
nevi lider Fidel Castro, 
Atlantic dergisinden, 
Irak savaşı öncesi kitle 
imha silahları yalanının 
yayılmasında rol oyna-
mış Yahudi asıllı Jeffrey 
Goldberg’le Havana’da 
beş saat süren söyleşisin-
de küresel kötülük odak-
larının kimi söylemleri-
ni ve İsrail’in varlığını ne 
kadar benimsediğini orta-
ya koyuyor. Basında parça 
alıntılar halinde yer alan 
söyleşinin söyleminin 
daha iyi anlaşılması için 
bütünlüklü olarak yayım-
lanmasının uygun olaca-
ğını düşündük. (Umran)
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■ Fidel Castro

nın arasında bir “protokol evi”ne 
geçtik. Bu oldukça geniş çitin tek 
diğer konuğu Gine Bissau’nun 
başkanıydı.

Castro’nun Ortadoğu’da İran 
ve ABD’nin (ve tabi Ortadoğu’nun 
“jandarma”sı diye adlandırdığı 
ülke olan İsrail’in) karşı karşı-
ya gelmesi tehlikesiyle ilgilendiğini 
biliyordum. 84 yaşındaki Castro, 
hastalığı ortaya çıktığından beri, 
yani dört yıldır, çoğunlukla kaçı-
nılmaz gördüğü bu feci tehlike 
konusunda konuşmuştu.

Çatışmayı neden kaçınılmaz 
gördüğünü bilmek istiyordum 
ve tabi merak ediyordum, acaba 
Amerika ve İran arasındaki çatış-
manın nükleer bir savaşa dönü-
şeceği inancını kişisel deneyimi 
(insanlığın büyük kısmının nere-
deyse imhasına sebep olacak 1962 
Küba füze krizi) mi körüklüyor-
du. Hatta büyük adamın gözle-
rine ufak bir kıpırtı/belirti gör-
mek için baktım. 2006’da hasta-
lığa yakalandığından bu yana onu 
az insan görmüştü ve sağlık duru-
mu sürüyle spekülasyona konu 
olmuştu. Küba yönetiminde oyna-
dığı hâlihazırdaki rol konusunda 
da sorular vardı; iki sene önce 
iktidarı resmi olarak küçük kar-
deşi Raul’a devretmişti fakat hâlâ 
hangi iplerin Fidel’in kontrolün-
de olduğuna dair bir netlik yoktu.

Havana’ya varışımızın ertesi 
sabahı, Julia ve ben kongre mer-
kezinin civarında üst kata kadar 
geçirildiğimiz büyük ve boş bir 
ofise getirildik. Çelimsiz ve yaşlı 
Fidel bizi karşılamak üzere ayak-
taydı. Kırmızı bir gömlek, eşofman 
ve siyah New Balance spor ayak-
kabıları giymişti. Oda memurlar 
ve ailesiyle doluydu: Eşi Dalia ve 
oğlu Antonio’nun yanı sıra bir 
İçişleri Bakanlığı yetkilisi, bir ter-

cüman, bir doktor ve hepsi de 
Küba güreş milli takımından geti-
rilmiş gibi duran birkaç koruma. 
Bu korumalardan ikisi Fidel’i dir-
seklerinden tutuyordu.

El sıkıştık, Julia’yı çok sıcak 
karşıladı; birbirlerini yirmi seneden 
fazladır tanıyorlardı. Fidel oturdu-
ğu yerde kibarca gömüldü ve geli-
şigüzel bir şekilde 3 gün boyunca 
devam edecek görüşmemize baş-
lamış olduk. Vücudu çelimsizdi 
belki ama zihni keskindi, enerji-
si yüksek seviyedeydi, sadece bu 
da değil: yaşlı Fidel Castro müte-
vazı bir espri anlayışına da sahip-
ti. Öğle yemeğinden sonra ona 
Christopher Hitchens’ın sorusu-
nu (Hastalığınız Tanrı’nın var-

lığı hakkındaki düşüncelerini-
zi değiştirdi mi?) hatırlattığımda 
“Üzgünüm, ben hâlâ diyalektik 
bir materyalistim.” diye cevaplayı-
verdi. (Bu, eğer siz de benim gibi 
kendini eskiden sosyalist olarak 
tanımlayan biri olsaydınız tabii ki 
daha komik gelirdi.) Ayrıca geç-
mişe dair, bir tanesinde hiddet 
dolu bir ifadeyle çıktığı bir dizi 
fotoğraflarını gösterdi bize. “Bu, 
Khruschev’e sinirlendiğim zaman-
ki bir resmimdi” dedi.

Castro ilk görüşmemizi, 
Atlantic’te dikkatle okuduğu maka-
leden bahsederek ve Amerika ve 
İsrail’in İran’la gereksiz ve böylesi-
ne telaşlı bir halde cepheleşmesine 
dair düşündüklerini tasdik ederek 

Castro, İsrail ve İran arasındaki çatışmayı tahlil etmeye 
devam etti. İran’ın İsrail-Amerikan hücumundan duy-
duğu korkuyu anladığını, Amerikan yaptırımları ve 
İsrail tehditlerinin İran’ı nükleer silahlanmadan cay-
dıramayacağını söyledi. “Bu problem çözülmeyecek 
çünkü İranlılar tehditler yüzünden geri adım atmaya-
cak. Benim fikrim bu” dedi. Daha sonra, Küba’nın ter-
sine İran’ın “içtenlikli bir dindar ülke” olduğunu ve 
dindar liderlerin daha az uzlaşmacı olduklarını ifade 
etti. Seküler bir devlet olan Küba’nın bile 50’yi aşkın 
yıldır Amerikan taleplerine direndiğini belirtti.

Jeffrey GOLDBERG ve Fidel CASTRO
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açtı. Bu yorumlama biçimi şaşırtı-
cı değildi şüphesiz: Castro küresel 
anti-Amerikanizm’in büyük baba-
sıydı ve İsrail’i şiddetle eleştirdi-
ği de olmuştu. İsrail’in başbaka-
nı Benjamin Netanyahu’ya mesajı 
basitti: İsrail kendi güvenliğini yal-
nızca nükleer santrallerinden vaz-
geçerse elde edebilir ve diğer nük-
leer güçler de aynı şekilde, silahla-
rını bırakarak güvenliklerini sağ-
layabilirler. Küresel ve eşzamanlı 
nükleer silahsızlanma elbette çok 
değerli bir hedef, fakat kısa vade-
de gerçekçi değil.

Bununla birlikte Castro’nun 
İran başkanı Ahmedinejat’a 
mesajı o kadar soyut değildi. Bu 
ilk, beş saatlik tartışma boyun-
ca Casto sürekli olarak antisemi-
tizm suçlamasına dönüp durdu. 
Ahmedinejat’ı Holokost’u inkâr 
ettiği için eleştirdi ve İran hükü-
metinin, “eşsiz” antisemitizm tari-
hini kabul ettiği ve İsraillilerin 
varolma hakları konusunda neden 
korku duyduklarını anlamaya 
çalıştığı ölçüde barışa katkı suna-
bileceğini açıkladı.

Tartışmaya, henüz küçük bir 
çocukken antisemitizmle ilk kez 
karşılaşmasını tasvir ederek başla-
dı. “Hatırlıyorum, çocukken -çok 

uzun zaman önce- beş veya altı 
yaşımda taşrada yaşıyorduk” dedi, 
“ve Kutsal Cuma’yı da hatırlıyo-
rum. Bir çocuğun soluduğu atmos-
fer neydi? ‘Sessiz ol, Tanrı öldü.’ 
Tanrı her sene Kutsal haftanın 
Perşembe ve Cumartesi günleri 
ölüyordu ve bu herkesin üzerin-
de derin bir etki yaratıyordu. Ne 
olmuştu? Derlerdi ki, “Tanrı’yı 
Yahudiler öldürdü.” Yahudileri 
Tanrı’yı öldürmekle suçluyorlar-
dı! Bunu anlayabiliyor musunuz?”

Devam etti, “Tabi ben 
Yahudi’nin ne demek olduğunu 
bilmiyordum. “Yahudi” diye çağ-
rılan bir kuş vardı ve benim için 
Yahudiler işte bu kuşlardı. Bu kuş-
lar büyük burunluydular. Neden 
böyle adlandırıldıklarını dahi bil-
miyordum ki. Hatırladıklarım 
bunlar. Tüm halk işte böyle cahil-
di.”

Ona göre İran hükümeti teo-
lojik antisemitizmin sonuçlarını 
anlamak zorundaydı. “Bu belki 
iki yüzyıldır devam ediyor.” dedi. 
“Sanıyorum kimse Yahudilerden 
daha çok iftiraya uğramadı. 
Müslümanlar bile. Müslümanlar 
bile, çünkü Yahudiler her bir şey 
için suçlanıyor ve iftiraya uğru-
yorlar. Kimse Müslümanları her 

şey için suçlamıyor. İran hükü-
meti Yahudilerin ‘her yerde top-
raklarından sürgün edilmesini, 
zulme uğramalarını ve horlan-
malarını’ anlamak zorunda. Bana 
göre başlarına gelen şey şu: Ters 
Seleksiyon. Ters Seleksiyon nedir? 
2000 yıl boyunca korkunç zulüm-
lere ve katliamlara maruz kaldılar. 
Ortadan kaybolacakları düşünüle-
bilirdi; sanırım kültürleri ve dinle-
ri onları ulus olarak bir arada tut-
mayı başardı.” Bu bana söyledik-
lerini Ahmedinejat’a da anlatma-
yı düşünüp düşünmediğini sordu-
ğumda “Bunu sen iletebilesin diye 
anlatıyorum” cevabını verdi.

Castro, İsrail ve İran arasında-
ki çatışmayı tahlil etmeye devam 
etti. İran’ın İsrail-Amerikan hücu-
mundan duyduğu korkuyu anla-
dığını, Amerikan yaptırımları ve 
İsrail tehditlerinin İran’ı nükle-
er silahlanmadan caydıramayaca-
ğını söyledi. “Bu problem çözül-
meyecek çünkü İranlılar tehdit-
ler yüzünden geri adım atmaya-
cak. Benim fikrim bu” dedi. Daha 
sonra, Küba’nın tersine İran’ın 
“içtenlikli bir dindar ülke” oldu-
ğunu ve dindar liderlerin daha az 
uzlaşmacı olduklarını ifade etti. 
Seküler bir devlet olan Küba’nın 
bile 50’yi aşkın yıldır Amerikan 
taleplerine direndiğini belirtti.

Bu ilk konuşmada söz sürek-
li Castro’nun batı ve İran arasın-
da nükleer bir çatışmanın orta-
ya çıkabileceğine dair endişesi-
ne geldi. “İran’ın uğratacağı zarar 
kapasitesi henüz değerlendiril-
medi. İnsanlar kendilerini kont-
rol edebileceklerini düşünüyorlar 
fakat Obama aşırı tepki göstere-
bilir ve tedricen tırmanan bu ger-
ginlik nükleer bir savaşa dönüşe-
bilir.” Ona bu korkuyu 1962’deki 
füze krizi boyunca yaşadığı tec-

      Mahmud AHMEDİNEJAD
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■ Fidel Castro

rübeler mi pekiştiriyor diye sor-
dum. Sovyetler birliği ve Amerika, 
Küba’daki nükleer başlıklı füze-
ler yüzünden nerdeyse savaşın 
eşiğine gelmişlerdi. (füzeler tabi 
ki Castro’nun çağrısıyla döşen-
mişti.) Castro’ya Sovyet başba-
kanı olan Kruschev’e kriz yüksel-
diğinde yazdığı, Sovyetlere eğer 
Amerika Küba’ya saldırırsa nük-
leer bir karşı saldırı düşünmelerini 
tembihlediği mektuptan bahset-
tim. “şimdi böyle bir tehlikeyi legal 
bir nefsi müdafaa hakkıyla sonsu-
za dek tasfiye etmeyi düşünmenin 
zamanıdır.” diye yazmıştı Castro 
bir zamanlar.

Sordum: Sovyetlerin 
Amerika’yı bombalamasını tem-
bihlemek belli bir noktada man-
tıklı görünüyordu. İstediğiniz şey 
buradan bakıldığında mantıklı 
geliyor mu?” 

“Gördüklerimden sonra ve 
hâlihazırda bildiklerimle baktı-
ğımda; herhalde değmezdi.” diye 
cevap verdi.

Castro’nun füze krizinde ser-
gilediği tavırları hakkında bu 
tarz şüphelerini ve itiraf edeyim, 
Yahudiler ve İsrail’in var olma 
hakkı konusundaki ifadeleri-
ni duymuş olmak beni oldukça 
şaşırtmıştı.

Bu ilk buluşmadan sonra, 
Julia’dan Castro’nun beni davet 
etmesinin ve Ahmedinejat’a gön-
derdiği mesajın anlamını açık-
lamasını istedim. “Fidel kendi-
ni devlet başkanı olarak değil de 
eski bir devlet adamı olarak, ulu-
sal ve fakat öncelikli olarak ulus-
lar arası sahnede yeniden keşfet-
me çabasında.” dedi. “Savaş, barış 
ve uluslar arası güvenlik konu-
ları odak noktası: nükleer silah-
lanma yarışındaki iklim değişikli-
ği, bunlar onun için temel mevzu-

lar. Ve düşündüklerini iletebilmesi 
için medyayı da kullanmaya başla-
dı. Hiç ummadığı kadar boş vakti 
var artık. Ve geçmişi tekrardan 
gözden geçiriyor, kendi geçmişini 
tekrardan ziyaret ediyor.”

“Küba Modeli Artık ‹şimize 
Yaramıyor”

İlk görüştüğümüz gün öğle 
yemeğinde Küba modelinin ihraç 
edilmeye değer olduğuna inanıp 
inanmadığını sormuştum. “Küba 
modeli artık işimize yaramıyor” 
dedi.1 

Afalladım. Devrimin lideri 
ezcümle “Boş ver, salla gitsin” mi 
diyordu yani?

Julia’dan beni hayretler içinde 
bırakan bu ifadeyi yorumlamasını 
istedim. Dedi ki: Devrimci fikir-
lerini reddetmiyordu. Ben bundan 
Küba modelinde devletin ülke 
ekonomisinde çok büyük bir role 
sahip olduğunu çıkardım.”

Julia, böylesi bir düşünce-
nin, şimdi başkan olan kar-
deşi Raul’un parti ve bürokra-

si içindeki Ortodoks komünist-
lerin geri çevirmeleri karşısında 
zaruri reformları yasalaştırabilme-
si için alan yaratabileceğini de 
belirtti. Raul Castro devletin eko-
nomi üzerindeki gücünü gevşe-
tiyor zaten. Geçtiğimiz günlerde 
küçük işletmelerin artık çalıştı-
rılabileceğini ve yabancı yatırım-
cıların Küba’daki gayrimenkul-
leri satın alabileceklerini açıkla-
dı. (Bu tebligatın esprisi elbet-
te Amerikalıların Küba’da yatı-
rım yapmalarına izin çıkmama-
sının Küba politikası yüzünden 
değil Amerikan politikası yüzün-
den olmasıdır. Diğer bir deyiş-
le Küba farklı ekonomik fikirle-
ri benimsemeye başlıyor, fakat 
hükümetimizin ikiyüzlü ve aptal-
ca uyguladığı ambargo politikası 
yüzünden Amerikalıların bu ser-
best pazar tecrübesine katılmala-
rına izin yok. Tabi Kübalılar en iyi 
otellere Avrupalı ve Brezilyalıları 
ortak kıldıklarında buna pişman 
olacağız.)

Fidel Castro’yla konuştuğumuz şeyleri düşündükçe 
harika bir ironiyle sarsılıyorum. Fidel küresel Sol’un 
bir simgesi. Küresel sol bugün adamakıllı İsrail 
karşıtlarına katılmış durumda. Bu insanlar kendilerini 
dünyanın tek Yahudi çoğunluklu devletinin varlığına 
karşı aşırı İslamcılar ve aşırı sağcılarla kızıl-yeşil-
kahverengi bir muhalefet oluşturmuş, birlikte saf 
tutuyorlar. Bu ilginç bir ittifak elbette. Fakat daha 
ilginç olanı, Fidel’in, küresel solcuların bu tarihi 
simgesel figürünün Yahudilere, Yahudilerin acılı 
tarihine ve hatta Yahudi devletine sempatiden 
başka bir şey beslemiyor oluşu. Hükümetlere çok 
fazla sevgi beslediği söylenemez, fakat İsrail fikrini 
destekliyor.”
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Fidel Castro ve ‹srail’in
Varolma Hakkı

Fidel Castro’yla konuştuğu-
muz şeyleri düşündükçe harika bir 
ironiyle sarsılıyorum. Fidel küre-
sel Sol’un bir simgesi. Küresel sol 
bugün adamakıllı İsrail karşıtları-
na katılmış durumda. Bu insanlar 
kendilerini dünyanın tek Yahu-
di çoğunluklu devletinin varlığı-
na karşı aşırı İslamcılar ve aşırı 
sağcılarla kızıl-yeşil-kahverengi bir 
muhalefet oluşturmuş, birlikte saf 
tutuyorlar. Bu ilginç bir ittifak 
elbette. Fakat daha ilginç olanı, 
Fidel’in, küresel solcuların bu tari-
hi simgesel figürünün Yahudilere, 
Yahudilerin acılı tarihine ve hatta 
Yahudi devletine sempatiden 
başka bir şey beslemiyor oluşu. 
Hükümetlere çok fazla sevgi bes-
lediği söylenemez, fakat İsrail fik-
rini destekliyor.
İlk görüşmemiz boyunca ona 

sordum: Sizce İsrail devleti, bir 
Yahudi devleti olarak, varolma 
hakkını taşıyor mu?

Fidel Castro cevapladı, “Si, 
sin ninguna duda”—“Evet, şüphe-
siz ki.”

Kendisinin (veya daha doğ-
rusu kardeşinin yönetiminin) 
İsraille ilişkileri yeniden düzen-
leyip düzenlemeyeceğini sorma-
ya devam ettiğimde bana suçla-
yıcı ifadelerden çok, basit ve pro-
sedürel bir cevap verdi: Bu şeyler 
zaman alır. 

Tarih boyunca zulme uğramış 
Yahudilere büyük sempati duydu-
ğunu belirterek devam etti, fakat 
aynı zamanda -burası gerçekten 
dikkate değer-  böyle bir acının 
İsrail başbakanının karar alma 
sürecini nasıl etkilediğini anlaya-
bildiğini de söyledi: “Şimdi benim 
Netanyahu’nun yerinde olduğumu 
düşünelim.” dedi Castro, “orada ve 
(İsrail’in yüz yüze geldiği sorunlara 
karşı) sorumlu olduğumu düşüne-
lim; sanırım altı milyon her yaştan 
Yahudi erkek ve kadının toplama 
kamplarında imha edilmiş oldu-
ğunu unutmazdım.” Ayrıca -bura-
sı da oldukça dikkate değer görü-
lebilir- Netanyahu’nun dünya-
nın önde gelen İspanya 
Engizisyonu tarih-
çilerinden ve sıkı 
bir Likudnik 
olan baba-
sı (bugün 100 
yaşında fakat 

hâlâ fikirlerini savunuyor) Ben-
Zion’a duyduğu hayranlığı onun 
karakterinden, bilgisinden ve geç-
mişinden etkilendiğini söyleyerek 
ifade etti, onunla konuşmayı arzu-
ladığını da ekledi.

100 yaşındaki Ben-Zion 
Netanyahu ve 84 yaşındaki Fidel 
Castro arasındaki dev buluşma-
yı hayal edebiliyor musunuz? 
Unutulmayacak bir görüşme olur-
du. İsrail’i Yok Edin koalisyonu için 
kâbus bir konuşma! İki adamın 
ille de çok fazla şey üzerine muta-
bık kalacağını düşünmüyorum, 
fakat Fidel Castro son günlerde 
bizleri çokça şaşırtmış oldu. Kim 
bilir belki Ben Zion Netanyahu da 
şaşırtırdı.

Dipnotlar
1  Daha sonra Castro bu ifadenin 

yanlış anlaşıldığına dair bir açıklama 

yaptı. (ç.n. bkz: http://www.theatlan-

tic.com/international/archive/2010/09/

fidel-tries-to-wiggle-out-of-one/62826/)     
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MUHAMMED ARKOUN: 
AŞIRI LAİKLİĞİN

DAVETÇİSİ

Halil ÇEL‹K

C ezayirl i  düşünür 
Muhammed Arkoun 
14 Eylül 2010 günü 

Fransa’nın başkenti Paris’te 82 
yaşında vefat etti. Rabat, Fas, 
Cezayir, Tunus, Beyrut, Tahran, 
Berlin, Amsterdam şehirlerinde, 
Harvard, Bronston, Colombia, 
Los Angeles, Denver üniversi-
telerinde dersler ve konferans-
lar veren Arkoun, Londra İsmaili 
Araştırmalar Enstitüsü misafir 
profesörü, Ağa Han Mimari ödül-
leri jüri üyesiydi. Arkoun eserleri-
ni genelde Fransızca kaleme aldı 
ve niçin Arapça yazmadığı yönün-
deki suallere ‘ortam ve Arapçanın 
bilimsem yeterliliği müsait değil-
dir’ yanıtı veriyordu. Fransızca 
yazdığı eserlerini yine Fransa’da 
yaşayan Suriyeli yazar Haşim Salih 
Arap dünyasına aktardı. 

Vefatının ardından başta tale-
besi  aynı zamanda onun müter-
cimi ve şarihi Haşim Salih olmak 
üzere bir dizi Arap aydın ve ente-
lektüel Arkoun’un düşünce dün-
yası ve izlerine dair makaleler yaz-
dılar. Salih, Suudi Arabistan des-
tekli liberal El-Şarkulevsat gaze-
tesinde ‘Muhammed Arkoun: 
Baş ideologun ölümü’ başlık-

lı makalesine şöyle bir giriş yapı-
yor: “ Bu bir ayrılış zamanı. Dün 
Muhammed Abid el-Cabiri, 
bugün Muhammed Arkoun ve 
her ikisinin arasında Nasr Hamid 
Ebu Zeyd. Arap-İslam düşüncesi-
nin üç kutbu birkaç ay içinde göç 
ettiler. Arap dünyası onların yok-
luğu sonrası yetim kaldı. Çünkü 
İslam düşüncesinde yenilikçiler 
düşündüğümüz kadar çok değil. 
Bir elin parmakları kadar. Arkoun 
kendi düşüncesine son dokunuş-
larda bulunuyor ve nihai şekli-
ni veriyordu. Fakat hiç kimsenin 
aklına zamanla yarış içinde oldu-
ğu gelmedi.” 

Salih, Arkoun’un son yıllarda 
kendisini şaşırtan bir yol izlediğini, 
birçok düzenlemeler, güzellemeler 
ve ilavelerden sonra eski metin-
lerini yeniden yazdığını belirte-
rek ‘İslami akıl mefhumu’ etrafın-
daki çalışmasını gözden geçirdiği-
ne dikkat çekiyor. Bu çalışması-
nı ilk olarak otuz yıl önce yayınla-
dığını, ardından son olarak yeni-
den yazdığını, genişletip derinleş-
tirdiğine işaret eden Salih, olduk-
ça hassas bir başka konu olan 
‘İslam’da mezhep çekişmesi’ ve 
özellikle de Sünni-Şii çekişmesiy-

le ilgili neler söyleyeceğini sabır-
sızlıkla beklediğini belirterek şöyle 
diyor: “Bu konuyu otuz yıl önce 
‘parçalanmış İslam bilincinin bir-
liğine doğru’ başlığıyla araştırıyor-
du. Fakat düşüncelerinin olgun-
laşması, genişlemesi ve zirveye 
ulaşması sonrası şimdi söyleyecek-
lerine kıyasla bu konuyu ilkel ola-
rak görüyordu. Bizler ümmeti teh-
dit eden, enerjisini bitiren ve dışa-
rıya şartları kullanıp bizleri daha 

Muhammed ARKOUN
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fazla bölme imkânı veren bu teh-
likeli bölünmüşlükten çıkmak için 
konuya ışık tutmasını bekliyor-
duk.”

Salih ayrıca Arkoun’un tablo-
yu daha iyi açıklamak için İslam 
ile Hıristiyanlığı veya Avrupa’daki 
laik düşünceyi karşılaştırdığı-
nı, bizlere Müslüman ve Arapları 
yeniden ayağa kaldıracak anah-
tarları verdiğini, Cezayir asıl-
lı Müslüman bir düşünürün 
ileri gelen Fransız düşünürler-
le kendi topraklarında müca-
dele etme cesareti göstereceği-
ni tahmin etmediğini belirte-
rek bu alanda kendisiyle iddi-
aya girecek tek ismin yıllar 
önce vefat eden Edward Said 
olduğunu kaydederek sözlerini 
şöyle tamamlıyor: “ Arkoun’un 
ölümüyle hayatımdan bir sayfa 
kapandı. Onun çalışmaları-
nın tek mütercimi olmasam 
da baş mütercimi olarak adım 
onun adıyla irtibatlıydı. Onun 
Arap ve İslam dünyası açısın-
dan ‘dalaletten, kapalılıktan 
ve karanlıktan kurtardığını’ 
düşünüyorduk. Arkoun açık 
bir metoda ve doğru terimle-
re sahipti. Abartısız onun hali 
hazırdaki çağımızda İslam’ın 
en büyük müceddidi olduğuna 
inanıyorum. ‘Klasik İslam aklı-
nın eleştirisi’ projesinin sahi-
binin tehlike çanları çalmak, 
Müslümanları ve Arapları fikri 
donukluk ve mirasın başarısız 
yönleriyle bitirici savaşa gir-
meye çağırmak için 11 Eylül patla-
malarını beklemediğini belirtmek 
yeterli. Elli yıldır kendisi bu mira-
sı yeniliyor, boğucu birikintilerini 
çözüyor, en modern bilimsel yön-
temleri ve felsefik terimleri tatbik 
ediyor.” 

Son Mutezile 

Lübnan El-Ahbar gazetesi 
yazarı Rita Farac ise ‘son Mutezile 
de böyle konuştu’ başlığıyla değer-
lendirdiği Arkoun’un ölümünün, 
eleştirel Arap aklına suikast mesa-
besinde olduğuna dikkat çeke-
rek İslam düşüncesinin eleştiri-
si projesini tesis ettiğini ve kültü-
rel bir tartışma başlattığını yazdı: 

“Arkoun’un bilgi ve akademik 
konumu temel metinleri modern 
tarihi metotlarla okumasına daya-
nıyor. Bütün eleştiri araçları-
nı, İslam’ı elini kolunu bağlayan 
dogmadan çıkarmak için kullan-
dı. ‘İslam Batının Avrupa’sı, ‘laik-

lik ve din’, ‘İslam düşüncesi: eleş-
tiri ve içtihat’, İnsancıllaşma ve 
İslam eleştirel tarihin giriş kapı-
sı’  İslam aklının eleştirisi proje-
si sahibinin yıllardır formüle etti-
ği tezleri. Arkoun’un ortaya çıkar-
dığı ‘üç tevhidin din’ arasında-
ki karşılaştırma, üzerinde çalış-
tığı belirgin metotlardan birini 
oluşturdu. İslam’ın şu an için-
den geçtiği dönemin sadece kut-

sal metnin yanlış tefsirleriy-
le irtibatlı olmadığı sonucuna 
vardı. Bugün İslam, Batıdaki 
Hıristiyanlığın orta çağlarda 
test ettiği aynı krizi yaşıyor. 
Arkoun, Afgani, Kevakibi, Ali 
Abdurrazık ve Muhammed 
Abduh gibi reformların kavga-
larının tarihi bağlantı halkası-
nı oluşturuyor. Bu halka Taha 
Hüseyin, Cabiri, Nasr Hamid 
Ebu Zeyd, Abdullah Aravi ve 
Hişam Cait ile devam etti. 
Arkoun’a göre modernleşme 
acil ihtiyaç. Geleneğin okun-
ması ve yorumlanması, kut-
sal metni sorgulama kuralları-
na ihtiyaç duyuyor.  Vahiy ve 
Kur’ân’ın tarihselliğini kabul 
etmeyen resmi İslami eğilim 
Arkoun’un içtihatlarından 
rahatsız olmalı. Yalnız Kur’ân 
ile tarih, İslam ile modern-
lik arasındaki uyum onun tek 
uğraşısı değildi. Batıda İslam’ın 
imajını lekeleyen bazı oryanta-
listlere yanıtlar verdi. Bu alan-
da Oryantalizmin yıkılması ve 
Edward Said’in yaptığı gibi 
emperyalist bağlam içinde tas-

vir edilmesi tartışmasına girmeyen 
bilimsel düşünceleri oldu.  

Aynı gazetede yazan Yasin 
Adnan ise ‘Arap felsefesi İbni 
Rüşt’ün mirasçısına veda etti’ baş-
lığıyla yazdığı makalesinde bir-

Arkoun bir reform proje-
si veya yöntemi sunan Arap 
ve İslamcı düşünürler dere-
cesine çıkmadı. Afgani siya-
sette, Muhammed Abduh 
eğitimde ve dini enstitülerin 
gelişiminde, Ali Abdurrazık 
yargı ve şeriat hükümlerinde, 
Reşid Rıza ve Hasan El Benna 
dinin partileşmesinde, Şekib 
Arslan Osmanlı-dini hilafet-
ten Arapçılığa dönüşmesinde, 
Seyyid Kutup ve Ladin devle-
tin tekfir edilmesi ve cahiliye 
toplumunun zındıklaştırılma-
sında, Edward Said Araplara ve 
İslam’a düşman oryantalizmi 
ifşa edilmesinde ve son olarak 
Nasr Ebu Zeyd kutsal metni 
klasik içtihadın tersine oku-
maya çalışmasında bir yöntem 
sundular.
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■ Muhammed Arkoun

çoklarının Arkoun’u İbn Rüşt’ün 
talebesi ve onun projesinin deva-
mı olarak gördüklerini belirterek 
bütün çalışmalarında ve kitap-
larında zamanımızla ve küresel 
modernleşmeyle uzlaşıyı engelle-
yen zihni ve sosyal engelleri orta-
ya çıkarmaya çalıştığını, İslam 
düşüncesinin yenilenmesi ve dini 
geleneğimizin modern metotlarla 
yeniden okunması çağrısı yaptığı-
na değindi.  

Reformcu Düşüncenin Sonu

Abbas Beydun ise bir başka 
Lübnan gazetesi El-Sefir’deki 
makalesinde Arkoun’un ölü-
müyle İslami-dini reformun sem-
bol isimlerinin neredeyse tama-
men sahadan silindiğine dikkat 
çekerek İslam’ın modern kültü-
re entegre edilmesi çabası verdi-
ğini, kendisinden önceki refor-
mistlerin indirilen kutsal metin 
ile fıkıhçıların tartışmalı anlayış-
ları arasında bir ayırıma gittiği-
ni ancak Arkoun’un buna Fransız 
devrimine ve Batı aydınlanması-
na kadar giden insancıllık eğilimi-
ni ilave ettiğini yazdı: “Arkoun’a 
göre Müslümanlar İslam tarihi-
ni kendinden bağımsız gibi oku-
yan Şehristani ve İbni Hazım gibi-
ler. İslam’ı dinler tarihinin geniş 
denizlerine koymadılar. Batılıların 
Hıristiyanlık tarihini koydukla-
rı gibi İslam’ı eleştiri ve bilime 
tabi tutmadılar. Arkoun’a göre 
din sadece indirilen metin değil, 
uygulamalar, tarih ve çok yönlü 
anlayış. Kur’ân metni ile fıkıhçı-
ların Kur’ân’ı anlaması arasındaki 
fark geniş. Kur’ân insanları anla-
maya ve bilinçlenmeye çağırıyor. 
Fıkıhçılar ise düşünme ve anlama-
dan uzaklaştılar ve dini donuk/sta-
tik kurumlara hapsettiler.”

Arap Voltaire

Saygın Arap gazetelerin-
den El-Hayat, Beşir Müfti imza-
lı haberinde Arkoun’un ölümü-
nü ‘endişeli soruları ve insancıl-
lığı arayışıyla Arap Voltaire’ baş-
lığıyla değerlendirdi. Cezayir’in 
kısa süre içinde romancı Tahir 
Vitar ve büyük İslam düşünürü 
Muhammed Arkoun olmak üzere 
iki tanınmış bayrağını kaybetti-
ğine dikkat çeken Müfti, Tahir 
Vitar’ın bu kültürün şımarık çocu-
ğu ise Arkoun için de bu kültü-
rün isyancı çocuğu denebileceğini 
belirtiyor. Cezayirli aydınların ve 
yazarların Arkoun’la ilgili görüş-
lerine yer veren gazete Arkoun’un 
İslamiyat sahasında eleştirel 
düşünceye ve konulara büyük 
önem verdiğini, kronik çekişme-
ler ve tutucu çatışmalara girme-
den dini çöküşün sonuçlarına dair 
ön uyarılarda bulunduğunu, yazı-
larında ideolojik tepkilerden uzak 
durduğunu ve bilgiyi hataların bir 
kez daha tekrarlanmaması için en 
sağlıklı yol ve çözüm olarak gör-
düğünü belirtiyor. Gazete ayrıca 
Arkoun’un gerek kendi çevresin-
dekilerle gerekse de Batılı oryan-
talistlerle karşılaştığı sorunun 
yanlış anlaşılmak olduğuna dik-
kat çekerek Arkoun’un ölümü-
nün akla ve içtihatlarına ihtiyacın 
arttığı bir dönemde Arap ve İslam 
aklı için büyük bir kayıp olduğu-
nun altını çiziyor. 

Arkoun ‹nşa Değil Yıkma 
Cesaretine Sahip

Şarkulevsat gazetesinden 
Gassan El İmam ise Arap ve İslam 
dünyasının Arkoun’dan neden 
uzak durduğu sorusuna yanıt 
aradığı yazısında, birinci sebebin 
Arkoun’un kitaplarını Arap aydın-

larının ve entelektüellerinin çoğu 
tarafından bilinmeyen bir dil olan 
Fransızca yazması olduğunu belir-
tiyor ve Berberi bir aileden gel-
mesinin Arap İslamcılar ve ente-
lektüellerin pek hoşuna gitmedi-
ğini de ekliyor. İmam, Arkoun’un 
eleştirilerini inşa sürecine taşıya-
mamasını ise imar değil yıkma 
cesaretine sahip olması ve tekfirci 
İslamcıların öfkesinden korkma-
sına bağlıyor ve ekliyor: “Arkoun 
bir reform projesi veya yöntemi 
sunan Arap ve İslamcı düşünür-
ler derecesine çıkmadı. Afgani 
siyasette, Muhammed Abduh eği-
timde ve dini enstitülerin gelişi-
minde, Ali Abdurrazık yargı ve 
şeriat hükümlerinde, Reşid Rıza 
ve Hasan El Benna dinin partileş-
mesinde, Şekib Arslan Osmanlı-
dini hilafetten Arapçılığa dönüş-
mesinde, Seyyid Kutup ve Ladin 
devletin tekfir edilmesi ve cahiliye 
toplumunun zındıklaştırılmasında, 
Edward Said Araplara ve İslam’a 
düşman oryantalizmi ifşa edilme-
sinde ve son olarak Nasr Ebu 
Zeyd kutsal metni klasik içtihadın 
tersine okumaya çalışmasında bir 
yöntem sundular.”

Aşırı Laikliğin Davetçisi

İslam düşüncesi üzerine yaptı-
ğı çalışmalarıyla tanınan Lübnanlı 
yazar Rıdvan el-Seyyid Şarkulevsat 
gazetesindeki makalesinde 
Arkoun’un geçen kırk yıl zarfın-
da klasik ve yeni İslam düşünce-
si hakkında yazan beş veya altı 
isimden biri olduğunu belirtiyor, 
bu isimleri, Abdullah el-Urve, 
Muhammed Abid el-Cabiri, 
Hasan Hanefi ve Muhammed 
İmara şeklinde sıralayarak şöyle 
diyor: “ Bu isimlerin hepsinin 
başında Arkoun geliyor. Çünkü 
içlerinde en eskisi. Altmışlardan 
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beri yazıyor. Beş ile altı isimden 
bahsederken bazen Arap bazen de 
İslami olarak adlandırdıkları aklın 
tarihinde tezlere sahip olduklarını 
kast ediyorum. Arkoun ise onlar-
dan yöntemde ayrılıyor. Çünkü 
İslamcı İmara hariç hepsinin genel 
olarak amacı yöntem farklılığıy-
la birlikte mirastan nasıl çıkılıp 
modernizme girileceği etrafın-
da. Bu yüzden her biri gele-
neği okudu. Geleneği aşmak 
isteyen, özgürleşmeye çalışan-
lar oldu. Hepsi de kendisine 
uygun tanımı kullandı. Cabiri 
ve Arkoun gelenekten çıkış 
yönteminde ayrı düşünüyorlar. 
Esasında bir Marksist oldu-
ğu için Cabiri kutsal metin-
den kurtulmak için ‘tarihin 
hakimiyeti’ ve ‘epistemolo-
jiye’ dayanıyor. Arkoun ise 
metni ayırıp çözmek istiyor. 
Arkoun’un tam olarak soru-
nu aşırılıkçı İslamcılar gibi aşı-
rılıkçı laikliğin davetçisi olma-
sı. Bu yüzden İslamcılar kendi-
sinden nefret ederler. Son on 
yıl içinde Arkoun bazı tutum-
larını düzeltti. İlk kitaplarına 
döndü ve seçici oldu. İbni Rüşt 
ve İbni Sina’ya meftun oldu-
ğu, her ikisi ve İbni Haldun 
hakkında iyi şeyler yazdı-
ğı için Cabiri’ye saldırıyordu. 
Arapça’ya çevirdiğim üç kita-
bında ilk kitaplarının ruhu-
na dönüşünü, İbni Haldun 
ve İbni Rüşt’e karşı esnek bir 
yaklaşım sergileyerek seçici bir 
üslupla geleneğe dönüş eğili-
mini açıkça görüyoruz. Örneğin 
İbni Rüşt ve İbni Haldun’un bazı 
düşüncelerine başvurulacağını ve 
istifade edileceğini düşünüyor.” 

El-Hayat gazetesinin düşün-
ce eki yazarlarından Suriyeli 

yazar Şemseddin el-Keylani 
ise ‘Arkoun’un İslam okuması: 
Tatbiki İslamiyat’ başlığıyla ver-
diği makalesinde Arkoun’un ken-
disini, belirtileri yetmişli yıllarda-
ki ilk kitaplarında görülmeye baş-
lanan aydınlıkçı düşünce projesi-
nin taşıyıcısı olarak sunduğunu ve 
bu projede baskın İslami düşün-

cenin kapalı dogmatik çitlerden 
çözülmesi için İslami aklı eleştirdi-
ğini ifade ediyor: “Arkoun altmışlı 
yıllardan itibaren İslam etrafında-
ki araştırmaların istenen eleştiri-

sel, bilimsel düzeye ulaşmakta hala 
kısır olduğunu düşündü. Kur’ân’ın 
ve büyük İslami metinlerin oku-
masına önem veren araştırmala-
rı üç kısma ayırıyor. İlki imani 
veya lahuti okuma. İkincisi kla-
sik İslamiyat adını verdiği oryan-
talist okuma. Üçüncüsü ise tatbi-
ki İslamiyat dediği İslam’ın meto-

dolojisi.” 

Düşünür Değil, Araştırmacı

Moritanyalı yazar Seyyid 
Veled Abah ise Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde yayım-
lanan El-İttihat gazetesinde 
Arkoun’un bir düşünür değil, 
araştırmacı olduğunu iddia 
ediyor ve Arkoun’u Cabiri ve 
Nasr Ebu Zeyd’le aynı kefe-
ye koyan yazarları eleştiriyor: 
“Arkoun öldü. Arap basınında 
merhuma hüzünle ağlaşmalar 
okuduk ancak ne var ki kalem-
lerin çoğunluğu Arkoun’un 
tercüme yoluyla Arap saha-
sına gecikmeli giren çalışma-
ları hakkında çok az şey bili-
yor. Birçokları onun ölümü 
ile tanınmış iki Arap düşünür 
Cabiri ve Ebu Zeyd’in ölümle-
rini irtibatlı kıldı. Üç yüz ara-
sındaki karşılaştırma keyfice. 
Oysa ilgi alanları o kadar uzak 
ve metotları o kadar farklı ki. 
Arkoun’un kitapları son yıl-
larda çokça yayıldı ancak dar 
akademik alan dışında önem-
li bir etki bırakmadı. Ayrıca 
oryantalizme ve oryantalist-

lere yüklenene Arkoun oryanta-
list abasından çıkmakta aciz kaldı. 
Nihayetinde savaşçı bir düşünür 
görüntüsü yerine seçkin üniversi-
teli araştırmacı görüntüsüne razı 
oldu.”

Arkoun öldü. Arap basınında 
merhuma hüzünle ağlaşmalar 
okuduk ancak ne var ki kalem-
lerin çoğunluğu Arkoun’un 
tercüme yoluyla Arap sahası-
na gecikmeli giren çalışmala-
rı hakkında çok az şey bili-
yor. Birçokları onun ölümü 
ile tanınmış iki Arap düşünür 
Cabiri ve Ebu Zeyd’in ölümle-
rini irtibatlı kıldı. Üç yüz ara-
sındaki karşılaştırma keyfice. 
Oysa ilgi alanları o kadar uzak 
ve metotları o kadar farklı ki. 
Arkoun’un kitapları son yıllar-
da çokça yayıldı ancak dar aka-
demik alan dışında önemli bir 
etki bırakmadı. Ayrıca oryan-
talizme ve oryantalistlere yük-
lenen Arkoun oryantalist aba-
sından çıkmakta aciz kaldı. 
Nihayetinde savaşçı bir düşü-
nür görüntüsü yerine seçkin 
üniversiteli araştırmacı görün-
tüsüne razı oldu.
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Ammar KILIÇ - Elyesa KOYTAK

RICHARD FALK:
“Ekonomik küreselleşmeden doğacak bir 

hegemonik dünya düzeni ihtimali
çok daha az görünüyor.”

Dünya düzeni nereye gidiyor? Bu soruya dünya 
düzenini şekillendirenler de dahil olmak üzere cevabı 
olan var mı?  Nitekim ne ABD ne de AB, Çin, Rusya 
veya Ortadoğu'nun vaziyeti gelecekteki dünya düze-
ninin açık bir işaretini vermiyor bize. Dolayısıyla 
bütün bu aktörleri ve bölgeleri dikkate aldığımızda 
ne görüyoruz?

