
S iyasette ideolojik olanın tasfiyesi yaşanmakta. Varolan durumun kutsanmasının beraberinde 

getirdiği ideolojisizlik siyasal ortamı kaplıyor. Kısa ve bilindik yoldan söylersek postmodernite, 

modernite projesinin duvara toslayıp kendi üzerine kapaklanması ve oradan saçaklanmaya koyulması 

halidir. Nedeni, kapitalizmin projeyi kendi omurgasına çekip, bu omurga üzerinde devinebilir konuma 

sürüklemesi. Proje duvara tosladı ama, kapitalizm yoluna devam ediyor. Bu bir türbülans. Modernite 

projesinin, taşıdığı vaatleri artık yerine getiremeyeceği bilgisinin şoku da var. ‘İzm’ olarak postmodernizm 

ise, günümüz kapitalizmine ait bir ideoloji. Hem tüketim toplumu modelinden beslenen, hem de onu 

besleyen bir ideoloji. Kentli yığınlara gösterilen bir oyun bahçesi. ‘No problem’ ve ‘lay lay lom.’

 Siyaset alanında ise ne olursa olsun hiza dışına çıkmamak tembihleniyor sürekli olarak. Siyaset 

eninde sonunda insanlara bir şey anlatma ve onun üzerinden bir şeyler ortaya koyma çabası. Bir derdiniz 

var, bu derdi başkalarına iletmeye çalışıyosunuz. İlettikten sonra eğer muktedir olursanız bunları 

uygulayacağınızı ifade ediyorsunuz. Tabii, bunu yaparken de ideolojik bir işlev görüyorsunuz. Sadece 

basit anlamda siyaset yapmıyorsunuz. Siyasetin içinde, siyaset aracılığıyla insanlara götürüp anlatmak 

istediğiniz bir mesele var. Bu mesele bireyin sorunlarından başlayıp toplumun sorunlarına doğru 

genişleyebilir. İşte o süreci anlamak için siyasette ideolojik olana bakmak gerekir. Nedir ideolojik olan?  

Bu kavram ‘70’lerden sonra Marksist çerçeve içinde Althusser’in adı ile  öne çıktı ve ‘ideoloji nasıl bir işlev 

görür’ sorunu birtakım insanları uğraştırmaya başladı. Ama zamanla buradan çıkarak bir dünya görüşünü 

ifade edecek biçimde yaygın bir kullanıma sahip oldu. Sonrasında  ‘İdeolojiler öldü’  denildi. İdeolojik 

bakış, ideolojik duruş, eleştirilen, olumsuzlanan bir tutum oldu artık. Nitekim 2010’da yayımlamaya 

başladığı Edep dergisinin ilk sayısında Arif Ay’a ait olan şu ifadeler oldukça önemli: “Nedir ideoloji? En 

yalın ifadeyle, insanın sahip olduğu değerlerin insana kazandırdığı bir bakış, bir duruştur ideoloji. Bu 

değerler ilahi de olabilir beşeri de. ‘İdeoloji öldü’ demek değerler ortadan kalktı, değerler öldü anlamına 

gelmez mi? Yani değersizleşme! Oysa insan, sahip olduğu değerler ölçüsünde insandır. Koruyacağınız, 

yaşatacağınız, savunacağınız bir değeriniz yoksa, insan oluşunuzun anlamı ne?  Değerlere sahip olmak, 

ilkelere sahip olmaktır. İlkeli olmaktır kısaca.”  

Murat Güzel bir yazısında Türkiye siyasetinde şimdilik yapısal bir boşluk değil ideolojik bir boşluk 

olduğunun altını çizerken yeni  ve eski siyasal yapıların, “konuya dayalı siyaset yapmaya çabalarken, 

söylemsel olarak siyasetteki ideolojik boşluğa seslenmek, ona yaslanmak” gibi bir dertlerinin olmadığının 

altını çizmişti. Bu sayımızda, siyasette ideolojiyi ve yaşanan ideolojik boşluğu tarihi arka planıyla özellikle 

Türkiye siyaseti üzerinden işlemeye çalışan yazılar ağırlıklı bir yer tutuyor. Ümit Aktaş, “Türkiyede siyasal 

alanda İslamcılık akımı hangi etkileri meydana getirdi? Bugün niye tıkandı? Düşünsel ve siyasal tıkanıklık 

daha iyi bir dünya düşüncesi doğrultusunda nasıl aşılabilir?” sorularının peşinden giderek Türkiye 

siyasetinde dönüştürücü bir imkan olarak İslamı ele alıyor. Mustafa Tekin ise bir  siyasi partinin tüm 

teorik önerileri ve pratiklerine projeksiyon tutup perspektif geliştiren, kendi içinde bütünlüklü düşünce, 

felsefe ve ilkeler bütünü anlamında Türk siyasetinde yaşanan ideolojik boşluğu enine boyuna irdeliyor. 

Dilaver Demirağ, liberal demokrasinin ürettiği ideolojisizliği tersten totaliterlik ekseninde yorumluyor. 

Serkan Yorgancılar ise siyasette yaşanan ideolojisizleşmenin gençliği nasıl etkilediğini tarihi süreci içinden 

şimdiye odaklanarak ele alıyor. Murat Güzel’in, “İdeolojik boşluk ancak işlenirse zamanla yapısal 

boşluğa dönüştürülebilir” deyişinin haklılığını ortaya koyan bir yazı bu aynı zamanda.  

Burhanettin Can ise üç sayıdır yayımlanan ve bir bütünlük oluşturan ‘tebliğ’ odaklı yazısı ile  sorum-

luluklarımıza dikkat çekiyor. Bu üç yazının derli toplu olarak okunması gerektiğini de belirtelim burada.  

Gerek dünya siyaseti gerekse iç siyaset odaklı değerlendirmeler yanında bu sayımızda Işık Yanar’ın Nuri 

Pakdil üzerine yazmış olduğu yazı da, yetmişli yıllarda biçimlenen bir düşünce dünyasını anlamak için  

bir kapı aralıyor.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.

                                                                                                                  Umran

İDEOLOJİSİZ SİYASET
Ayda Bir Merhaba
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■ Medya Okumaları

Sa hi bi

UMRAN YAYINCILIK

Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına

Abdullah Yıldız

Ge nel Ya yın Yö net me ni 

ve Sorumlu Ya zı İş le ri Mü dü rü 

Ce vat Öz ka ya

Ya yın Ku ru lu

Cevat Özkaya, Abdurrahman Babacan, 

Mehmet Babacan

İda re Mer ke zi

Mega Center, C 34 Blok, Kat 2 No:340 

Bayrampaşa / İstanbul

Tel: (0212) 631 12 50 - 520 98 90

Fax: (0212) 631 16 21
www.um randergisi.com
um ran@um randergisi.com
abo ne@um randergisi.com

Tem sil ci lik ler

An ka ra: (0312) 435 94 48  

İz mit: (0542) 250 75 77 

Trab zon: (0462) 321 95 44 

Is par ta: (0246) 223 24 87

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

1. Abone olmak için bir telefon açmanız yeterli.

Umran Dergisi’ne abone olmak ve aboneliğinizi 

yenilemek için 0212 520 98 90 nolu telefon 

numarasını arayabilirsiniz.

2. abone@umrandergisi.com adresine isim, 

adres ve telefon bilgilerinizi bildirmek suretiyle de 

abone olabilirsiniz.

Abone Ücretleri

Yurt içi abone ücreti (1 yıllık): 60 TL (KDV dahil)

Yurt dışı abone ücreti {12 sayı, 1 yıllık): 

Avrupa 60 EURO

ABD: 80 USD, Avustralya: 85 AUD

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

1- Kredi kartı numaranızı telefon ile bize

bildirerek.

2- Bir PTT şubesine giderek POSTA ÇEKİ

hesabımıza ücreti yatırarak. (Lütfen posta çeki üzeri-

ne abone adını yazmayı unutmayınız.)

POSTA ÇEKİ HESAP NO: 160 52 52

ALICI ADI: UMRAN YAYINCILIK

3- Ayrıca aşağıdaki BANKA HESAP numaralarına da 

abone ücretinizi ödeyebilirsiniz.

BANKA HESAP NUMARASI         
Türkiye Finans Katılım Bankası 
Fındıkzade Şb. TL He sa bı
99165159-1 (Um ran Ya yın cı lık)

IBAN : TR25 0020 6000 8699 1651 5900 01

Fi ya tı: 5 TL

Görsel Yönetmen

Tekin Öztürk
tknozturk@gmail.com

Bas kı: Şenyıldız Matbaacılık 

Gümüşsuyu Cad. No:3 Kat:1 

Topkapı - İstanbul Tel: (212) 483 47 91

Yerel  Süreli. Ay da bir ya yım la nır.
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MAV‹ MARMARA ‹STANBUL’DA

M avi Marmara gemisi 26 Aralık  Pazar günü  saat 13.00’da 

Sarayburnu iskelesine demir attı. Öğle saatlerinde İstanbul’a 

gelen Mavi Marmara’yı Sarayburnu iskelesinde coşkulu bir kalaba-

lık karşıladı. Havai fişekleri, marşlar, flamalar, sloganlarla karşıla-

nan iskelede coşkunun yanı sıra hüzün de vardı. Başta şehitlerimizin 

yakınları olmak üzere, vahşi saldırının izlerini bağrında taşıyan Mavi 

Marmara’nın iskeleye yanaşması sırasında birçok kişi gözyaşlarını tuta-

madı.

Birçok tekne ile daha iskeleye yanaşmadan karşılanan Mavi 

Marmara’yı iskelede de binler bekliyordu. Dünya rekoru kıran yüzücü 

Alper Sunaçoğlu da ekibiyle Sarayburnu’ndan denize atlayarak, ‘’Mavi 

Marmara’’ gemisinin İstanbul’a gelişini yüzerek karşıladı. “İnsanlığın 

Onuru Mavi Marmara”, “Şehitler Ölmez”, “Mavi Marmara Şehitleri 

Onurumuzdur!” vb.  yazılı pankartlar ve dövizlerin  taşındığı gösteri-

de sık sık tekbirler getirildi; İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atıldı.

Topluluğa hitaben konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım 

Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail’in Gazze’ye saldırıları 

devam ederse sessiz kalmayacaklarını belirtti.  Yıldırım, gemiyle yola 

çıktıklarında hedeflerinin sadece Gazze’ye yardım götürmek olduğunu 

ancak İsrail’in kanlı saldırısı ile 9 arkadaşlarının şehit edildiğini söy-

ledi. Yolcular arasında sadece Müslümanların olmadığını yabancı din 

mensuplarının da bulunduğunu belirten Yıldırım, “Bize, siz bu insan-

larla baş edemezsiniz, dediler. Biz yolumuza devam ettik. Bizim 9 kar-

deşimizi şehit ettiler. İşkence yaptılar. Bize neden direniş gösterdiniz? 

Direniş göstermeyi bir onur olarak görüyoruz. Siz bizi vurmadınız, 

kendinizi vurdunuz. Dünyanın her tarafında Netanyahu’ya tepki var. 

Kanada’da kendisini konuşturmadılar.” ifadelerini kullandı.

Mavi Marmara gemisini İstanbul’a daha önceki kaptanı Mahmut 

Tural ve mürettebatı getirdi. Gemi Sarayburnu’nda bir hafta kalacak 

ve ziyarete açık olacak. Gemi daha sonra Tuzla Tersanesi’ne çekilecek. 

Burada geminin tamir ve bakımı devam edecek. Talep gelmesi halin-

de gemi başka ülkelere gönderilecek. Bu şekilde Filistin’de yaşanan 

ambargonun sürekli gündemde olması sağlanacak.

Deneyimli gazeteci Alper 
Görmüş, Yeni Aktüel der-

gisinde yayınlanan ve medya-
nın son bir yılının değerlendir-
mesini içeren yazısında, 2010’u 
‘geleneksel medyanın sembolik 
ölüm yılı’ ilan etti. Görmüş yazı-
sının giriş kısmında şunları yazdı: 
“İnternetle birlikte, pasif okur-
luğun yerini aktif, katılımcı yeni 
bir okur tipi almaya başlamış-
tı. Sosyal medya ağları saye-
sinde giderek yükselen bu eği-
lim, WikiLeaks’le birlikte doruğu-
na ulaştı. Artık sıradan bir okur, 
elde ettiği bilgileri sızdırarak en 
etkili gazeteci konumuna yükse-
lebiliyor. 

Tarihsel süreçlerin ölüm yılla-
rı, aslında “beyin ölümü” gerçek-
leşmiş bir tarihsel formasyonun 
“fişinin çekildiği” andan başka 
bir şeye işaret etmez. Berlin 
Duvarı’nın yıkıldığı 1989’u Soğuk 
Savaş’ın sona erdiği yıl olarak 
kabul ediyoruz ama hepimiz bili-
yoruz ki Soğuk Savaş ondan yıl-
lar önce dünyayı terk etmeye 
başlamıştı. 

Bana öyle geliyor ki, ileri-
de medyanın tarihi yazıldığında, 
20l0, geleneksel medyanın ve 
“pasif okurluğun” ölüm yılı ola-
rak kabul edilecek. 

Hiç kuşkusuz, gazetecile-
rin ürettiği haber ve yorumlarla 
yetinmek istemeyen, içinde yaşa-
dığı dünyanın şekillenmesinde 
kendisinin de rolü olmasını arzu-
layan birilerinin varlığı, dünyada 
ilk gazetenin yayımlandığı yılla-
ra kadar geri götürülebilir. Fakat 
uygun araçlar yoksa, arzular 
mecburen ertelenir. Pasif okur-
lukla yetinmeyen bu öncü insan-
lar, internetle birlikte ihtiyaç duy-
dukları araca kavuştular ve o 
andan itibaren de medya okurlu-
ğundan medya okur-yazarlığına 
doğru ilerlemeye başladılar.”

2010: Geleneksel
Medyanın Ölüm Yılı
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‹ ran Cumhurbaşkanı Mah-
mud Ahmedinejad, Dışişle-

ri Bakanı Manuçehr Muttaki’yi 
görevden aldı. Mehr Ajansı’nın 
haberine göre Ahmedine-
jad Muttaki’in yerine vekale-
ten İran Atom Enerjisi Kuru-
mu Başkanı Ali Ekber Salihi’yi 
atadı. Muttaki’nin ayrıca 6-7 
Aralık tarihlerinde Cenevre’de 
gerçekleşen nükleer görüşme-
lerden sonra görevden alın-
ması dikkat çekti  İran’da bir 
grup milletvekili daha önce 
de “uluslararası baskıları ve 
yaptırımları” engelleyemedi-
ği için Muttaki’nin görevden 
alınmasını istemişti. Dışişleri 
Bakanlığı’na atanan Salihi, İran 
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 
olarak görev yapıyordu. 