Gelecek dünya düzeni için önemli olabilecek en 
azından dört temel olağan gidişattan bahsedilebilir: 
Her şeyden önce Batı egemenliğinin zayıflamasıyla 
Çin, Brezilya ve Hindistan gibi Batılı olmayan siya-
si aktörlerin yükselişi söz konusu. İkinci olarak halk-
ların ve ülkelerin bölgesel ve medeniyetsel düzlem-
lerde gruplaşmalarının artan önemi. Üçüncüsü siya-
si sorunları halletmek için askeri güç ve şiddet kul-
lanımının işlevsizleşmesi ve son olarak da devlet-
ten bağımsız aktörlerin yasadışı olsun olmasın ulus 
ötesi bağlantılar ve dünya politikalarında önemli rol-
ler oynayan küresel bir devletle beraber yükselişinden 
bahsedilebilir.

«Declining World Order» ( Dünya Düzeni 
Nereye? Metis Yay.) adlı kitabınızın Türkçe bas-
kısının önsözünde Türk hükümeti için ABD ve 
Avrupa'ya karşı eşit mesafeli bir diplomasiyi geliş-
tirmenin cazip olduğunu ve bunun ülkedeki bütün 
yabancı askeri üslerin giderek kapatılmasıyla sonuç-
lanacağını söylüyorsunuz. Türk dış politikasında bu 
yönde bir değişim görüyor musunuz?

Kesinlikle. Türkiye, büyük ekonomik ve dip-
lomatik başarılarla yüzünü doğuya ve komşuları-
na çevirmiş durumda.  Dolayısıyla geleneksel ola-

Richard Falk, uluslararası hukuk ve barış girişimleri 
alanında aktif görevler üstlenen uzman ve üretken 
bir akademisyen. Dünyanın 21. yüzyıla çok kötü 
bir başlangıç yaptığını düşünen ve mevcut duru-
mu “küresel faşizm” olarak gören yazar, bu gidişatı 
durduracak zenginlikte yaratıcı direniş ve değişim 
güçlerinin ortaya çıkacağını umut ediyor. Richard 
Falk Türkçe’de Yırtıcı Küreselleşme, Küreselleşme ve 
Din, Dünya Düzeni Nereye? kitaplarıyla tanınıyor. 
Kitaplarından ilki küreselleşmenin mevcut hali-
ni masaya yatırıyor. Falk’a göre bugünkü şekliyle 
Küreselleşme, toplumların bünyesinde ve toplumlar 
arası ilişkilerde insanî boyutu zedeleyen bir ideolojinin 
tahakkümü altındadır. Küreselleşme ve Din, insanî 
küresel yönetişim üzerinde duruyor. Küreselleşme ve 
din arasında iddia edildiği gibi bir gerilim gerçekten 
var mıdır? Richard Falk, bu gerilimin; zaferini erken 
ilan eden sekülerizmin krizinden kaynaklandığını 
belirtiyor. Modernite ile birlikte sekülerizmin içine 
girdiği kriz, küreselleşme döneminde artık gizlenemez 
boyutlara ulaşmıştır. Falk’un Türkçe’de yayımlanan 
üçüncü eseri Dünya Düzeni Nereye? bu kitaplar-
daki yaklaşımlarının güncellikle de irtibatlandırılarak  
uluslar arası düzenin sorgulanmasına odaklanıyor: 
“Dünyanın egemen devletler düzeni sona mı eriyor? 
Bugünün dünyasında “yurttaş” olmak ne demek? Bir 
Birleşmiş Milletler var mı gerçekten?” gibi soruların 
ardından gidiyor. Kitapları özelinde Falk’la konuştuk. 
Söyleşinin sorularının Falk’a ulaştırılmasında ve çevr-
ilen cevapları tekrar ona ulaştırmadaki katkılarından 
dolayı Ammar Kılıç’a; söyleşi cevaplarının çevirisini 
üstlenen Elyasa Koytak’a teşekkür ederim.
(Asım Öz)
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rak önemi vurgulanan ABD ve 
Avrupa'yla ilişkiler de son birkaç 
yıldır farklı algılanmakta. Bu nok-
tada AB'ye tam üyelik beklentile-
ri de ekonomik olarak iyiye giden 
ve bölgesel ve küresel politika-
larda önemli bir konum edinen 
bir Türkiye'nin ortaya çıkmasıy-
la neredeyse önemsizleşmiş görü-
nüyor. Türkiye için yabancı aske-
ri üslerin kapatılması, Amerikan 
Hükümeti’yle böylesine yakın bir 
stratejik işbirliği bölgenin mev-
cut şartlarında Türkiye'ye duyulan 
güveni ister desteklesin ister sek-
teye uğratsın, aynı zamanda bir iç 
politika meselesi.

Siz akademik yayınlarınız-
la olduğu kadar kurumsal ola-
rak da seçkin bir entelektüelsiniz. 
Türkiye'yi sistem karşıtları ve bu 
karşıtlığın imkanları ve zorlukları 
açısından bütün bir dünya ile kar-
şılaştırabilir misiniz?

Bu tamamen siyasi bağlamı-
na göre değişir.  Batılı liberal ana-
yasalı ülkelerde güçlü bir siyasi 
muhalefet geleneği vardır ve bu 
gelenek Türkiye gibi uzun zaman 
boyunca otoriter hükümet biçim-
lerinin hakim olduğu ülkelerde 
pek oturmamıştır.  Türkiye'nin 
güncel gerçekliklerinden anladı-
ğım kadarıyla AK Parti iktidarı-
na karşı güçlü bir muhalefet geliş-
tirmek mümkün ancak Türk tarzı  
laikliğin birtakım katı uygulama-
larını eleştirmek o kadar da müm-
kün değil. 

2000'li yıllarla beraber dün-
yanın genel gidişatının küresel bir 
faşizm yönünde olduğunu, ancak 
bu sürecin kendi karşıtlarını yara-
tacağını ve  hâlâ umudun oldu-
ğunu söylemiştiniz.  Böylesi bir 
umut için o günden bu yana ne 
değişti?

11 Eylül saldırılarından sonra-
ki yıllarda Washington’daki yeni 
muhafazakâr hükümetin küre-
sel hakimiyet ve “güvenlik” adına 
sert baskı ve yıldırma araçları-
nı kullanma amacıyla takip etti-
ği strateji oldukça sıkıntı vericiy-
di. Yeni hükümetse daha ılım-
lı, “küresel faşizm” denebilecek 
bir dünya düzeni modeli peşinde 
değil. Ancak Amerikan aşırı sağı 
bu ılımlı politikaya karşı çıkıyor ve 
eğer aksi yönde gelişmeler olur-
sa, Amerikan topraklarında yeni 
bir terör saldırısı mesela, o zaman 
militarizm, göçmen karşıtı ırkçılık 
ve ekonomik popülizm gibi ayak-
lar üzerinde yükselen yeni bir tür 

faşizmi doğuracak radikal politika-
lara tekrar dönülebilir.

Kürselleşmenin egemen yapı-
lar üzerindeki etkilerine baktığı-
mız zaman, nasıl bir görüntüyle 
karşı karşıyayız?

Geride bıraktığımız yüzyı-
lın son dönemine oranla ekono-
mik küreselleşmeden doğacak bir 
hegemonik dünya düzeni ihtima-
li çok daha az görünüyor. Her şey-
den önce, değişen jeopolitik man-
zarada Çin, Hindistan, Brezilya, 
Rusya ve AB gibi aktörler küre-
sel politikayı belirleyen önem-
li bağımsız rollere sahip. Ayrıca 
Amerika’nın askeri üstünlüğünün, 

Richard FALK
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■ Richard Falk

diplomatik üstünlüğünü temin 
etmede yeterli olmadığı görüldü, 
hatta askeri güç, başarısız müda-
haleler sonucunda Amerikan’ın 
diplomatik güvenilirliğini oldukça 
yıprattı. Son olarak da Amerikan 
öncülüğündeki dünyadaki eko-
nomik gerileme, küresel ekono-
mi politikalarında neoliberal yak-
laşımların ideolojik güvenilirliği-
ni tüketti ve Çin ve Malezya gibi 
ülkelerde olduğu gibi ekonomide 
sağlam bir konuma sahip devlet 
fikrine desteği artırdı.

Küreselleşme terminoloji-
si denince, şirket küreselleşme-
si, emperyal küreselleşme, böl-
gesel küreselleşme gibi kavram-
lar üzerinde duruyorsunuz. 
Küreselleşmeyi bütünüyle kabul 
eden veya reddeden yaklaşımın 
kaynakları nelerdir? 

Küreselleşmenin henüz açık-
ça tespit edilmediğini ve halihazır-
da tanımlayıcı unsurların birleşi-
miyle anlaşıldığını düşünüyorum. 
Önümüzdeki on yılda bu tanımla-
yıcı unsurların hangilerinin itibar 
göreceğini ve hangilerinin küre-
selleşmenin daha tutarlı bir şekil-
de tasvir edilmesine yarayacağı-
nı göreceğiz. Eğer genellemelere 
ihtiyatla yaklaşılırsa, Amerika’nın 
göreceli çöküşünün emperyal bir 
küreselleşme ihtimalini zayıflattı-
ğı ve Çin, Brezilya, Hindistan, 
Rusya ve AB’nin bölgesel küresel-
leşme eğilimini güçlendirdiği söy-
lenebilir.

Sefalet olgusu ve yoksullar 
şirket küreselleşmesince görmez-
den gelinen gerçekler; bu durum 
insanlık açısından ne tür bir çökü-
şe neden oldu?

 “Şirket küreselleşmesi” kav-
ramını “işbirliksel, mali ve nakdi 

küreselleşme”,  yani neoliberaliz-
me bağlılık gösteren serbest piya-
sa güçlerinin önemini vurgulayan 
bir yukarıdan küreselleşme ola-
rak da ifade edebilirim. Tabi bu 
tür bir küreselleşme, ülkeler arası 
ekonomik eşitsizliği azaltmak için 
ekonomik büyüme fikrinin başa-
rızlığa uğraması sonucu etkinliğini 
yitirmekte. Bu açıdan ekonomik 
küreselleşmenin sermayece belir-
lenen biçimleriyle insanca belirle-
nen ilke ve değerlerini birbirinden 
ayırmak lazım.

Bu dönemin kaotik değişimle-
rini çözmek için ne tür politikalar 
takip edilmeli?

Küresel ekonomi politikaların-
da neoliberal yönelimlerin insa-
nın saadeti açısından sert bir eleş-
tiriden geçmesi ve ticaret, finans 
ve para konularında düzenleyici 
ve geliştirici alternatif yaklaşımla-
rın keşfedilmesi gerekiyor. 90’ların 
yırtıcı kapitalizminin değişmez 
olmadığı ortada, böylesi bir kapi-
talizm birçok topluma zarar veren 
ilkesiz ekonomik uygulamalar 
yarattı ve yoksulluğun azaltılma-
sı gibi amaçlarda ise başarısızlı-
ğa uğradı.

Geçtiğimiz yılın ekonomik eği-
limlerine baktığımızda ne görü-
yoruz? Neoliberalizmin zaferini 
ve ekonomik ve siyasi düşüncede-
ki hakim konumunu nasıl açıkla-
yabiliriz?

Yeni uluslararası aktörlerin 
doğuşu gibi son gelişmeler aslında 
neoliberal düşüncenin üstünlüğü-
ne artan bir şekilde kafa tutuyor. 
Sovyetlerin çöküşünden sonra 
“sosyalist” denebilecek her politi-
kaya karşı bir isteksizlik oluşmuş-
tu, ancak özellikle son yıllarda-
ki ekonomik çöküş işaretleriyle 

beraber bu durum değişiyor gibi. 
Kontrolsüz kapitalizmin yırtıcı ve 
periyodik olarak iç krizler geçir-
meye yatkın olduğu fikri yaygın-
laşıyor.

Arkada bıraktığımız yüz-
yılın en popüler efsanelerinden 
biri bütün ülkelerin belirlenmiş 
bir doğrusal çizgi üzerinde ilerle-
me halinde olduğuydu. Bu efsane 
doğal olarak, en gelişmişle en az 
gelişmiş iki ülke arasındaki mesa-
fenin yalnızca bir gelişme hamle-
siyle kapatılacak kadar kısa oldu-
ğunu ifade ediyordu. Bugün bu 
efsaneden geriye ne kaldı?
İlerleme düşüncesi, mevcut 

yoksunlukların ekonomik büyü-
me yoluya düzeltileceğinin güven-
cesini vererek itiraz seslerini sus-
turmak için oldukça uygun bir 
efsaneydi. Bu efsanenin klasik ifa-
desi en fakir olanın bile maddi 
refahını zaman içerisinde sağla-
yacak olan “görünmez el” şeklin-
deydi. Bugün artık küresel ısın-
ma ve enerji kaynakları üzerinde 
artan baskılar nedeniyle anlıyo-
ruz ki belirsiz bir ekonomik büyü-
me o kadar da sürdürülebilir değil. 
Hatta mevcut gelişme modelleri-
nin, gelecek nesiller için hiç olma-
dığı kadar külfetli sorunlar yarat-
tığına dair bir korku var bugün, 
gelecekte bütün bir insanlık için 
muhtemel bir çöküşle beraber 
tarihin doğrusal bir gidişattan çok 
dairesel bir hareket takip edece-
ğine dair bir korku. Bu bakımdan 
en gelişmiş ülkeyle en az gelişmiş 
ülke arasındaki farkın kendiliğin-
den kapanması söz konusu değil. 
Bu farkın kapanması hem nice-
lik hem de nitelik olarak gelişme-
nin bütün imkanlarını kullana-
cak ulusal ve bölgesel politikala-
ra bağlıdır. 
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Yoksulluk ve alt sınıfla-
rın talepleri üzerine Özgürlük 
Teolojisi veya İslami Sol tartış-
malarını benzer ve farklı yanlarıy-
la kavramsal ve siyasi olarak kar-
şılaştırabilir misiniz?

Özgürlük Teolojisi ve İslami 
Yenilikçi Düşünce’nin ikisi de 
fakirlerin sorunlarını en öncelik-
li meseleler olarak görüyorlar, ikisi 
de bu öncelikli meselelerle kendi 
dini geleneklerinin yorumlanması 
arasında bir bağlantı kuruyor.   

Hep denildiği gibi gerçekten 
de küreselleşmeyle din arasında 
bir gerilim var mı? Din duygusu-
nun yeniden güçlenmesinin küre-
sel ölçekte işaretleri nelerdir?

Küreselleşmeyle din arasında 
bir gerilim olmak zorunda değil, 
ancak neoliberal küreselleşme 
anlayışının beraberindeki materya-
lizm, dinin, aşkın değerlerin insan-
lık iştiyakının en önemli ifadele-
ri olarak görüldüğü ortak insanlık 
ailesi ve evrensel iyilik gibi ruha-
ni ve ahlaki vaatleriyle çatışabilir. 
Eğer ekonomik küreselleşmenin 
egemen fikirleri dini faziletin kap-
sayıcı kavrayışıyla barışık olursa 
daha adil bir dünyada yaşıyor ola-
biliriz. Bu, Türkiye-İspanya ortak-
lığındaki Medeniyetler İttifakı 
projesinin olumlu etkilerinden biri 
olabilir. 

Dinin ve özellikle de İslam’ın, 
dünya çapında yeniden canlan-
ması olgusuna baktığımızda ne 
görüyoruz?. 

Tabi bu dini canlanma çok 
farklı şekillerde yorumlanıyor. 
Bazıları “kutsal savaş”ların yeni-
den canlandırılması ve radikal 
politikaların cesaretlendirilmesi 
olarak görüyor. Bazılarıysa soğuk 
savaşın bitimiyle ideolojik olarak 
da galip gelen neoliberal küre-

selleşmeye ve Amerikan popüler 
kültürünün tektipleştirici etkisi-
ne karşı sağlıklı bir itiraz olarak 
yorumluyor. Dini canlanma kültü-
rel küreselleşmenin batılılışmama-
sı esasına dayanıyor ve doğal ola-
rak farklı medeniyet gelenekleri-
nin ve değerlerinin doğrulanması 
anlamına geliyor. Her dünya dini 
onun doğuşuna ve yayılışına eşlik 
eden özel bir kültür havzasına 
dahil. Dini canlanma siyasi libe-
ralizmin haksız evrenselciliğine ve 
insan haklarının aşırı bireyci yoru-
muna da karşı çıkıyor. Her din 
mensubu uluslararası insan hak-
ları hukukunun gelişimine kendi 
yorumlarıyla katkıda bulunuyor, 
bu önemli bir şey.

Dine ve dini akımlara yakla-
şımda “aşırı-ılımlı” ayrımını kul-
lanmak ne kadar doğru?

Dinin farklı tarihi dönemlerde 
ve farklı toplumsal şartlar altın-
da farklı biçimlerle ifade edile-
bildiğini unutmamamız lazım. 
Bugünse hoşgörüsüzlük, çatışma-
cılık ve yanlış anlamalar üreten 
hem dini hem de seküler kökten-
ciliğin endişe yarattığı ortada. Bu 
anlamda hem dini hem de seküler 
akımların bir diğerini şeytanlaş-
tırmadan ona saygı duyması gere-
kiyor.

Emperyal küreselleşme ve 
kıyametvari küreselleşme arasın-
da kurduğunuz ilişkide kıyamet-
vari küreselleşmeyi yalnızca Bin 
Ladin’e bağlamak yanlış değil mi?

Evet, kıyametvari küresel-
leşmeyi yalnızca Bin Ladin ve 
El-Kaide’yle ilişkilendirmek yan-
lış olur, ancak 11 Eylül saldırıla-
rının hem saldıran tarafa hem de 
Amerikan Hükümeti'ne aşırı poli-
tikaları için ölümcül bir dayanak 
verdiği ortada. Ayrıca ABD ve 

diğer nükleer silaha sahip ülke-
lerin kitle imha silahı bulundur-
maları da kıyametvari ihtimalleri 
güçlendiriyor. Nükleer silaha bağ-
lılık ve bu silahları yok etme ama-
cındaki isteksizlikler, bizi 19452'de 
ilk atom bombasının atıldığı kıya-
metvari jeopolitik şartlara geri 
döndürüyor.

Siz, kriz geçirmekte olan sekü-
lerizmin dine karşı savaş açmak 
yerine uluslarası sistemi küre-
sel bir kaosa sürüklememek 
adına kendini gözden geçirme-
si gerektiğini söylüyorsunuz. Bu 
noktada Chandra Muzaffar’ın 
sizi Aydınlanmanın mirasını 
Batı hegemonyasının zaafların-
dan uzak özgür bir gözle oku-
maya yönelttiğini söylüyorsunuz. 
Muzaffar dışında İslam dünya-
sında takip ettiğiniz entelektüel 
var mı?

Müslüman düşünürlerin dün-
yanın bugünkü hali üzerine düşün-
celerimizi etkileme imkanına sahip 
olduğunu düşünüyorum, özellikle 
de Chandra Muzaffar gibi insani 
ve dini değerleri birleştiren, dünya 
barışını ve küresel adaleti dillendi-
ren ve Amerikanın sömürge son-
rası dönemde Batı hakimiyetini 
bütün bir dünyaya yayma girişim-
lerine eleştiri getiren düşünürler 
var. Tarık Ramazan, Abdükerim 
Suruş, Ali Şeriati, Haşim Kemali 
ve Ahmet Davutoğlu gibileri ve 
daha birçoğu benim günümüz 
İslam düşüncesi hakkında takdir-
lerimi ve kanaatlerimi etkilemiş 
isimlerdir.

“Küresel insani yönetim” der-
ken ne kastediyorsunuz? 

Bu cümle, adaletin en üst düzey-
de kurulduğu ve özellikle sefale-
tin ve yoksunluğun önüne geç-
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mek için ciddi kararların alındığı 
bir dünya düzeni arayışının ifadesi. 
Benim için “insan” olmak demek 
insan doğasının ruhani yanının 
beslenmesi için siyasi, sosyal, eko-
nomik ve kültürel imkanlar yarat-
mak, yani din özgürlüğünün oldu-
ğu ve toplumsal ve bireysel insan 
haklarının korunduğu bir atmosferi 
hayata geçirebilmek demek.

Küresel bir ahlak oluştura-
bilmek için “dini canlanmadan” 
yararlanılması gerektiğini söylü-
yorsunuz. Bu, dini araçsallaştıran 
bir bakış açısı içermiyor mu?

Evet, gerçekten de din, daha 
ahlaklı bir sosyal düzen gibi başka 
amaçlar için bir araç olarak değil, 
kendi öz gerçekliğiyle değerlen-
dirilmeli. Din doğası gereği aynı 
zamanda, materyalist siyasi düze-
nin bir özelliği olan kazanan-
kaybeden ikileminin dışında duru-
yor. Bu, dinin insan haklarına ve 
insan hayatına saygılı ve farklı 
inanç sistemlerine karşı hoşgörülü 
olduğunu gösteriyor. Tabii ki din-
ler de gayri insani bir hal alabilir 
ve inançsız ve sapık olarak tanım-
lanan birilerinin başına bela ola-
bilir. Bu noktada da, daha önce 
söylediğim gibi, dini duyarlılığın, 
aklın ve bilimin saygılılığın esas 
olduğu Aydınlanma geleneğinin 
etkisiyle itidalli bir yumuşaklığa  
çekilmesi gerekmektedir.

Devlet dışı aktörlerin dünya 
düzenine etkileri nelerdir?

Aslında bu sorunun cevabı-
nı başka sorularda vermiştim. 
Avrupa Birliği mesela, bütün zaaf-
larına rağmen, bir yandan küre-
sel politikanın belirlenmesin-
de oldukça etkili olan diğer yan-
dan da kendi bölgesel sınırlarında 
bir barış kültürü oluşturabilmiş ve 

örnek bir uluslararası aktör. Uzun 
bir savaş halinden sonra Avrupa 
içi bir ekonomik işbirliği seviyesi 
yakalamak büyük bir başarı. Diğer 
yandan gerçek anlamda siyasi 
“aktör” olmasa da toplumsal haya-
tın düzenlenmesini etkileyen ulu-
sötesi ağlar var. Franchise kapita-
lizminin işaretleri olarak dünyanın 
dört bir tarafında zengin alışveriş 
merkezlerinde şubeleri olan firma-
lardan uyuşturucu ve suç ağlarına, 
insan hakları ve çevre savunuc-
larına kadar sınırları aşan birçok 
küresel ağlar dünya düzenini etki-
liyor. Bir de, ABD var tabi, birçok 
ülkedeki askeri üsleri, her okya-
nusdaki filoları, uzaydaki uydula-
rıyla geleneksel bir imparatorluk-
tan çok farklı olan ABD var. Ve 
siberalemde işlem yapan ve bilgiyi 
kontrol  altına alarak karasal oto-
ritelere kafa tutan Google gibi olu-
şumlar söz konusu.

Medeniyet  anlamında bir ger-
çeklik anlayışı inşa etmekle onu 
devletle olan ilişkisinde kısıtlamak 
arasında ne fark var?

Yüzyıllar boyunca dünya düze-
ni Batılı sömürge imparatorlukla-
rının gerçekçiliği üzerine kuruldu. 
Biz bugün, farklı medeniyetsel ve 
dini bakış açılarının, “gerçekçili-
ği” çeşitli değerler ve tarihi şartla-
rın elverdiği yeni bir küreselleşme-
yi işaret edercesine yeniden for-
mülleştirmeye çalıştıkları  sömür-
ge sonrası dünyada yaşıyoruz. Bu 
tarihi şartlar küresel ısınmanın 
doğurduğu sorunları da içermek-
te. Bu sorunların gelecek nesiller 
üzerinde büyük tahribat yapacak 
olması hiç düşünülmüyor. Ve dev-
letlerin küresel modellerin belir-
leyici olma ayrıcalığını ellerinde 
bulundurmaları özellikle iki dev-
let arasında kapasite ve kaynak 

olarak ciddi bir eşitsizlik olduğu 
zaman mesela atmosferdeki kar-
bondioksit gazının temizlenmesine 
katılım gibi hususlarda müzake-
re imkanını yok ediyor. Yine siya-
si liderlerin seçimler ve kamuoyu 
tarafından belirlenen kısa vade-
li yönelimleri kaynakların dağılımı 
için gerekli olan uzun vadeli vaat-
leri de zorlaştırıyor.

Dünya sisteminin kısa vade-
de insanileştirilmesi için ne yapıl-
malı?

Dünya düzenini daha insani 
kılabilmenin yolu bence şu aşa-
malardan geçiyor: Aşamalı ola-
rak silahsızlanma süreciyle beraber 
nükleer silahların yok edilmesi; 
hem güçlüye hem de zayıfa uygu-
lanacak hukukun, özellikle de 
uluslararası ceza hukukukun küre-
sel çapta üstünlüğünün yaygın-
laştırılması; Avrupa Parlamentosu 
modeline benzer ve dünya halkla-
rının menfaatlerini temsil etmek-
le mükellef küresel bir parlamen-
tonun kurulması.

Ayrıca Ortadoğu’da barışı sağ-
layacak iki aşamadan daha bah-
setmek isterim: İran ve İsrail’in 
nükleer silah geliştirme ve bulun-
durma haklarından vazgeçmesi; 
Filistinlilerin uluslararası hukuk 
tarafından tanınmış hakları, 
Filistin halkının kendi kaderini 
tayin edebilmesi ve ister demok-
ratik tek bir devlet isterse aynı 
tutarlılık ve eşitlikte iki ayrı dev-
let olsun hem İsrail hem de Filistin 
tarafı için güvenliğin sağlanması 
yollarıyla İsrail-Filistin çatışması-
nın çözümü.

Söyleşi için çok teşekkürler.
Nihayet kolay bir soru! 

Umarım verdiğim cevaplar tat-
min edici olmuştur. 
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Burhanettin CAN

Bir Referandum Ardından

Siyasetin Dili Üzerinde 
Tefekkür Etmek

Giriş

Anayasa değişikliği dolayısıy-
la Türkiye referanduma giderken 
meydanlar ısındı. Türkiye’de siya-
set aşırı vaad, muhatabı karala-
ma, küçük görme ve küçük düşür-
me esasları üzerinde çalışmakta-
dır. Siyasi partiler arasında olan 
iktidar kavgası, mahalle kabada-
yılarının kavgasına benzemekte; 
kullandıkları dil, kabadayıların ve 
kahve kültürünün benzeri hatta 
daha ileri safhası olmaktadır. 
Ayrıca muhalefet, hiçbir zaman 
iktidarda olanın yaptığı herhan-
gi biri işi taktir etmemekte, yapı-
lan her şeyi kötü, yanlış hatta iha-
net ekseninde ele alıp dillendir-
mektedir.  Diğer taraftan iktidar-
da olanlar ak dediklerine muhale-
fette iken kara demektedir. 

Özellikle seçim zamanla-
rı bozulan dil, seçim sonrasın-
da ‘siyaseten söylenmiş sözler’ 
olarak kabul edilip unutulma-
sı istenmektedir. Birbirine küf-
retmeyi siyasetin bir gereği olarak 
görmek,  ne derece doğru ve man-

tıklı bir yaklaşımdır? Birbirlerine 
küfretmek zorundalar mı? Bu yak-
laşım tarzı demokrasinin, seçim 
sisteminin doğal sonucu mudur? 
Bu mantığın oluşmasının sebebi 
nedir? Böyle bir mantığın bu ülke-
ye ve bu millete maliyeti nedir? 
Genç nesiller bundan nasıl etki-
lenmektedir? Buna mani olmanın 
bir çaresi var mıdır? Toplum niçin 
tepki vermemektedir?

Kur’ân’ın indirilerek insan-
lara yol gösterildiği mübarek 
Ramazan ayında yaşadığımız bir 
referandum sürecinde, siyasile-
rin birbirleri hakkında sarf ettik-
leri ve adeta her seçim dönemi 
doğallaştırıp meşrulaştırdıkları 
küfür, hakaret dolu bir siyasi dil 
üzerinde düşünmenin, tefekkür 
etmenin her Müslüman’ın görev 
ve sorumluluğu olduğu inancın-
dayız.  O nedenle bu konuyu ele 
alarak gündeme taşımak istiyo-
ruz.

Kur’ân’la Gelen Mizan

Hayatın ve kainatın huzur 
içerisinde idame etmesi, fesadın 

ortaya çıkıp yaygınlaşmaması 3 
ana kavramın, genel olarak, esas 
alınması ile mümkündür. Bunlar 
mizan, adl ve kıst’tır. Allah 
insanlara gönderdiği Kitap ve 
peygamberlerle bunların muh-
tevasını açıklamış ve insanlığın 
ancak mizan ve adaletle ayakta 
durabileceğini bildirmiştir:

[057.025] “Andolsun, biz 
peygamberlerimizi apaçık belge-
lerle gönderdik ve insanlar ada-
leti ayakta tutsunlar diye, onlar-
la birlikte kitabı ve mizanı indir-
dik. Ve kendisinde çetin bir 
sertlik ve insanlar için (çeşit-
li) yararlar bulunan demiri de 
indirdik.”

Kur’ân-ı Kerim’e göre hayat  
ve kainat, mizan ve adalet üze-
rine kurulmuştur. Bundan dola-
yı mizanın bozulmaması, ada-
letle korunması ana bir görev 
ve sorumluluk olarak insanın 
omuzlarına yüklenmiştir: 

“Gök ise, onu da yükseltti ve 
mizanı yerleştirip-koydu.

Sakın mizanda ‘haksızlık ve 
taşkınlık yapmayın.

“Muhakkak ki ademoğlunun 
yanlışlıklarının çoğu dilindedir.”

Hz. Muhammed (s.a.v.)
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■ Yanlışlıkların Dili

Ve mizanı adâletle yerine 
getiriniz ve tartıyı noksan etme-
yiniz.” (55/7-9)

Siyası mücadelenin hedefi, 
iktidar olmanın hedefi, bu miza-
nı korumak ve  adaleti hakim 
kılmak olmalıdır. Hz. Davud’a 
halifelik görev ve sorumluluğu 
bu çerçevede yüklenmiştir.:

  
[038.026] “Ey Davud! Biz 

seni yeryüzünde halife yaptık. O 
halde insanlar arasında adaletle 
hükmet. Hevâ ve hevese uyma, 
sonra bu seni Allah’ın yolundan 
saptırır.”  

Bu gün için ana sorun, hayat 
tüm insanların hakkını, huku-
kunu koruyan, kollayan  tevhi-
di değerlere göre mi tanzim edi-
lecek; yoksa belli bir zümrenin, 
sınıfın menfaatlerini koruyup 
kollayan seküler değerlere(heva-
hevese) göre mi tanzim edilecek-
tir? Hz. Adem ile İblis arasında 
başlayan mücadeleden bu yana 
tarihi şekillendiren ana dinamik 

bu sorunun cevabıdır. Kur’ân-ı 
Kerim bu soruyu nirengi nokta-
sı olarak görmekte ve buna dikkat 
çekmektedir:

“Çünkü o, düşündü ve bir 
ölçü tesbit etti. Kahrolası, nasıl 
bir ölçü koydu?

Yine kahrolası, 
nasıl bir ölçü koydu? 
Sonra bir baktı. 
Sonra kaşları-
nı çattı ve yüzü-
nü ekşitti. Sonra 
da sırt çevirdi ve 
büyüklük tasladı 
(istikbâr) .

Böylece: «Bu, 
yalnızca ‘aktarı-
larak öğrenilen’ 
bir büyüdür» dedi.” 
(74/18-24)

Mizan ve adaletin 
bozulması, toplumları 
ifsad etmekte ve de helakle-
rine sebep olmaktadır. (7/81-
85, 10/83, 11/84-85)
İşte bugün Türkiye’nin ana 

sorunu, tevhidi değerlere daya-

nan bir mizanın olmayışıdır. 
Türkiye’de mizan bozulmuş-
tur. Mizan yoksa adalet yoktur, 
adalet yoksa barış da yoktur. 
Türkiye’de yıllar süren kargaşa-
nın, istikrarsızlığın, bunalımın 
ve kavganın arkasında bu ger-
çek vardır.

Cumhuriyetin Kurucu
Kadrosunun Siyaset Dili

Milli mücadele sonrasında 
Büyük Millet Meclisi’nde gücü 
eline geçiren kadro, yapılacak 
olan reformları, inkılapları meşru 
gösterebilme sorunu ile karşı kar-
şıya idi. Askeri güç elindeydi ama 
bu yeterli değildi. Yapılacak dev-
rimlere sahip çıkacak bir tabana 
da ihtiyaç vardı. Batı kültür mede-
niyeti değerleri üzerine inşa edilen 
bir sisteme sahip çıkacak seküler, 
laik bir toplum kesimi inşa etmek 
yeni yönetimin en temel sorun-
larından biriydi. Bu yeni taban, 
Osmanlının kötülenmesi, kara-
lanması temelinde yapılacak bir 
propaganda ile elde edilmeye 
çalışılmıştır.  Süleyman Demi-
rel, Osmanlı Devleti’nin kurulu-
şunun 700. yılı nedeniyle yap-
tığı bir konuşma-
da (9.10.1999), 
Osmanl ın ın 
bilinçli bir 
şekilde, kasti 
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Kemal KILIÇDAROĞLU
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suçlandığını, karalandığını söyle-
yerek bunun ana politika olduğu-
nu ifade etmiştir:

‘Cumhuriyetin ilk dönem-
lerinde rejimin oturması için 
Osmanlı aleyhinde bir söylem 
geliştirilmişti; artık bu tehli-
ke geçmiştir; çünkü Cumhuri-
yet kendi nesillerini yetiştirmiş-
tir; Osmanlıyı suçlamamızın bir 
manası kalmamıştır. Osmanlı ile 
barışmak gerekir.”

Cumhuriyet dönemi ile birlik-
te yeni sistemin oturtulabilmesi 
ve daha güzel ve başarılı gösteri-
lebilmesi için Osmanlı, özellik-
le son sultan Vahdettin, ilkokul-
dan üniversiteye kadar okutulan 
tüm tarih kitaplarında, korkak, 
İngiliz işbirlikçisi ve hırsız olarak 
tanıtılmıştır. Sevr Antlaşması’nı 
kabul edip imzalayan bir vatan 
haini olarak takdim edilmiş-
tir. Mustafa Kemal Nutuk’ta 
Vahteddin’i ihanetle ve menfa-
atperestlikle suçlamaktadır:

 

“Saltanat ve hiláfet makamın-
da oturan Vahdettin soysuzlaş-
mış, şahsını ve bir de tahtını koru-
yabileceğini hayal ettiği alçak-
ça tedbirler araştırmakta. Damat 
Ferit Paşa’nın başkanlığında-
ki hükûmet áciz, haysiyetsiz ve 
korkak, yalnız padişahın iradesi 
altında ve onunla beraber şahıs-
larını esirgeyebilecek herhangi 
bir duruma razı...”

Ecevit ahir ömründe resmi 
tarihin bu iddialarına karşı çık-
mıştır:

“O bir hain değildir. Bazı hoş 
olmayan şeyleri mecburen yap-
mıştır. Bu arada ülke için çok iyi 
şeyler de yapmıştır.

‘Kurtuluş Savaşı’na açıktan 
olmasa bile belirgin şekilde des-
tek oldu. İstanbul’dan ayrılacağı 
zaman devletin elinde külliyetli 
altın ve para vardı. O, çok az bir 
miktar aldı. İstese tümünü ala-
bilirdi. Saygıdeğer bir davranışta 
bulundu.’(1)

Ecevit’in bu açıklamasına o 
zaman ki Türk Tarih Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğ-
lu destek vererek resmi tarih tezi-
ni yalanlamıştır:

 “Atatürk, Vahdettin’in yave-
ridir. Birlikte Berlin’e gittiler... 
Genelkurmay’ın, Atatürk ve 
Vahdettin’in telgraflarına yer 
veren yayını vardır. O kitapta 
Atatürk, Nutuk’ta yazdıkların-
dan farklı şeyler söylüyor.”(2) 

    
Cumhuriyet tarihi boyunca 

Kanunlar bir  baskı ve susturma 
aracı olarak kullanılmış ve yeni 
yönetime karşı söylenen her şey 
ihanet muamelesi görmüştür.  
Başvekil İsmet İnönü’nün 1925 
yılında Muallimler Birliği’nde yap-
tığı konuşma bu karalayıcı, suçla-
yıcı, itham edici zihniyetin tam bir 
özetidir(3): 

“Evvela Tevhid-i Tedrisat’ın 
bazılarınca su-i tefsir ve telak-
ki edildiğini gördük. Bu işin müte-
şebbisleri ile muakkiplerinin, elbet-
te yeknazarda dinsizlik ithamı-
na maruz kalacakları tabii idi. 
Tevhid-i Tedrisatı düşündüğümüz 
zaman, avamfiribâne iğfâlâta 
vesile yapılacağını tahmin etmi-
yor değildik. Bizim için bunların 
hepsi malum idi... Bu gibi itiraz-
ların ne gibi netayici olacağını 
hep biliyorduk… Mugalatalara, 
tezvirlere boyun eğmek, itiraf-ı 
acz olurdu. İnkılaplar kâdir ve 
kâhirdir... O fiili tecelliye kadar 
biz bu hakikatı kanunen, cebren, 
inkılapla telkin ve onu tatbik ede-
ceğiz... Hedefe varmak için her 
cahilane itiraz ve teşebbüs berta-
raf edilecektir.” 

Başbakan R. Tayyip Erdoğan
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Serbest Fırka’yı kuran ve 
kurduranlar, o gün için Devlet 
gücünü elinde bulunduranlar-
dı. Halkın, Halk Fırkası’na karşı 
Serbest Fırka’ya büyük tevec-
cüh göstermesi, Serbest Fırka’nın 
sonunu getirmiş ve suçlama, kara-
lama, tehdit ile parti kapattırılmış-
tır(4,5): 

“ Ahmet Ağaoğlu: Muhakkak 
bildiğim ve asla tereddüt etmedi-
ğim bir şey vardır. O da, ken-
dim ve arkadaşlarımdır! Anarşi 
ve irtica bize yanaşmazdı!.. Fakat 
ısrar olundu! Küfür, tahkir, 
isnat yağdırdılar; vatansızlıkla, 
ecnebiperestlikle itham edildik!” 

 “Fethi Okyar:  O halde, 
neden arkadaşlar, neden fırka-
mızı behemahal Gazi’ye karşı bir 
fırka olarak göstermek istiyor-
lar? Bunu söylemek Türkiye’de 
muhalif bir fırkanın vücut bul-
masını muhal kılmak demektir. 
Efendiler bu hakikaten muhal-
dır.”

 Cumhuriyet dönemi yöneti-
cilerinin genetik yapısına işlemiş 
olan suçlama, karalama, ihanet-
le suçlama Mustafa Kemal-İnönü 
kavgasında da kendisini göster-
miş, Mustafa Kemal öldükten 
sonra İnönü paralardan Mustafa 
Kemal’in resimlerini kaldırtmış-
tır.

Cumhuriyet Halk Partisi için-
den çıkıp Demokrat Parti’yi kuran 
bir kadro, 1946 ve 1950 seçimle-
rinden sonra aynı şekilde suçlan-
mış, tehdit edilmiş ve karalanmış-
tır(6):

“İsmet İnönü: Bizden sonra 
demokrasinin geleceğini tehlikede 
görmemeye imkan yoktur. Halkın 
bu düzeyi umut kırıcıdır.” 

“Başbakan Şemsettin Günal-
tay: Altı ay sonra biz onlara gös-
teririz; altı ay oturamazlar.”

Mustafa Kemal ile başlayan 
geçmişi ve rakipleri tehdit, kara-
lama ve ihanetle suçlama yak-
laşımı, cumhuriyet döneminde 
yetişen bir neslin karakteristik 
özelliği olmuştur. Bugün mey-
danlarda kullanılan siyası dilin 
böyle bir arka planı vardır.

Referandumda Kullanılan
Siyası Dil

Aşağıda, parti bazında parti 
önde gelenlerinin medyaya yan-
sıyan konuşmalarından alıntılara 
yer verilmektedir. Amaç kullanı-
lan dilin ağırlığı ve ürkütücülü-
ğünü gözler önüne sermek ve bu 
anlayışın devam etmesi durumun-
da ülkenin nasıl bir bedel ödeye-
ceğine dikkat çekmektir.

AK Parti 
“Samimiyetsiz, ilkesiz, tutar-

sız ve popülist”, “Memur Kemal 
Efendi”, “Bay Kemal”, “Bay 
Bahçeli”, “Nankör olma nankör”, 
“idraki meali bu küçük akla 
gerekmez, zira bu terazi bu kadar 
sıkleti çekmez”, “Bu da model 
hırsızlıktır”, “Şu kadar boyuyla 
bir şeyler söylüyor”, “Önemli olan 
boy değil, önemli olan soy sop-
tur”, “Önce haddini bil yahu”, 
“Bunlar kameralı odalara alışmış-
lar. Kamera şakalarını iyi bilir-
ler. Gizli kameraları iyi bilir-
ler”,  “Bîtaraf olan bertaraf olur”, 
“Senin bir defa kalibren yet-
mez”, “Evladım CHP’ye genel 
başkan olmuşsun ammaaa’… mı 
derdi?”, “sütü bozukların oluştur-
duğu bir iktidar”,  “Bunun kıla-

vuzu karga..”, “Bu ahlak yoksunu 
olan türler”. 

CHP
“Boyu uzun olanın aklı kısa 

olur”, “Recep bey”, “hırsızlardan 
hesap soracağız”,  “vatanı satı-
yorlar”, “eşkıyalar”, “harami-
ler”, “akılsız”, “bilmeyen adam”,  
“Kalpazan”, “Recep köşe-
yi döndü”, “Şimdi niye kıvırı-
yorsun? Niye adam gibi dur-
muyorsun?”, “Recep bey, yiye 
yiye daha gözün doymadı mı? 
Allah gözünü doyursun”, “Recep 
bey talan, vurgun düzeni yarat-
tı. Bunun hukuktaki adı vata-
na ihanettir”, “Ülkede naylon 
faturacıdan Maliye Bakanı, Ali 
Dibocu’dan Adalet Bakanı, kal-
pazandan da başbakan olmasın”, 
“Bunlar bölücüdür. Ülkeyi böl-
düler, kardeşi kardeşe düşman 
yaptılar”.

MHP
“İlkel bir körlük”, “Sen 

kimin vagonusun, İmralı`nın mı 
PKK`nın mi?”, “Sen Bush’un, 
ABD’nin vagonu musun?”, “bölü-
cü örgütle siyasi pazarlık yürütü-
lüyor”, “Tam bir siyasi soyka”, 
“ver kurtulcu”, “sat kurtul-
cu”, “yandaşlarının, hanedanları-
nın, işbirlikçilerinin soyup soğana 
çevirdiği Türkiye”, “siyasal ilkel-
lik”, “yıkım projesi”, “bölücü”, 
“müflis zihniyetin rezaletleri”, 
“ihanet projesi”, “Hain, zalim ve 
gafil”, “ihanet cephesi”, “nifak”, 
“fesat”, “alçaklık”, “aciz”, “kor-
kak”, “kötü niyetli”, “ahlakını 
kaybetmiş”, “şerefsiz”.

BDP 
“AKP en büyük darbeci”, 
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“AKP ne kadar gerici varsa kendi 
arkasına alıyor”, “AKP’nin iki yüz-
lülüğü”, “aynı ipte oynayan cam-
bazlar”, “Başbakan yalan söylü-
yor”,  “Bunlar zırcahildirler”, “sün-
netçi”, “ahlaksızlık”, “edepsizlik”, 
“Dersim cumhuriyeti”, “Zazaca 
ikinci resmi dil”, “Ya çok cahil-
ler ya da yalancılar”, “Özerk 
Kürdistan”.

Kullandıkları ifadelerin etkisi 
sadece parti yöneticileri ile ilgi-
li alanda kalmış olsaydı herhangi 
bir sorun olmayabilirdi. Ancak 
siyasilerin tüm konuşmaları, 
öncelikle kendi tabanlarını etki-
lemekte, aynı dili taban da kul-
lanmaya başlayınca seviye düş-
mekte, toplumda gerilim yük-
selmektedir. Diğer taraftan genç 
kuşaklar bu gidişattan, bu dilden 
olumsuz etki-
lenmektedir. 
A y d ın l a r , 
b i l i m 
adamları, 
g e n ç l e r 

siyasetten ve siyasetçiden kork-
maktadırlar. Bunun bir sonu-
cu olarak, genel olarak, toplum 
siyaseti dürüstlerin barınamaya-
cağı bir alan olarak görmektedir. 

Siyasetin Karalayıcı,
Tehditçi Dili Değişmelidir

Siyasetçilerin kullandı-
ğı bu dili tehlikeli gören sayın 
Cumhurbaşkanı Gül, siyasilerin 
daha dikkatli bir dil kullanması 
gereğini belirtmek lüzumu hisset-
miştir(7):

Gül: “Liderler arasındaki 
mesafe inanılmaz ölçüde açılıyor. 
Sorumlu insanlarda dilin kemi-
ği olmalı. Anayasa konuşulmalı, 
kişisel konular değil.” 

Dil bir iletişim aracıdır. 
Kullanılan kelimeler, kavram-
lar muhataplar arasındaki ilişki-

yi ya kuvvetlendirir ya da bozar. 
Birçok kötülüğün, şerrin kay-

nağı yanlış, kötü dildir: 
“ H z . 
Peygamber 
( s . a . v . ) : 

M u h a k k a k 
ki ademoğlu-

nun yanlışlıklarının 
çoğu dilindedir.” (Taberânî, 
İbn Ebî Davud, Beyhakî)

“Hz. Peygamber (s.a.v.) 
: Bir kişiye dilindeki 

fazlalıktan daha 
şerli bir 

şey verilmiş değildir!” (Deylemî)
İnsanı ateşe sürükleyen, ülke-

yi, toplumu kargaşaya sürükleyen, 
etrafa kin ve nefret saçan kötü bir 
dilden başkası değildir:

“Hz. Peygamber (s.a.v.): 
İnsanları burunları üzeri-
ne ateşe sürükleyen dillerin 
mahsulünden başka ne ola-
bilir?” (İbn Mâce, Hâkim)

O  nedenle dil güvenliği, 
Müslüman’ın temel özelliklerin-
den biridir:

(32) Hz. Peygamber 
(aleyhissalâtu vesselâm): 
“Müs lüman,  d iğer 
Müslümanların elinden ve dilin-
den zarar görmediği kimsedir. 

Mü’min de, halkın, can ve 
mallarını kendisine karşı emni-
yette bildikleri kimsedir.” 
(Tirmizî, İman 12, (2629); Nesâî, 
İman 8, (8, 104, 105)).

İnsanın bütün uzuvlarını etki-
leyen, onların üzerinde baskı 
kuran önemli azalardan biri insa-
nın dilidir:

“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 
vesselâm) : Ademoğlu sabahladı-
ğı zaman tüm azaları dile hatır-
latıcı oldukları halde sabahlarlar 
ve derler ki: ‘Bizim hakkımızda 
Allah’tan kork! Zira sen doğru 
olursan biz de doğru oluruz. Eğer 
sen inhiraf edersen, biz de inhiraf 
eder, haktan ayrılırız.” (Tirmizî)

Bu bağlamda birbirini en çok 
etkileyen iki organ kalp ve dildir:

“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 
vesselâm): Kulun kalbi doğru 
olmadıkça imanı doğru olmaz. 
Kalbi de dili doğru olmadıkça 
doğru olmaz. Komşusunun şer-         Devlet BAHÇELİ
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rinden emin olmadığı bir kimse 
cennete giremez.” (Harâitî)

Kalp ve dilin bu ilişkisinden 
dolayı bir müminle mümin olma-
yanın kalpleri ve dilleri birbirlerin-
den farklı olmak zorundadır:

“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 
vesselâm) : Mü’min bir kimse-
nin dili, kalbinin arkasındadır. 
Konuşmak istediği zaman kalbiyle 
o şeyi düşünür, sonra diliyle onu 
geçiştirir; münafığın dili kalbinin 
önündedir. Bir şeyi kastettiğinde 
diliyle söyler, kalbiyle düşünmez.” 
(Harâitî)

Dil aynı zamanda müminin 
dışa yansıyan  ve dışta etkili olan, 
olması gereken yönüdür. Mümin 
İslam’ı şahsında temsil eden ya da 
temsil etmek zorunda olan insan-
dır. Üzerinde bu açıdan ağır bir 
sorumluluk vardır. Bu sorumlulu-
ğu yerine getirmek zorundadır: 

“Hasan Basrî: ‘Dilini koru-
mayan bir kimse dinini hakkıyla 
bilmiş değildir’.”

Cumhuriyet yönetici kadrola-
rının kullandıkları dilin tehdit-
çi, karalayıcı, aşağılayıcı olması, 
benimsedikleri seküler değer sis-
temine uygundur. Bu yaklaşımın 
cumhuriyet dönemi resmi ideo-
lojisini benimseyenler açısından 
devam ettirilmesi de normaldir. 
Bu yadırganmamalıdır. 

Yadırganması gereken  AKP 
ve MHP kadrolarının  benzer bir 
dil kullanmalarıdır. Kullandıkları 
dil ne milli değerlere ne de dini 
değerlere uygundur. Kendi kül-
tür medeniyetinin değerlerine ters 
ve insanı ifsad edici bir dil kullan-
maları hem yanlış hem de tehli-
kelidir. 

Eğer MHP kadroları 70’li 
yıllarda söyledikleri ‘Tanrı dağı 

kadar Türk, Hıra dağı kadar 
Müslüman’ız’, ‘Kanımız aksa 
da zafer İslam’ın, ‘Ya Allah 
Bismillah Allahu Ekber’ slogan-
larının arkasında hâlâ duruyor-
larsa, o taktirde kullandıkları 
dil, geliştirdikleri söylem yanlış-
tır. Ayrıca unutmamaları gereken 
nokta 1071 yılından beri İslam’la 
haşır neşir olan bu topraklarda 
milli olan her şey İslam tarafın-
dan şekillendirilmiş ve renklendi-
rilmiştir. Yok eğer seküler bir dün-
yanın değerlerini benimsemişler-
se aşağıdaki kısım onlar için bir 
mana ifade etmeyebilir.

AK Parti kadroları milli görüş 
gömleği ile birlikte İslam gömleği-
ni çıkarmış değillerdir ( Ben öyle 
olduğuna inanıyorum). O taktir-
de bizim kültür ve medeniyetimi-
zin kullandığı dili ve onun gerek-
tirdiği seviyeyi tutturmak mecbu-
riyetindedirler.

Biz Müslüman’ız diyen her-
kesin aşağıda yazılanlar üzerinde 
düşünmesi ve parti gözetmeksizin 
siyasetin dilini düzeltmek üzere 
sorumluluk üstlenmesi gerekmek-
tedir. 

Siyası Mücadele En Güzel Tarzda 
Bir Mücadele Olmalıdır

Değer sistemleri arasındaki 
mücadele, sınırsız ve topyekündür 
ve farklı mücadele şekillerini kul-
lanır. Siyasi mücadele bu müca-
dele şekillerinden biridir ve de 
önemlidir.  Bir milletin değerleri-
nin yaşanır hale gelmesi demek 
o değerlerin iktidar olması anla-
mına gelir ki bu da siyasal müca-
deleyi ilgilendirir. 

Seçimin geçerli olduğu sistem-
lerde parlamento üzerinden müca-
dele edilmesi (Parlamento içi siya-
set) çok etkili ve de önemlidir. 
Toplumlar parlamento içi siya-
setle çok fazla ilgilenmekte ve de 
ondan etkilenmektedirler. Siya-
sı parti kadro ve mensuplarının 
kullandıkları dil, toplumu gere-
bilmekte, kamplaştırabilmekte 
hatta kavgaya sokabilmektedir. O 
nedenle en güzel tarzda bir müca-
dele öncelikle siyasi mücadele de 
gerçekleştirilmelidir. 

Değerler arası mücadele-
de ben Müslüman’ım diyenlerin 
izleyecekleri yol, uygulayacakla-
rı yöntem, bizzat Allah tarafın-
dan resûlleri aracılığıyla uygula-
ması yapılarak insanlara gösteril-

Cumhuriyet tarihi boyunca muhatabı karalamak, kötü-
lemek ve tehdit etmek üzerine kurulu bir siyasi dil ve 
söylemin bu günden yarına değişmesini beklemek saflık 
olur, hayalcilik olur. Müslümanlar olarak canımız yansa 
da, içimiz kan ağlasa da, mücadeleye estetik bir seviye 
kazandırmak zorundayız. Kötülükleri iyiliklerle uzaklaş-
tırmak, sabırla dağ devirmek bu gün en önemli görevle-
rimizdendir.
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miştir. Bu mücadelenin adına da 
estetik mahiyetinden dolayı ‘En 
Güzel Tarzda Mücadele’ adı veril-
mektedir:

[016.125] “Rabbinin yoluna 
hikmetle ve güzel öğütle çağır 
ve onlarla en güzel bir biçimde 
mücadele et.”

Burada insanları sırat-ı müs-
takime çağırırken dile güzellik 
katacak üç ana kavramın kul-
lanıldığı görülmektedir: Hikmet, 
Güzel öğüt(Meviza), Güzel bir 
tarzda tartışma(Cedel). Bunlar 
gibi Kur’ân’da mücadelenin este-
tik bir hüviyette olmasını belirle-
yen daha başka kavramlar da var-
dır: Basiret, beliğ, selam, sevgi, 
kolaylık, cemil, emniyet, furkan, 
kavl, leyyin, haya-edep, makt, 
safhan.

Bu kavramların  mücadele-
ye ilişkin çerçevelediği, şekillen-
dirdiği bir alan vardır. Bu alan 
konuşma tarzımızdan giyim-
kuşamımıza, beşeri ilişkilerden 
ekonomik, sosyal, siyasi ve aske-
ri ilişkilere kadar her şeyi kap-
sar. İşte bu kavramların şekillen-
dirdiği bir alan, en güzel tarzda 
bir mücadeleden ne anlamamız 
gerektiğini ortaya koyar. 

Mücadelenin En Güzel Tarzda 
Olması ‹mani Bir Zorunluluktur

İslam, değerler sistemi arasın-
daki mücadelenin her aşamasın-
da şartlar ne olursa olsun güzelliği, 
nezaketi esas alır. Şeytani değer-
lerin kullandığı usul ve vasıtala-
rın çirkinliği, vahşiliği, kabalığı 
ve gayrı insaniliği  bu olguyu, bu 
prensibi hiçbir zaman değiştire-
mez. Müslüman açısından müca-
delenin gayesi, insan fıtratının 

bir ifadesi olan İslami değerleri 
insanlara kabul ettirmek, zihin-
leri ve kalpleri feth etmektir, 
işgal etmek değil. Fetihte rah-
met ve bereket vardır. İşgalde 
zulm ve yok etme vardır. Fetihte 
dengede oluş, kararlı oluş var-
dır. İşgal ve zorbalıkta kaos ve 
kararsızlık vardır. Biri yeşertir 
diğeri ise kurutur. Biri meyve-
sini verir, öteki meyveleri kuru-
tur. Kur’ân-ı Kerim en güzel tarz 
mücadelenin bu özelliğini, bir 
ağaçla veya bir bitki ile ilişkilendi-
rerek  açıklar:

“Görmedin mi ki, Allah nasıl 
bir örnek vermiştir: Güzel bir 
söz, güzel bir ağaç gibidir ki, 
onun kökü sabit, dalı ise gökte-
dir. Rabbinin izniyle her zaman 
yemişini verir. Allah insanlar için 
örnekler verir; umulur ki onlar 
öğüt alır-düşünürler.

Kötü (murdar) söz ise, kötü 
bir ağaç gibidir: Onun kökü 
yerin üstünden koparılmış, 
kararı (yerinde durma, tutunma 
imkânı) kalmamıştır.

Allah, iman edenleri, dünya 
hayatında ve ahirette sapasağlam 
sözle sebat içinde kılar.”(14/24-
27)

“Güzel şehrin bitkisi 
Rabbinin izniyle çıkar; kötü olan-
dan ise kavruktan başkası çık-
maz.”(7/58)

Bu benzetmeden çıkarılacak 
sonuç, en güzel tarzda mücade-
le  bir denge, bir kararlılık hare-
ketidir. Bir bolluk ve bereket 
hareketidir. Bir inşa, bir fıtrata 
dönme hareketidir. 

En güzel tarzda mücadele, 
14/24-27 ayetlerinde bir ağaçla 
temsil edilirken, 7/58’de bir şeh-

rin bitkisine benzetilmektedir. 
Bu benzetmelerle  en güzel tarz 
mücadelenin  birinde bireysel 
boyutuna (14/24-27), diğerinde 
(7/58) toplumsal boyutuna dik-
kat çekilmektedir. 

Siyasetin Dili ‹fsat Edici Değil ‹nşa 
Edici Olmalıdır

Bir milletin değerlerinin 
korunması, zenginleştirilip geliş-
tirilmesi hem bireyin, hem top-
lumun, hem de siyasetin görevi 
olmalıdır. Eğer değerlerin yıpra-
tılması siyasilerin eliyle oluyorsa 
buna da karşı çıkmak, hem birey-
sel hem de toplumsal bir görev-
dir. Sivil toplumun siyaseti de bu 
demektir zaten. Buna biz parla-
mento dışı siyaset demekteyiz. 
Parlamento dışı siyaset, toplu-
mun değerlerinin korur, savu-
nur ve geliştirip zenginleştirir. 
Çirkin hayasızlıklara, yaygınlaş-
masına ve yaygınlaştırılmasına 
karşı çıkmak bireysel bir görev 
olarak müminin, toplumsal bir 
görev olarak parlamento dışı 
siyasetin görevidir:

[042.037] “(Rablerine tevek-
kül edenler) Büyük günahlar-
dan ve çirkin -utanmazlıklar-
dan kaçınanlar ve gazablandık-
ları zaman bağışlayanlar” (Bkz: 
53/32)

 Dışsallaşan, ortalığa serilen, 
sadece sözü edilip tedavisi edil-
meyen, karşı çıkılmayan tüm  çir-
kin hayasızlıklar, kalbinde hastalık 
bulunanlara cesaret vererek çirkin 
hayasızlıkların daha da  yaygınlaş-
masını sağlayabilir. Bunun doğal 
sonucu insanlar, çirkin hayasız-
lıklara alışır, onu huy edinirler:

“(Lut Kavmi) Onlar ger-
çekten çirkin davranışları huy 
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edinmiş kötü bir toplumdur.” 
(21/74)

Bu tehlikeden dolayı Allah, 
çirkin hayasızlıklara yaklaşılma-
masını emretmektedir:

“De ki: “Gelin size Rabbini-
zin neleri haram kıldığını okuya-
yım: … Çirkin-kötülüklerin açı-
ğına da, gizli olanına da yaklaş-
mayın..” (6/151-153; Bkz: 7/33)

Konunun öneminden dolayı 
Nahl suresi 90. ayetinde yer alan 
nasihat, imamlar tarafından, her 
Cuma günü hutbede okunarak 
insanlara hatırlatılmaktadır:

 “Şüphe yok Allah, adale-
ti, ihsanı, yakınlara verme-
yi emreder; çirkin utanmazlık-
lardan (fahşâdan), kötülükler-
den ve zorbalıklardan sakındı-
rır. Size öğüt vermektedir, umu-
lur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.” 
(16/90)

İnsanlığı dejenere etme ama-
cına dönük çirkin hayasızlıkların 
yaygınlaştırılma gayretlerine karşı 
müminler teyakkuz halinde olmak 
zorundadırlar. Böyle bir yaygınlaş-
maya karşı bigane kalmak Allah’ın 
azabına duçar olmak demektir:

 “İman edenler içinde, çirkin 
utanmazlıkların (fuhşun) yay-
gınlaşmasından hoşlananlara, 
dünyada da, ahirette de acıklı 
bir azab vardır.” (24/19) 

Bu nedenle, çirkin hayasızlık-
ların hem icra edilmesine, hem 
de bunların  toplum içerisinde 
yayılmasına karşı mücadele etmek 
müminlerin görevleridir. Çirkin 
hayasızlıkların  toplumda yaygın-
laştırılmasına vesile olacak davra-

nışlara karşı uyanık olması, bilerek 
veya bilmeyerek yaygınlaştırmaya 
sebebiyet verenleri nasihatle uyar-
ması ve çirkin hayasızlıkları tecrit 
ederek örtmesi gerekir:

(3431)- “Rasûlüllah 
(aleyhissalâtu vesselâm) : “Bir 
kul dünyada bir kulu örterse, 
Allah Kıyamet günü onu mut-
laka örter.” [Müslim, Birr 72, 
(2590).]

(3430)- “Rasûlüllah 
(aleyhissalâtu vesselâm) : “Kim 
bir ayıp görür ve onu örterse, 
diri diri gömülmüş bir kızı ihya 
etmiş gibi olur.” [Ebû Dâvud, 
Edeb 45 (4891)]
İslam’da temel kriter, insanla-

rın kusurlarını, günahlarını araş-
tırıp yaygınlaştırmak değildir. 
Temel esas, kötülüklerin örtül-
mesi, bloke edilmesi ve tecrit edil-
mesidir. Kötülükleri salgın hasta-
lık haline getirecek her türlü söy-
lem ve davranıştan kaçınılmalı-
dır. Aksi davranış, toplumun ifsat 
edilmesine sebebiyet verir: 

“Rasûlüllah (aleyhissalâtu 
vesselâm) : “Eğer sen insanların 
kusurlarını araştıracak olursan 
onları ifsad edersin -veya- ifsâd 
noktasına getirirsin…” 

“…Eğer emîr (devlet reisi) 
insanlar arasındaki şüpheli şey-
lerin peşine düşecek olursa onla-
rı ifsâd eder.” 
İnsanların gizli dünyalarında 

kalan şeyleri kamuoyuna duyur-
mak, günlük dilde sürekli konu-
şulur kılmak doğru bir yaklaşım 
değildir. Bu gün siyasilerin bazı 
kavramlar ve olaylar üzerinden 
yürüttükleri referandum kampan-
yası bu açıdan sıkıntılı olmuştur, 
tehlikeli olmuştur. Parti aidiyeti-
ni şuursuzca harekete geçirerek 

bu çirkinlikler, parti mensup-
ları açısından meşru görülmeye 
başlanabilir. O nedenle siyase-
tin dili ifsad edici değil inşa edici 
olmalıdır.

Siyasetin Dili Nasihat (Hayırhahlık) 
‹htiva Etmelidir

Nasihatin asıl amacı, insanla-
rın aynı anne ve babanın çocuk-
ları olduğu noktasından hareket-
le tevhidi değerler çerçevesin-
de bir kardeşliğin ihdas edilmesi, 
korunması, geliştirilmesi ve pekiş-
tirilmesidir. Toplumsal sorunla-
rı bu kardeşlik mantığı içerisin-
de el birlik çözüme kavuşturacak 
bir atmosferin ihdas edilmesidir. 
Nasihat (öğüt), Allah’a yönelen-
leri arıtmak, kötüleri sakındır-
mak amaçlı olmalıdır:

“(Allah’a yönelenleri) arıt-
mak, (kötüleri) sakındırmak için 
öğüt telkin edenlere;” (77/5-6)

 “İbn Ömer: ‘Kişinin temiz-
lenmesine en fazla muhtaç oldu-
ğu şey dilidir’.”

Dolayısıyla siyasetin dili, bu 
iki ana amaca dönük olmak 
zorundadır. Siyasiler kullan-
dıkları dilin bu çerçevede olup 
olmadığına bakmalıdır. Bu çer-
çevenin dışına çıkan bir söylem, 
bir dil yanlıştır, yapıcı değil yıkı-
cıdır. Buna da sivil toplum karşı 
çıkmalıdır. Parlamento dışı siya-
setin temel görevlerinden biri 
de siyasilerin dillerini düzeltmek 
olmalıdır

Siyasetin Dili Güzel Olmalıdır 

Siyasetin dili estetik olmalı-
dır (16/125). Nefsi galeyana geti-
rici olmamalıdır. Azarlama, aşağı-
lama, horlama ve suçlama içeren 
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hitap tarzı, muhatabın her türlü 
algı mekanizmasının kapanmasına 
ve bir tepkinin doğmasına sebep 
olmaktadır. 

 Hz. Peygamber, müslüman-
ların birbirlerine ‘Kardeşim’ 
demesini her vesile ile teşvik 
etmiş ve bu hitabın yaygınlaştı-
rılmasını istemiştir. Genelde kar-
deş ve sevgi kavramlarını birlikte 
kullanmaya özen göstermiştir:

(3337)- “Biriniz kardeşini 
(Allah için) seviyorsa ona sevdi-
ğini söylesin.” [Ebû Dâvud, Edeb 
122, (5124); Tirmizî, Zühd 54, 
(2393).]

Menfaat ve riyadan uzak bir 
kardeşlik ve sevgi ifadesi, muha-
tabın güvenini kazandırmak-
ta  ve gerçekten de söylenenle-
rin kendi hayrına olduğuna ikna 
eden bir atmosfer oluşturmakta-
dır. Sevildiğine ve düşünüldüğüne 
inanan bir insan, fikri almaya hazır  
hale gelmektedir. Sevgi ile beraber 
şefkat ve  merhamet içeren hitap-
lar, genelde her türlü direnci  kır-
maktadır. 

Hz. Lokman oğluna nasihat 
ederken (Kur’ân’da geçtiği şek-
liyle)  hikmet dolu ifadeleri,  ‘ey 
oğulcuğum’, ‘yavrucuğum’  gibi 
yumuşak hitaplarla birlikte kul-
lanmış olması ve bunun bu şekli 
ile Kur’ân’da yer alması (31/13-
19), Allah’ın Müslümanları eğit-
mek için kullandığı özel bir nasi-
hat şekli olsa gerek. 

Siyasetin Dili, ‹yilikler Kötülükleri 
Giderir ‹lkesine Uygun Olmalıdır 

Cumhuriyet tarihi boyunca 
muhatabı karalamak, kötülemek 
ve tehdit etmek üzerine kurulu bir 
siyasi dil ve söylemin bu günden 
yarına değişmesini beklemek saflık 

olur, hayalcilik olur. Müslümanlar 
olarak canımız yansa da, içimiz 
kan ağlasa da, mücadeleye estetik 
bir seviye kazandırmak zorunda-
yız. Kötülükleri iyiliklerle uzak-
laştırmak, sabırla dağ devirmek 
bu gün en önemli görevlerimiz-
dendir. 

  “Şüphesiz iyilikler, kötülük-
leri giderir. Bu, öğüt alanlara bir 
öğüttür.

   Ve sabret…”(11/114-115).  
“Sen, kötülüğü en güzel ile 
sav…” (23/96) 

Kötülüğü en güzel, en estetik 
bir tarzda uzaklaştırmak mümin-
lerin taşıması gereken bir vasıftır:

“İşte onlar; sabretmeleri dola-
yısıyla ecirleri iki defa verilir 
ve onlar kötülüğü iyilikle uzak-
laştırıp kendilerine rızık olarak 
verdiklerimizden infak ederler.”  
(28/54-55)

Kötülük yapanlara iyilik yapa-
rak onların  kalplerini yumuşat-
mak ve hatta dostluğunu kazan-
mak mümkün olabilir:

“İyilikle kötülük eşit olmaz. 
Sen, en güzel olan bir tarzda 
(kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, 
(görürsün ki) seninle onun ara-
sında düşmanlık bulunan kimse, 
sanki sıcak bir dost(un) oluver-
miştir.”(41/34, bak: 60/7)

Siyaset  Af ve Kolaylık Yolunu ‹lke 
Edinmelidir 

İnsanın yapısında hem iyi 
özellikler, hem de kötü özellik-
ler iç içedir. Şeytan ve yolundan 
gidenler, insanın kötülük cephe-
sine hitap ederek hep kötü mezi-
yetlerini öne çıkarmaya çalışırlar. 
İnsanın tefekkür etmemesi için 
her şey yapılmaktadır. Cendereye 

sıkıştırılmış, her şeyi ters yüz edil-
miş ve kafası karmakarışık olan 
insanları  uyarabilmek için insa-
nın iyilik cephesine açık, etkile-
yici, nazik bir dil ve bir üslup ile 
hitap edilmelidir: 

 “İşte bunların, Allah kalple-
rinde olanı bilmektedir. O halde 
sen, onlardan yüz çevir, onla-
ra öğüt ver ve onlara nefisleri-
ne ilişkin açık ve etkileyici söz 
söyle.” (4/63) 

Bu ilke, sadece mazlumlar için 
değil aynı zamanda zalimler için 
de geçerlidir. 

Allah  Hz. Musa ile kardeşi 
Harun’u Firavun’a uyarmak için 
gönderirken, yumuşak davranma-
larını onlara öğütlemesi anlamlı, 
düşündürücü ve dikkat çekicidir: 

“«İkiniz Firavun’a gidin, çünkü 
o, azmış bulunmaktadır.»  «Ona 
yumuşak söz söyleyin, umulur 
ki o öğüt alıp-düşünür ya da içi 
titrer-kokar.» ”(20/43-47)

Halife Memun ile  bir vaiz 
arasında geçen şu olay, konunun 
daha iyi anlaşılmasını sağlayacak-
tır: 

“Halife Me’mun’dan rivâyet 
edildiğine göre, kendisine vaaz 
ve nasihat eden bir vâiz, konuş-
ması sırasında sert bir dille terhib 
ve tergibde bulunur. Halife, vâize 
dönerek:

“Be adam, mülâyim ol, gör-
mez misin Allah, senden daha 
hayırlı olanı (yani Hz. Mûsâ ve 
Hârun’u), benden daha hayırsız 
olana (yani Firavun’a) gönder-
di de mülâyim olmasını emretti 
ve : ‘Varın da ona yumuşak söz 
söyleyin, olur ki nasihat dinler, 
yâhut da korkar dedi’ der.”(8) 
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İşte Allah, Firavun’un şah-
sında tüm müminlere bir uyarıda 
bulunmaktadır: Muhataplarınız 
hakkında peşin hükümlü olma-
yın. Kimin ne zaman  ve hangi 
gerekçe ile iman edeceği sizler 
tarafından bilinemez. Kimin kal-
binin mühürlenip kilitlendiğini 
sizler bilemezsiniz. O nedenle 
kolaya kaçıp insanları karalaya-
rak kendinizi temize çıkarmaya 
çalışmayın. Herkesin bir Ömer, 
bir Amr İbnül As, bir Halit bin 
Velid olma ihtimali daima vardır.  
Böyle bir ihtimal de  her zaman 
dikkate alınmalıdır. 

Onun için siyasette kullana-
cağımız dil, yapacağımız davet, 
tebliğ, nasihat ve mücadele 
yumuşak, etkileyici ve kuşatı-
cı olmalı, kolaylaştırıcı olmalı, 
zorlaştırıcı olmamalı, müjdele-
yici olmalı, nefret ettirici olma-
malıdır:

(1998)- “Sevindirin, nefret 
ettirmeyin, kolaylaştırın, zor-
laştırmayın.”, “Uyumlu olun, 
ihtilâf etmeyin, teskin edin, nef-
ret ettirmeyin.” [Ebû Dâvud, 
Edep 20, (4835); Müslim, Cihâd 
6, (1737).]  

Siyasetin Dili Sözün En Güzelini 
‹çermelidir

“Kullarıma, sözün en güzel 
olanını söylemelerini söyle. 
Çünkü şeytan aralarını açıp boz-
maktadır. Şüphesiz şeytan insanın 
açıkça bir düşmanıdır.” (17/53)

Siyasetin Dili Başkalarının 
Kutsallarına Saygı Göstermek 

Zorundadır 

“Allah’tan başka yalvarıp-
yakardıklarına (taptıklarına) 
sövmeyin; sonra onlar da haddi   

aşarak bilmeksizin Allah’a söver-
ler.” (6/108)

En Güzel Tarz bir mücadele,  
karanlıklar içerisinde bocalayan 
insanlığa ışığı gösterme, onla-
rı aydınlığa çıkarma mücadelesi-
dir. Salt bir oy alma mücadelesi 
değildir. Dolayısıyla karanlıklar 
içerisinde el yordamı ile yol bul-
maya çalışanların yaptığı hata ve 
kötülüklere karşı  affedici olun-
malıdır:

“Eğer onları doğru yola çağırır-
sanız işitmezler. Onları sana bakar 
(gibi) görürsün, oysa onlar gör-
mezler bile.

Sen af (veya kolaylık) yolunu 
benimse, (İslâm’a) uygun olanı 
(örfü) emret ve cahillerden yüz 
çevir.” (7/198-199)

Siyasetin Dili Şahısları Değil, 
Zihniyeti ve Yapılanları Hedef 

Almalıdır

Bizim mücadelemiz yanlış-
lıklara ve  kötülüklere karşıdır. 
Biz şahısların yaptığı kötülükler-
den dolayı onlara değil yaptıkla-
rına karşıyız. Biz onlara değil yap-
tıklarına buğzederiz. Onlara karşı 
şefkat ve merhametle davranmak 
bizim inancımızın bir gereğidir. Biz 
insanları kaybetmeye değil kazan-
maya talibiz.

Sahabe döneminde Müs-
lümanlar arasında geçen şu olay, 
en güzel tarz bir mücadeleden ne 
anlamamız gerektiği konusun-
da  güzel bir örnek teşkil etmek-
tedir(9):

“Ebudderda günah işlemiş bir 
adama rastladı. Oradakiler bu 
günah işlemiş adama sövüp sayı-
yorlardı. 

Ebudderda: - Hey, onu bir 
kuyuya düşmüş görseniz çıkarma-
yacak mısınız, diye seslendi.

Onlar: - Çıkarırdık elbet, dedi-
ler. 

Ebudderda: - Öyleyse karde-
şinize sövmeyin de size sıhhat 
ve afiyet veren Allah’a hamde-
din” dedi. 

Ebudderda’ya: - Ona sen kız-
mıyor musun? dediler. 

Ebudderda: - Ben onun yap-
tığı işe kızıyorum. Yaptığını terk 
ettiği zaman, o yine benim kar-
deşimdir.” demiştir.”

Buna benzer bir rivayeti İbn-i 
Mesud şöyle nakleder: 

“Bir kardeşinizi günah işler-
ken gördüğünüz zaman, Allah’ım 
ona lanet et, onu, sürüm sürüm 
sürümdür, diyerek kardeşinizin 
aleyhine şeytana yardımcı olma-
yın, Allah’tan onu düzeltmesini 
isteyin.” (9)

Bizim mücadelemiz yanlışlıklara ve  kötülüklere 
karşıdır. Biz şahısların yaptığı kötülüklerden dola-
yı onlara değil yaptıklarına karşıyız. Biz onlara değil 
yaptıklarına buğzederiz. Onlara karşı şefkat ve mer-
hametle davranmak bizim inancımızın bir gereğidir. 
Biz insanları kaybetmeye değil kazanmaya talibiz.
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Siyasetin dili yıkmayı değil 
yapmayı, kazanmayı hedefleme-
lidir.

Sonuç: Siyasetin Dili Savaşı Değil 
Barışı Hedeflemelidir

BOP  ve Büyük İsrail 
Projeleri kapsamında  ümmet 
tamamen  etnik ve mezhebi par-
çalara bölünmek  ve çatıştırıl-
mak istenmektedir. Bu neden-
le en güzel tarz bir mücade-
le, öncelikle Müslümanlar ara-
sındaki ilişkilere yansımalıdır. 
Müslümanlar başkalarına karşı 
af edici ve merhametli davranır-
ken mümin kardeşlerini unut-
mamalılar. Öncelikle mümin 
kardeşine karşı en fazla af edici, 
merhametli ve şefkatli davran-
malıdır. Sonra bu, dış çevreye 
doğru tüm insanları kuşatacak 
tarzda genişletilmelidir. 

En Güzel Tarz Mücadele 
demek, söylenmesi gerekeni söy-
lemeyip susmak veya yalan söyle-
mek değildir. Öfke ile söylenip bir 
anlık deşarj olma ise hiç değildir. 
Kendi kutsallarına saygı bekleyip 
başkalarının kutsallarına hakaret 
etmek de değildir. 

En Güzel Tarz Mücadele, 
söylenmesi gerekeni, yapılması 
gerekeni en estetik, en hikmetli 
ve en basiretli bir şekilde, muhata-
bın kalbini etkileyebilecek ve etki-
lenip öğüt alabilecek bir üslupta, 
bir tarzda ifade etmek veya yap-
maktır. Muhatabın kalbinde, vic-
danında titreme meydana getire-
bilmektir, düşünmesini sağlayabil-
mektir. 

En Güzel Tarz Mücadele, 
kötülükleri iyilikle uzaklaştırabil-
mektir. Kendisine zulmedenleri 
hidayet yoluna bıkmadan, usan-

madan, kin gütmeden çağıra-
bilmektir. Bedduacı değil duacı 
olmaktır. Yılanı deliğinden çıka-
rabilmektir. Kendi içinde tutarlı 
olmaktır. Sabrıyla dağ devirmek-
tir. Dengeli ve kararlı olmaktır. 
Yunus olmaktır, Yunus gibi bir dil 
kullanmaktır:

“Söz ola kese savaşı söz ola 
kesdire başı
Söz ola ağulu aşı balıla yağ ede 
bir söz
Kelecilerin bişirgil yaramazunı şaşır-
gul
Sözün us ila düşürgil demegil çağ 
ide bir söz
Kişi bile söz demini demeye 
sözün kemini
Bu cihan cehennemini sekiz 
uçmağ ede bir söz
Yürü yürü yolun ila gafil olma bilin 
ile
Koy sakın key dilin ile canuna dağ 
ede bir söz”  Yunus Emre

Siyasetin dili kin ve nefretle 
bozulmamalıdır. Bu gün, kendi-
sini öldürmek isteyen kardeşle-
rine karşı Hz. Yusuf gibi davran-
ma günüdür:

[012.092] “Yusuf dedi ki: 
“Bugün size karşı sorgulama-
kınama yoktur.”

Bu ülkeyi seven insanların 
kendi nefisleri aleyhine de olsa 
hakkı ayağa tutup kaldırması 
ve adaleti hakım kılması şarttır, 
hatta zorunludur:

[005.008] “Ey iman edenler, 
adil şahidler olarak Allah için, 
hakkı ayakta tutun. Bir toplulu-
ğa olan kininiz, sizi adaletten alı-
koymasın. Adalet yapın. O, tak-
vaya daha yakındır. Allah’tan 
korkup-sakının.” 

Bunun için de kalplerimi-

zin ve dillerimizin doğru olması, 
sırat-ı mustakim

üzerine olması gerekir. 
 Bunun için;
“(1847)-  “Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselem): 
“Allahım! 
• Senden işte (dinde) sebat 
etmeyi, doğruluğa da azmetme-
yi istiyorum.
• Keza nimetine şükretmeyi, 
sana güzel ibadette bulunmayı 
taleb ediyor,
• doğruyu konuşan bir dil, eğri-
liklerden uzak bir kalb diliyo-
rum. 
• Allahım, senin bildiğin her 
çeşit şerden sana sığınıyorum, 
bilmekte olduğun bütün hayırla-
rı  senden istiyorum,
• bildiğin günahlarımdan sana 
istiğfar ediyorum!” 

[Tirmizî, Daavât 22, (3404); 
Nesâî, Sehv 61.]
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Cevat ÖZKAYA

Referandum,
Siyaset ve Dil

12 Eylül 2010 tari-
hinde yapılan ana-
yasa referandu-

mu, anayasa değişikliğinin öte-
sinde sembolik bir öneme sahip-
tir. Siyasetten hukuka, güven-
likten eğitime kadar kurumların 
sorgulanması gereken bir sürecin 
başlangıcı olduğunu düşünüyo-
rum bu referandumun.  Her kuru-
mun bir başka kurumdan rol çala-
rak, kendi görev alanının dışında 
icra-ı sanat eylediği abes bir duru-
mun son bulacağını umuyorum. 
Referandum sonuçlarının böyle 
bir süreci başlatacağını, başta siya-
set kurumu olmak üzere bütün 
kurumların “mış” gibi yapmanın 
ötesinde daha sahici bir hüviyete 
kavuşacağını düşünüyorum.

Mesela siyaset, Türkiye’de top-
lumsal talepleri yansıtan ve top-
lumdan güç alan bir temsil grubu 
gibi algılanmadı genellikle. Bunun 
yerine devlet elitinin verdiği sabit 
kararları toplum katına indirmeye 
yarayan aracı bir kurum gibi algı-
landı. Tabii ki durum böyle olun-
ca, toplumun talepleri istikame-
tinde değil, devletin kararları doğ-
rultusunda siyaset yapıldı. Yani 
siyaset yapılamadı. 

Sistem gereği siyasetçinin 
meşrûiyetinin kaynağı halkın oyu-
dur. Anayasa gibi bir temel met-
nin bu genel meşrûiyetini garan-
ti altına alması gerekir. Oysa 
Türkiye’de durum oldukça fark-
lıdır. 61 Anayasası’nın yapılma-
sına katkıda bulunan ve 1974 
Kıbrıs Harekâtı'nda koalisyon 
hükûmetinin CHP’li Dışişleri 
Bakanı olan Turan Güneş, 61 
Anayasası'nın çelişkilerle dolu bir 
anayasa olduğunu belirtiyor. 

“Bu anayasa, siyasi partile-
rin genel oya verdikleri önem ile 
Türkiye’nin seçkinlerinin genel oy 
karşısındaki korkularını birlikte 
yansıtan bir anayasa. Çelişkilerle 
dolu bir anayasadır”

Türkiye seçkinlerinin korkula-
rı, ellerinde bulundurdukları gücü 
daime halkın karşısına çıkarma-
larına neden olmuştur. Türkiye, 
siyasetin sahici bir biçimde yapı-
lamadığı, yarım yamalak yapılabi-
len bir siyasetin de periyodik ola-
rak darbelerle önünün kesildiği bir 
muz cumhuriyeti haline dönüştü-
rülmüştür. 

Bu referandum sonucunda, 
genel oyun güçleneceği, meşrûiyet 

üretmek isteyenlerin halktan oy 
almak zorunda olduğu bir süreç 
başlayacaktır. 

Genel oy, halkı iktidara nisbî 
de olsa ortak eder. “Türkiye’nin 
Seçkinleri” (!) bu ortaklığı haz-
metmek durumundadırlar. Hem 
demokrat olup, hem genel oya 
karşı olmak, onun sonucunda olu-
şan parlamentoya karşı olmak; 
bu çelişkiler devam ettirilemez. 
Bu, meşhur Maarif Nazırı Haşim 
Paşa’nın, “okullar olmasaydı Milli 
Eğitimi ne güzel idare ederdik” 
demesi gibi komik bir durumdur. 
Referandumdan çıkan sonucun 
bu komikliği ortadan kaldırması 
kuvvetle muhtemeldir.

Referandumun Sonucu Hakkında 
Değerlendirmeler

Bu referandumda muhale-
fet partileri kara propaganda yap-
mışlardır. Negatif bir kampanya 
yürütmüşlerdir. 

1- Öncelikle bunu 26 mad-
delik kısmî bir anayasa değişik-
liği olarak görmek istememişler-
dir. AK Parti’ye güvenoyu haline 
getirmişlerdir.

2- EVET çıkması halinde 
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ülkenin bölüneceği temasını işle-
mişlerdir.

3- AK Parti’nin toptan bir 
anayasa değişikliğini istemediğini, 
yapılan kısmî değişikliklerle yar-
gıya hâkim olmak ve “sivil dikta” 
kurmak istediğini iddia etmekte-
dir. 

4- Devlet eliyle oluşturu-
lan “laik cemaatin” hayat tarzı-
na müdahale edileceği korkusunu 
pekiştirmeye çalışmışlardır.

Bu ve benzeri sanal korkular-
la kendi tabanlarını tahkim etmek 
ve diğer kitleyi de korkutarak oy 
almak istemişlerdir. Siyasal iktida-
rın “evet” çıkması halinde bunları 
yapacağını söyleyerek korkutmaya 
çalıştıkları kitlelere, kendilerinin 
ne yapacaklarını söylememişlerdir.

Eğer, değiştirilmek istenen ana-
yasa maddeleri referandum süre-
cinde konuşulmuş olsaydı, nef-
ret oylarının dışındaki tüm oylar 
“evet” olarak çıkardı. Ki “evet”in 
oranı bu durumda %70’leri aşardı. 
Ancak mesele,  AK Parti’ye güve-
noyuna dönüştürülünce “evet” 
oyları %58’e gerilemiştir. 

Ülkenin bölüneceğine ilişkin 
söyleme de halkın prim verme-
diği görülüyor. Bu söylemin en 
çok kabul görmesi gereken Orta 
Anadolu ve Doğu’nun Erzurum, 
Malatya, Elazığ gibi illeri aksine 
yüksek oranda “evet” diyerek bu 
korkuya itibar etmediklerini gös-
termişlerdir.