Mutteki’nin, halihazırda 
Ahmedinejad’ın özel mesa-
jını Senegal Cumhurbaşkanı-
na iletmek üzereyken görev-
den alınması da tartışmaları 
beraberinde getirmişti. Mut-
taki, Senegal’de görevdeyken 
azledilmesinin “gayri İslami, 
siyasi ve diplomatik geleneğin 
dışında ve de hakaret içeren 
bir yaklaşım” olduğunu söyle-
di. Ahmedinejad’ın kendisinin 
yerine atadığı Ali Ekber Sali-
hi için düzenlenen devir teslim 
töreninden de haberi olmadı-
ğını belirten Muttaki, kendisi-
ne tören tarihinin bildirildiği-
ne dair yapılan açıklamayı tek-
zip etti. Mutteki 2005’ten bu 
yana Dışişleri Bakanlığı görevi-
ni yürütüyordu.

‹ran D›şişleri Bakanı 
Görevden AlındıD ışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun İsrail’le ilgili yaptığı açıklamalar 

İsrail’deki koalisyon hükümetini böldü. 26 Aralık  pazar günü yap-

tığı açıklamalarda Türkiye, Filistin Yönetimi ve İsrail Başbakanı Benjamin 

Netanyahu’yu hedef alan Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail hükü-

metinde krize neden oldu.

Türklere yalancı diyen, Filistin Yönetimi’nin gayri meşru olduğunu 

belirten ve Netanyahu’nun Ortadoğu barışı için verdiği sözleri eleştiren 

Lieberman’a cevap, Netanyahu’dan geldi. Başbakanlıktan yapılan açıklama-

da, “Lieberman’ın pozisyonunun İsrail’i temsil etmediği” belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Mavi Marmara gemisine 

düzenlenen operasyon nedeniyle Türkiye’den özür dilemeyeceklerini vur-

gularken, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun bürosundan ise hemen fark-

lı bir açıklama yapıldı. Netanyahu’nun açıklamasında, Dışişleri Bakanı’nın 

ifadelerinin sadece onun kişisel tutumunu yansıttığını, hükümeti bağlama-

dığı belirtildi. Bazı kaynaklar, bir süredir Netanyahu’nun Türkiye’nin özür 

talebini yerine getirebileceğini öne sürüyor.

Lieberman,  26 Aralıktaki açıklamasında Başbakan Tayyip Erdoğan ve 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu hedef alarak, “Lübnan’ı ziyaret eden 

ve İsrail’i tehdit eden Erdoğan’ın yalanlarına artık tahammül edemiyo-

rum. Aynı şey, Carmel yangınında İsrail’e gönderdikleri yardımın aynısı-

nı Tel Aviv’in ancak günler içinde yapabileceğini öne süren Davutoğlu için 

de geçerli” dedi. Lieberman, sözlerinin ardından, 1999 yardımında İsrail’in 

Türkiye’ye 240 kişilik yardım ekibi gönderdiğini hatırlattı. Lieberman, 

hafta sonu büyükelçilerle düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşma-

da Davutoğlu’nun Mavi Marmara operasyonu nedeniyle özür ve tazminat 

talebi için “cüretkarlığın da ötesinde” ifadesini kullandı. Lieberman, “Aksi-

ne aslında biz Türkiye’nin özür dilemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Bu açıklamalara cevap veren Başbakanlık, Liberman’ın yorumlarının “kendi 

şahsi düşüncelerini ilettiğini, İsrail’in duruşunu sadece başbakanın ifade 

edebileceğini” belirtti.

Öte yandan, İşçi Partisi de Lieberman’ı kınayan bir açıklama yaptı ve 

“Netanyau’nun liderliğini yaptığı İsrail hükümeti, iki halk için iki devlet 

öngörmektedir” denildi.  Ana muhalefet partisi Kadima ise Lieberman’ın 

açıklamalarından güç alarak, “Lieberman’ın sözleri tüm İsraillilerin bildiği 

bir şeyi gösterdi: İsrail’de gerçek politikalar izleyen bir hükümet yok. Ter-

sine, yönünü bilmeyen ve lideri olmayan bir hükümet var” açıklamasın-

da bulunuldu. İsrailli ve Türk yetkililer bir süre önce İsviçre’nin Cenevre 

kentinde ilişkilerin düzeltilmesi için görüşmelere başlamıştı. Operasyonda 

yaşamını yitiren 9 Türk için tazminat ve özür talebinin Cenevre görüşmele-

rinde ele aldığı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ‘’İsrail ile barışma niyetimiz var. Bütün ülke-

lerle barıştan yanayız. Arabuluculuk yürüttüğümüz bir ülkeyle ilişkilerimi-

zin kötü olmasını niye isteyelim. Karşıdan da aynı irade gelmeyince zorluk 

yaşıyoruz” demişti. Davutoğlu, İsrail’le dostluğun devam edecekse, bunun 

yolunun tazminat ve özür taleplerinin yerine getirilmesi olduğunu da söz-

lerine eklemişti.

‹SRA‹L’DE TÜRK‹YE TARTIŞMASI

Hazırlayan: Hüseyin ALDI

Manuçehr Muttaki
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“ANA L‹SANI DA ANA SÜTÜ KADAR HELALD‹R”

H alkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kur-

tulmuş, iki dilli yaşam talebi konusundaki görüşlerini, 

“Ana lisanı da ana sütü kadar helaldir.” şeklinde ortaya koydu.

Herkesin anadilini açık ve rahat bir şekilde konuşabilme-

si gerektiğini savunan Kurtulmuş, “Eğer Türkiye ana lisanın 

kullanılması önündeki engelleri 15 sene önce kaldırmış ola-

bilseydi, bugün bunların büyük bölümünü konuşuyor olmaz-

dık.” dedi. 

Anadolu Ajansı’na konuşan HAS Parti lideri, Türkiye’nin 

üniter yapısı ve bütünlüğü içerisinde, resmî dil Türkçe olmak 

şartıyla, ikinci bir lisanın seçmeli ders olarak öğretilmesi ya da 

okutulmasında bir sakınca olmadığını savundu. Türkiye’deki 

etnik kültürlerin okullarda seçmeli ders olarak okutulabil-

mesinde de bir mahzur görmediklerini ifade etti. Kurtulmuş, 

Türkiye’nin bunları kendi üniter yapısı içinde yapabileceğini 

vurguladı. Aynı şekilde, Türkçe bilmeyenlerin devlet dairesin-

de, kendi meramını anlatabilecek şekilde anadilini konuşabi-

leceğini belirterek, “İsteniyorsa devlet dairelerinde belki tercü-

manlar vasıtasıyla da konuşma imkânı bulabilirler.’’ düşünce-

sini ortaya koydu. 

Numan Kurtulmuş, bir diğer tartışma konusu olan, köy ve 

şehir isimlerinin tabelalara Kürtçe yazılması önerisine de 

makul yaklaştı. Bunun da ciddi bir şekilde çözüme 

katkı sağlayacağını savundu. Kurtulmuş, ‘demok-

ratik özerklik’ modeli etrafında gündeme getirilen 

yerel yönetimlerin güçlendirilmesi’ önerisine de 

değindi. Özerklik tartışmasına girmeden, güçlen-

dirilmiş yerel yönetimlerin, denetimlerin merkezî 

bir mekanizma tarafından yapılması şartıyla, daha 

demokratik bir yapı olacağını ileri sürdü. Yerel 

yönetimler bakanlığı kurularak bu anlamda her 

ilin kendisini ilgilendirecek konularda daha 

özerk kararlar alabilmesini savundu. Böyle-

ce her ilin kendisiyle ilgili kararları doğ-

rudan doğruya vermesini sağlayacak bir 

sistemin de kurulabileceğini söyle-

di.  Kurtulmuş, Türkiye’yi ilgi-

lendiren bu tip önemli 

sorunların çözüm yeri-

nin TBMM olduğunu 

vurguladı.

Dizi senaristleri tarafından örgüt-
lenen ve dizi sürelerinin uzun-

luğuna dikkat çeken eylem  geçti-
ğimiz aylarda Taksim’de yapılmıştı. 
Sen-Der (Senaristler Derneği) tarafın-
dan gündeme taşınan ‘Yerli dizi yersiz 
uzun’ kampanyası dizi setlerinde 1 gün-
lük grevle derinleşirken, dizi oyuncula-
rı da eyleme dahil olmaya başladı. Ünlü 
oyuncular Erkan Can ve Janset eyle-
min nedenlerini ve amaçlarını anlattı-
lar. Dizi setlerindeki çalışma koşulları-
na isyan eden ünlü oyuncular yapım-
cıları ve TV kanallarını duyarlı olma-
ya çağırdı. Erkan Can ve Janset’in 
kendi deneyimleri ve setlerde-
ki gözlemlerinden aktardık-
ları anektodlar  ise hayli 
çarpıcı. Günde 16 saate 
varan çalışma sürelerine 
dikkat çeken ünlü oyun-
cular dizi setlerinin orta 
çağın çalışma koşulla-
rını andırdığını 
söylediler.

Yerli Dizi Yersiz Uzun

Numan Kurtulmuş
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M ısır’da “Müslüman Kar-
deşler” sokağa inme 

niyetlerini apaçık ortaya koydu-
lar. Ve bunu beklenin üzerin-
de sayıda ve diğer muhalefet 
güçlerinin işbirliğiyle, son parla-
mento seçimlerine gölge düşü-
ren geniş çaptaki usulsüzlükleri 
protesto amacıyla gerçekleşti-
receklerini alenen ifade ettiler.

“Müslüman Kardeşler” 
Mürşidi Muhammed Bedi’ 
Reuters haber ajansına verdi-
ği röportajda; “muhalefetin 
parlamentoda bulunmaması, 
muhalefeti caddelere taşıdı... 
Caddelere dökülüş... Bu Mısır 
halkının hakkıdır, biz de bu 
halkının parçasıyız, bizim de 
hakkımız.” dedi ve ekledi; “par-
lamentoyu fes etmek için tüm 
meşru yollara başvuracağız.” 
Cemaat, “hukuki, anayasal 
ve halk destekli tüm yolları 
kullanarak”  diğer muhalefet 
gruplarıyla koordineli ortak 
protesto gösterisi organize 
edeceklerini ifade etti. Bedi’ 
şunları açıkladı: “Bu seçimlerde 
yolsuzluk yoktur... Bu yolsuz-
luklarla kirlenmiş bir parlamen-
to vardır...  Parlamento Mısır’ın 
imajını kirletmektedir. Bu par-
lamentonun çıkaracağı kanun-
lar Mısır’ın menfaatlerine zarar 
verecektir.”

Bedi’, “muhalefet güçleri-
nin maruz kaldığı haksızlıklar, 
Müslüman Kardeşler’le birlikte 
muhalefetin tek safta toplan-
masını sağladı. Bu ise, Mısır 
için büyük bir kazançtır. Devam 
etmekte olan ve devam edecek 
de olan bu zulüm ve baskıları 
reddeden özgür halkımızla bir-
likte, halk siyasi hareketi olarak   
muhalefet güçleri tek vücut 
halinde hareket edecektir.”

Müslüman Kardeşler 
Sokağa ‹nme Niyetinde

‘HARAM’ D‹YE 800 B‹N TL’Y‹ ALMADI!

Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 

İddaa’dan isim hakkı olarak kazandığı yaklaşık 800 

bin lirayı haram diye almadı.  Sofuoğlu’nun spor etiğine, 

centilmenliğe, sosyal sorumluluk, dayanışama gibi modern 

ve sivil kavramlar yerine dini bir dil kullanarak red-

dediyor olması oldukça önemli bir durumdu. 

Dünya Supersport Şampiyonası’nda bu sezon 

ikinci kez şampiyonluğa ulaşan milli moto-

sikletçi, katıldığı yarışmalarla birlikte İddaa 

programlarında da yer aldı. Supersport’ta 

13 ve Moto2’de 2 yarış olmak üzere bu 

sezon 15 yarış koşan Sofuoğlu, yer aldı-

ğı bahis programlarından yaklaşık 800 bin 

lira hak etti.

Milliyet’teki habere göre geçen sezon olduğu gibi bu sezon da parayı 

almayacak olan Sofuoğlu, “Öyle bir paranın varlığı ile ilgilenmiyorum. Ne 

kadar para olduğunu da bilmiyorum. Bununla ilgili olarak   konuşmak da 

istemiyorum. Sezon başında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na paranın ‘iyi 

ve güzel yerlerde’ kullanılması için yetki vermiştim. Onlardan rica etmiş-

tim. Parayı iyi yerlerde kullanacaklarına da inanıyorum.” diye 

konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar da, 

Kenan Sofuoğlu’nun nezaket göstererek yetki 

verdiğini belirterek, “Yine parayı kul-

lanırken kendisine soracağız. Bizim 

kendisine danışmadan istediğimiz 

gibi kullanma şansımız yok” 

dedi.

Milli motosiklet-

çi Sofuoğlu, daha önce de 

“Şans oyunlarından gelen 

para haram” diyerek İddaa 

parasını almamış, Sakarya’da 

okul yaptırmıştı. Özellikle spor 

dünyasından bu tür bir davranı-

şın sergilenmesini takdir etmek 

lazım.  Reddedilen miktar ise 

küçümsenmeyecek bir miktar. 

Haram duygusunun yeri gel-

diğinde neleri geri tepeceğinin 

güzel bir örneği..