Sayın Başbakan referandumun 
hemen akabinde yaptığı ihatalı 
ve güzel konuşmasında yeni bir 
anayasa çalışmasına hemen baş-
layacaklarını ve 2011 seçimlerin-
den sonra anayasayı değiştirmek 
için girişimlerde bulunacakları-

nı kamuoyuna açıkladı. Böylece, 
muhalefetin “AK Parti’nin yeni 
bir anayasa istemediği” iddiası da 
çökmüş oldu. 

Bu arada şunu da hatırlatmakta 
yarar var. CHP lideri Kılıçdaroğlu 
Anayasa yapmak için seçimi bek-
lemeye gerek olmadığını, seçim-
den önce gerekli çalışmanın 
yapılabileceğini ifade etti. Sayın 
Başbakan da bu talebi samimi bul-
madığını söyledi. Başbakan bu 
düşüncesinde pek de haksız sayıl-
mazdı. CHP’nin eski ve yeni genel 
başkanları ve kamuoyuna söz söy-
leyen temsilcilerinin tamamı bu 
Meclis’in kısmî anayasa değişikliği 
yapma meşrûiyetlerinin olmadığını 
söylediler. Şimdi ise Kılıçdaroğlu, 
kısmî değişiklik yapma meşrûiyeti 
olmayan Meclis’in yeni bir anaya-
sa yapmasını teklif ediyor. Ne oldu 
da aynı Meclis, anayasada kısmî 
değişiklik yapma konusunda gayr-i 
meşrûluktan meşrûiyete yükseldi? 
Bu çelişkinin bir izahı yok. Sayın 
Başbakan samimiyetlerini sorgula-
ma konusunda haklı değil mi?

CHP bu konuda samimi oldu-
ğunu göstermek istiyorsa ülkenin 
kanayan yarası olan “başörtüsü 
sorunu”nun çözümüne katkıda 
bulunabilir. Bu, samimiyeti sözden 
öte uygulamalı olarak ortaya koya-
bilecek bir testtir. Başörtüsüne 
özgürlük konusunda katkı veren 
CHP hem kendisine hem de ülke-
ye olumlu bir katkıda bulunmuş 
olur.

Sekiz yıllık AK Parti iktida-
rı döneminde, devlet eliyle oluş-
turulmuş olan “laik cemaatin” 
hayat tarzı korkusunu destekle-
yen kayda değer hiçbir olay olma-
dı. Onlar sanal korkularının gide-
rilmesini istiyorlar. Bugüne kadar 

ülke insanlarının bir büyük kıs-
mına reel korkular yaşatmış ve bu 
korkuları yaşayanların duyguları-
na -istisnalar dışında- zerre mik-
tarı saygı göstermemiş olanlar, 
“biz korkuyoruz”, “bizi pışpışlayın” 
diyorlar. 

Bu korkularını bilimsel bir kılı-
fa sokarak, kelime oyunları yapa-
rak söyleyebilme imkânına sahip-
ler. Gerçek saldırılar ve gerçek 
korkular yaşayanlar bu gerçek-
likleri, gerekli ve uygun yollar-
la kamuoyunun önüne getirmekte 
maharetli değiller. 

Eski Cumhurbaşkanı A.N. 
Sezer, seçilmiş vekillerin başör-
tülü eşlerini dışlayan davetiye-
ler gönderdi. Bugün insan hak-
ları konusunda hassasiyet sergi-
leyenlerden -çok azı dışında- hiç 
kimse bu konuyu bir “hak soru-
nu” olarak gündeme getirmedi. 
Haksızlığa uğrayanlar da azgınlık 
gösterip,  Cumhurbaşkanına say-
gısızlık yapmadılar.

Bugün ise, korktuklarını söy-
leyenler, bir basketbol maçın-
da ülkenin Cumhurbaşkanına ve 
Başbakanına azgınca saldırılar-
da bulunuyorlar. İktidara sürek-
li olarak “korkanların korkuları-
nı gidermesi” hususunda telkin-
de bulunan bir kısım köşe yazarla-
rı ve entelektüellerin çoğu bu sal-
dırıyı kınamadı.

Evet, iktidar bu korkuyu ana-
liz etmelidir. Bize kalırsa “bu hayat 
tarzı korkusu” sanal ve ihdas edil-
miş bir korkudur. Tekil olaylar 
üzerinden üretilip, siyaset üze-
rinde baskı aracı olarak kullanıl-
mak istenilmektedir. Yani bugüne 
kadar irtica ve ilericilik-gericilik 
üzerinden üretilen gerilim ve bu 
gerilimden beslenen siyaset, şimdi 
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“hayat tarzı” üzerinden oluşturula-
rak gerilimle beslenmek isteniyor. 
Buna prim verilmemelidir. 

Hayat tarzı korkusunun öte-
sinde asıl var olan şey “nefret”tir. 
Başörtülüden, müslümandan, 
Kürtten nefret eden bu insanlar, 
nefretlerini gizlemek için hayat 
tarzı korkusunu pompalıyorlar.

%42’yi anlayalım. Tamam 
da %42 de, %58’i anlama konu-
sunda bir çaba içinde mi? 
Şimdi Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı eski Danıştay 
Başsavcısı olan arkaik faşist 
hanımefendiye kayda değer bir 
şey söylendiğini biz duyma-
dık.  Kısaca, birbirimize saygı 
duymalıyız. Ama bu tek taraf-
lı olmaz. Saygı görmek iste-
yenler, saygı göstermek zorun-
dadırlar.

Görüldüğü gibi muhalefe-
tin temel argümanları halkı-
mızın büyük bir çoğunluğunun 
iltifatına mazhar olmamıştır. 

Referandum Sonuçları Bir 
Dönüm Noktasını mı ‹şaret 

Ediyor?

Bu soruya rahatlıkla evet 
diye cevap verebiliriz.

1- 17 defa değişik-
lik yapılan 1982 darbe anaya-
sasında, vesayet düzenini sarsa-
cak yegâne değişiklik bu referan-
dumda yapılmıştır. Vesayetin en 
önemli kurumları olan HSYK ve 
AYM’nin oluşum tarzı değiştiril-
miştir.

2- Anayasada yapılan bu 
değişiklik, Türkiye’de sivil bir ana-
yasa yapmanın yolunu açmıştır. 
Normal zamanlarda sivil bir insi-
yatifle anayasa yapabilme imkânı, 

halkın kendine güven duymasını 
sağlayacaktır. Bunun çok önemli 
olduğunu vurgulamalıyız. 

3- Türkiye’de siyasetin yapı-
sı ve dolayısıyla siyasal kurumlar, 
bir yenilenme ihtiyacı hissedecek-
lerdir. Bilhassa, vesayet sistemin-
den beslenen siyasal partiler reel 
siyaset yapmak sorunuyla karşı 
karşıya kalacaklardır. Vesayet 
sisteminin siyasal uzantısı duru-

mundaki CHP ve onun müntesibi 
olan “laikçi cemaat”ine, halkının 
oyuna ihtiyaç duymadan iktidara 
ortak olma döneminin son buldu-
ğunu söylememiz lâzım.

4- Ahalinin verdiği oyun 
iktidarı belirleme katsayısının 
eskisinden daha yüksek olacağını 
söyleyebiliriz.

5- Kurucu ideolojinin tasfi-
ye edildiği veya en iyimser tah-
minle kendini yenilediği bu zaman 
diliminde Türkiye’nin kurucu ide-

olojisinin değişmemesi beklene-
mez. Dolayısıyla bu ideolojiye ken-
dini refere ederek varlığını devam 
ettiren kurumların da ciddi bir 
değişim geçireceğini söyleyebiliriz. 

6- Vesayetin zayıflama-
sı, reel siyaset yapma imkânını 
doğuracaktır. Siyaset, Türkiye’nin 
temel sorunlarına daha özgür ve 
korkusuzca yaklaşma imkânını 
bulacaktır. Önümüzdeki dönemin 

bu anlamda toplumun normal-
leşme dönemi olacağını söyle-
mek yanlış olmayacaktır.

7- Bu referandum-
dan toplumun bölündüğü 
sonucunu çıkarmaya uğraşan-
lar var. Bu mevhum bölünme-
yi yeni siyasetin bir argüma-
nı haline getirmek istiyorlar. 
Türkiye haritasında “evet”in, 
“hayır”ın, “boykot”un çoğun-
lukta olduğu yerleri tamamen 
ayrı renklere boyayarak, bura-
dan bölünmüşlük çıkarmak 
ciddi yanılmalara sebep olu-
yor. Oysa % 60-70 evet veren 
yerde % 30-40 hayır vardır. % 
60-70 evet veren yerde %30-
40 evet vardır. Boykot bölgesi 
için de aynı durum geçerlidir.

Bu referandumda bir soru 
soruldu, iki cevap alınacaktı. 

Referandumdan Türkiye’nin gele-
neksel oy dağılımını yansıtacak 
dengeli bir oy dağılımı çıkmış-
tır. Bunun tersi ülkenin tek renge 
boyanması olurdu ki, bu ancak 
totaliter ülkelerde olur. 

8- “Türkiye’nin okumuş 
kesimleri CHP’ye oy veriyor. Daha 
az okumuşlar da AK Parti’ye oy 
veriyor” efsanesi, Ömer Çaha’nın 
yapmış olduğu araştırmayla geçer-
liliğini yitirmiştir. Ömer Çaha’nın 
yaptığı araştırma bu partilere oy 

Bize kalırsa “bu hayat tarzı 
korkusu” sanal ve ihdas edil-
miş bir korkudur. Tekil olay-
lar üzerinden üretilip, siya-
set üzerinde baskı aracı ola-
rak kullanılmak istenilmekte-
dir. Yani bugüne kadar irtica 
ve ilericilik-gericilik üzerinden 
üretilen gerilim ve bu geri-
limden beslenen siyaset, şimdi 
“hayat tarzı” üzerinden oluş-
turularak gerilimle beslenmek 
isteniyor. Buna prim verilme-
melidir. 
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verenler arasında kayda değer bir 
eğitim farkı olmadığını ortaya koy-
muştur. 

CHP, devletin pozitif ayrım-
cılık yaparak kazandırdığı eğitim 
avantajını da kaybetme aşaması-
na gelmiştir. 

9- BDP’nin boykotu bölge-
nin bazı şehirlerinde etkili olmuş-
tur. Ancak BDP belediye başkan-
lığını aldığı birçok şehirde etki-
li olamamıştır. Bundan iki sonuç 
çıkarabiliriz: 

a- BDP Kürt siyasetinin 
önemli bir aktörüdür. Ama yegâne 
aktörü değildir

b- Boykotun BDP’nin amaç-
ladığı boyutta olmaması, bölgede 
yeni siyasal oluşumların çıkacağı-
nın işareti olarak algılanabilir.

10- Bugüne kadar Türkiye’de 
doğrunun belirlenmesi gücünü 
elinde bulunduranlar ve toplumu 
bu doğrulara (!) mahkûm eden-
lerin güçlerinin azaldığını söyle-
yebiliriz.

Nihaî tahlilde referandumun 
Türkiye halkı açısından olumlu bir 
sürecin başlangıcı olduğunu söyle-
yebiliriz. Ama sadece bir başlan-
gıç. Süreci tersine çevirmek için 
elinden geleni ardına koymayacak 
bir gücün varlığını ihmal etmeden 

süreci geliştirmek kaydıyladır ki iyi 
sonuçlara ulaşılabilir!

Bir Hatırlatma:
Halk Gözleriyle Düşünür

Kabul edelim ki, bu referan-
dumun galibi AK Parti'dir. Şu 
veya bu biçimde topluma umut 
veren, pozitif bir söylem tutturan 
yegâne partiydi AK Parti. Cari sis-
temi diğerlerinden daha iyi yürüt-
mesi, sermayenin dağılımı konu-
sunda yoksul kesimleri diğerleri-

ne nazaran daha fazla gözetme-
si, AK Parti’nin başarısında etki-
li olmuştur. 

Bazı araştırmacıların söylediği-
ne göre AK Parti bir su gibi toplu-
ma yayılmaktadır. AK Part’yi ikti-
dar yapan bu yayılmadır. CHP ise 
derinleşmekte ve yoğunlaşmakta-
dır. Bu parti iktidar olmakta zor-
lanıyor, ama toplumda dayanaca-
ğı bir kesimi de kemikleştiriyor. 
Sistem içinde kendini kolayca vaz-
geçilemeyecek bir figür olarak tah-
kim ediyor.

DP, AP, ANAP çizgisi derin-
liği olmayan yüzeysel bir yaygın-
lıkla iktidarlarını sürdürüyorlar. 
Ancak tam bir beka sorunu ile 
karşı karşıya kalıyorlar. Anavatan 

Partisi bunun tipik bir örneğidir. 
İki dönem iktidar olmuş, sonra-
ki zamanlarda iktidar ortağı olmuş 
bir parti şu anda yok. Çünkü bir 
toplumsal derinliği yok. 

AK Parti’nin kendisini ikti-
dara getiren yaygınlığının yanın-
da, beka sorununu halletmek 
için derinliği de dikkate alma-
sı lâzım. Yaygınlığı olan derinlik, 
halkın değerlerini dikkate almak, 
o değerleri politikasının bir vaz-
geçilmezi yapmakla mümkün ola-
bilir. Siyaset ahalinin çıkarları-
nı dikkate almadan götürülemez. 
Ancak değerlerden bağımsız bir 
siyasetin de uzun ömürlü olma-
sı beklenemez. AK Parti değerle-
re bağlı çıkarlarla beka sorununu 
halledebilir. 

Bir başka konu da halkın arzu, 
istek ve değerlerine dönük politi-
ka yapmaktan vazgeçmemek. Yani 
Sayın Kemal Karpat’ın deyimiyle 
halk eliti olmak siyasi mekanizma-
yı kalıcı kılan sonuçlar doğurur. 

“Fakat burada bazı incelik-
ler mevcuttur. Halk arasından 
çıkacak, demokrasiye önder-
lik yapacak kişilerin halk eliti 
olmaları gerekir (…….) Halk 
eliti olmak demek, halkla kültü-
rel, ruhsal bağlarını devam ettir-
mek, onun çıkarlarını göz önün-
de tutmak ve ona göre bir idare 
yaratmaktır. Eskiden bizim elit-
ler, eski yaşamda öteden beri 
mevcut elitlerin safhasına geçin-
ce nereden geldiğini unutur ve 
yeni mensup olduğu elit sınıfı-
nın felsefesini bütünüyle hatta 
fazlasıyla kabul ederek, ona göre 
bir yaşam, düşünce tarzı üretir. 
Eski elitlerin felsefesini bir kat 
daha güçleştirir. Halk arasın-
dan çıkan elit, güç sahibi olduk-

Nihaî tahlilde referandumun Türkiye halkı açısından 
olumlu bir sürecin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. 
Ama sadece bir başlangıç. Süreci tersine çevirmek için 
elinden geleni ardına koymayacak bir gücün varlığı-
nı ihmal etmeden süreci geliştirmek kaydıyladır ki iyi 
sonuçlara ulaşılabilir!
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ları halde halkla, halk kültürüy-
le ilişiklerini devam ettirir, böy-
lece hükümetin devletin halk-
la bütünleşmesini sağlamalıdır.” 
(Fadime Özkan’ın Kemal Karpat ile 
röportajı, 20.09.2010 Star gazetesi)

Değerlere bağlı olan, değer 
eksenli ama çıkarları ihmal etme-
yen veya çıkarları değerlere bağla-
yan bir anlayışla siyaset yapılma-
malıdır. Bu nisbeten yapılabildi-
ği için bazı şeyler başarıyla yapıla-
bilmiştir. 

Halk eliti olmanın bir önemli 
yanı da “halkın gözleriyle düşün-
düğünü unutmamaktır.” Sayın 
Başbakan’ın buna dikkat ettiği-
ni ama genel anlamda ekibinin bu 
gerçeği dikkate almadığını görü-
yoruz.

Siyasette Üslûp Sorunu

Bu referandumda siyasi üslûp 
gergin olarak götürüldü. Burada 
iktidar ve muhalefetin elbet-
te ortak kusurları vardır. Ancak 
muhalefetin ölçüsüz, endazesiz 
sözlerine Başbakan’ın muhatap 
olmaması iyi olurdu. Ama nihayet 
Başbakan’ın da “insan” olduğunu 
unutmamak lazım. 

Sayın Kılıçdaroğlu’nun refe-
randum konuşmalarından bazı 
örnekler verirsek ne demek istedi-
ğimiz daha net anlaşılır. 

“Bu yasayı, (ahlak yasasını) 
çıkaracağız ki, artık ülkede nay-
lon faturacıdan Maliye Bakanı, 
Ali Dibo’cudan Adalet Bakanı, 
kalpazandan da Başbakan olma-
sın.”

“Receb’in bir derdi var. O da 
12 Eylül’de evet çıkarıp Yüce 
Divan’dan yırtmaktır.”

“Ben onlara Adaletten 
Kaçanlar Partisi diyorum. Hiç 
ses çıkarmıyorlar.”

“Sizin gönlünüzde yatan 'Ben 
fındık üreticisinin alın terini 
nasıl hortumlarım? Nasıl malı-
nı götürürüm, nasıl yürütürüm?' 
Diyordu ya 'Ben yürütmenin 
başıyım.' Sen, yürütmenin başı-
sın, ben onu çok iyi biliyorum.”

 
Sayın Başbakan’ın CHP’nin 

cemaziyelevveline ilişkin söyledik-
leri bazı tarihi yanlışları bir yana 
bırakırsak, bir tek soy sop mesele-
sinde söyledikleri ciddi bir biçimde 
sıkıntılıdır. Ama Kılıçdaroğlu’nun 
söyledikleri yanında o bile hafif 
kalır. 

K ı l ıçdaroğ lu,  Say ın 
Başbakan’ın hırsızlığından, kal-
pazanlığına kadar her şeyi fütur-
suzca söyleyebilmiştir. Ne denir: 
“Üslûb-u beyan ayniyle insandır.”

Ancak Türkiye siyasetinin 
vazgeçilmez unsurları olan siyasal 
partilerin liderleri ve mensupları, 
ölçüsüzce yaptıkları nitelemeler-
le, yüz yüze bakmayı imkânsız hale 
getirmemelidirler. Öfkeyle kıza-
ran ağızlardan çıkan sözler, utanç-
la kızaran yüzlere sebep olurlar. 
Oysa bu ülkenin, serinkanlılıkla 
tartışılması gereken ortak sorunla-
rı vardır. Bu sorunlar elbette birer 
siyasal temsil kurumu olan, siya-
sal partilerin liderleri ve mensup-
ları tarafından konuşulacaktır. Bu 
referandumda kullanılan üslûp, 
yüz yüze bakmayı bile zorlaştıra-
cak bir üslûptur.

Oysa siyaset, zerafetle yapı-
lan bir eleştiri ve nükteyle zen-
ginleşebilen bir uğraştır. Nejat 
Muallimoğlu’nun “Politikada 

Nükte” isimli değerli eseri bu zarif 

nüktelerle doludur. 

Üslûp meselesini iki küçük 

örnekle bitirelim. Çetin Altan, 

Meclis kürsüsünde yaptığı bir 

konuşması esnasında sık sık ken-

disine müdahale eden Meclis 

Başkanvekili Ahmet Bilgin’e sert 

çıkıp, “Sözümü kesmeyin, konuş-

mamı bölüyorsunuz” deyince, bu 

tepkiyi beklemeyen başkanveki-

linden, “Ben Meclis Başkanı’yım, 

oturduğum makamın gereğini 

yapıyorum” cevabını alır. Ancak 

Altan’ın bu otoriter tona karşılı-

ğı, kızgınlığın hazır  cevaplılığıy-

la gelir: “Siz orada bir maran-

goz hatası nedeniyle bulunuyor-

sunuz…” Meclis Başkanı sözü-

nü geri almasını ister. Sayın Altan 

tekrar kürsüye çıkar, “Sizin ben-

den yüksekte oturmanız marangoz 

hatası değildir” diyerek zarif bir 

nükteyle sorunu bitirir. 

Yine Üstad Necip Fazıl’a 

atfedilen bir olay vardır. Necip 

Fazıl sakal bıraktığı bir dönem-

de bir davadan dolayı mahkemeye 

çıkar. Saçı sakalı birbirine karış-

mış olan Necip Fazıl’a hâkim biraz 

da istihza ile, “maymuna dönmüş-

sün Necip” der. Necip Fazıl arkası-

nı hâkime çevirerek duvara doğru 

döner ve “Şimdi de duvara dön-

düm” der.

Görüldüğü gibi zarif ve zeki-

ce nüktelerle cevaplar da verile-

biliyor. Tanpınar, “istihza zekânın 

hakkıdır” der. Siyasi liderleri-

miz zekâlarının haklarını verirler-

se, daha zarif bir üslûpla yapılmış 

kampanyalara tanık olabiliriz. 
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Sol Bitmiştir 
Vesselam

T ürkiye’de solun 60 yıllık 
sürecinde gelinen nokta 
için bu tespit yapılabilir. 

Referandum sonuçları,  hem bu 
ülkede hem de batıda (Orada 
buna troçkistleri de dâhil etmek 
kaydı ile) radikal özgürlükçü solu 
Yeşil Sol ile Anarşistlerin tem-
sil edebilecek konumda olduğu-
nu da ortaya koydu. Tespitlerimi 
fazlası ile öznel bulanlar, sanı-
rım tespitlerimin dayanaklarını 
ortaya koyduğumda bu tespitle-
re katılmasalar bile hak verecek-
lerdir sanırım. Ama ondan önce 
referandum sürecinde oluşan sol 
dili ve referandum sonuçlarının 
soldaki derin yarılmayı daha da 
katılaştırdığını tartışarak işe baş-
lamak istiyorum.

Referandum süresince sol üç 
ana gövdeye ayrıldı ve bu eksen-
de saflaştı. Birinci cephe ağırlığı-
nı akademisyenler ile aydınların 
oluşturduğu demokratik sol ya da 
liberal sol cepheydi. Bu cephe-
nin ortak özelliği AK Parti kar-
şıtlığının temel olmaması, libe-
ral düşünce ile sol arasında bağ-
lar olmasına itiraz etmemeleri ya 
da bir başka deyimle liberalleri 

hasım değil müttefik olarak gör-
meleri ve sosyalist solun da libe-
ral demokrasiye açık, onu önce-
leyen bir demokrasi kavrayışı ile 
ön planda olmasıydı. Bu cephe 
başından itibaren Başbakan 
Erdoğan’ın ifadesi ile daha kap-
samlı bir yeni anayasa değişik-
liği için güçlü bir başlangıç ola-
rak gördü bu değişiklik önerile-
rini ve bu nedenle yapılan deği-
şikliklerin daha güçlü bir demok-
rasi için ileri bir adım olmak-
la birlikte daha çok yapılacak 
işler olması anlamında ‘yetmez 
ama evet’ diyerek AKP’nin hazır-
ladığı Anayasa paketine güçlü 
bir destek verdiler. Başbakan da 
bu desteğe olan memnuniyeti bu 
cephenin en ateşli destekçisi ve 
‘Yetmez Ama Evet’ sloganının 
da mucidi olan DSİP’e teşekkür 
ederek bu sol cepheyi müttefik 
olarak gördüğünü ortaya koydu 
İkinci cephe ise ÖDP, EMEP, 

TKP, Halkevleri, Halkın Kurtuluş 
Partisi gibi bildik Türkiyeli sos-
yalist partilerin ağırlıkta olduğu 
ve giderek CHP ile aynı ekse-
ne düşen, sol Kemalist Ortodoks 
sosyalistlerin oluşturduğu sol cep-

heydi. Bu cephenin anayasa deği-
şikliklerinin içeriğini daha ikin-
ci planda gördüğü ve esas ola-
rak bu anayasanın hazırlayıcısı-
nın AKP olması ile ilişkisi nede-
niyle daha en baştan değişikliğe 
hayır diyeceklerini ortaya koymuş 
oldular. Nitekim bunların ortak 
sloganı ‘AKP’ye de Anayasasına 
da hayır’ demeleriydi. İlginç bir 
rastlantı Ergenekoncu ve darbeci 
İşçi Partisi de benzer bir sloganla 
ve bakışla bu değişikliklere karşı 
koydular. Elbette her bir partinin 
bu hayır’ın gerekçelendirmesin-
de kendince birtakım nedenleri 
olsa da, özellikle EMEP ve ÖDP 
cephesinin AKP’nin neo-liberal 
uygulamalarını merkeze koydu-
ğu düşünülürse, bu cephenin 
bir yandan CHP ama en çokta 
MHP ile aynı safta gözükmekten 
çekindiği söylenebilir. Bu cephe-
nin en sol iki partisi olan EMEP 
ve ÖDP’nin Ergenekon sürecin-
den başlayarak yaşananların ege-
men sınıfların kendi içinde çatış-
ması olduğu ve solun bu çatış-
manın tarafı olmaması gerektiği 
yönündeki düşüncelerini dikka-
te alırsak aslında boykotçu olma-
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ları gerekirdi. Ancak öte yan-
dan Ufuk Uras’ın genel başka-
nı olduğu dönemde,  ÖDP’nin 
28 Şubat’ta da benzeri bir ne şiş 
yansın ne kebap yaklaşımı içe-
ren ‘Ne Şeriat Ne Darbe’ sloga-
nında olduğu gibi,  İslami kesi-
me darbe vuran her uygulama-
ya zımni destek vereceği akılda 
tutulursa bu cephenin AKP’nin 
öznesi olduğu her şeye daha baş-
tan karşı olacağı da açık. Bu cep-
henin giderek TKP’de görüldüğü 
gibi laikçi bir sol tavrı benimse-
mesi nedeniyle bu solun CHP’nin 
yedeğinde olacağı da açık. Bu 
kesimin sendikası olan DİSK de 
kendi temsil ettiği sınıfa tama-
mı ile ters bir konumda olması da 
göz önüne alınırsa CHP eksenli 
solun, Kılıçdaroğlu’nun başa gel-
mesi ile CHP ile daha sıcak bir 
temas içinde olacağı net görü-
nüyor.

Solun üçüncü cephesi ise ne 
evet ne hayır türü bir saflaşma-
yı gereksiz gören ve gerçekten 
bu değişiklikleri çok doğru bir 
biçimde analiz ederek, net ola-
rak Anayasa değişikliğinin yeter-
li olmaktan uzak olduğunu, dola-
yısıyla da özellikle Kürtlerin kim-
lik taleplerini anayasal garanti-
ye alacak ve idari yapıda da mer-
keziyetçiliği gevşetecek bir ana-
yasa değişikliği olmadıkça yapı-
lacak değişikliklerin demokra-
siye yaramayacağını savunarak 
bu anayasanın emekçilerin ve 
Kürtlerin taleplerini içermediği-
ni, bu nedenle de bu değişiklik-
lerin de onları ilgilendirmediği-
ni, taraf olmayı anlamsız bula-
caklarını söyleyen cephe oldu. 
BDP’nin başını çektiği bu cep-
hede Troçkistlerin bir bölümü 

(diğer kısımı DSİP’de yer alıyor) 
SDP, Sosyalist Parti, Ekolojik 
Marksistler, Yeşil ve Sol, Vicdani 
Redçiler, feministlerin önemli 
bir bölümü, Yeşiller Partisi’nin 
sol kanadı, Anti-Militaristler, 
Kentçiler, Özgürlükçü ve sol 
tavırlı Romanlar, azınlık grupla-
rı içinde kendini sola yakın hisse-
denler, Anarşistler (onlar elbet-
te Anayasa gibi bir olguya kök-
ten karşı olduklarından) gibi 
Avrupa’daki alternatif küresel-
leşme hareketinin buradaki uzan-
tıları sayılacak kesimleri ya da 
Radikal Özgürlükçü Sol grup-
lar boykotçuydular. Açıkçası sol 
gruplar içinde benim en umutlu 
olduğum kesimler ise bunlar. Bu 
blokla Müslüman solun buluş-
ması halinde bu ülkede yerli ve 
özgürlükçü bir sol anlayışın çiçek-
lenmesi mümkün olacak bana 
göre. Elbette bu grup içersinde 
resmi Sovyetik solu temsil eden 
ESP, Partizan vb. Stalinist ya da 
Stalinist yorumlanmış Leninist 
bir çizgide olanlar var ki zaten 
onlar dünyadan bihaber konum-
dalar. Ve aslında hayırcı cephe-
deki ÖDP ile daha yakınlar, bun-
ların uzun erimde hayırcı sol ile 
aynı akıbete maruz kalarak tama-
mı ile marjinal bir konumda ola-
caklarını söylemek bir kehanet 
olmasa gerek.

Evet ve Hayır’ın Anlamı

Referandum, Refah Partisi 
dönemine kadar depolitize olan 
Türkiye’yi ciddi biçimde politi-
ze etti. Bir anlamda kış uyku-
sundan uyanıp ciddi ciddi siya-
set yapılmaya başlandı. Kimileri 
AKP’ye ve onun muhafazakâr 

siyaset anlayışına olan muhalefe-
tinden, kimileri bu politikaların 
bireysel özgürlük üzerine daya-
lı hayat tarzını daraltıcı etkisi-
ne duyulan kaygıdan, kimileriy-
se Atatürk’ün kurduğu cumhu-
riyetin, ABD yörüngesinde bir 
Ortadoğu devleti olmasına dair 
duyduğu çok derin bir kaygı-
dan, daha solda duranlar ise bu 
partinin vahşi kapitalist uygu-
lamalarından ve Uzakdoğuda 
daha önce örneklerini gördüğü-
müz otoriter rejimlere yakın poli-
tikalarından rahatsızlık duydu-
ğundan bu partinin hazırlayıcısı 
olduğu mevcut anayasa değişik-
lik önerisine ‘hayır’ dedi. Kimileri 
de bu partinin hükümeti döne-
minde yaşadığı yoksullaşmadan 
şikâyetçi olduğundan ya da bu 
partinin fazlası ile demokratikleş-
tirici adımları nedeni ile bölücü-
lüğün güçlenip bu ülkeyi bölme-
sinden kaygı duyduğundan karşıt 
konumda yer alarak ‘hayır’ oyu 
verdiler. Yüzde 42’lik hayır’ın, 
temsili bakımdan siyasetteki fay 
hatlarını böyle ele almak müm-
kün. Buna karşılık yüzde 58 olan 
evet’çilerin ise -ben kimi nok-
talarda onlarla hemfikir olma-
sam da- bu ülkedeki en dinamik 
ve değişim yanlısı kesim olduğu 
açık. O yüzden de sistemi esne-
tecek değişikliklere çok açıklar 
ve bu değişimi AKP temsil etti-
ği için de onun etrafında küme-
lenmekteler. (Sol kesimi kısmen 
hariç tutarsak) Evet’çilerin başını 
muhafazakârlar (eski İslamcılar) 
çekti. Onlar yıllardır kendileri-
ne kan kusturan Kemalistler kar-
şısında elde ettikleri moral ve 
siyasi üstünlüğün bu anayasa ile 
daha derinleşeceğini/pekişeceği-
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ni düşünüyorlar, bu nedenle de 
bu anayasa değişikliğini bir fır-
sat olarak görüyorlar. Dahası bu 
iktidarla, toplumda dinsel duyar-
lığın artış göstermesinden mem-
nunlar, zihinlerinin arka planın-
da uzun süreli bir mevzi sava-
şı sonucu elde edilecek liberal 
ekonomi eksenli, ılımlı da olsa 
bir İslami rejim özlemi var. Bu 
özlemi yüreklerinde taşıdıkların-
dan, demokratikleşme ile bunun 
daha kolay olacağını düşünüyor-
lar. Pek de haksız sayılmazlar. 
Bugün AKP iktidardan düşse bile 
yerini alacak olan partinin de 
AKP’den çok fazla farkı olma-
yacak. Çünkü toplumun büyük 
bölümü geleneksel yanlar taşı-
yan bir muhafazakâr duyarlılık 
içinde, dinsel değerlere ya da en 
azından dini hassasiyetlere say-
gılı olan bir partinin iktidarda 
olması önem taşıyor. 12 Eylül’ün 
bu toplumda varolan gelenek-
sel değerleri, uyuklayan taşra 
muhafazakârlığını uyandırdığı bir 
gerçeklik. 

Açıkçası demokratik değerleri 
özümsemiş bir toplumda olsaydık 
bu dinselliği bir ruhsal zengin-
leşme olarak görür, toplumdaki 
dindarlaşmanın insani dünyamı-
zı daha genişleterek, kapitalizmin 
hazcı maddeciliği karşısında bir 
alternatif olacağını, onun değer-
lerinin önünü alacağını düşünür-
düm. Ama gerçeklik şu ki 12 
Eylül’ün otuz yıllık sürecinde bu 
toplumda yeni sağcı bir zihinsel 
iklimin tohumları ekildi.  Yani söz 
konusu muhafazakârlık, asli din-
sel değerlere dayanmıyor, daha 
çok gelenekleşmiş bir dindarlık 
biçimine yaslanıyor ki onun da 
dini değerlerin asli özelliklerini 

ne kadar taşıdığı tartışmaya açık. 
12 Eylül ile Sol taraf ezildi, buna 
mukabil vahşi kapitalizm karşı-
sında bir tür afyon etkisi göre-
cek afyonlaşmış bir dindarlık ise 
itaatkârlığı ve tevekkülü besledi-
ği için desteklendi, teşvik edildi.  
Ne var ki bu arada, afyon etkisi 
göstermeyen radikal dini değer-
leri önemseyen, dinin asli kay-
naklarına sadık kalan bir dindar-
lık biçimi ise 28 Şubat darbesi ile 
marjinalize edildi. Uzun erimde 
bu dindarlık ile diğeri arasındaki 
alttan alta yaşanan çatışma kimin 
galibiyetiyle sonuçlanır kestirmek 
kolay olmasa da, kapitalizm şart-
larında dinin halkın afyonu olma 
fonksiyonunun egemen güçlerce 
öne çıkarılacağına kesin gözüy-
le bakmak mümkün kanımca. 
Elbette bu ülkede siyasetin tepe 
taklak durumu bu referandumla 
bir kez daha netleşti. Olağan batı 
demokrasilerinde değişimi, yeni-
leşmeyi ve demokrasinin biçim-
sel etkileri de dâhil demokra-
siyi sol kesim temsil eder, oysa 
bu ülkede solun büyük bölümü 
CHP’de gördüğümüz statükocu 
bir konumda. Buna mukabil AKP 
gibi yeni sağcı ya da neo-con bir 
parti bu ülkede değişimi, biçim-
sel demokratik değişimi ve yapı-
sal modernleşmeyi temsil edebili-
yor ve toplumdaki değişim talebi-
ne en iyi yanıt veren parti oldu-
ğu, onun değerleri ile buluşabil-
diği için de toplumun geniş des-
teğini alıyor. Ancak bu toplum-
daki demokrasi talebini de sahi-
ci bir demokrasi olarak yorumla-
mak siyaseten salaklıktan başka 
bir şey değildir. Türkiye toplumu-
nun büyük bölümün demokrasi 
algısı ile AKP’nin demokrasi algı-

sı aynı sınırda duruyor. Bu top-
lumun liberalleşmeyi değil cebe-
rutlaşmayı reddeden bir biçimsel 
demokrasi talebi var ve mevcut 
anayasa değişikliği de bunu tem-
sil ediyordu, bu nedenle geniş bir 
destek buldu. Ne yazık ki solun 
bir bölümü, liberaller ve radikal 
değişim taraftarları bunu göreme-
yerek demokrasi hayalleri kuru-
yor. Bu atmosferde ‘yetmez ama 
evet’ cephesinde de temsil edilen 
ya da artık iyice can çekişen diğer 
solun da ülkede biçimsel demok-
rasi için gereken adımlar tamam-
landıktan sonra güçlü bir alterna-
tif olacağını ummak ise safi salak-
lık olarak görülebilir. Gerçeklik 
şu ki toplum ataerkil ve gele-
nekçilik anlamında muhafazakâr, 
böylesi bir toplumda solun asli 
kimliği ile temsil ettiği değerler 
bu toplum için kaygı ve korku 
vericidir. Bu nedenle de sosyolo-
jik olarak seküler bir sol anlayışın 
ben bu ülkede bir gün AKP gibi 
oy alarak iktidar olmasını adeta 
olanaksız görüyorum.

‹ktidar Üzerinden Güç Devşirmek

Evet, oyu verenlerin içinde 
muhafazakârlardan sonra en 
ateşli olanlar liberaller. Onlar her 
şeyin bilincindeler, dahası İslami 
bir hayat tarzının egemen norm 
haline gelmesini bu ülkedeki 
laikçi çevreler kadar istemiyorlar. 
Ama onlar AKP’ye, Türkiye’yi 
AB trenine bindirdiği ve AB 
normları ile oluşacak bir demok-
rasinin bu ülkede İslami duyarlık 
yükselse de bir Suud ya da İran 
tipi “İslami” devlet ile sonuçla-
nacak değişime mani olacağını 
düşünüyorlar. Bu nedenle de AB 
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normlarının yerleşmesine mani 
olan Kemalist rejime karşılar. Bu 
müttefiklik durumu nedeni ile 
AKP’yi cân-ı yürekten olmasa da 
destekliyorlar. 

Sonuçta AKP onların destek-
lediği ikinci cumhuriyetçi uygu-
lamaları, tamamen olmasa bile 
önemli ölçüde hayata geçirmiş 
durumda. Özal’la başlayan süreç 
AKP ile birkaç merhale daha 
ileri taşınmış bir hal alıyor. Bu 
nedenle liberaller için bu ittifak, 
bir yanı ile kendi toplum proje-
lerinin biraz budansa da -çünkü 
onlar da muhafazakâr değerleri 
benimsemiyorlar- hayata geçme-
si anlamına geliyor. Dolaysıyla 
Taraf gazetesinde hayat bulan bu 
Özalist muhafazakâr-liberal itti-
fak yeni sağ AKP ile pekişiyor. 
Böylece liberal aydınlar gerçekte 
sahip olmadıkları bir gücü kulla-
narak kendi toplumsal projelerini 
kısmen hayata geçirmiş oluyor. 
Bütün bunlardan dolayı ikinci 
cumhuriyetçiliğin biraz Bushvari 
versiyonu olarak AKP iktidarı 
ve onun anayasa değişiklikle-
ri ile kendi toplum projelerini 
hayata geçirmeleri meşru oldu-
ğu gibi, bu değişiklikler onların 
da çıkarına olduğundan Taraf 
gazetesi ekibinin bu değişiklik-
leri muhafazakârlar ile birlikte 
desteklemesi, onlarla birlikte güç 
mücadelesine girmesi nedeni ile 
çok doğru ve anlamlı bir durum. 
Bu iki siyasal grubun bu değişim-
den yana olmasında yadırgana-
cak bir şey olmadığı gibi siyasal 
açıdan da tutarlı bir durum. Ama 
bu durum sol için de geçerli mi, 
işte asıl sorulacak soru bu bence.

‹ttifakın Sol Kanadı

Evet’çiler içinde konumu 
göreli olarak daha müphem ya da 
ikircikli durumda olanlarsa sol-
cular. Kendilerine yeni sol diyen 
ama gerçekte liberal demokrat 
bir sol olan bu kesim, mevcut 
vesayet sistemi kaldıkça, özellikle 
de askerlerin egemenliği sürdük-
çe bu ülkede batılı normlarda 
bir demokrasinin oluşamayacağı-
nı, bunun da toplumun demok-
ratik değerlerle dönüşmesine 
engel olacağını düşünüyorlar. Bu 
nedenle AKP’nin başlattığı AB 
eksenli yolculuğun uzun süreçte 
toplumda demokratik bir zihnin 
yeşermesine olanak sağlayacağı-
nı ve bunun da sol değerlerin 
toplumda kök salmasına elverişli 
bir zemin yaratacağını düşündük-
lerinden bu referandum da evet 
yönünde oy kullandılar. Ancak 
bunun AKP’ye destek olarak 
anlaşılmaması, AKP eveti ile aynı 
olduğunun düşünülmemesi için 
de ‘Yetmez Ama Evet’ dediler. 
Bunu da şöylece gerekçelendirdi-
ler: Bu anayasa değişikliği bütün-
sel bir demokratikleşme ufku 
göz önüne alındığında yeterli 
değildir, ama diğer yandan top-
lumu ve siyaset dünyasını adeta 
taşlaştıran 12 Eylül Rejimi’nin 
simgesi 12 Eylül Anayasası ile 
hesaplaşma fırsatı verdiği, dahası 
o rejimin temel taşlarından olan 
asker ve yargıyı gerileterek onla-
rın kurduğu vesayet sisteminde 
çatlak açtığı için bu değişiklikleri 
desteklenmelidir. Üstelik bunun 
bir başlangıç olacağını, toplumsal 
baskı ile AKP’nin daha demok-
ratik bir anayasa ile demokra-
tik restorasyonda kendi içinde 

varacağı en uç noktaya kadar 
varacağını düşünüyor ve onun 
kendi işlevini tamamlamasından 
sonra yeni solun öncülüğünde 
daha ileri bir demokrasi mücade-
lesinin başlayacağını belirtiyorlar.  
Kusura bakılmasın ama bu tez-
ler biraz da körlük yaratan aşırı 
iyimserliğin ve realiteye teslim 
olmaya sevk eden aşırı bir gerçek-
çiliğin rasyonalize edilmesinden 
başka bir şey değil. Ya da daha 
açıkçası bu tavır, AKP’yi des-
teklemek Kemalistlerin mevcut 
erkini sürdürmesinden iyidir’in 
sol bir dille ifade edilmesi demek. 
Bu arkadaşlar açıkça ve dürüst-
çe “AKP ilerici bir partidir, o 
yüzden de destekliyoruz” deseler 
sol tarafından tam anlamı ile afo-
roz edileceklerini, liberaller gibi 
mevcut düzeni onaylayan unsur-
lar olmakla eleştirileceklerini 
biliyorlar, o yüzden bu damgayı 
yememek için, EDP’nin kargala-
rın bile güleceği “bu değişiklik-
leri desteklemek AKP’yi destek-
lemek değildir” “AKP’ye hayır 
bu değişikliklere evet” gibi güya 
cin fikirli gözüken ama fazlası 
ile sırıtan bir başka versiyonunu 
ortaya koyuyorlar. İçlerinde fik-
ren çok saygı duyduğum, hatta 
kendilerinden çok şey öğrendi-
ğim amiyane tabir ile entelektüel 
birikim olarak bana beş basacak 
insanların AKP propagandasına 
bu denli inanarak Kemalizm’i baş 
çelişki ilan etmelerini anlamakta 
zorlanıyorum. Neden baş çeliş-
kinin Kemalizm olmadığını hem 
İslami, hem de sol bir bakışla ele 
almak bir başka yazının borcu 
olsun. Hele ki içlerinde Zizek’in 
bu ülkeye girmesini sağlayan, 
sıkı Zizekçi radikal yeni solcu 

■ Yanlışlıkların Dili
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Bülent Somay’ın olması akla 
ziyan denecek bir şey. Çünkü 
Zizek, Somay’ın tersine Liberal 
Demokrasi denen şeyin bir totali-
terlik biçimi olduğunu düşünüyor 
ve liberaller ile sıkı bir mücadele 
içine giriyor.