Kenan Sofuoğlu
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Medya Okumaları
Ahmet Zeki GAYBER‹

Dersim’deki Sayılmaz

Cumhuriyet modernleşmesinin iki simgesel metaforu 

var. İkisi de laiklik temelinde tartışmalara meze 

yapılan, mitolojik kavram. Kendi başlarına tabiatta 

birer nesne olan “başörtüsü” ve “alkol”, bahsettiğimiz 

metaforlara dönüşünce en katı simgeler haline dönüşü-

veriyor. Basın tarihi açısından da bu böyle. Malum med-

yanın “türban” diye aşağılamaya çalıştığı “başörtüsü” ve 

“alkollü içki” ile ilgili en küçük olay veya gelişme, bazen 

haftalar boyunca Türkiye’nin ana gündem maddeleri 

haline getiriliyor. Laikçi endişe ve modern korkuların 

en simgesel yansıması, “Alkollü içkinin yasaklanacağı” 

dehşeti. Evet, bırakın bu dehşetengiz korkunun gerçek-

leşmesini, dile getirilmesi veya yasaklanacağına yönelik 

çağrışımlar bile laik cepheyi irrite ediyor. “Gizli ajanda”, 

“Malezyalılaşmak”, “Laik-modern endişe” ve “Mahalle 

baskısı” gibi korkuları depreştiren, bir anda tüm rasyo-

nel tutumları yok eden en büyük Cumhuriyet tehlikesi 

“Alkollü içkinin yasaklanması!”

Bilindiği üzere Aralık ayı boyunca yine böyle bir gün-

demle meşgul edildik. Ankara’da Emniyete bağlı Çocuk 

Koruma Polisleri, alkollü restaurantlara küçük çocukları 

ile gelenler hakkında tutanak tutmuş. Hepsi bu. Bunun 

rutin bir işlem olduğu ve çocuklar için rol model olan 

anne-babaların küçük yaştaki çocuklarla içkili masasın-

da birlikte olmasının onların psikolojisini kötü etkilediği 

yönünde açıklamalar yapıldı sürekli. Ama bu kadar man-

tıklı izahat, olaya kilitlenmiş laikçi medya kurmaylarını 

zerre kadar tatmin etmedi. Onlara göre, ortada hayat 

tarzına yönelik büyük bir “saldırı” vardı. 

Şimdi gelelim, medyanın her zamanki çifte standardı-

na. Tam da bu tartışmaların üstüne, Dersim’de (Tunceli), 

kadın çalıştıran alkollü işyerleri taşlandı. Dersimli gençler, 

taşlı sopalı şekilde hiç de tasvip edilemeyecek bir tutumla 

işyerlerinin camlarını indirip, sahiplerine dayak attı. 

Bu ikiyüzlülüğü Star Gazetesinden Şamil Tayyar şöyle 

yorumladı: “Polisin başkentteki park caddesinde içki-
li yerlere yönelik denetimini günlerdir tartışma konusu 
yapanların Dersim’deki birahane şiddetini görmezlikten 
gelmesi, kadın örgütlerinin köşelerine sinmesi ve yumur-
ta sevicilerin bu haberi bir iki sütunla sınırlı tutması, soru-
na yaklaşımdaki çifte standardı gözler önüne serme-
si bakımından dikkat çekicidir. Sözgelimi birahane eyle-
mi, Erzurum’da yaşansaydı, bugün Türkiye CHP kurulta-
yını konuşmazdı. Hele Ankara veya İstanbul’da olsaydı, 
Türkiye’nin İranlaşmasından tutun şeriata kadar konuşul-
madık konu bırakmazdık.”

Ankara’da çok daha yumuşak ve legal bir tutuma 
karşı müthiş bir refleksle karşı çıkan “hayat tarzı” slogan-
ları atan medyanın, en azından Dersim’deki olaylarla ilgi-
li iki satır yazmasını boşuna bekledik. Çünkü medyaya 
göre, ikisi de alkole karşı olsa da Dersim’deki sayılmaz!

***

Muhtıracık Bile Olamadı!

Y ılın son ayının önemli gündem maddelerinden biri 
de Kürt sorunu ile ilgili tartışmalarda gündeme 

getirilen “iki dil” konusundaki Genelkurmay bildirisinin 
medyada eski popülaritesini yakalayamaması oldu. Daha 
önce “muhtıra” başlığı ile manşetlere taşınacak içerikteki 
bir GK bildirisi, resmen iç sayfalarda buçukluk sütunlara 
sığıntı gibi yerleşebildi ancak. Yağmur Atsız’ın dediği 
gibi ha deyince olacak bir iş değil, “Huylu huyundan vaz-
geçmez!” Atsız bu açıklama üzerine, “GK Başkanlığımız 
ilâmâşallah bir madde bağımlısı gibi!” tesbitinde bulun-
du. 

Bildirinin darbe destekçisi medya tarafından dahi 
küçük görülmesine kızan Ergun Babahan, “Ben komu-
tan olsam, bu “dönek”lere çok kızardım… En sıkıntı-
lı durum ise karargah açısından. 27 Nisan’da bir muha-
tapları vardı, şimdi üstüne alınan, cevap veren yok. Sanki 
suya yazılmış yazı” diye yazdı.

Açıklama, bildiri falan az da olsa olacak ama önem-
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li olan medyanın eskiden bu tür açıklamaları memleket 
meselesi haline getirerek demokrasinin canına okuduğu 
gibi görmemesi. GK açıklamasının özellikle Başkomutan 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Türkçe resmî dil olma-
ya devâm etmek şartıyla Kürtçe ve diğer mahallî diller de 
kültürel mîrâsımızdır” şeklindeki sözlerinin üzerine bildi-
ri yayınlamak moda deyimle şık olmadı! Birilerinin, aske-
ri hiyerarşide “Başkomutan”ın ne anlama geldiğini tekrar 

hıfzetmesi gerekiyor sanki!

***

Görkemli Kurultay(!)

CHP, kurucu irade partisi ve kendinden menkul sosyal 
demokrat parti olduğu için hiçbir zaman “kongre” 

yapamaz. CHP’nin kongreleri her zaman için “kurultay” 
olur. CHP liderinin “kurultay” konuşmasındaki vaadleri, 
41 başlık altında toplayan medya, Kılıçdaroğlu’nun ilaç 
niyetine olsun bir kez bile “Kürt”, “başörtüsü”, “Baykal” 

ve “Alevi” gibi kelimeleri kullanmadığına dikkat çekti. 

***

Sepet Sepet Yumurta

Ankara SBF’de Burhan Kuzu’nun yumurtalanması, 
Süheyl Batum’un ise yuhalanması epey bir süre 

gündemi işgal etti. Polisin İstanbul’daki kaba ve aşırı şid-
deti, yeni konsepti okuyamaması da tuz biber ekti. Ben 
hala olayların en can alıcı noktasının Batum’un öğrenci-
lere “Bu yaptığınız faşizmdir” demesi olduğuna inanıyo-
rum. Daha sonra Batum çark etti bu sözlerinden ama 
olsun laf ağızdan çıkmıştı bir kere. Olayın irdelenmedik 
yönü kalmadı ama ben medyanın, “Öğrenciler niye böyle 
oldu?” soruları ile genel tanımlar üretmesine sinirlen-
dim. Genel öğrenci kitlesinin binde biri bile etmeyecek 
kadar sayıya sahip “kolektifler”in nasıl bir bindirilmiş kıta 
olduğunu en iyi öğrenci arkadaşları biliyor. Başörtüsünü 
ve Ak Parti’yi üniversiteye sokmamak üzerine yeminli 
olan bu gençlerin öğrenebildiğimiz tek taleplerinin de 
harçların kaldırılması olduğunu öğrenebildik. Azınlıkçı bir 
tahakkümün faşizmi var ortada. Taleplerini söylemiyor-
lar. Sakız ettikleri laf, “parasız üniversite!” “Gençler nasıl 
bu hale geldi?” sorusunu soranlara sormak lazım, sahi 

nasıl bu hale geldiler?

***

Mahmut Övür ‹yi Yakaladı

T araf gazetesi ile aynı gün Sabah’tan Mahmut Övür, 
Poyrazköy’deki son kazıların bulgularıyla ilgili entere-

san bir ayrıntı yakaladı. Taraf, “Yirmi yıl uyuyan bomba” 
başlığı ile Üçok cinayetini anımsatırken, son kazılarda 
bulunan Delta Sheet ibareli kağıt bombaya dikkat çeken 

Mahmut Övür de, 20 yıl önce katledilen Bahriye Üçok’un 

da Delta Sheet kağıt bombayla suikaste uğradığını hatır-

lattı. Bombaların arasında bir bağ var mı yok mu yargı-

nın ortaya çıkartacağını blirten Övür, “Ancak bu darbe 

girişimleriyle ilgili soruşturma derinleştikçe, Türkiye’nin 

yakın tarihindeki karanlık olaylar da Muammer Aksoy, 

Uğur Mumcu gibi faili meçhul cinayetler de bir bir aydın-

lanacak” dedi.

***

Vatan’ın Oryantalist Dili

V atan Gazetesi genelde, kendi toplumuna da İslam 

dünyasına da yabancılaşan bir dil ile kurguluyor 

haberlerini. Gazetenin, “Kosova Başbakanı organ maf-

yası başı çıktı” başlıklı haberinde, Avrupa Konseyi’nin 

raporunda Kosova’nın yeni seçilen Müslüman Başbakanı 

Haşim Taçi’nin, Sırp tutukluları böbrekleri için öldürten 

organ mafyasının başı olduğu yönündeki iddiası, ön 

kabulle yayınlandı. Gazete, Taçi’nin silah ve uyuşturucu 

kaçakçılığına bulaştığı yönündeki iddialara da genişçe yer 

verdi. Haberin başlığı ve dili, içeriğin de sahiplenildiğini 

bariz olarak ortaya koyuyor. Haşim Taçi, raporu hazır-

layanları mahkemeye vereceklerini, Sırpların ağırlıkta 

olduğu bir konseyin bu iftirayı rapora sokarak kendile-

rini sıkıştırmaya çalıştıklarını açıkladı. Kesin bir yargı ile 

“Kosova Başbakanı organ mafyası başı çıktı” diye yaz-

mak Vatan tipi tetikçi medyacılığa uysa da, objektifliği 

yerle bir etti.

***
Kural?

Doğan Yayın Holding, ucuz alıp pahalı sattığı banka 

ve benzin istasyonu gibi şirketlerin ardından, belki 

de kendisine artık pek yararının dokunmadığına inandı-

ğı medya sektöründen çekiliyor. Grup’un, Hürriyet ve 

Miliyet dahil, tüm yayın organlarını satacağı söyleniyor. 

Kemal Ilıcak, Kemal Uzan, Sedat Simavi, Dinç Bilgin’i, 

Asil Nadir, Mehmet Ali Ilıcak gibi örneklerin ardından 

Doğan da veda ediyor. E medyanın “getirisi” azalınca, 

yol görünür. Kural bu!

***
Zenginin Hastalığı

P ankreas kanseri sonucu hayatını kaybeden sosye-

tenin tanınmış isimlerinden Ceyla Gölcüklü, adeta 

sır gibi saklanan cenaze töreninin ardından son yolculu-

ğuna uğurlandı. Medyanın, varsıllıkla alakalı haftalarca 

süren yoğun ilgisi, aynı hastalıktan muzdarip fukaralar 

için geçerli olmadı. Zengin olmanın, hastalık ve ölüm gibi 

insani trajedilerde bile reyting getirmesi ne acı!
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Cevat ÖZKAYA

ÖĞRENCİ EYLEMLERİ

A ralık ayı içinde 

Türkiye’de ardı ardı-

na öğrenci eylemle-

ri yaşandı. Kendilerine ‘öğrenci 

kolektifleri’ adını veren bir grup 

öğrenci gündemi meşgul edecek 

eylemler yaptılar. Değişik  yerler-

de gerçekleştirilen bu eylemlerin 

içinde, İstanbul Dolmabahçe’de 

ve Ankara Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’nde yapılan eylem ön 

plana çıktı; iki eylem karşılaş-

tırmalı olarak  yazılı ve görsel 

basında değerlendirildi. 

Kısaca hat ır larsak 

Dolmabahçe’de  rektörlerle  top-

lantı yapan Başbakan’ın  toplan-

tısına  katılmak isteyen öğrenci-

lerle polisler  arasında bir arbe-

de yaşandı. Öğrencilerin, çağrılı 

olmadıkları toplantıya katılmak 

istemeleri çok mantıklı bir davra-

nış olarak nitelenemez. Ancak bu 

öğrencilere karşı polisin  şiddete 

varan  bir orantısız güç kullanımı 

da asla tasvip edilemez!

Polis, öğrencilerin eylemi-

nin ideolojisi veya mantıklı olup 

olmadığına göre karar verme 

hakkına sahip değildir, polis 

eylemin şiddet içerip içermediği-

ne bakar. Eğer eylem şiddet içeri-

yorsa, şiddeti makul bir güç kul-

lanarak önler. Şiddet içermeyen 

eylem tarzında ise, polisin görevi 

eylemin emniyetini sağlamaktır. 

Dolmabahçe’de maalesef  polisin 

kullandığı güç bu sınırı aşmış  ve 

şiddet içeren bir görüntü ortaya 

çıkmıştır. 

İkinci eylem Ankara Siyasal 

Bilgiler Fakültesi’nde  gerçek-

leşti. Okul öğrencileri tarafın-

dan çağırılan iki anayasa pro-

fesörü  Burhan Kuzu ve Süheyl 

Batum’un  konuşmaları bir 

grup öğrenci tarafından engel-

lendi. Süheyl Batum’u protesto 

ederek konuşturmayan öğrenci-

ler, Burhan Kuzu’ya yoğun bir 

yumurtalı saldırıda bulundular. 

Her iki öğretim üyesi de  konuşa-

madan okuldan ayrılmak zorun-

da kaldılar.

Son zamanlarda  yapılan 

eylemler  içinde  bu iki olay öne 

çıktı ve çokça tartışıldı. Öğrenci 

olaylarını toplumsal hareketlen-

menin işaret fişeği olarak algıla-

yan Türkiye  kamuoyu bu olay-

ları, ülke yeni bir istikrarsız süre-

ce mi giriyor, endişesiyle yoğun 
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bir biçimde tartıştı, tartışmaya da 

devam ediyor.

Eylemlere Nasıl Yaklaşılmalı?

Sistemin, bütün muhalif hare-

ketlere  hiçbir ayrım yapmaksı-

zınn yapıştırdığı yaftalara hap-

solmadan hadiseleri değerlen-

dirmek gerekir. Eylemi ortaya  

koyanların ideolojisine bakarak, 

eylemi suç kapsamına sokma 

alışkanlığı da terk edilmelidir.

Eylemleri, ‘masum öğrenci 

eylemleri’ olmadıkları, ‘öğrenci 

kisveli provakatörlerin’ eylemle-

ri yaptıkları ve “ belli ideolojile-

rin takipçileri” oldukları şeklinde 

suçluluğun bir karinesiymiş gibi 

değerlendirmenin doğru olmadı-

ğı artık bilinmelidir.

Eylemcilerin düşünceleri-

ne, dünya görüşlerine karşı ola-

bilirsiniz, bu karşıtlığınızı ifade 

edebilirsiniz. Ama onların belli 

ideolojilere mensup olmalarını 

suç  olarak ilan ederseniz bura-

da “fikir suçu” kavramını  tekrar 

gündeme getirirsiniz. Düşünceyi  

ve düşünceyi açıklamayı  suç 

haline getirerek  hiçbir soru-

nun çözülemediği, sadece  erte-

lenebildiğine ilişkin bizim  tari-

himizde yeteri kadar örnek var. 

Bugün boğuştuğumuz  sorunla-

rın büyük bir kısmı da  o ertele-

nen  ve yığılmış  birikmiş sorun-

lardır.

Yapılması gereken şiddet içe-

ren eylemlere  geçit vermemek-

tir. Polis ceza vermeye yetkili bir 

makam değildir. Polis, hukukun 

dışına çıkanları, hukuka tahak-

kuk ettirecek mercilerin karsı-

sına çıkarmakla yükümlüdür. 

Bunun ötesine geçerek, kendisini 

haklıyı, haksızı tayin etme  konu-

muna koyarsa bu, kanunun ken-

disine vermediği görevi ifa etmek 

anlamına gelir ki bu da suç-

tur. Ayrıca eylemcinin  ideoloji-

si,  eylemin suç olduğunun deli-

li olarak  sunulursa suç olmadan  

bir eylemi yapmak neredeyse 

imkansız hale gelir. Burada siyasi 

olanla hukuki  olanı karıştırma-

malı ve bu konuda yeterli hassa-

siyeti göstermek,  öncelikle dev-

letin,  siyasetin ve güvenlik güç-

lerinin  görevidir. Yazılı ve görsel 

medya  bu konuda sorumluluğu  

olduğunu hatırlamalıdır. Bütün 

bunları belirttirken sonra, öğren-

ci eylemlerinin hiçbir şüpheyi 

çekmeyecek  şekilde yapıldığı-

nı, bu eylemleri organize edenle-

rin içine hiçbir art niyetli kişinin 

sızamayacağını söylemek istemi-

yoruz. Yakın tarihimizde yapı-

lan birtakım eylemlerin, eylemi 

gerçekleştiren  büyük kitlelerin 

arzu ve isteklerinin  dışında nele-

re hizmet ettiğine  ilişkin birin-

ci ağızdan tanıklıklar basına yan-

sımıştır.

Ancak devletin görevi bu tür 

provakatif  girişimleri ve sızma-

ları bahane ederek şiddet içerme-

yen  eylemliliğin önünü  kesmek 

değildir tam tersine eylemi ama-

cından  saptırmak isteyen  prova-

kasyonu deşifre ederek geçersiz 

kılmak ve büyük kitlenin gücü-

nün yanlış kullanımını engelle-

mektir.

İkinci bir husus ta eylemi 

organize edenlerin  provakasyo-

na karşı uyanık olmalarıdır.

Bu bağlamda, yakın tarihin 

birikiminden yaralanmak organi-

zatörlerin dikkatini artıracaktır. 

İkinci olarak ta eylemin  amaçla-

rını net, açık, anlaşılır bir biçimde 

başlangıçta deklare etmek  pro-

vakatörlerin işlerini zorlaştıra-

caktır. Üçüncüsü de şiddetin her 

türüne kararlılıkla karşı olundu-

ğunun başlangıçta beyan edilme-

si provakasyon ihtimalini azalta-

caktır. Gerek Dolmabahçe  eyle-

minde gerekse Ankara Siyasal  

Bilgiler Fakültesi’ndeki eylem-

de hem siyasilerin hem güven-

lik güçlerinin hem de eylemci-

lerin saydığımız konularda dik-

Eylemcilerin düşüncelerine, dünya görüşlerine karşı 
olabilirsiniz, bu karşıtlığınızı ifade edebilirsiniz. Ama 
onların belli ideolojilere mensup olmalarını suç  ola-
rak ilan ederseniz burada “fikir suçu” kavramını  
tekrar gündeme getirirsiniz. Düşünceyi  ve düşün-
ceyi açıklamayı  suç haline getirerek  hiçbir sorunun 
çözülemediği, sadece  ertelenebildiğine ilişkin bizim  
tarihimizde yeteri kadar örnek var. Bugün boğuştu-
ğumuz  sorunların büyük bir kısmı da  o ertelenen  
ve yığılmış  birikmiş sorunlardır.
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katli olduklarını maalesef söyle-

yemiyoruz.

 Özellikle eylemcilerin net ola-

rak ne istediklerine vakıf değiliz. 

İngiltere’de eylem yapan öğrenci-

lerin, harçların indirilmesi gerek-

tiğine ilişkin taleplerini biliyo-

ruz. Ama Türkiye’deki eylemcile-

rin AK Parti karşıtlığı dışında net 

olarak açıklanmış taleplerinden 

haberdar değiliz, iktidar kar-

şıtlığı yapmak yasak değildir 

bir siyasal haktır. Meselemiz 

bu hakkın kısıtlanması değil, 

ancak eylemcilerin diğer 

isteklerinden haberdar deği-

liz. Eylemin amacı flu bırakı-

lır,  şiddet net bir şekilde dış-

lanmazsa, bu durum eylemi 

kendi amaçları için kullan-

mak  isteyenlere bulunmaz 

fırsatlar sağlar.

Yakın Tarihe Bir Bakış: 
Masumiyetin ‹dealizmin 
Şiddet Anaforunda Yitimi
“…...bizim çok genç ve 

ateşli olduğumuz  bir dönem 

bu, böyle bir karar veriyo-

ruz, bu bizim zaten olaya 

yenik başlamamız anlamı-

na geliyor. Karşı tarafta bir 

sürü olayda pişmiş tecrü-

beli, “kaşarlaşmış” kadrolar 

vardı ve bunlar bizden orta-

mın hazırlanmasını istiyor-

lardı; bu çok önemli. Sonra bom-

balar atılıyor......” İşte 68 kuşağı-

nın devrimci gençlerinden Sarp 

Kuray anlatıyor bunları.

1970 yılının sonları 12 Mart 

darbesine 3-4 ay var. Eski 27 

Mayıs darbecilerinin oluşturduğu  

cuntanın reisi Orhan Kabibay, 

Sarp Kuray’ın da içinde bulun-

duğu öğrencilerle temas kurmak 

ister, öğrenciler bir komite kura-

rak  darbecilerle görüşürler ve 

ortak hareket kararı çıkar  görüş-

meden. 

Bu karardan sonra darbe-

ciler, ortamı hazırlayacak şid-

det eylemleri yapmalarını ister-

ler öğrencilerden. Alıntıya devam 

edelim, “neler istiyorlar mesela” 

“Eylem…... Bir tanesini söy-

leyeyim ‘yükseliş kolejine bomba 

atın’  diyorlar. Gidiliyor, atılıyor. 

- Siz var mıydınız orada? -Ya 

ben yokum da biliyorum kimin 

attığını...... Ama bizim ekibimiz 

atıyor.

-Sebebi neydi peki? 

Muhsin Batur’un MGK’da 

yapacağı bir konuşmanın alt 

yapısını oluşturmak için, bu 

gerekçeyle istenmiştir.” 9 Mart 

1970’de sol tandanslı bir darbe 

kararı alan cuntanın  önemli 

adamı Muhsin Batur’un MGK’da 

yapacağı konuşmaya zemin sağ-

lasın, diye bombalar patlatılıyor. 

Alıntıya  devam edelim.

“......Türkiye’deki  devrim-

ci gençlik bu oltaya takılmış-

tır. Deniz Gezmiş’in evden 

eve belli yerlere naklini iste-

diğimiz zaman bize, Tarım 

Bakanı Turan Şahin’in  ara-

basını veriyorlar  ama orada 

ufak bir uyanıklık yapıp kapı-

yı açık bırakıyorlar, biz düz 

kontak yapıyoruz. O araba 

Ankara polisinin bildiği bir 

araba  zaten, dönemin emni-

yet müdürü de: “Ben Deniz 

Gezmiş’i yakalayamam, 

çünkü benim göremeyeceğim 

yerlerde saklanıyor diyor.”    

“Dönüyoruz para istiyoruz  

bize soygun yaptırıyorlar. Bizi 

çok ciddi bir şekilde suça iti-

yorlar  aslında, bir emniyet 

müfettişini de bize takıyorlar 

ve o soyulacak yerleri gösteri-

yor ve soygunu yapıyoruz”*.

Söyleşi uzayıp gidiyor. 

Ortamı  hazırlamak için şid-

dete  yöneltilen gençler başta 

Deniz Gezmiş olmak üzere  genç 

yaşlarında idam ediliyorlar. Sarp 

Kuray gibi hayatta olanlar ise,  

hoyratça yok edilmiş masumi-

yetlerinin ve idealizmlerinin 

acısı içinde savrulup duruyorlar.  

Onların masumiyetlerini kulla-

nanlar, yaşadıkları sürece emek-

li maaşlarını alarak  hayatlarını 

“Oturun oturduğunuz yerde,  
sadece derslerinize çalışın, 
yüksek makamlara gelirseniz 
bu işleri halledersiniz. Zaten 
gördüğünüz gibi sizin iyi niye-
tiniz hoyratça kullanılıyor, etli-
ye sütlüye karışmayın!” gibi 
teslimiyetçi, oportünist bir 
anlayışı yerleştirme amacına 
matuf değildir. Aksine parla-
mento dışı siyasetin en aktif 
unsurları olma potansiyeli taşı-
yan öğrenci kesiminin siste-
mik tuzaklara düşmeden, top-
lumun değerlerini ıskalama-
dan, şiddetin her türünü açık 
ve net bir şekilde reddederek, 
iyi niyetli çabalarını “kaşar” 
darbecilere yem etmeden yol-
larına devam etmelerine katkı 
sağlamaktır amacımız.
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sürdürdüler. Hâlâ yaşayanları ise 

aynı şekilde hayatlarına devam 

ediyorlar. Bir tanıklık ta sağdan. 

60’lı yılların sonu, Amerikan 6. 

Filosu  İstanbul’u ziyaret edecek. 

Filo’nun gelişinden bir hafta önce 

Beyazıt Meydanı’nda  sağ tan-

danslı bir miting yapılır. Mitingin 

bitimine yakın, genç cerbezeli bir 

hatip olan O. K kürsüye çıkar. 

Ateşli bir konuşma yapar, konuş-

manın sonuna doğru  aşağıdan 

birisi pantolonunu çekiştirir. 

Genç konuşmacı baktığında sağ 

cenahın önemli yazarlarından İ. 

E. D.’yi görür, sağcı gençliğin 

ağabey dediği yazar genç konuş-

macıya: “Bu kitleyi Pazar günü 

Taksim’e çağır!” der. Neden ve 

niçin çağırdığını bilmeden  kit-

leyi Taksim’e çağırır genç konuş-

macı. Pazar günü Taksim’de 6. 

Filo’yu  protesto eden sol öğren-

cilere karşı bir eylem yapmak 

üzere kitleyi çağırdığını, eylem 

olduktan ve kan aktıktan sonra 

ancak anlar. Yıllar sonra bu satır-

ların yazarına: “Her şey görün-

düğü gibi değildir aziz dostum” 

diyerek  anlatmıştır bu hatırasını.

Bu bölümü TKP’nin  önem-

li önderlerinden Taraf gazetesi 

yazarı Nabi Yağcı’nın çok dikkate 

değer uyarısı ile bitirelim.

Şair yazar Roni Margulies’le 

çıktıkları bir panelde bir grup 

öğrenci tarafından boyalı saldı-

rıya maruz kaldıklarını belirtti-

ği yazısında sayın Yağcı şunla-

rı ifade ediyor: “Barış için har-

canan gömlekler feda olsun ama 

halkın gözünde yine gençliğin 

adı kötüye çıkacak ona yanıyo-

rum. Geçmişte de böyle olmuştu, 

halkın gözünde sistemik biçim-

de gençliğe kötü imaj kazandırıl-

mıştı, geçmişe dönüp baktığımda 

bunun rastgele olmadığını düşü-

nüyorum.”

Yakın tarihe ilişkin bu tanık-

lıkların, günümüz öğrencilerine 

örneklik teşkil etmesini umuyo-

ruz; eylem bir şey söylemek iste-

yenlerin seslerini duyurmak için  

başvurduğu bir araçtır.

Amacımızın net ve kabul edi-

lebilir, makul olması durumun-

da eylemin bir araç olarak anlamı 

vardır. Eylemci büyük kitle tara-

fından kabul gördüğünde  ama-

cına ulaşmış olur, aksi takdirde 

kitlenin dışladığı eylemci sudan 

mahrum kalmış balık gibi ölüme 

mahkumdur.

Toplumu, toplumun değer-

lerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını  

dikkate almadan yapılacak bir 

eylemin müspet bir sonuca ulaş-

ması ihtimali yoktur. Sarp Kuray 

68 dönemi sol gençliğinin  dini 

ıskaladığını, bunun, mücadelele-

ri açısından hayati bir hata oldu-

ğunu ifade ediyor, katılmamak 

mümkün değil.

Bütün bu anlattıklarımız, 

“Oturun oturduğunuz yerde,  

sadece derslerinize çalışın, yük-

sek makamlara gelirseniz bu işle-

ri halledersiniz. Zaten gördüğü-

nüz gibi sizin iyi niyetiniz hoy-

ratça kullanılıyor, etliye sütlü-

ye karışmayın!” gibi teslimiyet-

çi, oportünist bir anlayışı yer-

leştirme amacına matuf değildir. 

Aksine parlamento dışı siyasetin 

en aktif unsurları olma potan-

siyeli taşıyan öğrenci kesiminin 

sistemik tuzaklara düşmeden, 

toplumun değerlerini ıskalama-

dan, şiddetin her türünü açık 

ve net bir şekilde reddederek, 

iyi niyetli çabalarını “kaşar” dar-

becilere yem etmeden yolları-

na devam etmelerine katkı sağla-

maktır amacımız.