Dikkatle bakıldığında bu tez-
lerin de aslında 12 Eylül’ün bir 
ürünü olduğu görülecektir. 12 
Eylül öncesi devrim gibi aşırı 
abartılı bir özgüven içinde olan 
sol’un, Cuntacıları bile şaşırta-
cak kolay bir teslimiyeti sol hare-
kette bir düşünsel şoka yol açmış-
tı. Aynı dönemlerde yani batıda 
küresel hâkimiyet kurbanı neo-
liberalizm ABD ve Avrupa’da 
iktidar olur ve Türkiye’de de 12 
Eylül’ün asıl gerekçesi olan neo-
liberalizme eklemlenme olgusu-
nu müteakip Sovyet Bloku’nun 
Presteroika ile çökmesi batı-
da olduğu gibi Türkiye’de de 
sol için ciddi bir moral kaybına 
neden oldu. Bu sürecin ardın-
dan Türkiye’de sol entelejansiya-
nın gözde dergisi Birikim’in teo-
risyenlerinden Murat Belge ve 
Asaf Savaş Akat tarafından çıka-
rılan Yeni Gündem dergisi ile sivil 
toplumculuk aracılığı ile liberal 
demokrasi ile barışık sol düşün-
cesi sınırlarımızdan içeri girdi. Bu 
tezin temel düsturu şuydu. Sol 
liberal demokrasiye burun büktü-
ğünden ve liberal demokrasinin 
gelişmediği ülkelerdeki sosyalist 
devrimlerin de solun demokratik 
özlemleri ile ters birtakım düşün-
sel nedenlerden dolayı kapita-
list dünya karşısında cazibesini 
kaybetti. Sol gerçek değerlerini 
ancak, burjuva demokratik dev-
rimini tamamlamış ve demok-
rasi açısından sürecini tamam-

lamış ülkelerde kendini en iyi 
ortaya koyabilirdi. Reel sosyalizm 
ise hem Marks’ın özgürlükçü sol 
tahayyüllerine ters düşüyordu, 
hem de solun evrensel değerle-
ri ile uyumsuzdu. Solun yeniden 
bir seçenek olabilmesi için libe-
ral demokrasinin değerlerini de 
içine alan ama onu aşan bir sos-
yalist demokrasi anlayışı içermesi 
gerekiyordu. Bundan böyle solun 
mücadelesi mevcut düzenin 
sınırları içinde olacaktı ve par-
lamento, parlamenter demokra-
si solun değerlerinin hayata geç-
tiği mekânlar olacaktı. Bu seksen 
öncesindeki devrimci ruhun ve 
radikal dönüşüm tahayyülünün 
de sonu demekti. Bundan böyle 
sol bir anlamda liberal değer-
leri içselleştiren ve parlamenter 
mücadeleyi merkeze koyan legal 
mücadele platformunda var ola-
caktı. İllegalite değil legalite esas 
olacaktı. Bunun olması içinde o 
düzenin asgari burjuva demok-
ratik değerleri taşıyan koşullara 
sahip olması gerekliydi. Eğer bu 
yoksa sol bu koşulların sağlanma-
sı mücadelesinde aktif rol oyna-
malıydı. Bu sol batıdaki 68 baş-
kaldırısı ile ortaya çıkan goşist 
yani radikal sol tahayyülden fark-
lı olduğu halde kendini özgür-
lükçü yeni sol olarak sunabil-
me şansını buldu. Her ne kadar 
Birikim dergisi Belge-Akat itti-
fakına dayanan ve temelde 
Soros’un sol eli kabul edilecek 
bu tezleri vaaz etmese de, Ayrıntı 
Yayınları ile birlikte daha çok 68 
sonrası moderniteyi de eleştiren 
ve kemale ermiş biçimini ekolo-
jik marksizmde bulduğumuz sol 
tahayyülün sözcülüğünü yapsa 
da, özellikle Ahmet İnsel eli ile 

bu tezin de en güçlü savunucu-
larından biri oldu. Sol demokra-
tik devrimini yapamamış ülkeler-
de bu devrim mücadelesine aktif 
olarak katılmalıdır, kendi radikal 
demokratik değerlerini bu zemi-
nin üzerine inşa edecektir. Bu 
nedenle Birikim dergisi de daha 
önceki Yeni Gündem dergisi gibi 
militarizmi ve bunun yansıması 
olarak askeri vesayeti topa tuttu. 
Hatta bu ülkede demokrasi müca-
delesi açısından Kemalizm’in tas-
fiyesinin olmazsa olmaz olduğu 
düşüncesini cân-ı gönülden des-
teklediler. Böylece bir anlamda 
ikinci cumhuriyetçi liberallerin 
sol kanadı gibi bir rol üstlendi-
ler. Bu tespitler solun temel özel-
liği olan sınıf meselesinden kim-
lik meselesine odaklanan post 
modern liberal solun da teorik 
argümanları ile yaygınlaştı ve ile-
ricilik ölçütü haline geldi. Ancak 
bu tespiti yapanlar bir olguyu göz-
den kaçırıyorlar. Ayaklarını basa-
cakları o zemin bugün mevcut 
değil. Neo-liberalizmin tüm dün-
yadaki yaklaşık 35-40 yıllık süre-
cinde demokrasi, yerini totali-
ter bir düzene terk etti. Bugün 
demokrasi batıda da kan kay-
bediyor. Nitekim Birikim çevre-
si bunu en iyi tespit eden bu tez-
lerin bilinmesini sağlayan kesim. 
Ancak Birikim dergisi, aktif siya-
setten çok düşünsel eksende dur-
ması nedeni ile bu tezler sol bir 
programatiğe dönüşüp ete kemi-
ğe bürünmedi.

Aç Tavuğun Darı Ambarı

Söz konusu aydınlar grubu da 
pekiyi bilecektir ki siyaset enin-
de sonunda bir güç denklemi-
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dir. Sürece etki edecek gücü ola-
mayanlar AKP’nin otokrat lide-
ri Erdoğan’ın deyimi ile tasfiye 
olurlar. Yine aynı çevre bilir ki 
batıda özenilen liberal demokra-
si büyük oranda batıyı sallayan 
devrimlerin ve Sovyet tehdidinin 
ürünüydü. Bu anlamda batıda ne 
zamanki sol, bir tehdit olmaktan 
çıktı, kapitalist blok karşısında 
reel bile olsa onu tehdit edecek 
bir karşı çekim gücünden yoksun 
kaldı, o dakikadan itibaren liberal 
demokrasi hızla kan kaybetmeye 
başladı. Batıdaki liberal demok-
rasi büyük oranda Keynesçi sos-
yal demokrasinin ürünü olan sos-
yal politikaların, bu politikalar-
la birlikte oluşan güçlü sendika-
ların bir ürünüdür. Bu iki unsur 
da güçlü bir orta sınıfa dayanır. 
Buna bağlı olarak sanayi toplu-
muna özgü kitlesel bir temsili 
demokrasi oluşmuştur. Sol büyük 
oranda bu sosyal yapının, örgüt-
lü toplumsal yapının yahut bir 
başka ifade ile güçlü sivil toplu-
mun üzerine oturur. Batıdaki sol 
partilerin bizdeki gibi kadük kal-
mamasının, tersine öyle ya da 
böyle bir iktidar seçeneği olma-
sının nedeni de bu sosyal gerçek-
liktir. Buna sınıf mücadelelerinin 
tarihsel derinliği, modern eleş-
tirel akıl, uygar toplumsallaşma 
vb. bir dizi sosyal olgu da eklene-
bilir. Kaldı ki batı demokrasileri 
bile büyük oranda İkinci Dünya 
Savaşı sonrası Amerika’daki New 
Deal politikalarının sonucu geliş-
ti. Avrupa’daki Amerikan işga-
li batıda da kısmen bir Amerikan 
tarzı demokrasinin tohumlarını 
yerleştirdi. Bu, iki partili demok-
rasi düzenidir. Bu düzen bir yan-
dan temsiliyet sorununu çözer-

ken ve temsili demokrasinin top-
lumsal yayılımını sağlarken diğer 
yandan da yönetimsellik mesele-
sini çözüme kavuşturur. Böylece 
parlamentoya küçük partilerin de 
temsilci sokması ile temsil ola-
nağı sağlanırken diğer yandan 
sağda ve solda merkezde duran 
iki büyük parti aracılığı ile iktidar 
uygulaması hayata geçer. Buna 
güçlü bir parlamento dışı muha-
lefet ve buna bağlı kamuoyu 
eklendiğinde demokrasi kendi-
ni sağlam sütunlar üzerine yerleş-
tirmiş olur. Ancak tüm bu sütun-
lara rağmen Sovyet tehdidinin 
ortadan kalkmasıyla birlikte neo-
liberal toplum mühendisliği ara-
cılığı ile bu demokrasi sütunla-
rı zayıflamaya başladı. Buna bağlı 
olarak da liberal demokrasi yavaş 
yavaş içe doğru çökerek tota-
liter bir beyaz cüceye dönüştü. 
Çok uzak olmayan bir gelecekte 
bu beyaz cücenin faşist bir kara-
deliğe dönüşmesi çok da sürp-
riz olmayacak. Kısacası bugün 
Türkiye için merkezi önem taşı-
yan dış konjonktür sol için hiç 
elverişli değil. Bu liberal demok-
rasi için de böyle. Çünkü güçlü 
sol muhalefeti olmayan bir ülke-
de demokrasinin gelişemediği, 
Asya Kaplanları örneğinde oldu-
ğu gibi adeta bir siyaset sosyoloji-
si kuralı ya da normu. Hal böyle 
olduğunda önce AKP eli ile gele-
cek burjuva demokrasisi, sonra 
solun siyasi mücadelesi ile güçlü 
bir sol tezi olsa olsa bir çocuk 
kandırması olabilir. Buna ancak 
ve ancak akademisyenlerin mer-
kezinde durduğu beyaz sol ente-
lejensia inanır. Siyasette gücü-
nüz yoksa, ayağınızı bastığınız bir 
sosyal zemin mevcut değilse hiç 

sayılırsınız ve hesaba bile katıl-
mazsınız. Bu koşullar da solun, 
AKP’nin daha da güçleneceği bir 
anayasal değişikliğe onay verme-
si solun tamamı ile silinmesi anla-
mına geleceği gibi Güney Kore 
örneğinde görülen, Endonezya’da 
ise İslami versiyonu sergilenen 
demokrasi görünümlü otori-
ter rejimler ile sonuçlanacaktır. 
Oysa sol bu ülkede güçlü olsay-
dı bu değişimler bir Sorosçu kadi-
fe devrim değil, güçlü demok-
rasi ile neticelenecek bir süre-
cin önünü açardı. Egemen blog-
daki çatlaklar ve iktidar müca-
deleleri solun lehine değişimle-
ri sağlardı. Çünkü o zaman sol, 
burjuvazi ile yapacağı ittifakta 
pazarlık gücünü elinde taşıyaca-
ğından bunu lehine değişiklikle-
ri dayatacak bir ittifaka dönüştü-
rürdü. Bu da solun çok daha güç-
lenmesine yol açardı. Oysa mev-
cut gerçeklikte bu yok. O zaman 
bu değişikliklerden güçlü çıkacak 
olan ve bu sürecin merkezi özne-
si olan, demokrat olmayan bir 
parti olarak AKP olacak, deği-
şiklikler de onun lehine olacak-
tır. O yüzden sol için en doğru 
tutum boykottur. Bunun gerek-
çesi ayrı bir yazıyı gerektiriyor ki 
onu da yazacağım. Şu hali ile yet-
mez ama evet blogu kendini darı 
ambarında sanan tavuk konu-
munda. Diğer sol ise artık uzay 
boşluğunda dolaşan bir ölü yıldı-
za, soğumuş, taşlaşmış bir geze-
gene dönüşmüş haldeler. Tam 
da bu nedenle evrensel özellikle-
ri ve değerleri göz önüne alındı-
ğında bu ülkede artık sosyalist sol 
bitmiştir. Küllerinden yeni bir sol 
muhakkak doğacaktır ama daha 
zaman olduğu da bir gerçeklik.

■ Yanlışlıkların Dili
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Nurşen ALDI

Sanat Dünyasının Referandum Dili:

Evet, Hayır, Havet

R eferandumun yapıldığı 
ve sonuçların açıklandığı 
12 Eylül akşamına değin 

Türkiye’nin en önemli gündemiy-
di referandum... Bu süreçte  ‘Evet-
Hayır’ bölünmesi artarak devam 
ederken, ünlü isimler bağlamında 
sanatçılar  ve edebiyatçılar da  tar-
tışmaya dâhil oldu.

Bu referandum bana şimdi 
çoktan unutulmuş gitmiş Kamu-
ran Akkor’un yorumladığı popü-
ler bir şarkının giriş sözlerini anım-
sattı. “Evet mi, Hayır mı?/Söyle bana 
nedir senin cevabın?” Kuşkusuz iki 
seçenekli değildi referandum.Ama 
her halükârda bütün tavır alışlar 
niyetlerden bağımsız olarak  alınan 
kararlar iki taraftan birinin hane-
sine yazılıyordu. Edebiyat ve sanat 
dünyasında  çoğu isim oyunu açık-
lamayı tercih etmezken, 12 Eylül 
günü yapılan referanduma doğru 
bazı yazar ve sanatçılar rengini belli 
etti. Hatta bu bağlamda yazılar bile 
kaleme aldılar. Bazı yazarlar gaze-
telerin kültür sanat sayafalarında 
yazıyor olmalarına rağmen referan-
dumu reel politiğin başarısı için bir 
imkan/bir yüzleşme/bir açık toplum 
olma hayali olarak gördüklerinden  
son birkaç aylık yazılarını bu konu-
ya hasrettiler. Bu bağlamda Rasim 
Özdenören’in son üç ayda  Yeni 
Şafak’ta yazdığı yazılara bakılabi-
lir. Sanat/çı ve siyaset/çi arasındaki 
gerilimli ilişkinin bu kadar gerilim-

siz oluşu kuşkusuz üzerinde düşü-
nülmesi gereken bir durum olarak 
mevcudiyetini korumaktadır.  Beşir 
Ayvazoğlu ise oldukça erken bir 
tarihte, 15 Temmuz 2010’da Zaman 
gazetesinde yayımlanan “Evet” baş-
lıklı etimoloji ağırlıklı yazısında 
referanduma dair  tavrını açıkla-
mıştı: “Evet” kelimesi hakkında bir 
şeyler yazmak istedim, söz etimo-
loji sözlüklerine kaydı. Bu kelime-
den bahsetmek ihtiyacını niçin his-
settiğime gelince: Cevabını fera-
setinize bırakıyorum.” diyerek de 
yazısını bağlamıştı.  En son olarak 
seçimler bittikten çok sonra yazar 
Hilmi Yavuz, ‘evet’ oyu verdiği-
ni açıkladı. Kuşkusuz onun ‘evet’i 
en risksiz ‘evet’ti. Bekleyelim baka-
lım ne çıkacak diye düşünmek, yaşa-
nanları sessizce izlemek ve yaşını 
başını almış yazar tavrıyla kendini 
garantiye almanın sonucuydu bu. 
Çünkü referandum bittikten sonra 
üstelilk yüzde 58 gibi bir rakam-
la kabul edildikten sonra açıklanan 
bu karar Yavuz’un ne kadar pimpi-
rikli ve çıkarcı hareket ettiğini orta-
ya koydu. “Evet! 12 Eylül halkoyla-
ması benim için her şeyden önce bir 
‘vicdan’ meselesiydi” diyen Yavuz 
19 Eylül 2010’da Zaman’da yayım-
lanan yazısında şöyle açıklıyordu 
gerekçesini: “12 Eylül 2010 halkoy-
laması, benim için her şeyden önce 
bir ‘vicdan’ meselesiydi. ‘Vicdan’, 
bana göre elbet, yaşanan ‘somut’ 

olaylar karşısında bireysel adalet 
duygusunun insani tezahürüdür.

‘Soyut’ adalet hukuk, yasalar ve 
yaptırımcı kurallar demektir. Bire-
yin herhangi bir somut olay karşı-
sındaki vicdanî tavrı, soyut hukuk 
kurallarının uygulanması ile orta-
ya çıkan sonuçlarla örtüşmeyebi-
lir: Yargı kurumları, mahkemeler 
bir karar verebilirler, ama bu karar, 
bazen, bizim kendi kendimize yap-
tığımız vicdan muhasebesi ile onay-
lamadığımız bir karar olabilir. Vic-
dan, bu manada, Adalet’in bireysel 
ifadesinden başka bir şey değildir... 
Kamusal adalet, yasaların ve mah-
kemelerin işidir; özel adalet ise, vic-
danın işi...” Onun temellendirme-
leri ne kadar anlamlıysa zor zaman-
da konuşamamış olmasının  ortaya 
koyduğu bir tür çıkarcılık tavrı da 
en az bu kadar anlamlıylıdı okur-
lar için. 

Bütün Ameller Kirli mi?

Anayasa oylamasının ötesin-
de bir anlam yüklendiği çok açık 
bu referandumda boykot kararı 
alan Sırrı Süreyya Önder, Yavuz 
Bingöl gibi isimlerin dışında bir 
de her üç tavra da karşı çıkan 
ve gıcık olan isim/ler ve çevreler 
de vardı. İstiklal Marşı Derneği 
14 Ağustos’ta  12 Eylül’de ger-
çekleştirilmesi planlanan anayasa 
değişikliği referandumuyla alaka-
lı bir basın toplantısı düzenledi. 
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Toplantıda konuşan İstiklal Marşı 
Derneği Genel Başkanı İsmet Özel, 
anayasa değişikliği meselesinde 
İstiklal Marşı Derneği’nin doğru-
dan doğruya taraf olduğunu belir-
terek: “İstiklal Marşı daha önceki 
anayasalarda zikredilmemesine rağ-
men 1982 Anayasası’nda yer almış-
tır. Bünyesinde anayasalardan daha 
büyük güç taşıyan İstiklal Marşı’nın 
herhangi bir sigortaya bağlanma-
sa da canını kurtarabilecek bir şey-
ken böylece ayrıca bir tür sigortaya 
bağlanmış bulunmaktadır. İstiklal 
Marşı Derneği’nin yeri de Türk 
Milleti’nin varlık şartlarıyla alaka-
lı bir yerdir.” İsmet Özel derne-
ğin referandum hakkındaki görü-
şünü “Kirli Evet, Kirli Hayır, Kirli 
Boykot”  tarifiyle özetledi. Özel, 
referandumu her şeyi bilen poli-
tik bir deha kibri ile  bir taktik ola-
rak yorumluyor. Bunun, Türkiye’yi 
kontrol altında tutan güçlerin 
kendi manipülasyonlarının hangi 
imkânları taşıdığını ölçmeye çalış-
mak için yapıldığını ve sonuç ne 
olursa olsun Türkiye aleyhine bir 
hareketi doğuracağını ifade ediyor-
du bütün karamsarlığıyla. Özel’e 
göre, kontrol güçlerinin amacı, 
AKP’nin bir bütün olarak deva-
mı veya dağılması halinde neler 
yapılacağını tespit etmek ve yeni 
manipülasyonların geliştirilip geliş-
tirilmeyeceği hususunda bir yokla-
ma yapmak. Özel, kimsenin derdi-
nin anayasa değişikliği olmadığını, 
“evet” diyenlerin AKP iktidarına 
“evet” demiş olacaklarını, “hayır” 
diyenlerin AKP iktidarına hayır 
demiş olacaklarını, boykot edenle-
rin ise Kürt meselesinin AKP’nin 
tekelinde olmadığını göstermeye 
çalışacakları görüşünün de ısrarla 
altını çiziyor. İsmet Özel, referan-
dumda etnik taleplerin şiddetinin 
ölçülmek istendiğine dikkat çeki-
yor ve diyor ki: “Amerika’ya bağlı 
Kürt hareketiyle devlete bağlı Kürt 

hareketi arasındaki çizgiyi bu refe-
randumun sonuçlarının belirleye-
cek. Etnik taleple Kürt meselesini 
kastetmiyorum. Zira Türkiye’deki 
etnik mesele Kürtlerin dışında bir 
mesele. Çerkezlerin, Gürcülerin, 
Pomakların vs. talepleriyle ala-
kalı olarak gelişen bir mesele.” 
Anayasalar ve referandumlar için 
de çarpıcı olmayan  şeyler söylüyor 
Özel: “Kanunlar, her zaman gücü 
ve maddi imkânları elinde bulun-
duranların kendi programlarında 
neler varsa bunlara göre düzenle-
nir. Referandumlar ise halk des-
teğine sahip olmayanlar tarafın-
dan yaptıkları işleri halka da onay-
latmak üzere yapılır. Sekiz sene-
dir Türkiye’de bir Amerikan dik-
tatörlüğünün ceremesi çekili-
yor ve bunun devamını istememiz 
için bir zorlama yürürlüğe konul-
mak üzere.” Özel, referandumun 
alçaltıcı bir şey olduğunda ısrar-
lı politik deha bilgiçliğiyle. Onun 
yorumuna göre, “evet” diyenler de 
“hayır” diyenler de Türkiye kay-
bettikçe kazanan kimseler ve refe-
randumun vukû bulması bir musi-
bet. Anlaşılan  o ki çok güçlü, her 
şeyi açıklamaya çalışan söylemsel 
baskıyla varolan taraflardan birinin
bir parçası olmamaya kalkmak, geri 
durmak, otomatikman bir tarafın 
hizmetinde yutulmaya onay anla-
mı taşır diyenlerin dilinden kurtu-
lamayacak İsmet Özel. Çünkü bu 
tip her konumlanıştan çekilmeler 
Özel’in kendi kendini azizleştirme 
katsayısını arttırmaktan öte  hakiki 
bir siyaset eşliğinde kotarılamıyor.

Özel’in bu tavrına yakın bir 
tavır da popülist edebiyat dergisi 
Fayrap’tan geldi. Dergi bunu refe-
randum sürecinde ortaya konan 
bütün tavırlara “gıcık” oldukla-
rını açıklayarak koydu ortaya. 
Tabii öncesinde havet konumun-
da bir kararları da vardı derginin. 
Referanduma sunulacak olan ana-

yasa değişikliklerinin iyi yanları da, 
eksik ve yanlış yanları da var. Kafa 
karıştıran taraf bu kadarcık deği-
şikliğe evet demek mi, hayır demek 
mi doğru? Yani ne koparsak iyidir 
mi, bu yetmez, ya adam gibi olur ya 
olmaz demek mi doğru?

H. Arslanbenzer  referandum 
sürecindeki ikircimli tavrını şöyle 
açıklamıştı: “Anayasa değişikliği 
teklifini okudum. Şimdiye kadarki 
bütün Anayasa değişikliği teklif-
lerini okumuştum. Bu seferkinin 
halkoyuna sunulmasına şaşırdım 
biraz; biraz da şaşırmadım. 12 Eylül 
1980 askeri müdahalesinin üzerin-
den tam 30 yıl geçmiş; cihet-i aske-
riyenin rejim içindeki demir kazık 
pozisyonu işlevini kaybetmiş, dev-
let açısından bakarsak komünizm 
ve İslamcılık tehlikeleri ortadan 
kalkmış, kendi açımızdan bakarsak 
Türkiye’de hiçbir şey mükemmel 
olmasa da kesinlikle cihet-i askeri-
yenin vesayetini istemiyoruz. Asker 
beni kendimden koruduğunu düşü-
nüyor; bu doğru değil. Hep bera-
beriz bu meselede. Hepimiz birbi-
rimizi korumak zorundayız. Bunun 
için de Anayasa’da askeri yönetim 
izlenimi bırakan ifadelerin çıkarıl-
masını ben destekliyorum. Fakat?

Fakat adalet mekanizmasıyla 
ilgili değişiklikleri hükümetin ihti-
yacına binaen yazılmış gibi gör-
düm. Bu konuda konsensus yoktur. 
Ben anlamam, hakimler ve savcı-
lar kendi denetimlerini sürdürsün-
ler mi, yani Meclis-Cumhurreisi-
Hükümet üçlüsüne ayak diresin mi, 
ideolojik bir surette üstelik, rejimin 
koruyuculuğunu üstlenmiş olarak? 
Yoksa, Meclis ve Cumhurbaşkanı, 
yani kısacası Hükümet mi karar 
versin, kimin kimi denetleyeceği-
ne? Aslında referandumun özeti; 
cihet-i askeriye ve dahi cehapeiyye 
mi Türkiye’nin ne olduğuna karar 
versin; yoksa liberal-muhafazakar 
sağ mı? Karar vermiş değilim, düşü-
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nüyorum. Asker ve kemalist vesa-
yeti altında olmak istemiyorum. 
Türk sağının kuyruğuna takılıp git-
mek de istemiyorum. Napıcam?” 
Haklı sorgulamaları içinde barındı-
ran bu ifadelerin nihai olarak san-
dığa nasıl yansıdığı kadar sorduğu 
soruların muhtemel cevapları üze-
rinde de düşünülmeli.

Evet/Hayır Cephesi

‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyen ünlü-
ler  referandum öncesinde gerek 
gazetelerde gerekse ekranlarda 
göründüler. Bunları şöyle sırala-
mak mümkün: 

Evet: Orhan Pamuk, Lale 
Mansur, Halil Ergün, Hümeyra, 
Sezen Aksu, Hale Soygazi, 
Görkem Yeltan, Teoman, Rojin, 
Gülben Ergen, Zeynep Tanbay, 
Muhsin Kızılkaya, Kenan Işık, 
Emel Müftüoğlu, Yeşim Salkım, 
Ediz Hun, İbrahim Tatlıses, Sinan 
Çetin, Yılmaz Odabaşı ve “Ben bu 
anayasaya gözüm kapalı ‘evet’ diye-
ceğim” diyen Metin Şentürk.

Sezen Aksu tavrından dola-
yı çokça eleştirildi. Sanat haya-
tı boyunca iki darbeye tanık olan 
oyuncu Halil Ergün, “Evet” vere-
ceğini açıkladı diye çok eleştirildi. 
Basın ve entelektüel çevrelerden 
çok ağır saldırılar oldu.

Hayır: Fazıl Say, Levent Kırca, 
Ferhan Şensoy, Edip Akbayram, 
Mehmet Ali Erbil, Oya Başar, 
Pınar Kür, Esin Afşar, Tarık Akan, 
Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Altan 
Erkekli, Genco Erkal, Selda Bağ-
can, Sabahat Akkiraz, Niran 
Ünsal, Mustafa Altıoklar, Cahit 
Berkay, Bedri Baykam, İnci Aral, 
Ataol Behramoğlu, Adnan Şenses, 
Metin Özülkü.

CHP İstanbul İl Başkanı Ber-
han Şimşek’in de destek verdiği   
18 Ağustos tarihli Taksim eylemin-
de Rutkay Aziz, “Bunun, 12 Eylül 
darbesiyle, 12 Eylül Anayasa’sıyla 

hesaplaşma olduğuna inanmıyo-
rum. Yargıyı siyasallaştırmak için 
yapılıyor. Bağımsız yargıyı etkile-
yeceği için pakete ‘hayır’ diyoruz” 
ifadelerini kullanarak tavrını açık-
lamıştı.

Orhan Pamuk, darbenin 30. 
yıldönümünde kurulan sandıkta 
‘evet’ diyeceğini söylerken anayasa 
değişikliğini onaylamanın “AKP’yi 
desteklemek ya da hükümete güve-
noyu vermek anlamına gelmeyece-
ğini” belirten Pamuk, referandum-
da ‘evet’ oyu kullanıp, seçimlerde 
AKP’ye oy atmayacak çok sayıda 
kişi olabileceğine de dikkat çeke-
rek aslında çoğu hayırcı sanatçının 
ya da doğrudan/dolaylı boykotçu 
sanatçının fark edemediği bir nok-
taya işaret etmişti. 1980 askeri dar-
besiyle birçok insanın büyük sıkın-
tılar yaşadığını hatırlatan, 12 Eylül 
ile hesaplaşmak gerektiğini ifade 
eden, yeni Anayasa’yı bu hesap-
laşmanın yolunu açan bir kapı ola-
rak gördüğünü vurgulayan Pamuk 
kendisiyle NTV’de yapılan söyleşi-
de şunları söyledi: “Benim Anaya-
sa değişikliğindeki oyum evet... 12 
Eylül anayasasından zaten mem-
nun değilim. Anayasadan çok fazla 
anlamam çünkü siyasi ve hukuki 
bir belgedir. Ben, 12 Eylül’ün ken-
disinden memnun değilim.  Bazı 
seçmenler de işin siyasileşmesi 
yüzünden 12 Eylül’e önem vermi-
yorlar. Bu, mevcut hükümete hayır 
kampanyası haline sokulduğu için 
hayır diyecekler. Bu anayasa deği-
şikliklerine hayır diyenlerin bir kıs-
mının, değişikliklerin iyi olduğu-
nu düşündüklerine inanıyorum...”  
Anayasa’nın kabul edilmesi duru-
munda darbe dönemi yöneticileri-
ne yargı yolunun açabileceğine de 
işaret eden Pamuk, yargı süreci baş-
lamasa bile referandum sayesinde 
12 Eylül’ün vicdanlarda mahkum 
edileceğini sözlerine ekledi.

Hayır’ın en güçlü sesi kuşku-

suz Cumhuriyet gazetesinin edebi-
yatçı yazarlarıydı. Bunu bu gazete-
nin kültürel ve sanatsal modernli-
ğin paradigmatik örneği olmasıyla 
da açıklamak mümkün. Ataol  Beh-
ramoğlu bunlardan biri olarak  11 
Eylül 2010’da yazdığı  “Sivil Dikta 
Anayasasına Hayır!” başlıklı yazısı-
nı “Bütün bu ve benzer nedenler-
le ve mağdurlarından biri olduğum 
12 Eylül rejimi kurbanlarının acıla-
rı utanmazca istismar edilerek gidil-
mekte olan halkoylamasında veri-
lecek her evet oyu, Tayyip Erdo-
ğan şefliğinde hedeflenen bir sivil 
dikta rejimine evet anlamına gele-
cektir. Ülkemizin, çocuklarımızın, 
torunlarımızın bugünleri ve gele-
ceği adına: Sivil Dikta Anayasa-
sına Hayır!” cümleleri ile noktalı-
yordu.  Aynı gazetede aynı tarihte  
sütundaşlarına göre hayli aklı selim 
yazılar yazan Kürşat Başar ise “Ne 
Değişir?” başlıklı yazısında  anayasa 
tartışmalarının teorik mükemmelli-
ğinden fazla etkilenmediğinin altı-
nı çizerek anayasada yer almasa da 
kimi suçların işlenebildiğini, kimi 
istismarların yapılabildiğini, dev-
let imkânlarının haksız yere kul-
lanılabildiğini, yolsuzlukların yapı-
labildiğini  belirttikten sonra şun-
ları yazıyordu: “Bu nedenle bütün 
bu anayasa tartışmalarının teorik 
mükemmelliği beni fazla etkileme-
di. Türkiye’de güç, iktidar ve para 
kimdeyse onun istediğinin olduğu, 
devletin en temel kurumlarının bir 
anda o iktidarın emir ve komutası-
na girdiği sanki bilinmeyen bir şey-
miş, sanki bütün bunlar darbe ana-
yasasıyla yapılmış gibi konuşulması 
da beni sadece güldürdü. 

“Evet’leriniz de hayır’larınız 
da hayırlı uğurlu olsun.” Başar’ın 
konumu Cumhuriyet gazetesi yazar-
larının genel tavrından farklı ola-
rak havette karar kılmış bir duru-
mu yansıtmaktaydı. Hayır’cı yazar-
lar sadece hayır demekle kalma-
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dılar. Aynı zamanda evet diyen-
lere de bütün öfkelerini kustu-
lar. Bedri Baykam 7 Eylül 2010’da 
Cumhuriyet’te  bütün aydınlanma-
cı kibrini kuşanarak şöyle yazdı bu 
bağlamda: “Sayınız çok az! Akıl-
da kalan (tabii ki yine) Orhan 
Pamuk, Lale Mansur, Teoman, 
Zeynep Tanbay, Sezen Aksu gibi 
isimler. Şükür ki, genelinde Türk 
aydınları başarılı bir sınav verdi-
ler. Ünlü sanatçıların ve aydınla-
rın ezici çoğunluğu saymakla bit-
mez - sizin aksinize “Hayır” cep-
hesinde. 12 Eylül’de “Evet” çıkar-
sa, sizler tahmin ödülü kazanma-
yacaksınız. Tam tersine, şu koca 
sorumluluğun altına gireceksiniz: 
Bundan sonra AKP’nin her anti-
demokratik eyleminden, her din-
cilik kayışından, her insan hakları 
ihlalinden sorumlu olacaksınız. Siz-
ler bizim tüm ikazlarımıza rağmen 
iktidarın dikta heveslerini onayla-
yarak, büyük vebal altına girdiniz. 
Artık sizler AKP’yi İngilizce deyi-
miyle “endorse” ettiniz; yani onay-
ladınız, ciroladınız. Sonra gelip “Biz 
böyle olacağını tahmin edememiştik” 
demeyin, tarihin kayıtlarına geçti-
niz. Hemen derhal yarın bir basın 
toplantısıyla açıklamazsanız, daha 
sonraki pişmanlıklarınız vicdanen 
bile kayda alınmayacak!..”

Gereğini ‹drâk Etmek ve Ona Göre 
Davranmak

Yüce Diriliş Partisi Genel Baş-
kanı Sezai Karakoç, Ramazan Bay-
ramı nedeniyle yayınladığı mesajın-
da, Ramazan ayında yaşanan yük-
sek ve ulvi duyguların yanında, 
Pakistan’daki sel felaketine işaret 
ederek, İslâm ülkesinin sahipsizli-
ğinin acısının da en yoğun şekilde 
hissedildiğini ifade etti. Pakistan’a 
gereken yardım elinin yeterin-
ce uzanmadığını belirten Kara-
koç, “İslâm Milleti kendisini bul-
masın diye dış güçler tarafından 

doğrudan ya da dolaylı yoldan tel-
kin edilen gündemlere kapılıp takı-
lıp kalan yönetimler, siyasî parti-
ler ve medya, gerçek diriliş yönünü 
tıkayan, zaman kaybından başka 
bir sonuç doğurmayan meşgalelere 
çaba sarf edip güçlerini ve halkın 
dayanma gücünü tüketiyorlar” dedi. 
 Anayasa referandumu propagan-
dalarının da “kıran kırana bir şova” 
dönüştürüldüğünü, suni bir ger-
ginlik doğurularak, “evet” veya 
“hayır” demenin neredeyse vatan 
hainliğine eş bir duruma getirildiği-
ni belirten Karakoç, referandumun 
çok da büyütülmemesi gerektiği-
ni ifade etti. Karakoç şöyle devam 
etti:  “Bizim bu konuda söyleyece-
ğimiz şudur; halkımız ve insanları-
mız, hür ve serbesttir. Hiç bir par-
tinin, kurumun ve kişinin etkisin-
de kalmadan, kendi bağımsız ira-
desiyle kendi tercihini yapacak-
tır ve zaten yapar. Önemli olan, 
zihniyet ve uygulamadır; önemli 
olan, aydın kadronun, kendi ruhu-
muz, kendi kültür ve medeniye-
timiz, kendi mantığımız, kendi 
kafamız, kendi zihniyetimiz, kendi 
ahlâkımız ve kendi felsefemiz ışı-
ğında yeni bir düzen kurması için 
mevcut yasakların kalkması gere-
ğini idrâk etmek ve ona göre hare-
ket etmektir. Sonuç olarak, halkı-
mızın referandum için sandık başı-
na gitmesi, istediği şekilde ve yönde 
tercih yapması uygun olur. Ve hal-
kımız bunu yapacak olgunlukta-
dır. Bunun ötesi, abartıdır. Medya 
ve partizan abartmalarının her tür-
lüsüne kulak asılmamalıdır. Tüm 
İslâm Milletinin Ramazan Bayra-
mını kutlar, Pakistan halkına ve 
diğer zorda kalan kardeşlerimize 
Allah’tan yardım niyaz eder ve bu 
vesileyle bütün insanlığa da haki-
kate kavuşma nasibi, barış ve mut-
luluklar dileriz.” Reeli ihmal etme-
yen ama reele de teslim olmayan 
bu dilin kendi kendini azizleştirme-

lere de açıktan angaje olmalara da 
mesafeli bir dil olduğu belirlemesini 
yapmak abartılı olmasa gerek. 

‹ktidar Yitimi (mi?)

Varlık dergisi son zamanlarda 
yaptığı gibi güncel siyasi tartışmalar 
konusunda referandum öncesin-
de de anayasa değişiklikleri konu-
sunda bir soruşturmaya yer verdi 
Eylül sayısında. “Eylül ayında yapı-
lacak referandum, Türkiye’nin uzun 
vadeli yol haritasını belirleyecek. Bu 
önemli dönemeçte siz oyunuzu hangi 
yönde kullanacaksınız? Neden?” 
sorusunun ardından Adalet 
Ağaoğlu’ndan  İnci Aral’a, Ahmet 
Ümit’ten İskender Pala’ya değin 
farklı isimlerin görüşlerini okumak 
mümkün bu soruşturmada. Tabii 
genel olarak hayır’ın güdümünde 
bir soruşturma bu. Adalet Ağaoğ-
lu, Roni Margulies, İskender Pala, 
Enis Akın dışında evet’çi yer almı-
yor bu soruşturmada. Birkaç keke-
me havetçiyi de ıskalamadan Leyla 
Erbil’den Feridun Andaç’a, Abdul-
kadir Budak’tan Mehmet Zaman 
Saçlıoğlu’na değin bütün yazarların 
hayırcı olması bir bakıma  Kema-
list/sol iktidarın kültürel alanda-
ki  ağırlığının kayboluşundan duyu-
lan bir tedirginliğin neticesi ola-
rak okunabilir.  Bu  kültürel cephe 
siyasal inisiyatifi ele geçirecek olsa 
Türkiye’nin  oldukça farklı bir yere 
doğru evrileceği muhakkaktır.

Siyasal geleceklerini, hesapla-
rını, vesayet düzeninin devamı ve 
sürekliliği üzerine kurmuş olanla-
rın tavrının edebiyat dünyasında-
ki hayırcı dilin üslupsuzlaşmasında 
başat etken olduğu  rahatlıkla ifade 
edilebilir. Evetçi dilin  bundan son-
raki tavırlarını ise iktidarla ilişkisi  
belirleyecektir. Havetçiler ve her 
türden boykotçular ise gene tedir-
ginlik ve karşıtlık üzerinden siyasal 
pozisyonlarını azizleştirmeye çalışa-
caklardır.
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ŞATIBÎ’DE
“ŞERİATIN ÜMMÎLİĞİ” PRENSİBİ

VE KUR’ÂN’I ANLAMADA
MÜŞTEREK SEVİYE

E ndülüslü büyük âlim 
Ebû İshak Şatıbî’nin 
(öl.1388) el-Muvafakât 

isimli eseri, Kur’ân’ı anlama ko-
nusunda köşe taşı niteliğinde 
bir kaynaktır. O, Kur’ân’ın ilk 
muhataplarının konumundan 
hareketle “Şeriatın Ümmîliği” 
prensibini tespit eder. “İlk mu-
hataplar ümmî olduğu için, 
kutlu İslâm şeriatı da ümmîdir” 
diyen Şatıbî’ye göre; “Şâri’ 
Teâlâ’nın şeriattan gözettiği 
maksatların gerçekleşebilme-
si için en uygun yol da budur”. 
İmam Şatıbî, bu çok önemli 
prensibi aşağıdaki delillerle te-
mellendirir:

1) Mana ve lâfız bakı-
mından bu hususa delâlet eden 
nasslar: Mesela, “Ümmî kimseler 
arasından, kendilerine âyetlerini 
okuyan, onları arındıran, onla-
ra Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir 
Peygamber gönderen O’dur.”1; 
“Allah’a ve ümmî Peygamber olan 
elçisine inanın.”2 âyetleri ile “Ben 
ümmî bir ümmete gönderildim.”3 
hadisini burada hatırlayabiliriz. 

İslâm ümmetine ‘ümmî’ den-
mesinin sebebi, daha önce ge-
çen kavimlerin ilimlerine sa-
hip olmamaları yüzündendir. 
“Ümmî” kelimesi; Arapçada 
anne anlamına gelen “ümm” 
kelimesinin ism-i mensûbudur 
ve ‘anasından doğduğu gibi ka-
lan, okuma yazma öğrenme-
yen, ilk yaratıldığı konumunu 
muhafaza eden’ anlamına gel-
mektedir. Bir hadis, “Biz ümmî 
bir ümmetiz; hesap kitap bilmeyiz. 
Ay böyledir, böyledir ve böyledir.”4 
şeklindedir. Bu hadiste Hz. Pey-
gamber (s.), “ümmîlik” vasfı-
nı açıklamış ve ondan maksa-
dın ‘hesap kitap bilmeme’ yani 
bunlarla ilgili ilimlere sahip bu-
lunmama olduğunu belirtmiştir. 
“Sen daha önce bir kitaptan oku-
muş ve elinle de onu yazmış değil-
din. Öyle olsaydı, batıl söze uyan-
lar şüpheye düşerlerdi.”5 âyetinde 
de aynı anlamda kullanılmış-
tır...

2) Ümmî peygamber Hz. 
Muhammed’in özel olarak 
Araplara, genel olarak da bü-

tün insanlığa getirdiği İslâm şe-
riatı ya ümmî olacak yani an-
laşılması ve yaşanabilmesi için 
belli bir ilim ve tahsile ihtiyaç 
duyulmayacak şekilde gelecek-
ti ya da öyle olmayacaktı. Eğer 
onların belli bir ilim, tahsil ve 
ihtisasa ihtiyaç duyulmadan 
anlayabilecekleri ve tatbik ede-
bilecekleri şekilde gelmişse, işte 
bu özelliğe şeriatın ümmî olu-
şu ya da ümmîlerin şeriatı olu-
şu denmektedir. Eğer böyle de-
ğilse, o zaman şeriatın, muha-
taplarca bilinmeyen ve anlaşıl-
mayan bir şekilde inmiş olması 
gibi bir netice lazım gelecektir. 
Bu ise şeriatın özüne, onun ko-
nuluş şekline aykırıdır. Şeriatın, 
mutlaka muhatapların anlaya-
bileceği bir şekilde olması gere-
kir. İlk muhataplar olan Arap-
lar ümmî idiler. Öyle ise on-
lara indirilen şerîat da ümmî 
olacaktı.