* Cemal A. Kalyoncu, Aksiyon der-

gisi 09.01.2006, s. 79, “Darbeciler İstedi 

Bombaları Patlattık” 
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İhvan ve Selefi liğe
Kayış Süreçleri
Hüsam TEMAM

M üslüman Kardeşler 

Hareketi (İhvan) bir 

süredir birçok tutum 

karşısında kafa karışıklığı yaşı-

yor. Bu tutumlar, İhvan’ın siya-

sete katılım süreci başladığın-

dan beridir sonlandırılmaya daha 

yakın görünüyordu. Tutumlardan 

kasıt ise başörtü ve peçeye yöne-

lik tutumları. Seyyid Kutup ve 

düşüncelerine yönelik tutumla-

rı sebebiyle Yusuf El Karadavi’yle  

eğitim kurumlarındaki peçe yasağı 

konusu sebebiyle eski Ezher şeyhi 

Muhammed Seyyid Tantavi’yle 

gergin ilişkileri, okullarda dini 

eğitimin sorunlarına ilişkin girdiği 

tartışmalar, Şia’ya yönelik tutumu, 

kadınların ve Kıptilerin vatandaş-

lık hakkına itiraz eden ve yasama 

konseyi üzerinde Şer’i bir denet-

leme kurumu çağrısı yapan siyasi 

programı yanı sıra sanat ve edebi-

yat alanlarına temas eden konula-

ra dair eleştirisel tutumlarıdır. 

‹hvan ‹çindeki Güç Mücadeleleri

İhvanda gerçekleşen etkileşim-

lere bakmak için zahiri tutumları 

terk edecek olursak cemaat için-

deki hareket kapsamının daral-

mış olduğu görülecektir. Şöyle ki 

hareket içindeki etkileşim, yedin-

ci mürşidi Muhammed Mehdi 

Akif’in istifasından bu yana sade-

ce örgütsel kaldı. 2009 yılı sonu 

ve 2010 yılı başında yapılan son 

seçimler, cemaatin örgütsel yapı-

sı içinde reformcuların kredisinin 

gerilemesiyle sonuçlandı, reform-

cu isimler İrşad bürosundan çıktı 

ve örgütçüler irşad bürosu, genel 

mürşid makamı ve üç yardımcı-

sının mevkisini ele geçirmeden 

önce cemaat içindeki Şura mecli-

sini kontrolleri altına aldılar. 

Hareketin etkileşimlerinde 

yaşanan bu zamanlama ve tutum-

ları, cemaatin özellikle de reji-

min son iki yıldaki baskıları ve 

siyasi alanın kapatılması sonra-

sı ılımlı hareket karesinden çıkıp 

aşırılıkçılığa kaymasına yöne-

lik endişesini ortaya koyan bir-

çok gözlemci için dikkat çekiciy-

di. Fakat İhvan hareketinde göz-

lemlenen bu yeni eğilimi açıkla-

yan temel varsayım, bu eğilimin 

cemaatin yirminci yüzyıldan özel-

likle de  yetmişlerden bu yana 

işleve konulan iç bileşeniyle iliş-

kisi olduğu yönünde. Çok sayı-

da İhvan mensubunun, cemaat 

içindeki örgütün yüksek mevki-

lerine çıkması ile cemaatin orta-

ya koyduğu tutumlar arasında-

ki zamanlama uzun süreden beri 

cemaatin içinde saklı bir eğilim 

olduğu anlamına geliyor. Bu eği-

lim Mısır’daki sosyal genel mizaç-

la birlikte kendisini açıklama-

ya başladı. İhvan cemaati bugün 

uzun tarihinin hiçbir döneminde 

olmadığı kadar Selefiliğe meyle-

diyor. Bu Selefilik görüntü, dav-

ranış, düşünce ve inanç açısın-

dan birçok sorunu yeniden açı-

yor.  Cemaatin bu sorunları otuz 

yılı aşkın süredir sisteme katılma 

deneyimi sayesinde aşması gere-

kiyordu. 

Selefi oluşumlar birinci mür-

şidi Hasan El Benna dönemin-

de Selefi bir davet olarak hare-

ketin ilk oluşumundan itibaren 

vardı ancak doğal olarak bugün 

İhvan’da belirenden farklı bir 

Selefilikti bu. Özellikle de otuzlu 

yıllarda temayüz ettiği üzere top-

lumun kültürel, sosyal ve siya-

si oluşumlarıyla etkileşim kuran 

toparlayıcı bir Selefilikti ve hare-

ketin anlaşmazlık noktalarından 

ve konulardan uzaklaştırılmasın-

da kendisini gösterdi. Biraz ince-

lemeyle birlikte Benna’nın yirmi-

li yıllarda örgütteki askeri yapı ile 

genel çerçeve olarak Selefiliği bir 

araya getirdiği, Sufi lezzetin olu-

şum ve yapılandırma programla-

rında belirdiği görülecektir. 

Fakat ellili yılların ortaların-



15Umran OCAK 2011

■ İhvan ve Selefiliğe Kayış Süreçleri

da başlayan Nasır rejimiyle çatış-

manın şartları, İhvan hareketinin 

ufkunda bir daralmaya götürdü. 

Bu daralma sadece siyasi alanda ve 

tam on yıl yok olduğu Mısır kamu-

sal hayatında değildi. Daralma 

Seyyit Kutup’a ve Kutupçu akı-

mın doğuşuna dayandırılan teorik 

sahada da oldu. Bütün bu etkenler 

toplumun gelişmelerine bakıştaki 

aşırılığın oranını ve İhvan içindeki 

aşırılık kültürünü güçlendirecek-

ti. İhvan hareketi içinde Selefiliğin 

izlediği fikri oluşumların sonra-

ları Nasır’ın tutuklamalarından 

Körfez ülkelerine kaçan İhvan’ın 

taşıdığı bir inanç yapısı ve sosyal 

bir vakıa olduğu gözlemleyece-

ğiz. Bu yoğun göçün sonucu ola-

rak İhvan’daki Selefileşme olgu-

su birçok düzlemde şu iki dalga-

da görüldü: Ellili ve altmışlı yıl-

lara uzanan sakin dalga, tutukla-

malardan kurtulan İhvan liderle-

rini kapsayan elit bir dalgaydı ve 

Selefileşmiş İhvan neslini ortaya 

çıkardı. İçlerinden birçoğu eko-

nomiye yatırım yaptılar, eğitim 

sektörüyle etkileşim kurdular ve 

sosyal olarak Suudi Arabistan’daki 

Vehhabilikle birlikte yaşadılar. 

‹kinci Dalga Selefilik 

Bunun aksine yetmişlerde-

ki ikinci dalga petrol patlama-

sının baharında yaşandı ve şu 

iki önemli düzlemde gerçekleş-

ti. İlk Selefileşmeyi yetmişli yılla-

rın sonunda Suudi Arabistan’dan 

dönen İhvan kadrosu taşıdı. 

Beraberlerinde görüntü, kıya-

fet ve davranıştaki selefi yapı-

yı taşırken ikinci düzlem daha 

önemli ve etkiliydi. Çünkü Mısır 

içinde Mısır üniversite gençleri 

kanalıyla yaşandı. Yetmişli yıllar, 

Mısır üniversitelerinde  ‘Cemaati 

İslamiye’ hareketini kuran öğren-

cilerin katılımıyla birlikte İhvan’ı 

saran Selefileşme olgusunun zir-

vesini oluşturdu. Mısır fakülte-

lerinde İslami cemaatler kuran 

öğrenci hareketi üyelerinin büyük 

kısmının İhvan’a katılmayı seç-

mesinde şaşılacak bir durum yok. 

İhvan’ın cezaevlerinden çıkışı-

nı takip eden yıllarda bu öfke-

li cemaatin saflarında toplanma-

larıyla son bulan hassas girişimler 

yaşandı. Ortada İhvan’ı çalışma-

ya sevk eden bu tarihi katılımın 

yaşanmasına izin veren birçok 

ortak nokta var. İhvan’ın örgüt-

sel iskeleti zaten iradesizdi ancak 

yeni kan pompalanmasıyla haya-

ta hazır oldu. Sonra Selefi oluşu-

ma sahip gençler İslamcı tezlerin 

temsilcileri olarak İhvan’a girdi. 

Kutupçu dönemde kuralcı gençler 

Kutupçu akıma yakınlık duydu. 

Cemaati İslamiye gençlerindeki 

Selefi yapının artmasıyla birlik-

te itaatin değerleri, askeri hizmet 

ve eşsiz Kuran neslinin inşası har-

manlandı ve o dönemde Mustafa 

Meşhur ve Kemal Senaniri gibi 

Kutupçu akımın en önemli isim-

lerinin eliyle katılım yolları kolay-

laştı. Sonra Davet dergisi gibi 

İhvan araçları gençlerdeki dindar-

laşma deneyiminin gelişmesinin 

yeni kanalı oldu. 

Fakat seksenlerde İslami hare-

ketin yaşadığı hızlı gelişmeler, 

Tarık El Büşra, Kemal Ebu El 

Mecd ve Selim Ava gibi bağım-

sız İslamcı düşünürlerin ve cema-

atin referansı olan Muhammed 

Gazali ve Yusuf El Karadavi 

gibi Selefi yönteme ve mezhebi-

ne karşı koyan fıkıhçıların başı-

nı çektiği içtihatlar seli altında 

Selefileşme eğilimlerini bir süreye 

kadar kapattı. Hepsi de cemaatin 

gençleriyle birlikte İhvan’ın genel 

çalışma trenini hareket ettirmesin-

de katkıda bulundular. 

İhvan alimlerinin Selefi 

Vehhabi düşünceyi Mısır miza-

cıyla çerçevelemek için harcadık-

ları çabalar açıktı ancak Selefilik 

yapısal dönemi etkilemeyi sür-

düren bu kimselerin gerilemesiy-

le birlikte güçlü şekilde döne-

cektir. Genel dini ortam ve siya-

si ufkun İhvan’a kapanması top-

lumdaki Selefi mizacın büyüme-

sine katkıda bulundu. İhvan’ın 

Selefileşmesi olgusu fikri ve sos-

yal bir olgu olarak görülüyor. 

İhvan bu olgunun etkisiyle kapa-

lı hareketler karesine dönüşebi-

lir. Peçe, edebiyat, sanat, sosyal 

yapıya sahip denetim meselelerine 

yönelik tutumlar ve ahlaki konu-

lara yoğunlaşma, toplum ve dev-

letle etkileşim içindeki tarihlerine 

rağmen İhvan’ın özelliklerinden 

oldu. Yani İhvan periyodik ola-

rak sosyal etkileşim alanlarından 

uzaklaşıyor. Selefilik yapısı itiba-

riyle farklılık iddia eden davranış-

lar, görüntüler ve eğilimler yarat-

maya meylediyor ve böylece top-

lumdan uzaklaşıyor. 

El Hayat gazetesi, Arapçadan 

çeviri: Halil Çelik
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Anthony GIDDENS

İklim Değişikliği Rusya’yı 
Modernleştirebilir mi?

A nthony Giddens 

London School of 

Economics’in eski rek-

törüdür. Son kitabının adı “İklim 

Değişikliği Politikası”dır.

Rusya’da ciddi hasara yol 

açan sıcak hava dalgası ve 

kuraklık, ülke yönetimini iklim 

değişikliğinin daha ciddiye alın-

ması yönünde etkileyecek mi? 

Cevap yalnızca Rusya’nın kendi-

si değil tüm dünya için önemli. 

Rusya Çin ve ABD’nin ardından 

küresel olarak sera gazı yayan 

en büyük üçüncü ülke konu-

munda.

Yakın zamana kadar 

Rusya’nın iklim değişikliğinin 

dayattığı tehditlere yönelik tavrı 

en azından laubaliydi. 2003’teki 

bir iklim konferansında başkan 

Vladimir Putin küresel ısınma-

dan bahsederken, “kürk man-

tolara daha az para harcayacak-

larını” söylemişti. Rusya Kyoto 

Protokolü’nü onayladı fakat bu 

bir bakıma alaycı bir reelpoli-

tik hamlesiydi. ABD imzalama-

yı reddetmişti ve dünya liderle-

ri yoğun çabalar harcamaksızın 

hedefe ulaşma noktasında umut-

suzdular. Anlaşmanın bir unsu-

ru olarak Rusya, Dünya Ticaret 

Örgütü’ne üyelik hakkı kazanma 

yolunda bir kazanım elde ede-

cek ve bu ülkeye emisyonların 

azaltımı için büyük çapta kredi 

tahsis edilecekti.

Rus hükümetinin büyük 

bölümü, iklim değişikliği-

nin dengede durmasının Rusya 

için faydalı olacağına inanıyor-

lardı. Buzul erimeleri Kuzey 

Kutbu’nun mineral zenginliğini 

ortaya çıkaracak, ülkenin kuzey 

kıyıları boyunca yeni gemi yol-

ları yaratacak ve halihazırda-

ki verimsiz arazilerde tarım-

sal genişlemeye izin verecek-

ti. Emisyonları azaltacak somut 

adımlar atmak,  diğer taraftan 

Rusya’nın ekonomik büyümesi-

ni engelleyecekti. Bu yaz görü-

len felaketler, söz konusu görüş-

lerin safiyetini ortadan kaldır-

mış olmalı. Bunlar, eğer küre-

sel ısınma kontrol altına alın-

mazsa ilerde neler olacağını gös-

teren keskin uyarılardır. Rusya, 

kontrolsüz iklim değişikliğinin 

uyandıracağı aşırı hava durum-

larının sıklığı ve yoğunluğunun 

artışına karşı oldukça kırılgan 

ve savunmasız bir yapıya sahip. 

Bu yıl ülke hububat üretiminin 

%25’ini kaybetti.

Nehirlerin akışı, fırtınalar, 

buzul erimeleri ve diğer birçok 

risk gibi sel de, St. Petersburg 

gibi kıyı şehirleri için gelecekte 

büyük bir problem olacak. 

Aslında Rusyalı liderler bu 

yazki olaylardan önce tonları-

nı değiştirmeye başlamışlardı. 

Pratik öneriler sunmaktan uzak 

olsa da, bir iklim planı 2009’da 

hükümet tarafından onaylandı.

Başkan Medvedev, 

Copenhag’da iklim değişikliği 

görüşmeleri sürerken, Rusya’nın 

karbon emisyonlarını %15 ila 

20 oranında azaltmasına yönelik 

bir hedefi kabul edebilecekleri-

ni ilan etmişti, daha sonra bunu 

%20 ila 25’e kadar yükseltti.

Eleştiriler, daha yüksek 

figürlerin dahi Rusya’nın kar-

bon emisyonlarını yükseltece-

ğine işaret edişine odaklanı-

yor; çünkü bu hedeflere ulaş-
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mak ancak Rusya ağır sanayisi-

nin çökmesi sonucu gerçekle-

şebilecek bir durum. Fakat yine 

de olumlu ve potansiyel olarak 

değişim vurgusunu teşvik eden 

bir yol izliyorlar. Medvedev 

daha yüksek enerji verimini 

(enerjinin savurgan kullanıldığı 

bir ülke olan Rusya’da kilit bir 

mevzu bu) elde etmenin önemi-

ne vurgu yapmıştı.

Karbon emisyonlarını azal-

tacak adımlar atmak ve bunu 

yaparken diğer ülkeler ve ulus-

lar arası toplulukla işbirliğin-

de bulunmak, Rusya’nın eko-

nomik gelişimini engellemekten 

çok teşvik edecektir. Bu yalnız-

ca düzensiz iklim değişikliğinin 

ülkeyi ve böylece onun ekono-

mik beklentilerini havada bıra-

kacak olmasından kaynaklanmı-

yor; iklim değişikliğine ve daha 

genelde sürdürülebilirlik prob-

lemlerine aktif olarak yanıt ver-

mek, yönetimin arayıp durdu-

ğu ekonomik modernizasyon 

için büyük bir taşıyıcı olabilir. 

Düşük karbon teknolojilerine ve 

bu tarz bir yaşam standardına 

sahip olmayan ülkelerin gele-

cekte daha az rekabet edebilir 

bir duruma düşmeleri muhtemel 

gözüküyor. Almanya, Portekiz, 

Çin, Güney Kore ve özellikle 

Ortadoğu’da petrol ve gaz üre-

timini yürüten ülkelerden bazısı 

gibi öncü devletler, ağırlıklı ola-

rak bu alanlara yatırım yapmaya 

başladılar bile. Rusya, eğer şimdi 

bir değişiklik, bir sıçrama yap-

maya başlamazsa, bugüne naza-

ran çok daha gerilerde kalma 

riskiyle karşı karşıya kalacak.

Yakın zamana kadar dünya 

çapındaki iklim değişikliği poli-

tikası tartışmalarının birçoğu 

maliyetler üzerinden yürütülü-

yordu. Çok yakın geçmişteyse, 

fırsatlara daha güçlü bir şekil-

de yapılan vurgu eskisinin yerini 

aldı. Önemli maliyetlerin olduğu 

yerde, Rusya diğer ülkelerin ve 

uluslar arası organizasyonların 

aktif yardımlarını değerlendire-

bilmeli. Rusya, elinde bulundur-

duğu emisyon izinlerini, fon-

lar yoluyla, çevresel bakımdan 

sorumlu politikalara yönelmek 

için aktif olarak kullanabilir. 

Hükümet, hareketsizlikle geçen 

yıllardan sonra Temmuz ayın-

da, karbon kredilerini kullanma-

ya başlamak için 15 temiz ener-

ji projesini onayladı. Dünyanın 

geri kalanının, küresel ısınma-

nın Rusya’nın donmuş kömür 

bataklıkları üzerindeki etkilerin-

den kaynaklanması muhtemel 

zararları sınırlama konusunda 

büyük bir çıkarı haiz; çünkü 

eridiklerinde havaya yüksek 

miktarda metan salacaklar, zira 

metanın karbondioksitten kat 

kat güçlü bir sera gazı olduğunu 

belirtmek gerekir. Ciddi bir dış 

yatırım, Rusya’ya bu süreci sınır-

lama yollarını geliştirmeye yar-

dım edecek bir yöntem olabilir.

Petrol ve gaz gelirlerine 

bağımlılığını ortadan kaldırma-

yı ve diğer endüstriyel sektörle-

rini modernize etmeyi güç bulan 

bir ülkenin bahsettiğim tarzda 

bir dönüşümü gerçekleştirme-

si mümkün mü? Bu son derece 

sınayıcı olacaktır ve diğer ülke-

lerden gelecek destek bu nok-

tada zaruri. Sıcaklık tekrar düş-

tüğünde acil durum hissi yüz-

leri sarartabilir. Yine de aslın-

da bu, Rusya’nın, kendi ulusal 

ve stratejik çıkarlarının aleyhine 

olmaksızın, iklim değişikliğini 

ciddi ciddi düşünmesi gerekti-

ği anlamına gelecektir. Eğer Rus 

liderler bu noktayı dikkate alır-

larsa ve bunu başarılı bir şekil-

de halka anlatabilirlerse, ülkede-

ki yeniliklere sürekli mani olan 

bürokratik donukluk ve çürü-

meye bağlı felaket karşısında bu 

kadercilik duygusuna meydan 

okunabilir demektir.

www.digitalnpq.org’tan çeviren: Ammar Kılıç
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Yükselen Hindu Faşizmi Hindistan 
Müslümanlarını Tehdit Ediyor

M umbai saldırılarının 

anıları ve zihinler-

de arattığı imaj daha 

tazeyken, terörizmin ve fanatizmin 

neredeyse İslam ve Müslümanlar 

ile eş anlamlı olarak kullanıldı-

ğı bir dönemde  Hindistan’daki 

Hindu  nüfusun sayıları 200 mil-

yonun üzerinde olan Müslüman 

azınlığa karşı yönelttikleri men-

fur saldırılar genelde unutuluyor. 

6 Aralık tarihi Ayodhya’daki Babri 

Mescidi’nin Hindu fanatikler tara-

fından yıkılmasının 18. yıl dönü-

mü oluyor. BJP partisinin bu saldı-

rıya kadar 3 yıla yakın sürdürdü-

ğü ve ülkeyi yöneten Milli Kongre 

partisinin de göz ardı ettiği ve 

hatta tolere ettiği nefret politika-

ları sonucu yıkıldı Babri Mescidi. 

16. yüzyıldan kalma tarihi mes-

cidin imhasını Müslüman karşıtı 

katliam hareketleri izledi. Sadece 

Bombay’da 2000 Müslüman kat-

ledilirken ayrıca Müslümanlara ait 

evler ve işyerleri de yok edildi.

Çok değil bu olaydan 10 yıl 

sonra bu sefer Guajarat’ta hükü-

met görevlilerinin ve polislerin de 

desteğiyle planlı şekilde katledil-

di. Katliamlar devam ederken yüz-

lerce Müslüman genç kız ve kadı-

na sakat bırakılmadan ya da yakı-

larak öldürülmeden önce defalar-

ca tecavüz edildi. Geçtiğimiz yıl-

larda mescidlerin hedef alındığı 

çokça bombalı saldırı gerçekleşti. 

Mayıs 2007’de Haydarabad’daki 

Mekke Mescidi’nde Cuma nama-

zı esnasında yaşanan ve ardın-

dan patlama bölgesinden kaçan 

Müslümanlara polisin ateş açtı-

ğı saldırı örneklerden biridir. 

Saldırıların failleri olarak aşırı mil-

liyetçi Hindu gruplardan şüphele-

niliyor. Çin ile birlikte dünyada-

ki gelecek nesil süper güçlerden 

biri olarak gösterilen Hindistan 

üzerine bu süper güç tartışmaları 

sürerken gitgide Hindu toplumu-

nun belirleyici bir özelliği haline 

gelen Müslüman karşıtlığı ve nef-

reti politikalarına yakından bak-

makta fayda var.

Müslüman Karşıtlığı ve Nefreti 
Politikaları

Bugün Hindu aşırı Milliyetçi 

grupların tamamı Sangh Parivar 

adıyla bilinmekte RSS’den (Ulusal 

Gönüllüler Birliği) oluşmaktadır. 

Bu yapının siyasi ayağı BJP, akti-

vist ayağı VHP,  militan kana-

dı Bajrag Dal, faşist kanadı Shiv 

Sena ve ABD’deki Hinduları kap-

sayan kanadı da VHP of America 

adındadır.

Günümüzün Hindu milliyetçi-

liğinin (ya da Hindutva) kökenle-

rini Keshav Baliram Hedgewar’ın 

1925’te ortaya koyduğu RSS ide-

olojisinde bulabiliriz. Bu hareket 

ilk olarak Gandhi’nin pasifizmi-

ne karşı bir protesto hareketiydi. 

RSS üyelerini hem İngiliz koloni-

ciliğine hem de Müslüman ayrı-

lıkçılara karşı silahlandırıp eğit-

mişti. RSS’nin faşist kökleri örgüt 

üniformaları ve kitle gösterilerin-

de göürlen İtalyan faşizmi izle-

rinden net bir şekilde görülebi-

lir. Hatta II. Dünya Savaşı esna-

sında RSS, Adolf Hitler’i övüp 

takdir etmekten geri kalmamıştı. 

Eski liderlerden Gohwalkar Hitler 

Almanya’sını şöyle övmüştür: “ 

Kültürün ve ırkın saflığını koru-

yabilmek için Yahudileri temizle-

me yoluna giden Almanya dünya-

da şok etkisi yarattı. Almanya’da 

ırkın gururu en ileri düzeyde 

tecelli etti. Ayrıca Almanya her-

kese farklı köklere dayanan ırk-

lar ve kültürlerin birleşip ortak bir 

değer oluşturmalarının neredeyse 

imkânsız olduğunu göstermiştir. 

Hindistan ve bizim için öğrenil-

mesi ve dersler çıkarılması gere-

ken bir örnek”.

1951 yılında RSS üyeleri kendi 

siyasi partileri Jana Sangh’ı kurdu-

lar. Takip eden yıllarda yaşanan 

ayrışmalar ve kopmaların ardın-

dan 1980 yılında Atal Vajpayee 

liderliğinde BJP kuruldu. İlk etap-

ta Gandhi sosyalizminin bir formu 

olarak siyaset yapan hareketin bu 

hamlesi siyasi başarıya yansıma-

dı ve 1984 seçimlerinde başarısız 

olarak parlamentoya sadece 2 mil-

let vekili sokabildiler. 

Bu hezimetten sonra Vajpayee 

koltuğunu daha sonra azınlıklara 

ve özellikle de Müslüman azınlık-

lara karşı fiili saldırıları destekle-

yip öncülük eden Advani’ye kap-

tırdı. Advani liderliğindeki BJP 

Müslüman çoğunluğun yaşadı-

ğı Jammu-Keşmir’in özel statüsü-

nün feshi için çabalıyordu. Aynı 

zamanda diğer RSS üyesi grup-

larla – özellikle de VHP ile- daha 

yakın ilişkiler kuruyorlardı.
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BJP’nin Hint Siyaseti 
Üzerindeki Etkisi

BJP-VHP işbirliği 1980’lerde 

dini semboller üzerinden politika 

yaparak toplumsal cinnet halini 

arttırmaya yönelik işler yaptı. Bir 

dönem İslam’a geçen Hinduları 

tekrar Hinduizm’e geri çevir-

me politikaları ulusal çapta şöh-

ret kazanmalarına yol açtı. BJP-

VHP cephesi aynı zamanda Babri 

Mescidi’nin arazisinin ıslah edil-

mesi ve Hindulara verilmesi husu-

sunda ajitasyon yaparken bina-

yı yıkmak tehdidinde de bulun-

muştu. 1991 seçimleri sonucunda 

seçimlerde en büyük çıkış yapan 

parti olan BJP’nin oyları %11.4’ten 

%21’e çıkarken milletvekili sayısı 

da 85’ten 119’a yükseldi.

BJP’nin öncülük ettiği saldırı-

lar ve kargaşa ortamının benzeri 

ülkenin pek çok şehrinde yaşanır-

ken yerel yönetimler ya pasif bir 

görüntü çizdiler ya da suça onlar 

da dahil oldular. Olayların ardın-

dan suçlu devlet görevlilerinin çok 

azının suça karışmak ya da ihmal-

karlık  yüzünden rütbesi düşürül-

dü, kovuldu ya da cezalandırıl-

dı. Olaylar esnasında Delhi mer-

kezi yönetiminin sorumlulukla-

rından feragat edercesine kaçma-

sı ve adeta bir felç haline girmesi 

ile gözler önüne serilen eylemsiz-

liği aslında son derece zayıf oldu-

ğunu göstermiştir.

Pek çok gözlemciye BJP’nin 

Hint siyasetini, sekülerizmini ve 

sosyalizmini etkileyen Hindutva 

akımı üzerindeki etkisinin kısa 

ömürlü olacağını düşünüyordu. 

Ama kamuoyunun gözünden düş-

mesi bir yana ülkeyi 1947’den beri 

yöneten Kongre Partisini de altına 

alarak 1996 parlamento seçimle-

rinden BJP en güçlü parti olarak 

çıktı. Her ne kadar seçim ortamı 

1991’e göre daha geniş kapsam-

lı olsa da kendilerini Hindu mil-

liyetçi partisi olarak tanımlamaya 

devam ettiler ve BJP 1998 seçim-

lerinde de yüksek oranda oy elde 

edip hükümette yer aldı.

28 Şubat-2 Mart 2002 tarih-

leri arasında hükümet ve güven-

lik güçlerinin desteğindeki Hindu 

çeteler Gujarat’ta bir seri katli-

am işlediler. Bu saldırılardan geri-

ye hayatını kaybetmiş binler-

ce Müslüman ve 150 bin evsiz 

Müslüman kaldı. Ghodra’da çıkan 

ve 58 radikalist Hindu’nun haya-

tını kaybettiği ve Müslüman çete-

leciler tarafından çıkarıldığı iddia 

edilen yangın hususunda BJP, 

hükümeti etkileyerek bu şiddet 

olayının “spontane reaksiyon” 

olarak tanımlanmasını sağlamış-

tır. Bu olaydan 3 yıl sonra gerçek-

leştirilen hükümet soruşturması 

ile olaydan 2 ay sonra hüküme-

te bağlı bir adli uzmanının vardı-

ğı sonuç aynı çıktı: Yangının çıkış 

noktası trenin içiydi. Dahası İnsan 

Hakları İzleme Örgütü ve sayısız 

Hindistan kökenli İnsan hakları 

örgütleri ve özgürlük kuruluşları-

nın ulaştığı bulgulara ve Hindistan 

basınının da büyük çoğunluğu-

nun değindiği üzere Godhra ola-

yından önce Müslümanlara karşı 

ülke çapında meydana gelen sal-

dırılar içinde Guajarat bölge yöne-

timi başkanı Narenda Modi’nin de 

bulunduğu BJP yerel yönetiminin 

devlet memurları ile polis gücü-

nün katılımıyla sağlanan yakın 

işbirliği ile planlamış ve gerçek-

leştirilmiştir.