3) İslam şeriatı eğer Arap-
ların o günkü seviyelerinde ol-
masaydı, o zaman onlar için 
mucize olmazdı. Kur’ân’ın mey-
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dan okuyuşu karşısında: “Bu bi-
zim seviyemizde değil ki, bizim 
sözümüze benzemiyor, bizce bi-
linen türden değil; bizim sözle-
rimiz bizce biliniyor ve anlaşılı-
yor, bu ise bilinmiyor ve anlaşıl-
mıyor…” gibi ifadelerle mazeret 
belirtmeleri mümkün olur ve o 
haliyle Kur’ân onları acze dü-
şüren bir mucize özelliği arz et-
mezdi. Âyette, “Biz bu Kur’ân’ı 
yabancı bir dille ortaya koy-
saydık, ‘Âyetleri uzun açık-
lanmalı değil miydi? Bir 
Arab’a yabancı bir dille söy-
lenir mi?’ derlerdi.”6 buy-
rulmakta ve şayet Kur’ân 
Arapça indirilmeseydi, 
Arap olan ilk muhatapları-
nın haklı mazeretleri olur-
du, denilmektedir. Arap 
müşrikler, “Muhammed’e 
elbette bir insan öğretiyor.” 
deyince; Yüce Allah, “Kas-
tettikleri kimsenin dili ya-
bancıdır. Kur’ân ise fasih 
Arapça’dır.”7 diyerek iddia-
larını reddetmiştir.8

Kur’ân’ın ilk muhatap-
larının konumundan hare-
ketle yapılan bu izahlar, bu-
gün ve yarınlar için hayati-
yetini korumaktadır. De-
mek ki; kullarını en iyi bi-
len Rabbimiz, ilk muha-
tapların ümmî oluşlarını ve 
onların bilgi ve anlayış seviye-
lerini gözeterek Kur’ân’ı herke-
sin anlayacağı ortalama bir dil, 
seviye ve üslûpla indirdi ve hi-
tap tarzını da bütün zaman-
lar ve mekânlar için geçerli kıl-
dı. Dolayısıyla, Kur’ânî hitabın 

‘ümmîliğini’ ihmal ederek, şu 
veya bu mülahaza ile, onu an-
cak azınlık bir grubun anlaya-
bileceğini, halk çoğunluğunun 
ise onu anlayamayacağını iddia 
etmek, Din’i zorlaştırmak hat-
ta Kur’ân’ı halktan ve hayat-
tan uzaklaştırmak anlamına ge-
lir ki, buna hiç kimsenin hak-
kı yoktur. 

Kur’ân’ın ilk muhatapları-
nın -ve bugün de genel özel-
likleri itibariyle benzer şekilde 
Kur’ân’a muhatap olan insan-
ların- bilgi ve anlayış seviyesi-
nin Kur’ân’da gözetildiğini ör-
neklerle açıklayan İmam Şatıbî; 

Allah Teâlâ’nın, ilk muhatap-
ların anladıkları tarzda ve gök, 
yer, dağlar, bulutlar, bitkiler gibi 
bildikleri şeylerden hareketle 
tevhîd (Allah'ın birliği), âhiret 
ve nübüvvet (peygamberlik) 
delillerini getirip, onlara anla-
yacakları şekilde hitap ettiği-
ni, cennet nimetleri ve çeşitle-
rini anlatır ken de, onların dün-
yada bildikleri nimet çeşitleri-

nin kullanıldığını hatırla-
tır ve: «Onlar dikensiz sedir 
ağaçları, salkımları sarkmış 
muz ağaçları, uzamış gölge 
altında, çağ layarak akan su-
lar kenarlarında; bitip tüken-
meyen ve yasak da edil meyen 
bol meyveler arasında; yük-
sek döşekler üzerindedirler.”9 
âyetini örnek vererek şöy-
le der: “Allah bu ve ben-
zeri âyetlerde, cennet yiye-
cek ve içeceklerini onların 
bildiği türlerle açıklamıştır: 
Su, süt, içki, bal, hurma, 
üzüm ve benzeri bildik leri 
meyve ve yiyecek isimleri-
ni kullanmış; onların bil-
medikleri yabancı meyve 
ve yiyeceklerden olan ce-
viz, badem, elma, armut 
gibi isimleri kullanmamış, 
bilâkis bunları ‘meyveler’ 
kelimesi içinde mevcut kıl-
mıştır.”10

Şatıbî, bu çerçevede, 
bazı insanların zaman zaman sı-
nırı aştıklarını ve birtakım zor-
lama yorumlara başvurarak, 
Kur’ân’ı çeşitli ilimlerle telif et-
meye kalkıştıklarını belirterek 
onlara cevap verir: 

“Birçok insan Kur'ân üze-

Kur’ân’ın ilk muhataplarının 
-ve bugün de genel özellik-
leri itibariyle benzer şekilde 
Kur’ân’a muhatap olan in-
sanların- bilgi ve anlayış se-
viyesinin Kur’ân’da gözetil-
diğini örneklerle açıklayan 
İmam Şatıbî; Allah Teâlâ’nın, 
ilk muhatapların anladıkla-
rı tarzda ve gök, yer, dağ-
lar, bulutlar, bitkiler gibi bil-
dikleri şeylerden hareket-
le tevhîd (Allah’ın birliği), 
âhiret ve nübüvvet (peygam-
berlik) delillerini getirip, on-
lara anlayacakları şekilde hi-
tap ettiğini, cennet nimet-
leri ve çeşitlerini anlatır ken 
de, onların dünyada bildik-
leri nimet çeşitlerinin kulla-
nıldığını hatırlatır.
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rindeki iddialarında sınırı aş-
mışlar ve ona tabiat ilimle-
ri, matematik ilimleri, mantık, 
ilm-i hurûf vb. gibi öncekilerin-
sonrakilerin bütün ilimleri-
ni yüklemişlerdir… Kaldı ki, 
sahabe, tabiîn ve onları takip 
eden nesiller den oluşan selef-i 
sâlihîn, Kur'ân'ı ve Kur'ân ilim-
lerini, Kur'ân'da bulu nan esrarı 
en iyi bilen kimselerdi; bununla 
birlikte onlardan hiçbir kimse-
nin bu iddia doğrultusunda söz 
ettiği bize ulaşmamıştır…”11

Doğrusu, o dönemlerde ol-
duğu gibi, günümüzde de, 
Kur’ân’ı çeşitli bilimlerle telif 
etme çabalarına sıklıkla rastla-
maktayız. “Hayatın kitabı” olan 
Kitab-ı Mübîn, bugün neredey-
se bir ‘bilimler ansiklopedisi-
ne’ dönüştürülmek istenir gi-
bidir. Genelde bilimsel veriler-
den hareketle Kur’ân’ın hak ki-
tap olduğunu ispatlamak sade-
dinde gösterilen bu tür iyi ni-
yetli çabalar, çoğunlukla zorla-
ma yorumlar içermekte ve bi-
lerek ya da bilmeyerek Kur’ân’ı 

hayatın dışına itmektedir. Da-
hası, Kur’ân-ı Kerîm’i içinden 
çıkılması mümkün olmayan es-
rarengiz hesapların, rakamla-
rın, gelecek okumalarının mal-
zemesi yapmak suretiyle, O’nun 
yaşanan hayatla bağlantılarını 
büsbütün koparmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’in Dili, 
Muhataplarının Müşterek 

Seviyesini Gözeten Ortalama 
Bir Dildir

Kur’ân âyetlerine ve kav-
ramlarına, ilk muhataplarının 
ve insanların genelinin bildiği 
ve anladığı manaların dışında 
zorlama anlamlar yüklemeyi de 
Şâtıbî üstadımız doğru bulmaz. 
Ona göre; sözü doğru anlamak 
ve ona doğru anlam ve rebilmek 
için, verilecek anlamların bü-
tün Araplarca anlaşılabi lir ol-
ması gerekir. Söze gerek lafız 
ve gerekse anlam bakımın dan 
Arapların tümü tarafından an-
laşılamayan manalar yüklemek 
gi bi bir zorlama caiz değildir. 
Çünkü bütün insanlar anlayışta 

-ki teklif bunun üzerine gelmek-
tedir- aynı seviyede değillerdir, 
bir birlerine yakın da değillerdir. 
Bütün insanlar ancak müşte-
rek olan hususlarda birbirlerine 
yaklaşırlar. İnsanların dünyada-
ki maslahat ları da işte bu yolla 
gerçekleşir. Ümmî Araplar hiç-
bir zaman ne sözlerinde ne de 
işlerinde derine dalmaz, külfete 
girmezlerdi. Onlarda konuşulan 
söz, yapılan iş herkes tarafından 
anlaşılacak bir şekil ve tarzda 
idi. Dolayısıyla, eğer bu kaide-
ye riâyet edilmezse o takdirde 
Araplarca bili nen hususlar dışı-
na çıkılmış olur. O halde; Kitap 
ve Sünnet’in de bu şekilde an-
laşılması gerekir. Onlara verile-
cek anlamlar bütün Araplarca 
anlaşılabilen manalar olmalıdır. 
Bu yüzdendir ki Kur'ân yedi 
harf üzerine indirilmiş, böylece 
bütün lehçeler onda birleşmiş 
ve bütün kabilelerin onu anla-
ması sağlanmıştır.
Şatıbî, devamla der ki: “Yü-

kümlü kılma (teklif) esası da 
bu kaide dışına çıkamaz. Çün-
kü ne zayıf güçlü gibi, ne kü-
çük büyük gibi, ne de kadın er-
kek gibidir. Bunların her birinin 
geçerli olan âdet-i ilâhîye içeri-
sinde varabilecekleri son bir sı-
nır vardır. Bununla birlikte tek-
lif getirilirken bunla rın hepsi-
nin müştereken güç yetirebile-
cekleri bir seviye esas alınır ve 
artık üzerlerine konulan bu yü-
kümlülüklerle getirilen deliller, 
güzel öğütler vb. yollarla ilzam 
edilirler.” 

Allah’ın insanlara güçleri-
nin üstünde teklif yüklemesi 

Rabbimizin “Kur’ân’ın dili” olarak takdir buyur-
duğu bu “müşterek ümmî seviye”; davette, teb-
liğde, eğitimde, nasihatte esas alınmalıdır ki, Din-i 
İslâm tüm insanlar tarafından hiç zorlanmadan 
anlaşılıp kabul edilebilsin, yaşanabilsin ve böylece 
tüm insanlığın esenliğine medar olabilsin. Bu se-
viyeyi, harici şartların da etkisinde kalarak zorlaş-
tırmaya ve anlaşılmaz kılmaya hakkımız olmadığı 
gibi, yine benzer mülahazalarla basitleştirip aya-
ğa düşürmeye de hakkımız yoktur.
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halinde, kimsenin bunu engel-
leyemeyeceğini hatırlatan Şa-
tıbi; “Ancak Yüce Allah böyle 
yapmamış, onlara bildikleri yol 
ve şekillerle hitap etmiş, onla-
ra güçleri yetebilecek olan şey-
leri yüklemiş, bunu yaparken de 
içlerinde ki eğrilikleri düzelte-
cek, zaaflarını ortadan kaldıra-
cak, azim ve sebat larını artıra-
cak metotlar kullanmıştır” der 
ve bunları şöyle açıklar: “Onla-
ra hitap ederken bazen korku-
tucu bazen de müjdeleyici üs-
lup kul lanmış, bazen güzel me-
vizeler (kıssalar) anlatmak ve 
böylece ruhları nı okşamak iste-
miş; geçmiş milletlerin yaşantı-
larını anlatmış ve onlar üzerin-
deki sünnet-i ilâhînin tecellisini 
açıklamış, daha başka üslûp lar 
kullanmıştır. Böylece onların, 
eskilerin durumunu öğrenmek 
suretiyle bu tür yükümlülükler-
le sadece kendilerinin yükümlü 
tutul madığını, bu yükümlülük-
lerle herkesin mesul tutulduğu-
nu anlamala rını ve bu yüzden 
bir sıkıntı duymamalarını iste-
miş; hatta geçmiş milletlere nis-
petle yükümlülüklerinin azal-
tıldığını, ancak tahammü lüne 
güçlerinin yettiği konularda on-
larla müşterek olduklarını, fazi-
let ve sevaplarının ise katlandı-
ğını belirtmiştir. Allah her şeyi 
bilen ve her şeyi yerli yerince 
yapandır.”12

Şatıbî, buna delil olarak şu 
hadise yer verir: Rasûlüllah (s.) 
Cibril ile karşı laştı. Ona: 

-»Ey Cibril! Ben ümmî bir 
ümmete gönderildim; onlar içeri-
sinde koca karılar, yaşlı erkekler, 

çocuklar, cariyeler, hayatında hiç 
bir kitap okumamış insanlar var» 
dedi. Cibril: 

-»Ey Muhammed! Kur'ân 
yedi harf üzerine indirilmiştir.» 
diye cevap verdi.13

“Sözün özü” der Şatıbî; “bu 
konuda yapılması gereken şey, 
şeriatı anlamaya çalışırken ona 
ümmî Araplarca anlaşılabile-
cek anlamlar verilmesi ve dilin 
müşterekliğinin korunması ola-
cak; ona çoğunluğun anlamadı-
ğı anlamlar yüklenmeye kalkı-
şılmayacaktır.”14

İmam Şatıbî, bu konuda sö-
zün özünü ifade etse de, insan-
ların ortalama anlayış seviye-

sinin gözetilmesi gerektiği ko-
nusunu özel bir fasılla ele alır 
ve şu izahlarda bulunur:

“Hem itikadî hem de amelî 
mükellefiyetle rin, ümmî bir in-
sanın kavrayabileceği bir dü-
zeyde olması ge rekir ki, mü-
kellef onun hükmü altına gi-
rebilsin. İtikadî yükümlülük-
ler, kavranması kolay, akla yat-
kın olmalıdır. Öyle ki, keskin 
zekâlı olsun, kalın kafalı ol-
sun herkes tarafından anlaşı-
labilir düzeyde olmak duru-
mundadır. Çünkü eğer sade-
ce üstün vasıflı insanlar tara-
fından kavranabilecek düzey-
de ol saydı, o durumda şeriat 
ne genel olurdu ne de ümmî... 
Şu halde, şeriatın öğrenilmesi-
ni ve inanılmasını isteyerek ge-
tireceği itikâdî yükümlü lüklerin 
de mutlaka kolay, anlaşılır ol-
ması gerekir. Eğer şeriatın ge-
tireceği itikâdî yükümlülükler, 
belirttiğimiz şe kilde olmazsa, o 
zaman büyük çoğunluğa nispet-
le takat üstü yüküm lülük gibi 
bir netice lâzım gelir. Halbuki, 
şeriatta böyle bir yükümlülük 
mevcut değildir. Bu noktadan 
hare ketledir ki, şeriat Rabbânî 
konuları açıklarken anlaşılabi-
lecek bir ifade ve üslup kullan-
mış, herkesçe anlaşılamayacak 
konuları bırakmış, isim ve sı-
fatların gerekleriyle tarife çalış-
mış, (Allah'ın zâtı üzerinde de-
ğil) mahlûkât üzerinde düşü-
nülmesine teşvikte bulunmuş 
ve ben zeri tavırlar göstermiş-
tir. Bunun dışında işin karıştırıl-
masına sebep olabilecek konu-
ları da «O'nun benzeri hiçbir şey 
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yoktur»15 şeklindeki genel bir 
tenzih kaidesine havale etmiş-
tir. Akılların kavrayamayaca-
ğı konuları gündeme getirme-
miş, onlar hakkında sükût geç-
miştir...

Bu konuya ışık tutacak bir 
diğer delil de şudur: Sahabe-

nin bu tür konulara daldıkla-
rına dair bize her hangi bir bil-
gi ulaşmamıştır. Dolayısıyla bu 
konulara dalanlara, tekellüfe 
girenlere tutunabilecekleri bir 
asıl olacak onlardan gelen hiç-
bir şey yoktur. Bizzat şeriatın sa-
hibi Hz. Muhammed'den de bu 

konuda hiçbir şey gelmemiş-
tir. Sahabe neslinden sonra ge-
len tabiîn de, aynen onların yo-
lunu tutmuşlardır. Aksine Hz. 
Peygamber'den ve ashâbdan 
bu konuda bize ulaşan haber-
ler, bu tür meselelere dalınma-
ması ve onlardan uzak durul-
ması doğrultusundadır. Bir ha-
diste şöyle buyrulur: “İnsanlar 
münakaşa edip duracaklar ve bir-
birlerine: 'Allah, her şeyin yara-
tıcısıdır. Peki, Allah'ı kim yarat-
tı?' diye soracak lar.”16 Fazla soru 
sormak, faydası dokunmayacak 
hususlarda (mâlâyanî) tekellü-
fe girmek hem itikâdî konular-
da hem de amelî ko nularda ge-
nel olarak yasaklanmıştır. İmam 
Mâlik, önceki nesillerin, pratik 
bir değeri olmayan konularda 
söz etmekten hoşlanmadıkları-
nı bildirmiştir...

Buna göre, bu gibi konular-
da araştırma yapmak, çoğun-
luk insan ların anlayamayacağı 
neticeler çıkarmaya çalışmak, 
ümmî İslâm şeriatının konu-
luşunun ruh ve gereklerin-
den uzaklaşmak olur. Allah bi-
lir ya, nefisler, kendilerinden is-
tenilmeyen şeyi öğrenmek için 
gemi azıya almakta ve sonun-
da da kaçınılmaz olan karan-
lıklar içine düşmektedir… Fır-
ka ve mezheplerin tümü ya da 
büyük çoğunluğu, işte hep bu 
tür insanların, üstlerine elzem 
olmayan hususlara dalmaları 
sonucun da ortaya çıkmıştır.

Amelî konulara gelince; 
bu konular da ümmîliğe riâyet 
prensibi sonucu olmak üzere, 
yükümlülükler her kesçe belir-

gin ve açık olan şeylere bağ-
lanmış, kesin isabet istenme-
miş, işlerin yaklaşık olarak ye-
rine getirilmesi ile yetinilmiş-
tir. Meselâ, na maz vakitleri her-
kesçe gözlenebilen gölge boyu, 
fecrin doğuşu, güneşin doğuş 
ve batışı, şafağın batışı gibi hissî 
olaylara bağlanmıştır. Aynı şe-
kilde oruç hakkındaki: «Be-
yaz iplik siyah iplikten sizce ayırt 
edilinceye kadar yiyin, için…”17 
âyetindeki beyaz iplik ve siyah 
iplik kelimele rini hakikat anla-
mında anlayanlar olunca, «tan 
yerinde» kaydı getiri lerek ilâhî 
maksadın herkes tarafından an-
laşılması sağlanmıştır. Ha diste 
de hep ümmî açıklamalar geti-
rilmiştir. Meselâ: «Gece şuradan 
yönelmeye, gündüz de şuradan 
uzaklaşmaya haşladığında, güneş 
de battığında oruçlunun iftar vak-
ti girmiş demektir.”18 «Biz ümmî 
bir ümmetiz; hesap kitap bilme-
yiz. (Elleriyle işaret ederek) Ay 
böyle ve böyledir”19 «Hilâli gör-
medikçe oruca başlamayın. Onu 
görmedikçe bayram da yapmayın. 
Eğer hava bulutlu olur (da hila-
li göremezseniz) o zaman sayıyı 
(Ramazan ayını) otuza tamam-
layın.”20 hadislerini örnek ola-
rak alabiliriz. Allah bizden, ge-
rek namaz ve gerekse oruç için, 
güneşin hilâlle birlikte ayın ko-
naklarındaki seyri hesabını esas 
alma mızı istememiştir. Çünkü 
bu Araplarca bilinmeyen şey-
lerdendi, onla rın sahip oldukla-
rı ilimler arasında böyle bir ilim 
yoktu...”21

Özetle: Kur’ân, nazil olduğu 
dönemden bugüne ve yarına, 



61Umran EKİM 2010

muhatabı olan insanların müş-
terek / ortalama bilgi ve anla-
yış seviyesini esas almış ve bü-
tün insanlığın ilahi hakikatle-
ri kolayca anlayıp, o doğrultu-
da hayatlarını düzene koymala-
rı ve ebedi mutluluğa ermeleri 
için gelmiştir. Bu yüzdendir ki 
Şatıbî, İslam’da belirlenen sınır-
ların dışına çıkıp, onun vazetti-
ği şeylerin ötesini aramayı doğ-
ru bulmaz ve bu tavrın, ayak-
ların kaymasına ve doğru yol-
dan sapmaya sebep olabileceği-
ni söyler.

Kur’ân-ı Kerîm, Herkes 
Tarafından Anlaşılsın Diye 

‹ndirilmiştir

Evet, Kur’ân herkes tara-
fından anlaşılsın diye gelmiş-
tir. Bu yüzden Allah Teâlâ, 
Kitâb’ında: “Ey insanlar!” ve 
“Ey iman edenler!” diye doğ-
rudan «insanlara» ve «inanan-
lara» hitab eder; uzmanlara, 
alimlere, din adamları sınıfına 
değil. Kur’ân sayfalarını şöyle 
bir karıştıran herkes, bu gerçe-
ği kolayca fark eder. Bu tespit, 
hiçbir zaman ilim ehlinin bilgi, 
tecrübe ve araştırmalarından 
yararlanmamak anlamına gel-
mez. Ancak, tekrar hatırlatalım 
ki, Kur’ân'ın doğrudan muha-
tabı “nâs” yani insanlardır.
İkincisi; Allah âdildir ve 

asla kullarına zulmetmez. 
Kur’ân'ın bizim anlayış seviye-
mizin üzerinde, ağır ve kavra-
nılması güç bir kitab olduğunu 
söylemek ise, hâşâ Allah'a zu-
lüm izafe etmek olur. 

«Allah size kolaylık ister; zor-
luk istemez.»22 «Allah, kimse-
ye gücünü aşan bir yük yükle-
mez.»23 «Allah, dinde sizin için 
bir zorluk kılmamıştır.»24

Üçüncüsü; insanları dün-
ya ve ahiret mutluluğuna ka-
vuşturmak, onların yanlışla-
ra düşmesini önleyip iyi ve gü-
zel davranışlarda bulunması-
nı sağlamak, insan ve toplum 
hayatının her alanını düzenle-
mek amacıyla gönderilmiş olan 
bir dinin herkesçe «anlaşılabi-
lir» ve «kavranabilir» ilkeler 
ve kurallar ortaya koyması, ta-
biatının gereğidir. Kur’ân’ın me-
sajı kapalı, anlaşılmaz ve soyut 
olamaz.

Ayrıca; Kur’ân-ı Mübîn; 
apaçık ve anlaşılır bir kitâb ol-
duğunu, insanlığın kurtuluşu-
na vesile olmak için, Allah ka-
tından, tüm insanların anlaya-
bileceği şekilde basitleştirilerek 
indirildiğini sıkça ihtar eder. 
Kur’ân’ın «apaçık» ve «anlaşı-
lır» olduğu, genellikle sûrelerin 
başlarında hep tekrarlanır du-
rur. Mesela: «İşte bunlar, apa-
çık Kitâb'ın âyetleridir. Anlaya-
sınız diye onu Arapça bir Kur’ân 
olarak indirdik.»25 O, bütün in-
sanların gayet kolaylıkla anla-
yacakları, kolaylaştırılmış mesaj 
ve açıklamalarla doludur. Kav-
rayabilen ve öğüt alıp düşüne-
bilen bir topluluk için âyetleri 
birer birer açıklanmıştır.26 
Kur’ân'da insanlar için her ör-
nekten çeşitli açıklamalar var-
dır.27 «Yemin olsun! Bu Kur’ân'ı 
düşünüp öğüt almak için kolay-
laştırdık. Yok mudur öğüt alan!» 

âyeti Kamer sûresinde dört kez 
(54/17, 22, 32, 40) tekrarlanır.28

Hindistanlı âlim ve müced-
did Şah Veliyyullah Dehlevî 
şöyle der: «Bilinsin ki, Kur’ân'ın 
inmesinden maksûd, Arab'dan-
Arap olmayandan, şehirliden-
köylüden bütün insan tâifelerini 
arınmış ve hâlis kılmaktır. Bu-
nun için ilâhî hikmet, Allah'ın 
nimetlerini hatırlatıp öğüt ver-
mekte, Âdemoğullarının bil-
mekte olduklarından daha faz-
lasıyla hitab etmemeyi ve bir 
şeyi eşeleme ve araştırmada faz-
la aşırı gitmemeyi gerektirdi. 
(...) Yüce Allah, kendisinin ih-
sanı olan nimetlerden ve kud-
retinin âyetlerinden, şehirli-
bedevi, Arap-gayrı Arap her-
kesin anlamakta eşit olacakla-
rı şeyleri seçmiştir.»29

Yine Hindistanlı düşünür 
Seyyid Abdüllatif de, Kur’ân'ın 
herkes tarafından kolayca an-
laşılabilen bir kitab olduğunu 
söyler: «Kur’ân hiçbir teknik 
tabir kullanmamıştır. O, bir 
köle olarak gücü yettiğince ko-
yun sürüsünü güden cahil siya-
hi bir çocuğun bile anlayabile-
ceği bir kitaptır.»30

Şeyhülislam İbn Teymiyye, 
Külliyât’ının ‘Merakeş Fetva-
sı’ bölümünde, “Kur’ân’ı An-
lamak Farzdır” alt başlığı ile, 
Kur’ân-ı Kerim’in herkesçe an-
laşılır bir kitab olduğunu altı 
maddede ispatlar. Özetle:

1. Yüce Allah'ın insanla-
rı kendisiyle hidayete erdirdi-
ği, hakkı ve batılı, hayrı ve şer-
ri, hidayet ve dalaleti, doğruluk 
ve sapıklığı kendisiyle öğrettiği 
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Kur’ân'ı okuyanların onu anla-
maması düşünülemez. Allah'ın 
kelamını tebliğ eden kişiden 
(Rasûl’den) işitenler onu nasıl 
anlamaya çalışmasınlar ki?

2. Allah (c.c.) insanları 
Kur’ân'ı anlamaya, kavrama-
ya, incelemeye ve düşünmeye 
teşvik eder. «Kur’ân'ı hâlâ du-
rup düşünmüyorlar mı? Eğer o, 
Allah'tan başkasından gelsey-
di onda çok çelişkiler bulurlar-
dı.»31 âyeti ve benzerleri ile, ka-
firleri ve münafıkları Kur’ân'ı 
anlamaya, düşünüp kavramaya 
teşvik ettiğine göre, anlamını 
kafir ve münafıkların anlama-
sının da mümkün olduğu anla-
şılmaktadır. Kafir ve münafıklar 
onun anlamını anlayabiliyorsa, 
mü'minlerin anlaması neden 
mümkün olmasın?!

3. Yüce Allah, «Biz onu an-
lamanız için Arapça bir Kur’ân 
olarak indirdik.» «Apaçık kitaba 
andolsun ki, akletmeniz için onu 
Arapça bir Kur’ân yapmışızdır.»32 
diyerek; Kur’ân’ı anlamala-
rı ve akletmeleri için Arapça 
olarak indirdiğini açıklamıştır. 
Anlamak ve akletmek de an-
cak mânâlarını bilmekle olur.

4. Allah, Kur’ân'ı anlama-
yanları; «Onlara ne oluyor ki, 
hiçbir sözü anlamaya yanaş-
mıyorlar.»33  diyerek kınar. 
Mü'minler de Kur’ân’ı anlamaz-
larsa, Allah'ın kınadığı kâfir ve 
münafıklara ortak olurlar.

5. Yüce Allah, işitmekten 
nasipleri, mânâları anlamadan 
ve onlara tabi olmadan sade-
ce sesleri algılamaktan ibaret 
olanları kötüleyerek onları hay-

vanlara benzetir.34  O halde, ilk 
nesillerin Kur’ân'ı anlamadıkla-
rını söyleyenler, onları Allah'ın 
kötülediği bir şeyde kâfir ve 
münafıklar gibi tutmuş olurlar.

6. Ashâb-ı kirâm, Kur’ân'ı, 
tâbiîne tefsir etmiştir. Bu konu-
da ashâb ve tâbiînden nakiller 
çoktur.35

Sonuç olarak: bütün bun-
lar, Kur’ân’ın herkes tarafın-
dan kolayca anlaşılabilir bir ki-
tab olduğunu ve özellikle de 
onun ilk “ümmî” muhatapları-
nın Kitabullah’ı kolay ve doğru 
şekilde anladıklarını gösterir.
İmdi, İslâm’ın yegane kayna-

ğı olan ve diğer bütün şer’î kay-
nakların da kendisinden kay-
naklandığı Kur’ân-ı Mübîn, 
herkes tarafından kolayca anla-
şılmalıdır ki, onun esasları ko-
layca uygulanabilsin. Rabbimi-
zin “Kur’ân’ın dili” olarak tak-
dir buyurduğu bu “müşterek 
ümmî seviye”; davette, teb-
liğde, eğitimde, nasihatte esas 
alınmalıdır ki, Din-i İslâm tüm 
insanlar tarafından hiç zorlan-
madan anlaşılıp kabul edilebil-
sin, yaşanabilsin ve böylece tüm 
insanlığın esenliğine medar ola-
bilsin. Bu seviyeyi, harici şart-
ların da etkisinde kalarak zor-
laştırmaya ve anlaşılmaz kılma-
ya hakkımız olmadığı gibi, yine 
benzer mülahazalarla basitleşti-
rip ayağa düşürmeye de hakkı-
mız yoktur. 
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Hayata dair birkaç küçük not:

UNUTTUKLARIMIZ
  �

 ‘Siz kendinizi unutarak diğer insanlara erdemli olmayı mı   öğütlüyorsunuz? 
Hem de ilahi kelamı okuduğunuz halde?  Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız?’                                                                                                                                        

(Bakara/44)   

A. Vahap YAMAN

B u yazı müslüman bir ailenin iç ilişkilerin-
deki kırılmaları birlikte incelemek amacıy-
la kaleme alınmıştır. Unuttuğumuz, önem-

semediğimiz veya ihmalimizden dolayı yapamadığı-
mız pek çok pratik davranışın, güncel ve dini bil-
ginin evlatlarımıza öncelikli olarak aktarılmasının 
zaruretini hatırlamaktır. Evlatlarımıza, Yaratıcısı-
na, anne-babasına, kendisine ve topluma karşı olan 
görevlerini öğretmektir. Öğrenmeye, öğretmeye, 
eğitmeye öncelikle aile içerisinde başlamanın lüzu-
munu hatırlamak, Rabb’imizin yakıtı insanlar ve 
taşlar olan cehennemden kendinizi ve aileni-
zi koruyun (Tahrim/6) emrinin gereğini öncelik-
le kendi ailemiz içerisindeki uygulamaları birlikte 
planlamaktır.

      Anne, babalar, büyükanne, büyükbabalar, 
ağabeyler, ablalar olarak biz büyüklerin, günlük 
yaşantımızda gördüğümüz, duyduğumuz, yaptığı-
mız, yaşadığımız pek çok güzel davranışlarımıza ve 
reflekslerimize ne olduğunu gelin birlikte sorgula-
yalım. Bu davranışları unutmanın nelere mal oldu-
ğunu sizlerle birlikte hissedelim istiyorum. Çünkü 
bunların eksikliğinin sıkıntısını evinde, iş yerinde, 
mahallesinde hissetmeyenimiz, görmeyenimiz yok-
tur diye düşünüyorum.

    Toplumsal çürümenin sebeplerini hep dışa-
rıda aramak yerine, öncelikle evimize bir göz atıp 
oluşan aksamaları düzeltelim. Biliyoruz ki ‘aile; 
içerisine kralların bile giremeyeceği muhkem bir 
kaledir.’ O halde kalede açılmaya çalışılan gedik-
leri onarmaya hemen başlayalım, gedik açanla-
ra savaş açalım, oynayan kale taşlarını yerlerine 
oturtalım. Başkaları üzerinden hatırlatmalar yap-

mak yerine, ailemizin ve yaşantımızın fotoğrafını 
çekerek yuvamızda harekete geçelim. Ebeveynle-
ri olarak evlerimizde çocuklarımıza karşı yapmamız 
ve onlara aktarmamız gerekenleri gözden geçir-
menin önemini hatırlayalım istiyorum. Aynaya iyi 
bakıp kusurlarımızı görebilirsek, eksiklerimizi tespit 
edip, muhasebemizi iyi yaparsak nelerin değişece-
ğinin farkında oluruz. Başkalarını düzeltmek önce-
likle kendimizi düzeltmekten geçer. Bu bakımdan 
kendimizi ve çocuklarımızı iyi tanıyalım ki düzelt-
mek için önerdiğimiz projelerimiz doğru olsun ve 
muhataplarımıza fayda sağlasın. Hep yakındığımız: 
Bize ne oldu? Niçin bu haldeyiz? Toplum olarak 
nereye gidiyoruz? şikayetlerinin önünü kesmek, 
kendimizi ve çevremizi arındırmanın yollarını çiz-
mek en büyük arzumuz olmalıdır. 

    Bugün muhkem birer kale olan ailelerimiz 
tehdit altındadır. Aile birliğimiz parçalanmak, aile-
nin temeli olan sevgi ve saygı bağları, aile huku-
ku parçalanmak istenmektedir.  Dışarıdan yapılan 
aile bireylerini yalnızlaştırma çalışmalarına, bir de 
aile içerisinde birliği sağlamak ve korumakla görev-
li anne-babaların ihmalleri eklenince, herkes yuva-
ya yabancılaşmakta ve yuvada başkası olmaktadır.

Çocuk Eğitimi Doğumla Başlar 

Yeni bir yavrunun aileye katılımı, aileyi mutlu 
eder. Mutluluk getiren bu yavrunun doğumdan 
başlayarak hayatı boyunca kullanacağı iyi ve güzel 
davranış şekillerini ilk günden kazanacağı yer aile-
dir. Çocuğa verilmesi gereken uyarıcı temel bilgiler 
anne-baba sorumluluğundadır. Bu sorumlulukları 
yerine getirmede geç kalınmamalıdır. ‘Çocukları-
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mız daha küçük, hele bir büyüsünler zamanı gelin-
ce anlatırız, öğretiriz’ düşüncesi, çocukları başka-
larına kaptırma sonucunu doğurmaktadır. Çocuk-
larına rol model olamayan ailelerde, başkalarının 
rol model olduğunu, bunların da çocuğa kötülük-
ler aşıladığını görmekteyiz. Çocuklarımızın kötü-
lerle muhataplığını azaltmak istiyorsak, başkala-
rının işlerine ve çocuklarına ayırdığımız zaman 
kadar çocuklarımıza da zaman ve emek harcama-
lıyız. Çocuklarımızı ilgilensinler diye başkalarına 
yönlendirmemeliyiz. Dünya meşguliyetleri, iş güç, 
yorgunluk, haberleri takip etmem lazım, dizile-
rim kaçıyor gibi bahanelerle çocukların sorularına 
cevap vermekten kaçınılmamalıdır. Unutmayalım 
ki doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getir-
mediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götürme-
yeceğiz.  Çocuklarımızı başka yerlerden tat almak 
zorunda bırakmamalıyız.

   Kötülüğün de iyiliğin ki gibi kahramanları 
vardır. Kötülüğün kahramanları insana tuzak kur-
makta pek mahirdirler. Kötülüğün baş kahrama-
nının şeytan (A’raf/20) ve insanın nefsi (Nazi-
at/40-41) olduğu çocuklarımıza iyice anlatılma-
lı, her nefsin ölümü tadacağı (Enbiya/35, Al-i 
İmran/ 185) ve hesap günü (Fatiha/4), cennet 
(Nisa/13) ve cehennem (Al-i İmran/151) mutla-
ka hatırlatılmalıdır. Rabb’ine sen O’ndan hoşnut, 
O da senden hoşnut olarak dön (Fecr/27) mesa-
jının günlük hayatta hiç unutulmaması gereken 
bir duyuru olduğu, hayatın gayesinin de bunu elde 
etmek olduğu benimsetilmelidir.

Aile Birliğine Atılan ‹lk Adım

Şimdi ailenin temelini oluşturan evlilikten baş-
layarak, evliliğin ürünü olan evlatların doğumun-
dan yetişkin bir birey oluşuna kadar geçireceği 
süredeki aile içerisinde kendisine verilmesi gereken 
temel davranış ve bilgileri periyodik bir şekilde bir-
likte inceleyelim.

- Evlilik, mizaçları, özellikleri, beğenileri fark-
lı iki insanın, Allah’ın kalplere yerleştirdiği sevgi 
ve muhabbetle birbirlerine bağlanmalarıdır. İyi 
bir evliliğin iki şeye bağlı olduğu unutulmamalı-
dır:  Birincisi doğru insan olmak, ikincisi doğru 
insan bulmak.  Öncelikle kendisine eş arayanların 
düzgün bir insan olması gerekir ki kendisine düz-
gün eş arama hakkını elde etmiş olsun. Evliliklerin-
de temiz eş arayanlar eşlerinin karşısına temiz çık-

malıdır, adayın kendisi temiz olmalı, aradığı adayın 
da temiz olmasına dikkat etmeli. 

Kendisine eş arayan kız veya erkek, karşısındaki 
adayın hoşuna giden fiziksel güzelliklerinin yanın-
da dini hassasiyetlerini, ahlaki davranışlarını, aile-
ye uyumunu dikkate alarak düzgün bir hayat arka-
daşı seçmek ve yuvanın temelini atarken bunla-
rı da öncelemek zorundadır. Ruh ve huy güzelli-
ği olmadan sadece fiziksel güzelliklerin eşlerin bir 
arada kalmalarını sağlamaya yetmediği bilinmeli-
dir. 

Evlenecek adaylar gençlik tutkularının coşku-
suyla, eş olarak seçeceği kişiyi kaybederim düşün-
cesiyle kimliklerini saklamamalıdırlar. Gerçek kim-
likler gizlenerek yapılan evlilik tercihlerinin hayli 
sıkıntı doğurduğunu çokça görmüşüzdür. Kendisi-
nin içerisinde bulunduğu inanç ve kültür ortamı-
nı gizleyerek evlenen kişilerinin yaşadığı huzursuz 
ortamları yaşamamak için kendi kültür yapısını ve 
değerlerini mutlaka karşısındaki adaya ve ailesine 
aktarmalıdır. 

Yüce kitabımızda belirtilen ‘Müslüman erkek-
lerle Müslüman kadınlar birbirleriyle evlenmeli-
dirler’ kuralını hiç unutmamak gerekir. Bu tav-
siyedeki amaç eşlerin birbirleriyle inanç uyumu-
na dikkat etmelerini hatırlatmaktır. Eş seçimin-
de dindarlığın, bilginin, meşru kurallar içerisinde 
tanışmanın öncelikli kurallar olduğunu unutma-
yalım. Allah’ın kitabında bildirdiği evlenme kural-
larını daima hatırımızda tutalım. “İman etmedik-
çe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz 
bile, putperest bir kadından, imanlı bir câriye 
kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putpe-
rest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin.” 
(Bakara/221)

Evlilik gönül işidir. Gönüller birbirine ısınırsa 
evlilik gerçekleşir. Evlilikte adaylar meşru kurallar 
içerisinde birbirlerini görmelidir. Ancak aralarında 
hiçbir hukuk oluşmadan erkek ve kadının evlilik 
öncesi birbirlerini tanıma bahanesiyle uzun süre-
li birlikteliği sakıncalar doğurur. Özellikle erkeğin 
yaptığı fuhşun el kiri diye adlandırıldığı günümüz-
de kızlar bu durumdan daha da zararlı çıkmaktadır. 
Toplumumuzu yeniden şekillendirmek isteyen top-
lum mühendisliğine soyunmuş bazı odaklar evlilik 
öncesi beraberlikleri ısrarla yaygınlaştırmaya gayret 
etmektedirler. Dikkat edilmelidir.   

Tecrübeli evliler yeni evlenenlere ‘bir yastıkta 
kocayın’ nasihatleri yapmalı, iyi ve kötü günlerin 
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karı kocanın müşterek gayreti ve dayanışması ile 
sürdürülebileceği, evliliğin sabır ve tahammül yanı-
nın unutulmaması tavsiyesinde bulunmalıdırlar. 
Boşanmanın, tüm ihtimallerin ortadan kalkması 
halinde söz konusu olabileceği, boşanmanın hoş 
karşılanmayan, şüphe ile bakılan bir durum olduğu 
anlatılmalıdır. Şimdilerde ise ‘benim de param var, 
benim de işim var, kızım baban zengin hiç kah-
rını çekme hemen gel, oğlum 
ben sana yenisini bulurum hiç 
nazını çekme!’ gibi olumsuz 
tavsiyeler yapılıyor. Sonuçta 
bırakın bir yastıkta kocamayı, 
bir yastığı kirletmeye bile fırsat 
bulamadan evlilikler sone eri-
yor. Bu olumsuz tavsiyelerden 
sakınılmalıdır.

Ailenin ‹lk Meyvesi ve Onun 
Doğumla Başlayan Eğitim 

Süreci

- Evliliğin en güzel meyvesi 
olan çocuk doğar doğmaz işit-
tiği ilk ses ve söz İslamî motifli 
sesler olsun diye sağ kulağı-
na ezan, sol kulağına kâmet 
okunmalıdır. Bundan amaç 
çocuğun zihnine İslamî bilgilerin ilk tohumlarını 
atmaktır, yuvaya yeni katılan yavrunun algısına 
İslam’la ilgili notlar bırakmaktır. İnsanın eğitimi 
dünyaya gelişiyle başlar, insan konuşmadan, anla-
madan önce eğitilir.

Bir kulağına Felak, bir kulağına da Nas sure-
si okunmak suretiyle ilahi sözlerle tanışması sağla-
nır. Bu okumalar çocuğu hayatı boyunca insanların 
ve cinlerin kötülüklerinden, kıskançlıktan ve kötü 
gözlü insanların çirkinliklerinden koruma amacı 
gütmektedir. 