Katliamın ardından VHP olay-

ları “Tüm ülke sathında da tekrar-

lanacak başarılı bir tecrübe ola-

rak” tanımladı. Narenda Modi ise 

aynı yılın sonunda gerçekleşen 

seçimlerde Müslüman karşıtı mil-

liyetçi dalganın etkisiyle tekrar 

seçildi.

Son dönemde de BJP’nin 

yeni lider tercihleri gösteriyor ki 

Müslümanlara ve İslam’a karşı 

var olan nefretleri devam etmek-

te. Bununla yeni başkan Nitin 

Gadkari Müslümanlar ile tema-

sa geçti ki bu hamleye çizgilerinin 

“değişmeden” eskisi gibi kalacağı-

nı da belirten RSS de destek çıktı. 

Partinin yeni Genel Sekreteri olan 

Varun Gandhi yakın zamanda 

Müslümanlara açıkça “kellelerini 

koparmak” tehdidinde bulunmuş 

ve ardından da yaptığı diğer kış-

kırtıcı açıklamalar sebebiyle hapis 

cezası almıştır.

BJP’nin 2004’ten beri hükü-

mette yer bulamamasına karşın 

Müslümanlar için asıl endişe veri-

ci husus başta iktidardaki Kongre 

partisi olmak üzere diğer partilerin 

oy kazanmak adına “İslamofobi” 

kartını kullanmalarıdır. Örneğin 

2005’de ABD’nin, Modi’nin vize 

başvurusunu Guajarat katliamla-

rında sorumlu olarak görülme-

si sebebiyle reddetmesi üzerine 

Kongre Partisi Modi’ye destek çık-

mıştır.

Hindistan Müslümanları  

Hindu komşularının yanların-

da getirdikleri şekerleri gün gelip 

kılıç ile değiştirip değiştirmeye-

ceklerinden emin olmadan korku 

ve endişe içerisinde hayatlarına 

devam ediyorlar. Hindutva halen 

canlı ve öfkeli. Ve Batılı ulus-

lar Hindistan gibi potansiyel bir 

süper güç ile bağlarını şimdiden 

güçlendirmek için her şeyi yapar-

ken, şayet pek çok Batılı ülke 

Hindistan’da Müslümanlara karşı 

uygulanan soykırıma göz yumar-

sa sakın şaşırmayın. Nihayetinde 

Müslümanlar işin ucunda elde 

edilecek büyük bir rant varsa 

vazgeçilebilir, önemsiz nitelikte-

dir Batı için. Paranın konuştuğu 

ortamda Müslümanlar Rupi için 

kurban edilmeyi bekleyen kur-

banlıklar olarak yaşayacaklar.

Crescent’tan çeviren Ömer 

Behram Özdemir
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Ümit AKTAŞ

Dönüştürücü
Siyasal Bir İmkân Olarak

İSLAM

O smanlı sisteminin batı 

karşısındaki yenilgisi, 

birçok sorunun kriz 

koşulları içerisinde yaşanılırken 

düşünülmesi ve çözümlenme-

si gibi bir mecburiyeti ortaya 

çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti ve 

Kemalizm belki de bir ara for-

müldü. Batı ile çatışmanın nega-

tif alanda sürdürüldüğü bu ara 

formül, belli ki ilânihaye sürdü-

rülecek bir durumu değil, sade-

ce atlatılması gereken bir krize 

binaen üretilmiş bir geri çekil-

meyi veya durumsal değişme-

yi işaret etmekteydi. Bu dönemi 

birçok açıdan yorumlamak da 

mümkündür elbet. Ama tarihsel 

ve toplumsal gerçeklikten fazla 

uzağa düşmeden baktığımızda, 

batılılaşmaya ilişkin deneysel 

girişimlerin, bir arayış olduğu 

kadar bir yenilenme, bir savaş 

olduğu kadar bir uzlaşı eğilimle-

rini de içerdiğini görebiliriz.

Kemalizm’in Sınırları

Ancak, belki en önemli 

durumlardan biri, siyaset yapma 

tarzında ortaya çıkan, geri dön-

dürülemeyecek olan süreçtir. 

Çünkü Osmanlı’da toplumsa-

lın belli bir alanında sürdürü-

len ve güçler dengesine daya-

nan siyaset yapma biçimi, bir 

süre biçimselliğini korusa da, 

özü itibariyle değişime uğramış-

tır artık. Bu uğrayış belki bir 

anlamda Osmanlı’dan kopuşun 

bir işareti ve gerekçesi olsa da, 

ortaya çıkardığı sonuçlar itiba-

riyle, bir süre sonra amaçlarıy-

la çelişen bir siyasal gelişmenin 

önünü açmıştır: halkın siyasete 

dahil edilmesinin. Bu belki baş-

langıçta hiç de fark edilemeye-

cek olan bir etkidir. Ve hatta asıl 

amaçlanan tam da bunun aksi 

bir gelişmedir. Yani Osmanlı 

sonrası toplum, siyasal bir eği-

lim olarak, Osmanlıyla belli bir 

karşıtlık içerisinde olsun isten-

miştir. Oysa Cumhuriyeti orta-

ya koyan siyasal çizgi, büyük 

ölçüde Osmanlı batılılaşmasına/

modernleşmesine ait bir çizgi-

dir. Zira Osmanlı batılılaşması/

modernleşmesi çelişik eğilimle-

ri barındırmaktadır: İslamcılık, 

Türkçülük, Osmanlıcılık, 

Batıcılık ve hatta Sosyalizm gibi. 

Kendisine Batıcı eğilimi eksen 

alan Kemalizm, bir yandan 

İttihatçı geleneğin süreğindey-

ken, öbür yandan bu kesimin 

kadrolarının hemen tamamı, son 

dönem Osmanlı bürokrasisin-

den oluşmaktadır. Yani eğilim-

ler karmaşasının indirgenmiş-

liği bir yandan elimine edilen 

eğilimlerle bir çatışmayı örtbas 

etmeye çalışırken, öte yandan 

bu eğilimlere Osmanlı döne-

minde hiç de sahip olmadıkla-

rı bir biçimde siyaset yapma-

nın düşünsel ve toplumsal zemi-

nini de sunmaktadır. O neden-

le Kemalizm son derece kışkır-
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tıcı bir işlev görerek, sosyopo-

litik açıdan bir siyaset yapma 

geleneğine sahip olmayan geniş 

kitleleri siyasallaştırmıştır. Bu 

durum Cumhuriyetle uyarlı 

olsa da, Kemalizm’in üstlendi-

ği batılılaşmacı misyonun sür-

dürülebilirliği açısından  sorun-

lu bir durumdu. Ama paradok-

sal olan da buydu belki. 

Yani Kemalizm’in amaçları-

na ulaşmak için farklı araç-

ları mobilize edebilmesinde-

ki bu performans, bir başka 

açıdan ise kendi siyasal 

rakiplerini de besleyen bir 

siyasal atmosfere kapı ara-

lamaktadır. Bu bir anlam-

da Osmanlı modernleşme-

sine ait bir paradokstur ve 

Kemalizm de bu paradoksa 

kendince bir ivme kazandır-

mıştır. Sosyopolitiği homo-

jenleştirerek uluslaştıran 

bu performans (Müslüman 

Ulus), coğrafyayı ise sınır-

landırarak (Misak-ı Millî 

sınırları), yeni bir çıkışın 

(take off) koşullarını oluş-

turmaya çalışmıştır.

Kemalizm’in ufku kadar 

imkânları da sınırlıdır. Öyle ki 

faşizm destekli tek parti iktidarı 

ideolojisi, ancak faşizm dünyada 

egemen olduğu sürece sürdürü-

lebilecektir. Bunda toplumsalla 

uzlaşmasındaki sorunlar kadar, 

kendi oluşturmaya çalıştığı para-

digmasının kısıtlılıkları da etki-

lidir. Derin bir pozitivist inanış 

çünkü, yeni bir ahlâk üreteme-

diği gibi, toplumla barışık olma-

yan seçkinci bir modernleşmeci-

lik, enerjisinin çoğunu toplum-

sal direnişi karşılamakta harca-

maktadır. DP ile başlayan sağcı 

restorasyon, aslında Kemalizm’le 

cumhur arasında sahte bir uzla-

şı atmosferi yaratmaya matuf-

tur. Ama bu her iki kesimi de 

inandırmaz ve tatmin etmez. 

Nitekim hoşnutsuz Kemalistler 

ilk fırsatta darbe yaparak yeni-

den iktidara gelmeye, cumhur 

ise çaresiz kendi özgüllüğünün 

siyasetini üretmeye çalışacaktır.

Sosyopolitik Zemin/ler

Bu amaçla ortaya çıkan ilk 

ciddi oluşum, bir yönden sol 

Kemalist bir çizginin de uzan-

tısı olan Türkiye İşçi Partisi’dir. 

Bu partinin sosyalizme yöne-

lik çabalarının sistem açısından 

yarattığı rahatsızlık, sosyalist 

damarın terörize edilerek yoldan 

çıkarılması, sol damarın ise 

CHP tarafından temellüküyle 

bir sonuca bağlanmıştır. Aynı 

dönemde Avrupa periferisin-

deki hemen tüm ülkelerin 

sosyalist bir deneyimden geç-

mesine karşı Türkiye’nin bu 

dönemi sancılarla da olsa sos-

yalistleşmeden atlatması üze-

rinde, özellikle de sosyalistle-

rin ciddi bir biçimde düşün-

mesi gerekir.

Sosyalizm, belki de ciddi 

bir sosyopolitik zemini olma-

dığı (işçi sınıfının yetersizliği 

gibi) ve bu zemini de oluştu-

ramadığı için (Sünnilik yeri-

ne Alevilikle kurulan yakın-

lığın oluşturduğu handikap), 

sonuçta üniversite çevreleri-

ne sıkışacak olan bir öğren-

ci hareketi olmaktan öteye 

gidemedi. Ama sosyalizmin tam 

da silahlı hareketlerle (ordu-

ya sızarak ya da silahlı örgüt-

ler kurarak) iktidara el koyma 

eğilimine girdiği bir dönem-

de, Türkiye’nin gerçek anlamda 

“sivil” bir sosyopolitiğe dayanan 

ilk siyasal hareketi partileşecek-

tir: Millî Görüş hareketi. Millî 

Görüş bir yandan İslamcı eğilim 

ve özlemlere yaslanıp, buralar-

dan beslenirken, öte yandan ise 

Türkiye İşçi Partisi’nin sosya-
lizme yönelik çabalarının sis-
tem açısından yarattığı rahat-
sızlık, sosyalist damarın terö-
rize edilerek yoldan çıkarılma-
sı, sol damarın ise CHP tara-
fından temellüküyle bir sonu-
ca bağlanmıştır. Aynı dönem-
de Avrupa periferisindeki 
hemen tüm ülkelerin sosya-
list bir deneyimden geçmesi-
ne karşı Türkiye’nin bu döne-
mi sancılarla da olsa sosyalist-
leşmeden atlatması üzerinde, 
özellikle de sosyalistlerin ciddi 
bir biçimde düşünmesi gerekir.
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TİP’in bıraktığı boşluktaki sos-

yalist eğilimleri de giderek soğu-

rarak yelpazesini genişletecektir. 

Aslında İslamî siyasal söylemin 

Ali Şeriati (eşitlikçi ve özgürlük-

çü söylem) ve Seyyid Kutup’dan 

(sosyal adaletçi söylem) besle-

nen güçlü bir sol damarı bulun-

maktaydı. Buna eklenen kalkın-

macılık ise, İslamcılığın bir yan-

dan batı’ya karşı güç kazanma 

özlemini ifade ederken, öte yan-

dan ise, zayıf da olsa batılılaş-

macı bir damarın ifadesidir.  Bu 

dönemde gerçekleşen İran İslam 

Devrimi ve Afganistan’ın işgali, 

İslamî siyasal söylemin sağ ve sol 

dünyaya karşı kontürlerini de 

oluşturarak, yeni bir dünya sis-

teminin ilk işaretlerini vermiştir.

Aslında 19. yüzyılın sonların-

da neşvünema bulan İslamcılığın, 

ortaya çıktığı dönemlerde kafa-

sı karışıktı ve ciddi bir siyasal 

perspektifi ve ufku yoktu. Daha 

çok mevcut monarşik iktidar-

ların dümen suyunda hareket 

eden ve kendisini bu iktidarlar-

dan tam olarak bağımsızlaştıra-

mayan İslamcılar, doğal olarak 

da İmparatorluk sonrası dün-

yasında siyasal birer aktör hali-

ne gelememişlerdir. Bunda siya-

setin formelleştiği ve tıkandığı 

geleneksel hilafetçi siyasal söy-

lemin de önemli bir etkisi var-

dır. Bu söylemi canlandırmakla 

aşmak arasında sıkışan eğilim-

ler, uzun süre bağımsız ve özgün 

bir siyasal söylem oluşturama-

yacaklardır. Daha çok  ulusçu 

hareketlerin bir partneri olarak 

kalmalarında, siyasal söylemleri-

nin oturmamışlığı yanında, sos-

yopolitiğe nüfuz edecek örgüt-

lere sahip olmamaları da önem-

li bir etken olmuştur. Bu sırada 

hemen hemen örgütlü yegâne 

güç olan ordulara dayanan ulus-

çu hareketler iktidarlara egemen 

olmuşlardır. Bunlar ise geçer-

li bir sosyopolitik zemine sahip 

olmadıklarından, zamanla batılı 

ve emperyalist güçlerle iş tutan 

baskıcı iktidarlara dönüşmüşler-

dir. Bu iktidarları ayakta tutan 

bir başka etken ise, 1920 ile 

1990 yılları arasında, kapitalist 

ve sosyalist dünya arasında olu-

şan soğuk savaşa dair statüko-

dur. 