Yuvaya katılan yeni yavrunun şükrü olarak kur-
ban kesilir. “Rasûlüllah buyurur ki:  “Her çocuk, 
akika kurbanı ile rehinelenmiştir. Bu kurban, 
(doğumunun) yedinci günü, onun adına kesi-
lir. (O gün) saçı da traş edilir ve çocuğa isim de 
verilir.”  Cenab-ı Hakk’a aileye yeni bir yavrunun 
katılması dolayısı ile hamd edilir, hayırlı bir evlat 
olması,  salihlerden olması için dualar edilmeli-
dir. Hz. Adem ve eşinin duası hatırdan çıkmamalı-
dır.  …..ikisi de Rableri olan Allah’a dua ettiler: 

“Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, and olsun 
şükredenlerden olacağız.” (A’raf/189)

Rabb’imize bahşettiği yavru için şükür namazı 
kılınmalı, ailenin çocuk mutluluğuna eş, dost 
akrabalar hayırlı olsun ziyaretleri ile ortak olup, 
getirdikleri hediyelerle aileye katkıda bulunul-
malıdır. Çocukların üzerlerine takılan ‘maşallah’ 
yazılı künyelerle ifade edilmek istenen şey, Allah’ın 

dilediği gibi ne güzel, Allah kötü-
lüklerden korusun, Allah bize 
ne güzel bir yavru nasip etti, bu 
güzel yavruyu Allah’ın koruma-
sına emanet ediyoruz; sen koru 
Ey Allah’ım demektir. Bununla 
çocuğunun koruması ve güven-
liğinin Allah’a emanet edildiği 
gösterilmiş olur. Çocuğun üze-
rindeki ‘maşaallah’ yazılı  İslami 
motiflerle bezenmiş takı, aile-
nin fikri yapısını, temayüllerini 
çocuğu görmeye gelenlere imalı 
yoldan da olsa belirtmiş olur. 
Şimdilerde ise hiçbir anlam 
ifade etmeyen kırmızı, mavi 
renkli boncuklar takılmak sure-
tiyle çocuğumuzun kötülükler-
den ve nazardan korunacağı 

düşünülmektedir. Bu yanlışlardan vazgeçelim. 
- Çocuğa isim konulurken İslamî kimliği çağ-

rıştıracak veya geleneğe uygun isimler tercih edil-
melidir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ifadesi ile, yeni 
doğan çocuğun ebeveyni üzerinde oluşan ilk hakkı, 
kendisine konulan isimden dolayı doğan hak-
kıdır.  Ahmet, Mehmet, Fatma, Ayşe, Ali vs. 
gibi isimler çocuğun büyüdüğü zaman hangi kül-
tür ortamına ait olduğunu gösterir. Çocukları-
mızın kimlik olarak aidiyet sorunları yaşamama-
sı için kendi kültürümüzün içinden çıkan isimle-
ri koyalım. İsim kişinin aidiyeti ile ilgili ilk ipuç-
larıdır. Dikkat ederseniz sonradan hidayete ulaş-
mış farklı ırk ve milletlerden insanın ilk yaptığı şey 
hemen adını değiştirmek olmuştur. Hanslar, Mari-
alar, Moizler hidayetten sonra İsmail, Muhammed, 
İsa, Meryem olmuştur. Elde ettikleri yeni kimliğin 
isimlerini kuşanmışlar. Yaşadıkları eski dini ve kül-
türel ortamın isimlerini terk edip, yeni kimlikleriy-
le anılmaya başlamışlardır.  

Maalesef son zamanlarda Cansu, Birsu, Doğa, 
Meri, Melis vs. gibi kimi anlamsız, kimi de hırıs-
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tiyan kültürüne ait isimleri, müslüman ailele-
rin çocuklarında isim olarak görmekteyiz. Bu, 
Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya ben-
zer.  Müslüman ailelerde böyle isimlerin konulması 
çocukları ileriki yaşlarda kimlik bunalımına itebilir. 
Çocukların insiyatifleri olmadan kendilerine veri-
len yabancı isimlerin ileriki yaşlarda çocuğu kimlik 
ve kültür erozyonuna uğratmaması için kendi kül-
türümüzün içinden çıkan isimler koyalım. 

- Çocuk yavaş, yavaş kendini ve çevresini 
tanımaya başlayınca sağ işaret parmağını kaldı-
rıp: ‘Allah bir’, denilerek Allah’ın bir olduğunu 
belirten işaret yaptırılır. 
Buradaki amaç çocuğun 
zihnine bir olan, yaratıcı-
nın, Allah’ın isminin nak-
şedilmesidir. Her şey çok-
tur. Ama Allah bir tanedir 
inanışını kavratmaktır. 
Allah’ın ortağı, eşi ben-
zeri olmadığını, her şeye 
tek başına güç yetiren bir 
varlık olduğunu çocuğun 
zihnine yerleştirmektir. 

Kelime-i Tevhid diye 
bildiğimiz Lailahe illallah 
kavramı mini minnacık-
ken istem dışı da olsa kav-
ratılmalıdır. Böylece çocu-
ğun daha sonraları seçip 
uygulayacağı dinin kurallarını koyan, kendisini 
de yaratan, bir olan yüce yaratıcıya ulaşmasında 
yardımcı olacak bilgi kırıntılarını çocuğun zihnine 
yerleştirmektir. Bunları uygulamaktan geri kalma-
yalım. Unutmayalım ki öğretmesini ve uygulaması-
nı geciktirdiğimiz her kuralın yerine başkaları tara-
fından, hiçte istemediğimiz bize yabancı kuralların 
konduğunu içimiz acıyarak seyrederiz.

- Çocuk sevilirken seni verene kurban olayım 
denilir. Böylece Yüce yaratıcının, ‘insanı en güzel 
şekilde yarattık.’ (Tin/4) ifadesine vurgu yapı-
lır. Allah’ın diğer yaratıklar içerisinde insanı daha 
güzel, daha şerefli yarattığı hatırlanmalı, Allah’ın 
verdiği nimetlerin içerisinde insanı en çok mutlu 
eden çocuk için O’na hamd etmenin ve şükretme-
nin gerekliliği vurgulanmalıdır. Hamd ve şükrün 
kainatın sahibi olan Allah’a karşı yapılması gere-
ken bir kural olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

Maalesef sevgi adına; annen baban sana kur-

ban olsun, yoluna kurban olayım yavrum, gibi hede-
fini sapmış ifadeleri duymaktayız. Can ancak Allah 
yolunda feda edilir. Yanlış ifadelerden uzak duralım.

- Çocuğa yemeğe veya bir işe başlamadan önce 
besmele ile başlaması hatırlatılmalıdır. Yemeğe, 
işe besmele ile başlamanın o işi kolaylaştıracağı, 
her işe Allah’ı anarak başlamanın ve O’nu daima 
hatırlamanın lüzumu öğretilmelidir. Allah’ın adıy-
la başlanılan her şeyin güzel olacağı vurgulanmalı-
dır. Bir işe başlarken  O’ndan yardım dileyerek ve 
işin hayırlısını nasip etmesini istemek çocuklarımı-
za hatırlatmamız gereken en temel kurallardandır. 

Bu öğütleri her daim yapıp 
besmelenin günlük hayat-
ta her alanda sıkça kulla-
nılan bir başlangıç anah-
tarı olduğu kavratılmalıdır.

Sağ elin yemekte ve 
hayatın diğer alanlarında 
kullanılması, sol elin ise 
burun ve tuvalet temizli-
ğinde kullanılması gerek-
tiği tembih edilmelidir. 
Bu hatırlatmaları ne olur 
küçümsemeyelim. Dikkat 
ediyorsunuzdur, televizyon 
dizilerinde sürekli  sol elle-
riyle çatal, kaşık kullana-
rak yemek yiyen insanlar 
gösterilmekte, bu şekilde 

yemek yenmesini seyreden çocuklarımız batı tipi 
ve bizden olmayan yemek yeme tarzıyla karşı kar-
şıya kalmaktadırlar. Büyük küçük demeden bütün 
değerlerimize ve yaşam biçimimize açılan savaşı ne 
olur iyi kavrayalım. Mücadelenin top yekün oldu-
ğunu unutmayalım. 

- Yemekler mutlaka birlikte yenmelidir. Aile-
deki bütün fertler bir araya gelmeden yemeğe baş-
lanmamalıdır. Yemeği herkesin kendi önünden 
yemesi, yemek seçilmemesi, sofraya konulan her 
şeyin Allah’ın nimeti olduğu, bu nimetleri bize 
verdiği için Allah’a şükretmemiz gerektiği vurgu-
lanmalıdır. Ağzı açık yemek yenilmemesi, yemek-
te konuşulmaması, bir bardak suyun tek nefeste 
tüketilmemesi, yemeğini bitirenin sofradan tek tek 
kalkıp gitmemesi, yemek duası yapıldıktan sonra 
sofranın terk edilmesi öğütlenmelidir ve özellikle 
çocuklara dua ettirilerek, Allah’a verdiği nimetler 
karşılığında şükretmeyi alışkanlık haline getirmesi 



67Umran EKİM 2010

■ Unuttuklarımız

sağlanmalıdır. Birlikte yemek, işleri, okulları vesile-
siyle gün içerisinde bir araya gelemeyen aile fertle-
rini sofrada bir araya getirerek aile birliğini sağlam-
laştırmaktadır.
Şimdilerde bazı anneler çocuklarını sofraya 

çağırarak ailecek yemek yemelerini sağlayacak 
yerde, yiyecekleri tepsilere koyarak, televizyon sey-
reden, bilgisayarda oyun oynayan çocuklarının aya-
ğına götürmektedir. Bu davranış istemeden aile 
birliğine darbe vurmaktadır. Bu durum aile fert-
lerinin sofrada bile bir araya gelememesine sebep 
olmakta, aileyi bireyselleştirmektedir. Sofra birliği 
yerine, ayaküstü yemek yeme alışkanlıkları, çocuk-
larımızı sağlıksız, aceleci, doyan, atıştıran, tıkıştıran 
obezler ordusu yapmaktadır.

 Bunlardan korunmak için anne babalar sofra 
kurallarına öncelikle kendileri uymalıdır. Babalar 
mecburi sebepler dışında akşam yemeklerini evde 
aileleriyle birlikte yemelidirler. İşimizi, çevremizi, 
partimizi, spor kulübümüzü, cemaatimizi düşünür-
ken evlerimizi, çocuklarımızı unutmayalım. Evleri-
mize, çocuklarımıza zaman ayıralım. Çevremizden 
önce evlerimizi eğitelim. Evlerimizde sağladığımız 
başarıyı çevreye uygulamak daha kolaydır. Evleri-
mizi ihmal edersek oluşan boşluktan birileri evimi-
zin içine girer ve istemediğimiz işler yaptırır. Maa-
lesef sonunda da üzülen biz oluruz. İhmal ettiği-
miz evlerimizde kural koyanların başkaları olaca-
ğını aklımızdan çıkarmayalım. Sofra adabını ihmal 
etmeyelim. Her yemekten sonra şükretmesini bile-
lim aile fertlerine de şükrü öğretelim.

- Kutsal değerlere saygı göster, ezan okunur-
ken toparlan, anne babayı say, büyüklerin yanın-
da düzgün ve terbiyeli davran gibi öğütler çocuk-
lara öğretilen ilk kurallar olmalıdır. Bu tavsiyelerin 
ihmali sonucunda bu gün evinde, iş yerinde ezan 
okunurken kendine çeki düzen vermeyip, yatar 
pozisyonda kalmaya devam eden, anne babasından 
yattığı yerden ekmek, su isteyen, kendisinden bir 
şeyler istediğinizde, ‘Şimdi zamanı mı? Bu zaman 
da böyle şeyler ha! Geç onları geç, onlar eskiden-
miş, o sizin zamanınızdaydı.’ sözleri duyulmaktadır. 
Bu davranışlar nesillerin çürümesine sebep olmak-
tadır. Eminim ki kendi evinizi gözden geçirdiği-
nizde bu davranış bozuklulukları hususunda, ‘aaa 
bizim evde de aynı şeyler oluyor’ dediğinizi duyar 
gibi oluyorum. Kendimize ve değer verdiğimiz şey-
lere saygı duyulmasını istiyorsak çocuklarımızdan 
ilgimizi esirgemeyelim.

- İlkokul öncesi ve ilkokul çağlarında İslamî bil-
gileri ve Kur’ân’ı öğretme çalışmaları yapılmalıdır. 
Kur’ân okumasını çocuklarımıza küçük yaşlarda 
mutlaka öğretmeliyiz. Günlük ibadetlerde okunan 
kısa sureleri ezberlemelerini sağlamalıyız. Büyüdük-
leri zaman da anlamlarını öğrenerek, yaratıcının 
insanı nelerle sorumlu tuttuğunu kolaylıkla kavra-
maları için çocuklarımızın Kur’ân’la olan arkadaş-
lıklarını artırmalıyız. Kur’ân’ın Allah’ın insanlara 
yazdığı birer mektup olduğu çocuklara kavratılma-
lı, bu mektubun okunma şekli öğretilmelidir.

Evler adeta birer Kur’ân öğrenme merkezle-
ri olmalıdır. Anne babalar hem kendileri Kur’ân 
okumalı hem de çocuklarının okumalarını dinle-
melidir. Herkes evinde kendisinin kaç yaşların-
da Kur’ân öğrenmeye başladığını hatırlayıp en 
azından kendi çocuklarını da o yaşlarda eğitmeli-
dir. Günümüzde bu çalışmaların İslamî hassasiye-
ti yüksek olan ailelerde bile ne yazık ki azaldığı-
nı gözlemlemekteyiz. Herkes evindeki çocukları-
nın Kur’ân bilgilerini kontrol etmelidir. Toplumu-
muzda Kur’ân eğitimi yaz aylarında Kur’ân kurs-
larında yapılmaktadır. Ancak şunu da unutmayın 
ki ülkemizde Kur’ân eğitiminin ilkokulu bitirme-
den yapılamayacağı belirlenmiştir.  28 Şubat 1997 
post modern darbesinin sonunda kurulan siyasal 
iktidar tarafından yasaklandığını asla unutmaya-
lım. Bu günlerde gençlik dönemlerini yaşayan deli-
kanlılarda gözlemlenen dini bilgi ve Kur’ân okuma 
eksikliği bizleri bir miktar daha gayrete getirme-
lidir. İnananlar evlerini Kur’ân eğitim merkezle-
ri haline getirerek bu eksikliğin önüne geçebilirler. 
Çocuklarının bu eksikliklerini kapatabilirler. Konu 
önemlidir. İhmale gelmez. Namaz kılmaya yetecek 
kadar kısa sureleri bile öğretmediğimiz yavruları-
mızın hesabını vermeye hazır olalım. Onların iba-
det eksikliklerinden sorumlu olduğumuzu hiç ama 
hiç unutmayalım.

Kur’ân insanların hayatını tümden değiştiren 
bir kitaptır. Cezbecidir, gereği gibi okuyanı, anla-
yanı kendisine aşık eder. Kur’ân insanlara yepye-
ni bir hayat tarzı teklif eder. Bu teklif edilen hayat 
tarzı hem bu dünyada hem ahiret de insan mutlu-
luğunu arttırmayı hedeflemektedir

 * Siz çocuğunuzu terbiyeli yapmazsanız, başka-
ları çocuğunuzu terbiyesiz yapar.

* Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde 
genellikle bedava verilir. Kıymeti bilinmeli!
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Metin Önal MENGÜŞO⁄LU

M üslümanların fıkhında 
ferdin en önemli sıfa-
tı mükelleftir. Yeni 

Türkçede sorumlu kişi demektir 
bu. Mükellef, bir yükümlülüğün 
altına gönül rızasıyla giren kişi-
dir aynı zamanda. Eğer ortada bir 
zorlama, dayatma varsa o zaman 
mükellef yerine esir, köle, cariye 
gibi kelimeler kullanılır. Çünkü 
mükellef hür kişinin sıfatıdır. Yine 
aynı fıkıh, hür olmasına rağmen 
şu üç kişiden mükellef sıfatını 
geçici olarak kaldırmıştır: büyü-
yünceye kadar çocuk, ayılıncaya 
kadar sarhoş ve uyanıncaya kadar 
uykudaki kimse. Bu üç hal üzere 
bulunan hür kimselerden sorum-
luluk geçici bir surette kaldırıl-
mıştır. İlahî Vahyin son metninde 
alkollü içeceklerin yasağı belki de 
bu sebepten tedrici bir yol izlemiş-
tir. “sarhoşken namaza yaklaşma-
yınız” (Nisa:43) ihtarı bize bunu 
göstermektedir. Bu üç halin dışın-
da kalan müminler sorumlu sayı-
lırlar ve davranışlarında (Allah’ın 
fıtratlarına kodladığı bir alın yazısı 
veya başkaca bir zorlayıcı güç de 
yoktur) hürdürler. Seçimlerinin 
rengine göre hesap vereceklerdir. 

Doğru Dürüst Bir Zihniyet Tezkiyesi

Mükellef, fücura da takvaya 

da mülhem olarak (Şems:8) açık 
bırakılmış bulunan fıtratının bir 
gereği olarak araştırma ehlidir. Ne 
var ki Müslüman memleketleri 
dolduran ahalinin büyük çoğun-
luğunda gözlemlenen mukallitlik, 
tersine bir görüntü arz etmekte-
dir. Ezberci, şerhci, haşiyeci insan-
lar davranış ve düşüncelerinde 
kopyacılıktan öteye geçemezler. 
Öz güvenlerini çoktan yitirmiş bu 
çeşit insanların üretici, yaratıcı 
soluğu kesilmiştir. Bu anlayışın 
yanlış kader telakkisiyle bir alakası 
vardır diye düşünüyorum. Kemal 
Tahir’in Karılar Koğuşu kitabın-
da Mazmanoğlu Hacı Abdullah 
diye katil, tecavüzkâr, cani bir 
adam vardır. Romandaki adıyla 
İstanbullu hoca yani Kemal Tahir 
ile aynı cezaevinde yatmaktadır. 
Malum, İstanbullu Hoca’nın suçu 
komünistliktir. Romanda anlatıl-
dığı kadarıyla aynı koğuşta kalan 
bu iki mahkûm, sıklıkla beraber 
olmaktadırlar. Mazmanoğlu, yap-
tıklarından pişmanlık gösterisin-
de bulunan, hapishanede namaza 
başlamış bir tiptir. İstanbullu Hoca 
ise sürekli okuyup yazan birisidir. 
Bir diyaloglarında biraz da küçüm-
seyici bir dille katile yaptıkları-
nın sebebini soran Hoca, “sorma 
begim bütün bunlar Allah’tan” 
şeklinde cevaplar alır. “Neden 

öldürdün, neden tecavüz ettin, 
neden çaldın?” ve benzeri her sua-
lin cevabı “Allah’tan” olunca, bu 
sefer Hoca: “Sizin Allah’ınız hiç 
iyi iş yapmaz, yaptırmaz mı?” diye 
sorar. Mazmanoğlu’na göre olup 
bitenler Allah’tandır, kaderdir, 
alın yazısıdır. Peki, sahiden böyle 
midir? Kendi cürümlerini, kusur-
larını durmaksızın Allah’a yük-
leyen bu şark ahalisi ne zaman 
doğru dürüst bir zihniyet tezkiye-
si yapacaktır? 

Müslümanların hukuk yerine 
daha doğru bir tercihle kullan-
dıkları fıkıh bilgisi insana boşu-
na mı mükellef sıfatı takmıştı? 
Besbelli ki bir nice zamandan bu 
yana toplum, belki biraz da yöne-
tici ve çıkarcı kanaat önderleri-
nin göz yummasıyla, mükellef kav-
ramı ile tebaanın yerini değiştir-
miş. Mükellef, davranışlarında 
hür olan insanın sıfatıyken, tebaa, 
salt itaat eden anlamı taşımakta-
dır. Ahaliye düşünmek, üretmek, 
yaratmak, davranışlarını kontrol 
etmek sorumluluğu vermek yerine, 
talimatla onları itaate çağırmak 
daha kolay ve emniyetli görün-
müştür. Bununla insan fıtratını 
bile bozduklarının farkına varma-
yan, varsa da buna aldırmayanla-
rın vebali çok olsa gerektir. 

Mukallit, bir boyunduru-

BİTKİSEL

HAYAT
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■ Bitkisel Hayat

ğu bulunan kişidir. Boyunduruk 
kim tarafından takılmış ve çekil-
mekteyse kişi o istikamete yöne-
lir. Oysa mükellef aynı zamanda 
direnen, isyan eden, itiraz eden-
dir. Tebaa, güce hayran olan 
kişidir. Tebaanın karakteri kor-
kaklıktır. Öyle ki kimilerinden 
sanki Allah’tan korkar gibi hatta 
daha şiddetle korkarlar. (Al-i 
İmran:175) Kuru ve kör disip-
lini sevdiği gibi tebaa hiyerarşi-
ye de bayılır. Kendisine birile-
rinin biçtiği rolü benimser, asla 
farklı bir rol kapma peşine düş-
mez. Bahsi geçen hiyerarşi de, 
deyim yerindeyse simetrik bir 
hiyerarşidir. Toplumdaki her fer-
din her yönüyle birbirine benze-
mesine çalışır, bunu başarmakla 
övünür. Zeytinyağı kutusu yahut 
gazoz şişesi gibi insanları birbi-
rine benzetip, raflara dizecektir 
sanki. Müslüman dünyada bunun 
büyük ölçüde başarıldığını gözle-
mek mümkündür. 

Mükellefin Farkı ve Onuru

Kaba disiplin ve hiyerarşi sev-
dası bando, üniforma, resmi geçit, 
saygı duruşu gibi ritüellerin kolay-

lıkla benimsenmesini sağlamıştır 
mukallit toplumlarda. Esasen ilkel 
toplumlar şölenlerden, törenler-
den iş yapmaya vakit bulamaz-
lar. Ne iş yapabilir, ne düşünebi-
lir, böyle toplumlar ne de üretip 
yaratabilirler; yalnızca öteden beri 
geleni sürdürmeyi marifet sayar-
lar. Fertler birer gösteri sanatkârı 
gibi adeta, podyumda, sahnededir-
ler. En iyi saygı duran, en iyi yürü-
yen, amirlerince takdir görür, göze 
girer, iltifatlar, rozetler, madalya 
ve plâketler kazanır. 

Sakin, sadık, şerefli ve dürüst 
kimseler olarak anılırlar. Hiç 
özgün konuşma, düşünme, üretme 
ve yaratma peşinde olmadıkların-
dan böyleleri hiç yanılmazlar da. 
Dürüstlükleri oradan gelir. 

Mükellefin farkı ve onuru 
burada yatmaktadır ki o, davra-
nışlarının yaratıcısı olduğunu bilir. 
Bunda azami titizlik gösterir. Asla 
körü körüne bir inanca ve itaa-
ta itibar etmez. Yanılmaktan kor-
karak davranmaktan çekinmez. 
Bilir ki eğer yeryüzündeki insanlar 
günah işleyip de Allah’tan af dile-
yecek olmasaydılar, Allah başkaca 
günah işleyip tövbe edenler yara-
tırdı. İnsan elbette hataya düşebi-

lir. Önemli ve değerli olan hata-
dan dönmesini bilmektir. Mümin 
mükellef için yegâne otorite ve 
itaat mercii Allah’tır. Oysa mukal-
lit Allah ile birlikte nice otori-
teler bulmakta mahirdir. Mümin 
şefaatçi, yardımcı, destekçi, yara-
tan, yaşatan, öldüren olarak yalnız 
Allah’ı bilir. Oysa mukallidin şefa-
atçisi çoktur. Hidayet rehberi ola-
rak gönderilmiş bulunan Kur’an-ı 
Kerim bile mukallidin eline almak-
tan sakındığı bir nesneye indirgen-
miştir. Onlar ellerine almasın diye 
geçmiş Mushafların sırtına içeri-
sinde “dokunamazlar” (Vakıa:79) 
ifadesi bulunan ayet yazılarak, 
insanlar kitaptan uzaklaştırılmış, 
ürkütülmüştür. Onu yalnızca hal-
kın itibar ettiği önderler, büyükler 
okuyup anlayabilir ve halk ancak 
onların öğretisi miktarınca ona 
yaklaşabilirdi. Kur’an’ı tek başı-
na okuyanın sapıtacağını söyleyen 
kanaat önderleri vardı bu toplum-
da. Kur’an yerine kendi kitapları-
nı önerirlerdi; sanki kendi kitapla-
rı insanları saptıramazmış gibi. 

Bir mesel gibi anlatılır, denilir 
ki yetmiş sene kölelik yapmış bir 
adam, yetmişinci sene azat edili-
yor, hadi serbestin, hürsün denili-
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yor. Ardından da en büyük özlemi, son arzusu nedir 
diye soruluyor. Son arzusu olarak kendisine bir köle 
edinmek istediğini söylüyor. Sanki bu mesel teba-
anın karakterini yansıtmak bakımından bize kimi 
ipuçları vermektedir. İşte tebaa karakteri budur. Ya 
köle olur ya da köle edinir. İnsanın hiçbir bakım-
dan hür yaratıldığını bilmemiş, benimsememiştir. Bu 
bir ruh halidir. Bir zamanlar ülke tek parti diktasın-
dan çıkıp çok partili hayata geçmişti. Particilik kısa 
sürede sepici bir hastalık gibi insan-
ların ruhuna işlemeye başla-
mıştı. Güya takva sahibi kimi 
mukallitlerin bu hastalıktan 
kendilerini koruduklarını gös-
termek için “hangi partiden-
sin” sualine “ben ekmek parti-
sindenim, hangisi bana ekmek 
veriyorsa onu tutarım” dedik-
lerini hatırlarım. İşte size bir 
başka mukallit portresi daha; 
Müslüman mahallesinde 
materyalist görmek isteyenle-
re tipik bir örnek.  

Mükellef kişi oysa ekmek-
ten çok hürriyete değer verir. 
Yeri gelir ekmeği iter, hürriye-
ti ister. Müslümanların geliş-
tirdikleri fıkhın bir başka ilke-
sini hatırlayalım. Denilir ki 
İslâm, fiilî savaşı, zulmü önle-
mek, bâtılı sindirmek ve en 
çok da insanların hür biçim-
de dinlerini seçebileceği orta-
mı oluşturmak maksadıyla caiz 
görür. İnsanlar, demek ki arzu 
ettikleri dini, yolu serbestçe 
seçebilsinler diye gerektiğin-
de savaşılacaktır. Yoksa baş-
kasının elindeki ekmeği almak için savaşmak, ancak 
vahşi hayvanlara yaraşır. Hürriyet elbette ekmekten 
önce gelir onurlu insanın vicdanında. 

Tebaa kendini, geçmişini, kazanımlarını tarihe, 
hükümdarlara, velilere, büyüklere borçlu olduğunu 
sanan şaşkın adamdır. Oysa mükellef mümin bütün 
hayatını yalnız Allah’a borçlu sayar. Devletin, mül-
kün, hükmün sahibi olarak yalnız Allah’ı görendir 
mümin mükellef. Mukallit ise bunu türlü kimseler ile 
Allah arasında pay etme telaşındadır. Son tahlilde 

mükellef kişinin umumiyetle iktidarlarla barışık yaşa-
dığı pek görülmemişken, mukallitlerin bariz vasfı, 
her iktidar ve güç sahibiyle iyi geçinmektir denebilir. 
Mukallit, kendisini yönetmeye kalkışan zalim, fasık, 
facir de olsa ona itaat etmeye alışmıştır. Oysa mükel-
lefin tavrı daha nettir, o der ki: “En büyük cihat, 
zalim sultana karşı Hak’kı söylemektir.” Bu iki hayat-
tan birisi insani, diğeri bitkiseldir. 

Hürriyet kelimesi mukallit camia üzerinde ürper-
tici bir etkiye sahiptir. Sultan 2. 

Abdulhamit’ten bu yana hür-
riyete karşı mesafeli duruş-
lar sergilenmektedir. Çünkü 
ilkin onun döneminde çokça 
kullanılarak Sultanın dev-
rilmesine sebebiyet vermiş-
tir. Oysa kelimenin kökü-
ne baktığınızda onun masu-
miyetini rahatlıkla görüyorsu-
nuz. Nedir Hürriyet? Fıtratın 
kendine yabancı olan bağlar-
dan kurtulmasıdır. Bizim çağ-
rımız, insan fıtratının böyle 
bağlardan kurtulmasına yöne-
lik bir çağrıdır. Yaratıldığı 
gibi, halk edildiği gibi kalma-
sı, bunu sürdürmesi, mayasına 
kodlanan seçme yetisini yitir-
memesidir. Kendini, kendi 
eliyle kör düğüm etmemesi-
dir. Kelimenin aynı kökünden 
türemiş ‘muharrir’ kelimesi 
ne güzel örnektir. Muharrir, 
cümleyi bütün anlaşılmazlık-
lardan arındırarak en iyi anla-
şılır hale getiren kişi, bugünkü 
dilde yazardır. Düğümlerden, 
dehlizlerden, mağaralardan, 

karanlıklardan, anlaşılmaz ve vicdana aykırı bağımlı-
lıklardan insanı kurtaran nedir? Müslüman’ı mükel-
lef olarak sıfatlandıran fıkıhtır, yani karşılaşılan her 
durumda ince anlayış sahibi olma cehdidir. Ezcümle 
kişinin leh ve aleyhindekine bilme gayretidir.

Düzeltme: Üniforma ve Rozet başlıklı yazımda adı geçen 
tuğgeneral İbrahim Ethem Aral’dır.

Okul komutanı ise Teoman Koman idi. Teoman Koman 
adı sehven garnizon komutanı olarak yazılmıştır.

Mükellef kişi oysa ekmekten 
çok hürriyete değer verir. 
Yeri gelir ekmeği iter, hür-
riyeti ister. Müslümanların 
geliştirdikleri fıkhın bir 
başka ilkesini hatırlayalım. 
Denilir ki İslâm, fiilî savaşı, 
zulmü önlemek, bâtılı sin-
dirmek ve en çok da insan-
ların hür biçimde dinlerini 
seçebileceği ortamı oluştur-
mak maksadıyla caiz görür. 
İnsanlar, demek ki arzu ettik-
leri dini, yolu serbestçe seçe-
bilsinler diye gerektiğinde 
savaşılacaktır. Yoksa başka-
sının elindeki ekmeği almak 
için savaşmak, ancak vahşi 
hayvanlara yaraşır. Hürriyet 
elbette ekmekten önce gelir 
onurlu insanın vicdanında.”
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Serkan YORGANCILAR

İKİ SEMBOL SİNEMA AKIMI : 

MİLLİ SİNEMA VE

ULUSAL SİNEMA

M illi Sinema ve Ulusal 
Sinema tartışmala-
rı özellikle yetmişli yıl-

larda ülkemizde iki farklı sinema 
akımının  yönelimlerini belirleyen 
isimlendirmeler olmuştur. Milli 
Sinema denilince Yücel Çakmaklı, 
Ulusal Sinema denilince de Halit 
Refiğ akla gelir. Ne yazık ki bu iki 
usta yönetmeni de yakın zaman-
da kaybettik. Her iki yönetmenin 
de dünya görüşleri, sanat anlayış-
ları ve sinemayı yorumlama biçim-
lerinde farklılıklar olsa da en 
büyük ortak özellikleri, sinemayı 
Türk toplum yapısının dokusuna 
uygun bir araç olarak kullanma-
ya çalışmış olmalarıdır. 

Milli Sinema Kavramı

Yücel Çakmaklı, milli sine-
ma kavramını ilk olarak 1964 
tarihinde Tohum dergisinde 
“Milli Sinema İhtiyacı” baş-
lıklı yazıyla ortaya koymuştur. 
Sinema olarak gösterilen yapıtla-
rı sert bir dille eleştiren yazıda, 
estetik kaygılardan uzak, tamamen 
ticari kaygılarla çevrilen ve ama-
cın sadece para kazanmak oldu-
ğu melodramlar, taklit usulü çev-
rilen filmlerin yeterli olmaması-
nı eleştirir. Çakmaklı bu yazısın-

da ilk defa olarak ta milli sinema-
nın ana özelliklerinin çerçevesini 
çizer. Ona göre manevi değerleri 
her şeyin üstünde tutan Müslüman 
Türk milletinin, Anadolu gerçek-
lerini yansıtan filmler milli sine-

ma olarak isimlendirilecektir. 
“Birleşen Yollar” filmine baktığımız 
zaman, Türk ve Müslüman olma-
nın erdemleri hatırlatılır, maddi 
olan zevklerin ve ihtiyaçların dışın-
da insan gerekliliklerinin olabilece-
ği vurgulanır. Şule Yüksel Şenler’in 

“Huzur Sokağı” romanından sine-
maya uyarlanan “Birleşen Yollar”, 
fakir Müslüman erkek ve zengin 
kız etrafında dönen bir aşk hikayesi 
üzerine kurulan, aşkın imkansızlaş-
tığı noktada maddi olanın reddedi-
lerek manevi olanın yüceltildiği bir 
filmdir. İslamcı kesimin bir bölü-
mü, bu dönemde çevrilen filmle-
rin konu ve içeriklerinin bir bölü-
münde dinsel imgeler taşımasının 
yeterli olmadığını, asıl olanın sine-
mayı İslami kimliğe büründürecek 
olan özün yansıtılabilmesi olduğu-
nu belirterek milli sinemayı eleş-
tirmişlerdir. Her zamanki gibi bu 
eleştiriyi yapanlar ortaya bir şey-
ler koyma başarısını göstereme-
mişlerdir.

Milli sinemanın babası ola-
rak anılan Yücel Çakmaklı, 
1937 yılında Afyon’da doğ-
muştur. Sinemaya olan ilgi-
si sayesinde sinema ile ilgi-
li dönemin tek fakültesi olan 

İktisat Fakültesi Gazetecilik 
Enstitüsü’ne kayıt yaptırır. 1963 
yılında editörlüğünü Tarık 
Buğra’nın yaptığı Yeni İstanbul 
gazetesinde yazmaya başlar. 1963-
1970 yılları arasında 50’ye yakın 
filmde yönetmen yardımcılığında 
bulunur. 2002 yılında verdiği bir 
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röportajda Bülent Oran'ın yönet-
men Yücel Çakmaklı hakkında 
söylediği sözler oldukça anlamlıdır:

 «Çocukluğu ve ilk gençliğinde 
aldığı altın tecrübelerle Türk sine-
masının en otantik yönetmenlerin-
den biri olmaya hak kazandığı söyle-
nebilir. Yücel Çakmaklı muhafazakâr 
kesimin fedakâr ve rakipsiz bir sine-
macısıdır. Birçok ilke imza atan ve 
çok değişik konuları filmleştiren çalış-
kan bir yönetmendir. Ne yazık ki 
büyük orijinalitesinin hiç kimse far-
kında değil gibidir. Kadir kıymet bil-
meyen sağ kesimin yeterince üstün-
de durmadığı bir sinema adamıdır. 
Aşırı tevazuu yanlış yorumlanmak-
tadır. Umarım bu büyük tevazuun ve 
sabrın mükafatını görür” demiştir.

Milli sinema anlayışının temel 
savı, milli düşüncelerin ve milli 
bakış açısının sinema diliyle akta-
rımıdır. Öyleyse buradaki milli 
düşünce ve milli bakış açıları kav-
ramları nasıl tanımlandırılacak ve 
bu tanımlar üzerinde nasıl bir ortak 
görüş benimsenecektir. Bu gerçek-
ten zor bir durumdu. Çünkü bu 
kavramların içlerini doldurabilmek 
için bütün bilgi disiplinlerinin har-
manlanması gerekecekti. Burada 
iki unsur öne çıkmak zorunda-
dır. Birincisi gerçektir, ikincisi bu 
gerçeği yorumlayan kişinin metot 
ve üslubudur. Burada gördüğümüz 
şey, sinemanın subjektif bir bakış 
açısının ürünü olan sanat eseri 
olmasından dolayı bakış açısının 
merkezi rolüdür. Zaten milli sine-
macıların da, olayların yorumlanı-
şı, tespiti ve çözümlenişi aşamasın-
da uygulanan milli yöntem ve bakış 
açısının milli sinemayı doğuracağı-
nı ifade ediyor olmaları da bu yüz-
dendir. Peki sinemanın milli oluşu-
nun temel ölçüsü olarak kabul edi-
len milli bakış açısından ne anla-
şılmaktadır. Millet denilen olgu, 
sosyal ve doğal çerçevesi içerisin-

de sürekli bir hareket ve devinim 
içindedir. Bu devinimler değişik 
açılardan ekonomik, siyasi, aske-
ri, sosyal, ahlaki, dini olarak baskın 
bir şekilde görülebilir veya biz bu 
baskın hareketlerine göre yorum-
layabiliriz. Bir milletin tarihi, bu 
maddi ve manevi aksiyonun tarihi 
olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla 
bir milletin bakış açısı bu kolek-
tif eserlerde beliren, açıkça müşa-
hede edilebilen ve ancak ona has 
diyebileceğimiz kültür formların-
dan, kılavuz ideallerinden, aksiyo-
matik temelleri ve aksiyon üslu-
bundan meydana gelir. Milli sine-
macılar, bu milli bakış açısının 
sinema filmlerine yansıtılmadığı 
takdirde sonuçlarının acı olacağı-
na inanmaktadır. Batı kültürünün 
Türkiye’de savunulması, kültür 
açısından; Türk kültürünün tama-
men sakatlanması, milli bakış açı-
sının tahrip edilmesi, politika açı-
sından; Türk politikasının Avrupa 
politikasına bağlanması, ekono-
mi bakımından; Türkiye’nin bir 
sömürge ülkesi halinde tutulması, 
sosyal bakımdan; Türkiye’nin azın-
lık altında ezilmesi ve milli açıdan 
da; Türk milletinin Avrupa millet-
leri içinde eriyip gitmesi anlamı-
na gelmektedir. Aslında burada-
ki bakış açısı “neden milli sinema-
ya ihtiyaç vardır?” sorusunun da bir 
cevabı niteliği taşımaktadır.

Yücel Çakmaklı’nın milli sine-
ma anlayışına yeniden dönecek 
olursak, tarihi bir birikim sonucun-

da Türk toplum yaşamında meyda-
na gelen yasayış biçimine, kökleri-
ne bağlılığı yeni formlarla birleşti-
ren çağdaş bir anlatım görebiliriz. 
İlim, sanat ve din bağlamında üç 
temele oturan milli sinemayı, tarif 
ederken, işleyeceği muhteva olarak 
Selçuklu ve özellikle Osmanlı yaşa-
yışını gördüğünü, milli kültürün 
sinema diliyle yansıtılması gerek-
tiğini, bu ideal dönemlerden tari-
hi bir birikim sonucunda toplum-
da meydana gelmiş olan öz değer-
leri bularak sinemada yansıtmak 
olarak belirlemiştir. Bütün konuş-
malar teorik olarak milli sinema-
nın ne olması gerektiği konusun-
da yoğunlaşırken milli sinemacı-
nın niteliklerinin ne olması gerek-
tiği konusu gündemde fazla kalma-
mıştır. 1973 yılında yapılan “Milli 
Sinema” toplantısında Çakmaklı 
kendi milli sinema anlayışına 
göre en uygun Türk filmleri ola-
rak Refiğ’in “Fatma Bacı” ve “Bir 
Türk’e Gönül Verdim” filmlerini 
göstermesi bir başka ilginç yöndür.

Çakmaklı kendi yaptıkları film-
lerin, ticari kaygı gözetmeksizin, 
“Müslüman halkımıza saldıran, genç-
liği en zayıf halkalarından yakalaya-
rak sömüren iktisadi, ahlaki ve fikri 
sorunlar karşısında beyinleri felçli 
hale getirmeye karşı bir duruş” oldu-
ğunu söyler. Bugünkü insanımızın 
temel sorunlarını, ezikliğini, kendi 
öz benliğinden uzaklaştırılması-
nı, mevcut kapitalist düzenin çık-
mazlarını, doğurduğu bunalımları 

Aslında Refiğ’in amacı Milli Sinemacıların yapmaya 
çalıştığı gibi İslam dininin güzelliklerini anlatmak 
değil, Türklerin de kendine özgü gerçeklikleri 
vardır, bu da onlardan biridir tezini ortaya koymaya 
çalışmaktı.
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anlatmayı gerçek amaçları olarak 
ifade eden Çakmaklı, tüm sorunla-
rın çözümü için, sağlıklı bir hayatın 
yaşanabilmesi için İslam nizamının 
işlenmesinin filmlerde teklif edildi-
ğini söyler. Kendisi ile yapılan bir 
röportajda muhabirin, “sinemanın 
dini yönünü ele alalım, bu konuda 
bir araştırma yaptınız mı?, dini oto-
ritelerden sinemanın zararlı olma-
dığına dair bir fetva aldınız mı?” 
sorusuna Çakmaklı, peygamberin 
iki hadisinin kendileri için belirle-
yici olduğunu söyler. Birinci hadis, 
“düşmanın silahıyla silahlanın” ikin-
ci hadis, “Kötülük karşısında susan 
dilsiz şeytandır.” “Düşmanın silahıy-
la silahlanın” hadisi İslamcı cami-
anın en çok sevdiği ve kullan-
dığı hadislerin başında gelir. Bu 
hadis o kadar çok yerde ve farklı 
alanlarda yorumlanmıştır ki aslın-
da modern hayatta dini meşrulaş-
tırma ve gerçekleştirmenin daya-
naklarından birisi haline gelmiş-
tir. Düşman ve silah her zaman 
değişmektedir. Çakmaklı da dün-
yada sıcak savaşların yaşanmadığı-
nı, kültür savaşlarının yaşandığını, 
sinemayı da bir kültür silahı olarak 
algıladığını, birinci hadisinde bu 
amaca hizmet ettiğini açıklamak-
tadır. Aslında düşmanın silahı ile 
silahlanmak, düşman gibi olmak, 
düşman gibi düşünmek ve onun 
ağzıyla konuşmak mı olacak?

Türk sinemasına İslami açıdan 
ne katabileceklerinin sorulması 
üzerine Çakmaklı, “mevcut sinema 
piyasasını göz önüne alırsak çok 
şey katabiliriz” demektedir. Milli 
sinema çalışmalarının en büyük 
katkıları 1990’lı yıllarda ortaya çık-
mış ve Türkiye’nin hemen hemen 
her yerinde “milli örf ve adetle-
re uygun” kanallar kurulmuştur. 
1976’li yıllar milli sinema anlayışı-
nın ciddi toplumsal destek bulduğu 
yıllardır. Bu döneme Çakmaklı’ya 

destek kısa zamanda Gölge dergi-
sinden gelir. Çakmaklı ile para-
lel düşünen Ahmet Uğur isim-
li bir yazar “Sinemayı Fethedelim” 
başlığıyla sinemanın savaş çağında 
öldürücü ve diriltici bir silah özelli-
ği taşıdığını belirtir. Necip Fazıl’ın 
“sinema, ruhun emrine girdiği vakit 
büyük bir imkan ve inşa planı olur” 
sözünü aktaran yazar, artık sine-
manın fethedilmesinin zamanı-
nın geldiğini söylemektedir. Fetih 
Grubu’nun, Gençlik Köprüsü’nün 
başlattığı “mutlak fikrin tebliği hare-
katını” zirveye çıkarmaya yeminli-
yiz, dediğini ve bunun desteklen-
mesi gerektiğini belirtir. Burada 
da görüyoruz ki sinema, dini teb-
liğ için bir araç olarak görülmekte-
dir. Tek kişilik ordu Çakmaklı’nın 
başlattığı yol İslami camiada geniş-
leyerek devam etmiştir. Örneğin 
milli sinema tartışmalarının 
zamanla genişleyerek basın-yayın 
alanında da İslami model arayışla-
rının tohumunu atmıştır. Mesela 
“İletişim Alanında Davet Yolu İçin 
Model” olarak ortaya çıkan tartış-
malar manidardır. Yazıda örnek 
Müslüman gazeteci, İslami basın, 
yazar, yayınevi, kitabevi gibi kav-
ramların anlamları İslami içerikle 
yeniden doldurulmaya çalışılmak-
tadır. Gazetelerin, dergilerin, bro-
şür ve kitapların fertler ve toplum-
lar üzerinde -uzaysal ve zamansal 
boyutlarına genişleyerek- etkisinin 
ve kritik rolünün olduğu anlatı-
lan yazıda milli sinema yapıcıları-
nın özellikleri anlatılmasa da örnek 
Müslüman gazetecilerin vasıfları 
anlatılmaktadır. 

Ulusal Sinemanın Kökenleri

Milli Sinema ve Yücel 
Çakmaklı’dan sonra Halit Refiğ’e 
ve Ulusal Sinema’ya da değinebi-
liriz. Halit Refiğ’in Ulusal Sinema 
anlayışına varması Türkiye şart-

larında kolay olmadı. Düşünsel 
ve toplumsal bir sancı sonunda 
Ulusal Sinema'ya ulaşan Refiğ 
bu süreci anlatırken 60’lı yıllar-
da Amerika’nın sağ eliyle sağ-
cıları sol eliyle solcuları kont-
rol eder hale geldiğini gördüğü-
nü belirtir. Aslında Refiğ’den önce 
Kemal Tahir görmüştür bu süreci 
ve Refiğ’de ciddi anlamda ondan 
etkilenmiştir. Refiğ der ki

“Mao, Guevera, Stalin, Enver 
Hoca… bunların hepsi ayrı bir 
parçalayıcı unsur, ayrı bir bölün-
me. Bu bölünmelere karşılık bölün-
meden, parçalanmadan yana olma-
yanlar için birleştirici ne olabilirdi. 
Tekrar Atatürk’e sarılmak. Atatürk’e 
sarıldığın zaman isim, resim olarak 
değil ilkelerde, düşüncelerde sarıl-
mak. O zaman karşımıza ne geliyor, 
Hakimiyet-i Milliye geliyor, Kuvay-ı 
Milliye geliyor. İşte oraya geldiğin 
zaman, sen enternasyonel sola yakın 
olan gerçekçilikten ulusal sinemaya 
gelmiş oluyorsun”

Refiğ bu düşünceleri dile getir-
dikten sonra sol çevrelerden ciddi 
eleştiriler alır. Çünkü onu eleşti-
ren solculara göre enternasyonel 
sinema gerçekçi sinema olmalıdır. 
Sinemada gerçeği yansıtacaksınız 
çünkü gerçek, sınıf çatışmaların-
dan doğar. İçerisinde sınıf çatışma-
sı olmayan sinema da solcu sinema 
olamaz. Refiğ ise kendisini solcu 
sinema yapmadığı için bu şekil-
de yapılan eleştirileri çok sığ bulur 
ve gerçekliğin her toplumda farklı 
şekillerde ortaya çıktığını anlatma-
ya çalışır. Yani İtalyan toplumsal 
gerçekliği ile Amerikan toplumsal 
gerçekliği, Çin toplumsal gerçekli-
ği ile Türk toplumsal gerçeklikleri-
nin farklı olduğunu belirtir. Bu tar-
tışmalar Onun ulusal sinema ara-
yışlarının çizgilerinin de belirlendi-
ği zaman dilimleridir. 

Halit Refiğ sinemadaki bu ara-
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yışlarını önce halk sineması tabiriy-
le yapmaya çalışır. Daha sonra ise 
1967-68 yıllarında Ulusal Sinema 
kavramını kullanmaya başlar. 
Ulusal Sinema'nın beyaz perde-
ye yansıyan ilk bilinçli çalışma-
sı da “Bir Türke Gönül Verdim” 
olur. Bu film bir Alman kadınının 
Müslüman olma sürecini anlatır ve 
filmin afişinde de seccade üzerinde 
dua eden başörtülü bir kadın var-
dır. Böyle bir içeriğe ve afişe sahip 
bir sinema filmi elbette zamanın 
solcuları tarafından şiddetle eleş-
tirilecekti ve eleştirildi de. Aslında 
Refiğ’in amacı Milli Sinemacıların 
yapmaya çalıştığı gibi İslam dini-
nin güzelliklerini anlatmak değil 
'Türklerin de kendine özgü gerçek-
likleri vardır, bu da onlardan biri-
dir' tezini ortaya koymaya çalış-
maktı. 

 Ulusal Sinema anlayışına giri-
şen Refiğ, Türk romanının usta-
larından Kemal Tahir’den fazla-
sıyla etkilenmiştir. Refiğ’in Ulusal 
Sinema'sına mana veren Kemal 
Tahir’dir. Çünkü Kemal Tahir’de 
zamanın solcularının tersine Türk 
toplumundaki sınıf ilişkilerinin 
klasik Marksist yorumdan farklı 
olduğuna inanıyordu. Bunu da ilk 
romanı olan, Malatya cezaevin-
de yazmaya başladığı Sağırdere’de 
ortaya koymaya çalışır. Klasik 
Marksist görüşe göre Türk köyle-
rinde de  batı feodalitelerinde olan 
ilişkiler aynen vardı. Türk köyle-
rinde de artı ürünü alan baskıcı 
ağalar vardı. Bunun karşısında da 
alınterini ve emeği temsil eden ezi-
len köylü sınıfı vardı. Refiğ, Kemal 
Tahir’in hiçbir zaman soldan dön-
mediğini, Marx’ı reddetmiş insan 
olmak istemediğini ancak Türk 
toplumunu da onlar gibi görmedi-
ğini belirtir. Ulusal Sinema Halit 
Refiğ ve Kemal Tahir ikilisinin bir 
karışımı olmuştur. Bunun nede-

ni, Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı 
romanını TRT için çekmesi isten-
diğinde Refiğ'in, bu çalışmanın 
kendi Ulusal Sinema anlayışın-
da varabileceği son nokta olduğu-
nu söyler. Çünkü, Yorgun Savaşçı 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu-
şunu konu alan bir Kemal Tahir 
romanı ve bu romanı filmleştir-
mesini isteyenler de bizzat devlet 
görevlileri. Yani Ulusal Sinema'nın 
amaca ulaşmasının ve olgunlaş-
masının üç göstergesi de mevcut. 
Refiğ filmi çeker ama filmi göster-
mek nasip olmaz, sonra da Ulusal 
Sinema lafını telaffuz etmemeye 
başlar. 

Milli Sinema ve Ulusal 
Sinema'nın çoğu zaman aynı anla-
ma geldiği ve aynı amaca hizmet 
ettiği konusunda kafa karışıklı-
ğı olabiliyor. Ancak Refiğ, Ulusal 
Sinemanın Milli Sinema'dan tama-
men ayrı bir anlayışın ve arayı-
şın ürünü olduğunu çok sert bir 
biçimde açıklar. Milli Türk Talebe 
Birliği Sinema Kulübü tarafından 
1973 yılında Milli Sinema açık 
oturumu yapılır. Ve oturumda da 
bu iki sinema anlayışı kuramcıları 
tarafından masaya yatırılır. Refiğ, 
MTTB’nin böyle bir oturuma ken-
disini davet etmelerinin tek nede-
ninin, solcularla kavgalı olması ve 
ortak düşmana karşı ortak tavır 
almak için kendisini kullandıkla-
rını söyler. Ve devamla MTTB 
tarafından düzenlenen bu oturumu 
organize edenler için;

“çok kaypak ve kalleş bir gruptu. 
Bizi kullanmak istediler… bizi kul-
landılar. Yani siz solcu olarak tanın-
dığınız halde solcu gruplar tarafın-
dan dışlanmaktasınız, horlanmakta-
sınız, kötü muamele görmektesiniz, 
kucağımıza gelin, bize katılın teklifiy-
di o”. Halit Refiğ, MTTB tarafın-
dan düzenlenen ve herkesin kendi 
fikirlerini özgürce tartışıp konuşa-

bildiği bir sempozyum için fazla-
sıyla ağır konuşmuştur. Oysa Refiğ 
aynı toplantıda kendi fikirlerini net 
ortaya koyduğunu da ifade etmiş-
tir. MTTB’lilerin “kaypak ve kal-
leş” olduklarını ise 1974’de İsmail 
Cem’in TRT Genel Müdürü oldu-
ğu zaman TRT tarafından kendi-
sinden bazı projeler yapmasını tek-
lif etmeleri ancak 1974’de AP ikti-
darında Nevzat Yalçıntaş’ın TRT 
Genel Müdürü olduğu dönem ken-
disine hiç proje teklif edilmediğin-
den dolayı söylediğini ifade eder. 
Daha önce kendine yanaşmala-
rını ise Yücel Çakmaklı ve ekibi-
nin kendilerini kabul ettirebilmek, 
legalize ettirebilmek olduğunu söy-
ler. Refiğ ulusal ve milli kelimele-
rinden ne anladığını da şöyle ifade 
eder;

“Ben ulusal kelimesini kullanır-
ken çok bilinçli olarak milli kelime-
sini değil de ulusal kelimesini seçtim. 
Ulusal kelimesi milli kelimesine göre 
laik bir özellik taşır. Yani ben ulusal 
kelimesini kullanmakla aslında dini 
konularla ilgilensem bile laiklik konu-
sunda taviz vermeyeceğimi belirtmek 
istedim. Onlar milli kelimesini kulla-
nırken dini anlamda kullandılar. Yani 
milli meselelerde toplumumuzun milli 
meseleleri söz konusu değildi. Orada 
söz konusu olan İslam ahlakı mese-
lesiydi. Benim İslami değerlere karşı 
bir düşmanlığım yok ama benim için 
öncelikli olan islami yaşam şeklinin 
reklamının yapılması değil.”

 
“İslam’ın düşmanı olan 

Batı benim de düşmanımdır” 
diyen Halit Refiğ’le, Osmancık’ı 
Minyeli Abdullah’ı çeken Yücel 
Çakmaklı’nın ortak yönleri, bakış 
açılarında birleştiği noktala-
rı olsa da gerçekleştirmeye çalış-
tıkları amacı aynılaştırmak Yücel 
Çakmaklı'ya haksızlık olur. 
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“Edebiyat

Hayat Memat”

Üzerine

Osman AKTAŞ

Y ılları akıp duran kaygılar 
arasında ömrümüzü sere 
serpe yaşamıyorsak da 

süreyi dolduruyoruz. Süre dolar-
ken insan ne yapar? Kimisi kişi-
sel, kimisi toplumsal, kimisi ulusal 
gereksinmeleri için uğraşır durur. 
Kimisi de bu gereksinmeleri ken-
dine maske edinerek bencilliğini 
tatmin etmeye çabalar. İşte bun-
lara ben kapitalist diyorum. Bu 
ruh eğer toplumda çoğalırsa, dev-
letleşir; adına Amerika, İngiltere, 
Fransa, İtalya, Rusya denir. Ve bu 
devletler biz istesek de, istemesek 
de (biz dâhil) herkesi sömürür.

Bizler, uyuyan ve uyanan, 
barınmak ve doymak için çabala-
yan varlıklardan bir farkımız olsun 
diye çoğunlukla okuyup, ara sıra 
da yazan ve kapitalist zihniyete 
karşı çıkan toplumsal anarşistler 
olarak yaşıyoruz.

Bu yıpratıcı süreci doldurur-
ken bu günlerde elimde Cevat 
Akkanat’ın  Edebiyat Hayat Memat 
adlı denemelerden oluşan kita-
bı var. Kitap üç bölümden oluşu-
yor; “Sanat Edebiyat”, “Edebiyat 
Hayat”, “Hayat Memat”. Toplam 
174 sayfadan oluşan bu eser, kişi-
sel, toplumsal, düşünsel, edebi ve 
sanatsal eleştirilerden oluşan bir 
eser.

Bu eseri bir tanıtımdan çok, 
bir inceleme biçiminde ele almak 
sanırım daha doğru olacaktı. 
Ancak o zaman da kitabı okuma-
ya gerek kalmayacaktı. Bu yüzden, 
bazen bir inceleme bazen bir tanı-
tım, bazen bir çağrışımla bu yazıyı 
kaleme aldım. Çünkü her bir baş-
lık için söylenecek bir şeyler var.

“Edebiyatta ‘Kıdik’ Meselesi”

“Sanatçı şahsiyeti” adını taşı-
yan yazıda bir sanatçının kim ola-
bileceği konusu işleniyor. En çarpı-
cı olanı ise, kişinin bir eseri vücu-
da getirirken toplumun gözünde 
yükselmeyi düşünenlerle, toplumu 
belirli standartların üstüne yük-
seltmeyi düşünenler ortaya çıkı-
yor. Yazar ikinci görüşü sanatkâr 
olarak kabul ediyor. 

Bu mantığı “Edebiyattan 
‘oyun’culuğa savrulanlar” adlı 
yazıda da görmek mümkün.

Kelimeler… İnsan denen 
makineyi onaran ve onu bozan 
kelimeler… Ahlak ve ahlak dışılı-
ğı, din ve din dışılığı, kültür fark-
lılığı oluşturan kelimeler… Her 
şeyi belirleyen aslında kelimeler 
değil mi? İnsan kelimelerle insanı 
eğlendirip, oyaladığı gibi, kelime-
lerle eğitip, topluma yararlı kişi-
ler haline de getirebilir. Deminki 

mantığa yine dönüyoruz: Sanatkâr 
toplumun istediği gibi mi olmalı, 
toplumu görmek istediği yere yük-
seltmek için mi çaba göstermeli?

Ve “Edebiyatta ‘Kıdik’ mese-
lesi”… Kıdik kitapta hayli güzel 
tanımlanıyor. Ben bir Erzurumlu 
olarak bu kadar çeşitlemeli bir 
tanımı derleyip çıkarmak için çaba 
göstermezdim (Bu belki de benim 
tembelliğimden olsa gerek). 

Kıdiğin en çarpıcı üç özelliği; 
çok güzel, çok hareketli, çok inat-
çı oluşu.

12 Eylül nesli diyeceğimiz 80 
sonrası yetişen sanatçıların ken-
dilerinden önceki ustaları dikka-
te almaktan çok, herkesin ken-
disini usta diye ortaya çıkarma 
çabası dikkat çekici. Tıpkı kıdik 
gibi, kimin ne söylediği değil, ken-
dilerinin ne söyledikleri önemli. 
Kendilerini kendilerinden başka 
kimsenin önemseyip önemse-
mediklerinin de bir önemi yok. 
Zamanı eğlenerek geçirmek… 
Kimseyi dinlemek değil, dinleme-
mek daha önemli.

Bu bölümü özellikle genç 
sanatçıların üstünde durarak oku-
malarında fayda olduğu kanaa-
tindeyim. Usta görmeyen bir kişi-
nin usta olması imkânsız denecek 
kadar zordur.
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Devam eden yazıda bu kıdik-
leri yönlendiren -keçi veya tekeler 
mi diyelim- ağabeyler devreye giri-
yor, “ ‘İnce’ geçiş ‘kalın’ duruş”la.

Buradaki zihniyet kendi varlı-
ğını sürdürmek ve unutturmamak 
için -unutulacaklarını bilenler- 
çevrelerinde yeni bir kesim oluş-
tururlar. Bu kesim onları anacak, 
kendilerini topluma sunup, var-
lıklarını tıpkı bir devr-i daim 
havuzu gibi idame edecekler. 
Bu hazır ve huzurlu ortamın 
rahatlığı içinde kişisel hayalle-
ri ile avunup duracaklar. Yazar 
isim vermesine karşın, bence 
isimlerin bir önemi yok, sonuç, 
sanatçı kimliği…

 “Şiirin Sekr Hâli” ilk kez 
ölüm gören, ilk kez kurban 
kesilmesini gören, ilk kez ağır 
bir hastalıkla yüzleşen çocuk; 
şair… Bu insanın yüreğinden 
geçen nasıl sekr halinde olma-
sın? Bir insan bir günde kaç 
kez isyan eder, kaç kez tövbe? 
Ne dersiniz?
Şair nedir? Şair kimdir? 

Şuur nedir? Şuur nerdedir? 
Şuurla şair aynı bedende bulu-
şurlarsa ortaya bir aydın, bir irfan, 
bir arif çıkar. Buluşmazlarsa ken-
dinden kopuk, toplumdan kopuk, 
Tanrı’dan kopuk, kopuk kelime-
lerle kopuk cümleler kuran bir 
kopuk çıkar ortaya.

Katalog şairlerine “Ağıt” yakı-
lırken insan hayli duygulanmak-
ta… İpe sapa gelir, ama akla haya-
le gelmez kelimelerle kendini bir 
yerlere kazıma… Aslında bu kadar 
çabaya gerek yok; nasıl olsa mezar 
taşına kalıcı olarak falan oğlu filan 
“…ruhuna El Fatiha” diye zaten 
yazılacak. Ahmet Erhan bunla-
ra kötü şair demesin de ne yapsın. 
10 yaşını 11 yapamayan çocuk-
lar, ne olur biraz büyüseler… 

Başkalarının ölümüne gölge diye 
sığınmasalar… 

“Evcil maymun satışları” ilginç 
bir yazı… Bu yazı bana şiirden çok 
Türkiye gerçeğinde dönüp duran 
ağabeylik ve cemaat bağlarının 
daha çok benzerlik gösterdiğini 
çağrıştırdı. Birileri planlıyor, birile-
ri yapılan planları uyguluyor, der-

giler, gazeteler, ev gereçleri pazar-
laması aklıma geliyor. Türkiye 
gazetesi ve Zaman gazetesi satış-
ları, İhlâs, Samanyolu ve Dünya 
Pazarlama… Türkiye İşçi Partisi 
ve Türkiye Komünist Partisi slo-
ganları ve broşürleri gibi…

Peki, şiir yok mu? Var elbette 
sanat edebiyat dergilerine bakın 
bir kere. Necip Fazıl’ı, Sezai 
Karakoç’u, Orhan Veli’yi, Nazım 
Hikmet’i şiire çivileyen ve ters 
perçinle çıkaramayan bir nesil… 
“Katalog şairlerine ‘Ağıt’”ta oldu-
ğu gibi adını bu şairlerin hiza-
sına yazdırmaya çalışanlar… 
Bunlardan sebeplenip, kendisine 

yer edinmeye uğraşanlar… Filan, 
filan, filan…

Hangi Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik uzmanları, hangi has-
talığa tanı koyar ve nasıl bir teda-
vi uygular, bilinmez, ama insan ve 
ihtiras oldukça bu acayip ilişkilere 
tanıklık yapmayı sürdüreceğiz gibi 
görünüyor.

“Şirket kâtibine ‘pes’ –pâye!” 
Gerçekten boş bir yazı… Kendi 
varlığından kuşku duyan ve 
kendine yönelik eleştirileri 
peşinen kaldıramayacak kadar 
zayıf bir yazarın bir başka yazar 
hakkında yazdığı yazıyı gön-
derip yazardan onay istemesi. 
Suya sabuna dokunmuyorum, 
dokunulan yeri varsa çıkar, 
yoksa sonra söyleyecekle-
rin beni yıkar, diyecek biri. 
Gerçek bir kâtipmiş. Sen söyle 
ben yazayım, yazar diye orta-
lıkta gezeyim…

“Soruya dikkat!” Yazısında 
yazar toplumda kişisel çıkar-
larını korumak isteyenleri en 
bildik ve en açık şekilde tasnif 
ediyor: “… hayatı, kâinatı bir 
bütün olarak görmeyenlerin, 

görmek istemeyenlerin, kaypak-
ların, iki yüzlü liberallerin, göbek 
bağı menfaatten öteki’yle bağdaşık 
olanların, hoşgörüyle körleşmiş taş 
kalplerin, geçici siyasî ‘erk’lerle 
ortak çanakları paylaşanların…” 
Tasnif çok hoşuma gitti. Kişiler 
uzaktan bakınca kimler olduğu-
nu görmekte zorlanabilirler, ama 
yakından bakınca -tabii bakma 
cesareti olanlar için- tüyler ürper-
ten manzara ortaya çıkıyor. Bu 
tasnifle ortak çanak ve siyasî ‘erk’ 
kavramları bana tuhaf bir anıyı 
anımsattı, ben de paylaşayım 
(sözüm meclisten içeri; dışarı der-
sem kimse umursamaz): 
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12 Eylül nesli diyeceğimiz 80 
sonrası yetişen sanatçıların 
kendilerinden önceki usta-
ları dikkate almaktan çok, 
herkesin kendisini usta diye 
ortaya çıkarma çabası dikkat 
çekici. Tıpkı kıdik gibi, kimin 
ne söylediği değil, kendile-
rinin ne söyledikleri önem-
li. Kendilerini kendilerinden 
başka kimsenin önemseyip 
önemsemediklerinin de bir 
önemi yok.
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■ Edebiyat Hayat Memat

Güzellik Çirkinlik ‹zafiliği

Bizim köyde koyun, keçi, 
körpe (oğlak ve kuzu) ayrı ayrı 
sürüler halinde otlatılır. Her bir 
sürüde de iki tane çoban köpe-
ği bulunur. Bu sürüler her akşam 
aynı yerde buluşur. Tabii köpekler 
de…  Köpeklere toplu halde yiye-
cek verilir. Köpekler karınlarını 
doyururken sürekli birbirine hır-
lar, ama hiç dokunmazlar. 
İnsanda güzellik çirkinlik izafi 

bir olgu… Renkler ve tonları gibi 
benimseyenler ve benimsenen-
ler değişir. Oysa değişmeyen bazı 
şeyler vardır ki, biz bunları yal-
nızca inkâr ederiz, değiştiremeyiz, 
çekiştiremeyiz, değerlendiremeyiz. 
Ya iman, ya inkâr… O kadar… 
Bu iki unsuru kabullenen kişiler 
hem kendilerine, hem toplumları-
na karşı hem zararsız hem faydalı 
insanlardır. Oysa benimle camide 
saf tutan, başkasıyla devlet malı-
nı yutan ya da yutulmuşun bula-
şığını çanaktan yalayan varlıklar 
esas tehlike…

Görülüyor ki, tarafsızlık yok. 
Tek bir tarafsızlık var; o da her 
hangi bir tarafa zarar vermek 
değil, fayda sağlamak…

“İstanbul’da gün doğmadan 
ben…” neden insanları mutlu 
göremem? Çünkü söyleyeni şu 
anda hatırlayamadığım (başta da 
söylediğim gibi tembellikten araş-
tırmadığım) bir sözü söyleyeyim: 
“Dünya insanların ihtiyaçlarına 
yeter de, ihtiraslarına yetmez.” 
Herkes ihtirasını gidermeye çalış-
tığı için ihtiyaç sahiplerine bir şey 
kalmıyor. Çok üzülerek söyleye-
yim; dünkü sosyalistler, faşistler, 
dinciler, işçiler, memurlar kapi-
talist oldu. Kimi zorundan, kimi 
zevkinden… Olmayanlar ya öldü, 
ya öldürüldü ya da ölü gibi çaresiz 

bırakıldı. Ülke böyleyken İstanbul 
nasıl olsun. Aynı… İnsanı yaşata-
nı elinden alınırsa geriye bir bok 
kalmıyor. Manzara yine aynı… Bir 
başka deyişle; “düzen değişiyor, 
ama düzülenler değişmiyor.”

 “Cahit Sıtkı’nın ‘sıdkı’” başlık-
lı yazıda yazar nasıl kolay şiir yazı-
lır, nasıl kolay şair olunur konusu-
na değinmekte…

Bakın aklıma ne geldi. Yıl 
1985. Şiir yazıyor, ara sıra araları-
na katıldığım yerel dergi yönetici-
lerinden bazen takdir, bazen dere-
ce alıyorum. Şimdilerde “Edebiyat 
Karın Doyurmaz, Çay İçirir” kita-
bının müellifi Sıddık Akbayır’la 
hayli samimiyiz. Sıddıkların odun 
deposunda Erdem Beyazıt’ın 
Sebep Ey adlı şiir kitabı üzeri-
ne konuşuyoruz. Sıddık serbest 
ölçülü şiir savunucusu, ben de o 
dönemde hece savunucusuyum. 
O zaman Sıddık’a demiştim ki, 
kısa cümleleri alt alta getirmek ya 
da uzun cümleleri kafiyeye yatkın 
yerlerinden ayırıp alt alta getirmek 
şiir oluyor. Serbest şiir yazmada 
ne var. Bugün dönüp baktığımda 
piyasada şiirle uğraşan ya da hayli 
kitabı ve adı zikredilen ne kadar 
çok şair var. Ya uygunsuz cüm-
leleri uygunsuz yerlerinden kesip 
alt alta getirerek şair oluyorlar ya 
da Cevat Akkanat’ın tespitinde-
ki gibi bir şairden şiir otlanıyorlar. 
İşte marifet otlayanda değil, otla-
tanda…  

 “Muhalif 28 Şubat ve Şiiri” 
adlı yazıda birçok kimsenin konuş-
tuğu, ama yazamadığı ya da yaz-
madığı, benim de yazıp da yayın-
latamadığım ve şimdilerde kitap 
olarak yayına hazırlamaya çalıştı-
ğım şiirler… 

Uzun yıllar anlayamadığım, 
hâlâ anlamaya zorlandığım bir şey 
var; gerçekten toplumsal sorunla-

rı kendisine dert edinen (komü-
nist ve sosyalist) şair ve yazarların 
birçoğu tek partili dönem içinde 
doğruyu ve gerçeği söylemekten 
hapse biri girmiş biri çıkmış, ama 
hiç biri de Halk Partili olmaktan 
vazgeçmemiş. Sıkıntılar sürmüş de 
sürmüş. 
İnsanlar arasında acayip bir 

söylenti var; siz-biz… Siz kim, biz 
kim? O bizdense, ne yapsa doğru-
dur. O sizdense, ne yapsa yanlış-
tır. Oysa Hz. Ömer bir hutbede; 
“Ben bir hata yapsam ne yapardı-
nız?” diye soruyor. Aldığı cevap; 
“Kılıcımla düzeltirdim ya Ömer.” 
Biz neyi düzelttik, birbirimizi 
düzeltmek dışında. Hangi iktidar 
geldiyse onun yardakçıları (şair ve 
yazar olduğu ileri sürülen “katalog 
şairleri” ) onu alkışladı, karşısın-
dakileri de kargışladılar. Tersinde 
de roller değişti. Şimdi ne değiş-
ti, anlayan beri gelsin. Mükemmel 
bir yönetim, huzurlu bir hayat, siz-
den ve bizden biri… Siz ve biz 
kimsek… Hayyam’ın dediği gibi:

“Bir elde şarap bir elde Kur’an 
 Bir helaldir işimiz bir haram
 Şu yarım yamalak dünyada 
 Ne tam kâfiriz ne tam 

Müslüman”
Gerçi yeni nesle göre; siz yapın-

ca haram, biz yapınca helal oluyor, 
ama…

Gelelim “28 Şubat ve Muvafık 
Şiir”e, şiir insanlığın samimi duy-
gularının ritmik ve ahenkli ve en 
güzel ifadesi değil mi? Samimiyet, 
inanç yoksa şiir nasıl var olur ki, 
bence olsa olsa on beşlik bir deli-
kanlının aşka dair sözleri olur.  
Susmak, sanırım, bu tarz bir söy-
lemden daha çok haksızlığa karşı 
çıkış olur.  Ama susmamak gerek; 
“Haksızlık karşısında susan dilsiz 
şeytandır”, demiyor mu peygam-
ber efendimiz. 
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Nehri Geçerken
Abdurrahman Arslan

Beyan Yayınları

Nehri Geçerken, düşünce dünyamı-
zın en özgün isimlerinden biri olan 

Abdurrahman Arslan’ın söyleşilerini ve 
soruşturma yanıtlarını ilk kez bir araya geti-
riyor. 1993 yılından bu yana ama ağırlık-
lı olarak iki binli yıllarda yapılan söyle-
şi ve soruşturmalar yaşadığımız dünyada-
ki dönüşümü anlamlandırmak bakımından 
oldukça önemli.
Arslan’ın yazılarında, düşünce dünyasını 
belirleyen, yaşama ve dünyaya bakış açı-
sını ortaya koyan pek çok ipucu bulunur. 
Arslan Müslümanların hep birilerine ya da 
daha temelde modern/postmodern dünya-
ya uyum göstererek yaşadıklarını, sonuçta 
özgün kimliklerini, varoluş biçimleri yitir-
diklerini vurgular.
Okuyucu, Nehri Geçerken adlı kitapta 
Abdurrahman Arslan’ın Modern Dünyada 
Müslümanlar, Yeni Bir Anlam Arayışı ve 
Sabra Davet Eden Hakikat kitaplarında ve 
kitaplaşmamış yazılarında yoğun olarak 
üzerinde durduğu kavramları, gerçeklik-
leri ve konuları bir arada görme imkânı 
bulacaktır. Ayrıca yazara yerinde soruların 
yöneltildiği söyleşilerde ve tematik soruş-
turmalarda da düşünürün modern dün-
yanın düşünsel temellerini kavramak için 
ne kadar çok çaba sarf ettiğinin farkına 
varacaktır. Aynı zamanda içinde bulunulan 
olumsuzluklardan kurtulmaya ilişkin esaslı 
bir sorgulama ile karşılaşacaktır.

Gündelik Hayat
Politikaları
Paul Ginsborg
AçılımKitap

- Gündelik hayatı şekillendi-
ren maddi, kültürel, ekonomik, 
siyasi öğeler nelerdir? 
- Siyasetiyle, vahşi kapitaliz-
miyle, kültürel savrulmalarıyla 
ve adaletsizlikleriyle gündelik 
hayatın insanlığı esir alması. 
- Aileyi kuşatan modern tüke-
ticiliğin toplumların çöküşünü 
hızlandırması. 
- Uluslararası şirketler, medya 
kuruluşları, emperyalizmi meşrulaştıran finansal örgütler, gündelik hayata 
nasıl müdahale ediyorlar? 
- Gündelik hayat diktesiyle çatışmacı ve huzursuz bir global dünyanın 
inşasına karşı, “bütün bunlara hayır” demenin yolları nelerdir? 

Gelişmiş toplumlarda, gündelik hayatı şekillendiren maddi kültür ile 
evrensel üretim ve tüketim biçimleri arasındaki tek kutuplu daire-

sel bağın, çok köklü bir tarihi vardır. Bu bağ zengin ve gelişmiş ülke-
lerin bulunduğu ‘Kuzey’ ile yoksul ve gelişmekte olan ‘Güney’in uzun 
vadeli münasebetlerinin neticesinde oluşmuştur. Toplumlar arasında-
ki münasebetler adalet dürtüsü, birlik ve beraberlik duygusu yahut kar-
şılıklı sorumluluk bilincine dayanarak kurulmamıştır. Aksine bu iliş-
kilere yön veren ana saik, ekonomik çıkarlar ve ulus gücüdür. Buna, 
tarih boyunca görülen sömürgecilik ve emperyalizm faaliyetleriyle bir-
likte, hâlihazırda toplumlar arasında görülen eşitsizlikleri de ekle-
meliyiz. Tüm bu olumsuzluklar çerçevesinde, hiçbir ahlaki gerekçe-
ye dayanmayan gayri muntazam bir global dünya` inşa edilmiştir. 
Globalleşmeyle birlikte dünya daha da küçülmüş ve pragmatist siya-
setiyle, vahşi kapitalizmiyle, kültürel savrulmalarıyla, tüketim çılgınlık-
larıyla, adaletsizlikleriyle, medeniyet çalışmalarıyla ve savaşlarıyla her 
zamankinden daha tehlikeli bir yer haline gelmiştir. Zengin ve yoksul, 
güçlü ve zayıf, erkek ve kadın, kişisel menfaat ve ahlak, meşru ve gayri 
meşru, üreme ve çevresel duyarlılık, savaş ve barış arasında cereyan 
eden zıtlaşmalar modern dünyada ekonomi ve politikayı domine etmiştir. 
Kitapta bilhassa, gelişmiş devletler tarafından ortaya atılan ve dünyanın 
tamamına empoze edilen modernite kavramının, gündelik hayat anlayışla-
rının ve bu bağlamda piyasa ekonomisi ve liberal demokrasinin insanlığı 
nasıl bir felakete sürüklediği ortaya konulmuştur.
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■ Kitaplık

Yeni Savaşlar
Herfried Münkler
İletişim Yayınları

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir 
kavram olan savaş, günümüzde bilin-
dik anlamlarından iyice sıyrılmaya baş-
lamış durumda artık. Savaşların gerçek 
tekelleri olan devletlerin yerine giderek 
devlet-benzeri aktörlerin, hatta kısmen 
özel aktörlerin -yerel savaş lordlarından 
gerilla gruplarına, dünya çapında faaliyet 
gösteren paralı askerlik şirketlerinden 
uluslararası terör ağlarına kadar- geç-
mesiyle, bir ekonomik faaliyet alanı hali-
ne de gelen savaşların yapısı değişi-
me uğruyor. Son on-yirmi yılda çehre-
si adım adım değişen “savaş” kavramını 
ele alan Herfried Münkler, kapsamlı ana-
lizinde klasik devlet savaşlarının ortadan 
kalkışının panoramasını ortaya koyu-
yor. “Yeni savaşlar”ı eski savaş biçimle-
riyle karşılaştırarak bunların karakteris-
tik özelliklerini de netleştiriyor. Devletin 
kontrolünden çıkan savaşların “özelleş-
tirilmesi”, silah teknolojisindeki geli-
şim, savaşın asimetrikleşmesi, cephe-
lerin ortadan kalkması, şiddet biçimle-
rinin “özerkleşmesi”, düzenli orduların 
yerini şiddet gruplarının almaya başla-
ması vb. gibi birçok konuyu değerlen-
diren Münkler, dünya üzerinden verdi-
ği örneklerle sadece vahşetin değişen 
anatomisini değil, akan kanın arkasın-
da dönen devasa ekonomiyi de gözler 
önüne seriyor.

Türk Sosyoloji Tarihine
Eleştirel Bir Katkı
Yasin Aktay
Küre Yayınları 

Yasin Aktay’ın kitabı, Türkiye’de belli kurumsal ve 
nicel özelliklere sahip sosyolojik bilginin ken-

disi üzerindeki düşünme denemelerinden oluşuyor.  
Adından da anlaşılacağı gibi Türk sosyolojisinin 
öz-eleştirisine bir katkı sunmayı hedefleyen kitap, 
‘Türk Sosyolojisinin Öz-Düşünümselliğine Katkı’, 
‘Sosyolojinin Yitik ‹mgelemi’, Türk Siyasi Düşünü-
cesinde Kayıp Halka: Siyasal’, ‘Bahattin Akşit Örneğinden Türk Sosyolojisinin Bir 
Patikasını ‹zlemek’, ‘Entelektüel ve Cemaat’, Organik Bir Türk Aydını: Erol Güngör’, 
‘Türkiye’de Sosyoloji Geleneği ve Erol Güngör’ ve ‘Türkiye’de Sosyolojiyi Dair Bir 
Yazı’ başlıklı sekiz bölümden mürekkep. “Bugün Türkiye’de sosyoloji yüzyıllık bir 
tecrübeye sahip ve gittikçe artan sayıdaki sosyoloji bölümleriyle birlikte oldukça 
kalabalık bir camia haline geldi. Ancak bu sosyolojik bilginin ve camianın yeter-
li bir sosyolojisinin yapılıyor olduğu anlamına gelmez: Sosyolojik bilgi bizi kendi 
gerçekliğimize daha fazla mı yaklaştırıyor, yoksa bu alanda üretilen bilgiler sonu-
cunda gerçeklikle aramıza teorinin kalın duvarlarını mı örüyoruz” diyen Aktay, kita-
bını işte bu soru üzerinden şekillendiriyor. 
Kitabın en çok dikkat çeken bölümü “Türk Düşüncesinde Kayıp Halka: Siyasal” 
başlığını taşıyor. Bu bölümde siyasal kavramının hor görüldünü belirten yazar, 
öncelikle bu yaklaşımın arkaplanını irdeliyor. Siyasalı aşağılayan değişik zihinsel 
stratejiler bu bölümde sıralanıyor ve çeşitli başlıklar altında iade-i itibar arayışına 
giriliyor. Yazar ilk bölümde sadece meslekten sosyologları değil, ‹dris Küçükömer, 
Nurettin Topçu, Cemil Meriç gibi Türk sosyolojik düşüncesine katkıda bulunmuş 
isimlerin de bu bilimin tarihine dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. 

Bıçağa Basar Gibi
Metin Önal Mengüşoğlu
Okur Kitaplığı

Metin Önal Mengüşoğlu’nun son şiir kita-
bı çıktı. Daha önce Ben Asyalı Bir Ozan, 

Çamurlu Bir Irmak, Hayatımın Bahanesi, Sevda 
Söze Dönüşmez adlı şiir kitapları çıkan şairin bu 
kitabının adı Bıçağa Basar Gibi. Dergilerde yayım-
lanan şiirler yanında ilk defa okurla buluşan şiirler-
de yer alıyor bu kitapta. “Sular söz dinlemez, isyan 
akardı/Bahçesi tarumar çiçeğim güldü/Tele kon-
muş bir kuş ürkek bakardı/Ömür bir yokuştu şehre 
döküldü” diyor Metin Önal Mengüşoğlu.
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KÜLTÜR SANAT

Cevdet B‹R‹NC‹

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda Oryantalizm
�

1923-1946 döneminde Atatürk anıtlarının, yeni rejimin inşasıyla yakın ilişkili bir bağlamda araçsallaştığı 
görülmektedir. Bu konuda Aylin Tekiner ilginç bir okuma yapıyor: “Hatırla(t)ma-bellek ögesinin yoğunluk 
derecesi fazladır. Bu öge ile gelecek kuşaklara seçili  ideolojik motiflerle yüklü içerikte bir tarih kesitinin 
sunulması ve kalıcı kılınması  siyasal farkındalık içinde belirli bir programatiğin konusu olabilmiştir. Bu  dönem 
anıtlarında görselleşme derecesi de yoğundur. Toplumsal bir ülkünün  görselleşmesi büyük oranda bu anıtlar 
üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun  yanı sıra, anıtlarda rejimi ifade eden birtakım göstergelerin ilk kez  
kullanılması da gösterge-görsellik bağlamında önem kazanmaktadır. Örneğin;  bu dönem anıtlarında Batı 
imgesinin yoğun olarak göstergeleştiğini görüyoruz.  İstanbul  Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın doğu cephesinde; 
peçeli  mutsuz kadın imgesi Doğu’nun ve geri kalmışlığın göstergesi olarak  sunulurken, batı cephesinde 
yer alan; peçesini sıyırmış gülen kadın imgesi  Batı’nın modern hayatını olumlayan bir gösterge olarak 
sunulmaktadır.”

Ta'lik-nesta'lik Tartışması 
�

M. Uğur Derman kadim dostu, ‘Ali ağabey’ diye bahsettiği Prof. Dr. Ali Alparslan (1925-2006)  için bir arma-
ğan kitap hazırladı. Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan. Kitabın adı bile çok şey söylüyor. Derman, usta hattatın 
hayatını, sanatını anlatırken, pek çok hatırayı da aktarıyor. Eserin ikinci bölümünde ise Ali Alparslan'ın dağınık 
halde çeşitli koleksiyonlarda bulunan eserleri bir albüm halinde sunuluyor.  Uğur Derman, ‘ağabeyini’ anlat-
manın zorluğunu ilk sayfalarda hemen itiraf ediyor: «Dile kolay gelir amma, tam yarım asırlık bir tanışıklığın 
ve dostluğun hikâyesini buraya sığdırmak bana hiç de kolay görünmüyor. Ne yapmalıyım? Sülüs-nesih hat-
tında ilk meşk olarak yazılan, 'Rabbim, kolaylaştır; güçleştirme. Rabbim, hayırla tamamına erdir' meâlindeki 
'Rabbi yessir..' duasıyla söze başlayayım. Ne de olsa, bahsimizin konusu -ömrü hat sanatıyla hemhâl olarak 
geçen- rahmetli Ali Alparslan'dır; feyzi elbet bize de saçılır.» 

Ta'lik yazı türünün zirvelerinde bir isim Ali Alparslan’ın  kendini bu sanatın tarihine kendini adamış M. Uğur 
Derman’la arasında ilginç bir tartışma yaşanır. Konuyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor M. Uğur Derman: 
«Bunca yıllık yakınlığımız içinde merhum Alparslan'la -bir kerelik- ihtilafımız oldu ve sessizce süregeldi. Kendisi 
senelerdir ta'lik adıyla öğrendiğimiz o nazenin yazıyı 1985'ten sonraki makalelerinde -İran'daki gibi- nesta'lik 
olarak tanıtmaya başlayınca, Osmanlı'nın buna beş asırdır ısrarla ta'lik dediğini; kaynak eserlerde de böyle 
anıldığını, galat-ı meşhur haline gelen bu kelimenin değiştirilmesinin büyük bir kavram kargaşası oluşturaca-
ğını belirten bir tebliği IV. Eyüp Sultan Sempozyumu'nda sundum, aynı yıl da basıldı. Ali ağabey, bu itirazı-
ma yazılı veya sözlü bir cevap vermedi; çevresindekilere de yazdıklarıma dair men'i bir ifade kullanmadığını, 
görüşlerimizin farklı olduğundan bahsettiğini öğrendim. Daha sonraki karşılaştırmalarımızda, konuya temas 
etmeden, beraberken sadece ta'lîk demekle, nezaketini ve hatırşinaslığını gösterdi. Lakin, yazılı beyanların-
da nesta'liki kullanmaya devam etti. Nitekim, vefatından neredeyse üç yıl sonra neşredilen son makalesinde 
de aynı anlayışın hüküm sürmekte, yeni nesillerde ta'lik/nesta'lik kargaşasının yayıldığını görmek ise bu satır-
ların yazarını üzmektedir.»
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