Nitekim sosyalist bloğun 

çökmesiyle birlikte, hemen tüm 

İslam dünyasında İslamî hare-

ketler belirgin bir görünürlük 

kazanmıştır. Aslında bu görü-

nürleşmeyi kendi özgüllüğü içe-

risinde değerlendirirsek, sos-

yalist bloğun itibarını yitirerek 

çökmesinde, özellikle 60 sonra-

sı İslam dünyasında ortaya çıkan 

İslamî yükselişin de etkisi oldu-

ğunu söyleyebiliriz. (Arap sosya-

lizminin çökmesi, İran Devrimi, 

Afganistan direnişi gibi) Henüz 

siyasal söylemini somutlaştıra-

mayan İslamcı hareketler ve Millî 

Görüş, başlangıçtaki demokrasi 

karşıtı ve otoritaryan söylemin-

den zamanla uzaklaşarak, daha 

eklektik bir siyasal söylem geliş-

tirecektir. Bu aşamada ise özel-

likle kadınları siyasal hareketine 

dâhil ederek, o güne değin baskı 

altında tutulmuş olan ciddi bir 

potansiyelin enerjisinden yarar-

lanacaktır. Öyle ki İslamcı hare-

ketler bu açıdan batıcılardan çok 

daha başarılı olacak ve sürek-

li olarak  kendilerini yenileye-

rek dinamizmlerini sürdürecek-

lerdir. 

Millî Görüş bir yandan İslamcı eğilim ve özlemle-

re yaslanıp, buralardan beslenirken, öte yandan 

ise TİP’in bıraktığı boşluktaki sosyalist eğilimle-

ri de giderek soğurarak yelpazesini genişletecek-

tir. Aslında İslamî siyasal söylemin Ali Şeriati (eşitlik-

çi ve özgürlükçü söylem) ve Seyyid Kutup’dan (sos-

yal adaletçi söylem) beslenen güçlü bir sol damarı 

bulunmaktaydı.
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Kemalizm’in ‹ktidar Mevzileri

Aslında Kemalizm kendi ikti-

dar mevzilerini İslamcılara terk 

ederken ciddi bir direniş gös-

termiştir. Ama Kemalizm’in fii-

len sürdüremez hâle geldiği bir 

iktidar pratiği açısından, ülke-

yi bekleyen siyasal bir kaostan 

başka bir şey değildi. Nitekim 

bu durum özellikle 1970-2000 

yılları arasında yaşanarak, ülke 

iflas noktasına getirilmiştir. 

Bu açıdan, Kemalist kadrola-

rın direnişlerine karşı 1990’lar-

dan itibaren iktidar mevzilerine 

yerleşen İslamcılık, bir anlamda 

ülkeyi bunalımdan düze çıkar-

mak gibi bir misyonu da üstlen-

miştir. Bu süreç içerisinde, siya-

sal gücüne halktan başka bir 

dayanak bulamadığı için ken-

disi demokratlaştığı gibi ülkeyi 

de demokratikleştirmeye çalış-

mış ve önemli ölçüde başarı-

lı olmuştur. Böylece başlangıçta 

totaliter ve otoriter olan siyasal 

söylemini, iktidarlaşma pratiği 

içerisinde giderek dönüştürerek, 

daha demokrat ve çoğulcu bir 

siyasal söyleme doğru evirtmiş, 

dolayısıyla bu açıdan en azından 

Kemalistlerden daha doğru ve 

dürüst, sosyopoltik gerçeklikle 

daha uyumlu bir siyasal anlayış 

geliştirmiştir. 

Bir kere şunu dürüstlükle iti-

raf etmek gerekir ki, 1970’den 

sonra alenileşen sistemin krizi 

sonrası, Türkiye toplumunun 

çoğunluğuyla barışık olma-

yan sol ve kirlenmiş, iddiala-

rını ispatlayamayan, güvenilir-

liğini yitiren bir sağın bıraktı-

ğı siyasal boşluğu doldurmak 

açısından İslamcılar, Türkiye 

açısından kurtarıcı ve dev-

rimci bir işlevi üstlenmişler-

dir. Aslında batı dışı dünya-

da sol bir deneyimden geçme-

yen iki önemli İslam ülkesi olan 

İran ve Türkiye’nin, 1970’lerden 

sonraki macerası büyük ölçü-

de bir paralellik arz etmektedir. 

1979’da devrimini gerçekleştiren 

İran’a karşı, aynı akıbete düşül-

memesi için yapılan bir aske-

ri darbe ile süreç her ne kadar 

ertelense de, Türkiye’de de ikti-

dar adım adım İslamcılara tes-

lim edilmiştir: Özal, Erbakan ve 

Erdoğan. Böylece Türkiye’deki 

devrim, Özal’ın ölümünde ona 

atfen söylediğim gibi “sessiz bir 

devrim”dir.

İslamcıların iktidarda-

ki en önemli icraatları siyase-

tin demokratikleştirilmesi, yani 

halkla devletin barıştırılması ve 

siyasetten kaynaklanan engelle-

rin kaldırılarak, Anadolu insa-

nının siyaset, ticaret, eğitim ve 

sanat gibi alanlarda etkinleştiril-

mesinin sağlanmasıdır. Bundan 

sonrası kendiliğinden gerçekle-

şen  baskılanmış bir potansiyel 

enerjinin açığa çıkma sürecidir. 

Ve şayet İslamcılar 1970’den iti-

baren adım adım iktidara yürü-

meselerdi, yani fiili olarak orta-

ya çıkmış olan iktidar boşlu-

ğunu dolduracak yönde adım-

larını cesurca atmasalardı, 

Türkiye’nin durumu da şu anda 

Mısır, Cezayir ve Pakistan (ya da 

Balkan ve Kafkas) ülkeleri gibi 

benzeri olduğu ülkelerden fark-

lı olmayacaktı. Refahı bir ölçüde 

de olsa toplumsallaştıran, ikti-

dar nimetlerinin halka dağıtı-

mını görece de olsa iyileştiren, 

Türkiye’yi siyaset kadar iktisadî 

açıdan da dünyaya açan bu kad-

rolar, Türkiye’nin çevresinin 

düşmanlarla çevrilmiş olduğunu 

iddia ederek ülkeyi dışa kapatan 

ve korkularla yöneten yüz yıllık 

bir korku rejimini sona erdir-

mişlerdir.

Tüm bunlara rağmen 

İslamcılar, bir ölçüde şartlandı-

rılmış oldukları iktidara gelme 

süreçleriyle de ilgili olarak, reji-

min faşizan niteliğini değiştir-

mede çekingen davranmış, bu 

açıdan üzerlerinde yaratılan psi-

kolojik baskı ve korkularını tam 

Necmettin Erbakan Turgut Özal
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olarak üzerlerinden atamamış-

lardır. Beri yandan bu süreçte 

kendileri de giderek otoriter bir 

anlayıştan demokratik bir anla-

yışa evrildiklerinden, bu evril-

menin ürettiği sorunları da tam 

olarak tasfiye edebilmiş değil-

dirler. Yine her ne kadar siya-

seti ve iktisadi imkânları halka 

açma konusunda önemli aşa-

malar kaydetseler de, bu sorunu 

geleneksel kalıplarından çıkarıp, 

İslam’ın sosyal adaletçi temel-

lerine dayanan bir çağdaş siya-

sal anlayışı geliştirip uygulamaya 

koyabilmiş de değildirler. Bu ise 

yapmış oldukları siyasal ve ikti-

sadi açılım açısından ciddi bir 

tıkanma noktasına işaret etmek-

tedir.

Sözgelimi toplumsal dayanış-

ma ve yardımlaşmanın doğru-

dan devlet tarafından üstlenil-

mesi yerine, bu konuda yerel 

cemaat, dernek ve vakıfların 

objektif bir biçimde destekle-

nerek,  toplumsal dayanışma 

hem toplumun kaynaştırılma-

sına da vesile olacak bir biçim-

de çözümlenebilir, hem de yine 

bu kuruluşlar vasıtasıyla sivil 

toplum daha bir güçlendirile-

bilirdi. Ama siyasal iktidarlar, 

kısa vadeli siyasal çıkarlar için, 

bu tip edimleri bizzat kendile-

ri üstlenmekte, bu ise sivil top-

lumun görece de olsa zayıfla-

masına neden olmaktadır. Hatta 

Belediyelerin kültürel, eğitimsel 

ve yardıma matuf edimleri dahi, 

özenle denetlenmek kaydıyla, 

hiçbir anlayış farkı gözetilmek-

sizin sivil toplum kuruluşlarına 

bırakılabilirdi. Bu durum, uzun 

vadede İslamcı siyasetlere daha 

bir katkı sağlayacağı gibi, onun 

da ötesinde toplumun kendiyle 

daha barışık bir toplum haline 

gelmesi, hınç ve nefret duygula-

rından arındırılması ve sivil top-

lumun güçlendirilerek bilinçlen-

dirilmesini de sağlayabilecektir.

Yine Kürtçe veya benzeri 

yerel dillerin eğitimde kullanı-

labilmesi, YÖK’ün kaldırılarak 

üniversitelerin özerkleştirilme-

si, Diyanetin kaldırılarak din-

sel özerkliğin sağlanması ya da 

en azından Diyanet’in özerkleş-

tirilerek tüm din ve mezheplere 

eşit temsil hakkının sağlanması, 

zorunlu eğitim süresinin giderek 

artırılması yerine eğitimde çağ-

daş imkânların da kullanılarak 

daha özerk ve okulsuz çözüm-

lerin destekleneceği alternatifle-

rin geliştirilmesi, zorunlu asker-

liğin kaldırılarak askerlik öde-

vinin kamu hizmetine dönüş-

türülmesi ya da ücretli bir sis-

teme geçilmesi, Genelkurmayın 

MSB’ye bağlanması ve aske-

ri üyelerin MGK’dan çıkarılma-

sı gibi konularda yeterince cesur 

ve kararlı adımlar atılmamıştır. 

Batıya ve özellikle Avrupa Birliği 

müktesebatına endeksli bir top-

lumsal gelişmişlik çizgisi, bariz 

bir körleşme yaratmakta ve bir-

çok açıdan daha olumlu değerler 

içeren kendi toplumumuza ait 

birikimlerin  görülmesini engel-

lemektedir. Oysa Milli Görüş 

geleneğinin kendisini dayandır-

dığını iddia ettiği Osmanlı geç-

mişine dönüp şöyle bir bakması 

bile, bu konuda akim bırakılmış 

olan birçok olumlu girişimin, 

dahası canlı bir geleneğin oluşu-

nun görülmesini sağlayabilir ve 

Cumhuriyet tarafından kesintiye 

uğratılmış olan bir birikimden 

daha olumlu bir biçimde yarar-

lanılabilir.

Kemalizm kendi iktidar mevzilerini İslamcılara 
terk ederken ciddi bir direniş göstermiştir. Ama 
Kemalizm’in fiilen sürdüremez hâle geldiği bir ikti-
dar pratiği açısından, ülkeyi bekleyen siyasal bir 
kaostan başka bir şey değildi. Nitekim bu durum 
özellikle 1970-2000 yılları arasında yaşanarak, ülke 
iflas noktasına getirilmiştir. Bu açıdan, Kemalist 
kadroların direnişlerine karşı 1990’lardan itibaren 
iktidar mevzilerine yerleşen İslamcılık, bir anlamda 
ülkeyi bunalımdan düze çıkarmak gibi bir misyonu 
da üstlenmiştir.
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M akalenin hemen giri-

şinde “ideoloji” keli-

mesinin “soğuk” ve 

“katı” şeklindeki algılamaların-

dan kaynaklanan bir mesafe-

yi, okuyucunun hissedeceğini 

düşünerek kavramda operasyo-

nel bir tanım yapmak istiyorum. 

Özelde makalemizin konusu 

siyaset olduğundan yazı boyun-

ca “ideoloji” kavramı daha çok 

bir siyasi partinin tüm teorik 

önerileri ve pratiklerine projek-

siyon tutup perspektif geliştiren, 

kendi içinde bütünlüklü düşün-

ce, felsefe ve ilkeler bütünü anla-

mında kullanılacaktır. Dolayı-

sıyla makale boyunca ideoloji 

kavramını bu çerçeve içinde kul-

lanmaktayız.

Siyaset, gündelik yaşamın 

ve değişimin, hem hızlı deği-

şen güncel yüzü hem de dili 

olma bakımından temel izlek 

noktalarından birisidir. Günde-

lik hayatta “politika” kavramı-

nın çağrıştırdığı negativite, aslın-

da siyasetin kimi somutlukları-

nın, tarihsel serencamının sos-

yal bellekte bıraktığı derin yara-

lardan kaynaklanmaktadır. Bu 

bağlamda sanki siyaset ile poli-

tika arasında pratik bir ayrıştır-

ma da yapılmaktadır. Politika, 

yukarıda belirttiğimiz somutluk-

lara referansı yanında, “politika-

cı” portresinin toplumda bırak-

tığı imajlarla da malül hale gel-

miş bir algılamanın konusu ola-

bilmektedir. Öte yandan siya-

sete de kimi zaman bu imaj-

lar yüklense de, kelimenin teo-

rik ve üsttenci vurgusu var gibi-

dir. Aslına bakılırsa “siyaset”, 

Türkiye’deki çoğu kullanımla-

rında olduğu gibi “içine girilen” 

bir şey değildir. “Artık siyase-

te giriyorum” şeklindeki kulla-

nımları, siyaseti insan hayatının 

dışına ya da hayatı siyasetin dışı-

na atan bir yanılsama taşımak-

tadırlar. Bu kullanımlar, siyase-

ti ya da daha somutlaşmış biçi-

miyle politikayı Ankara, parti, 

TBMM gibi birkaç kavram etra-

fında sınırlayarak algılamakta-

dır. Fakat siyasetin, hayatın bir 

vazgeçilmezi olarak strateji bağ-

lamında algılanması, durumu 

oldukça kapsamlı bir anlam çer-

çevesine kavuşturmaktadır.

Değerlerin Zemininin Kayması

Bugün siyaset bağlamın-

da tartışılması gereken esas 

sorunsal ise, siyasetin yaslandı-

ğı/yaslanması gereken değerle-

rin zemininin giderek kayma-

sıdır. Bu durum siyaseti tama-

men araçsal hale getirirken, 

uzun vadeli hedefleri sürek-

li olarak demode kılmaktadır. 

Böylece siyasi söylem ve pratik-

lerin kendisinden destek alması 

gereken ideolojik ya da değersel 

arkaplan, “bugün”ün pragmatiz-

mi içinde eriyerek tükenmek-

tedir. Gerek Türkiye’nin gerek-

se dünyanın içinde bulundu-

ğu kriz, bunun ciddi etkileri-

ni yaşamaktadır ve yakın gele-

cekte yaşamaya da devam ede-

cektir. Hiç şüphesiz bunun glo-

bal ve lokal düzeylerdeki deği-

şimlerle ilintisi bulunmaktadır. 

Bu makalede biz, Türkiye öze-

linde siyasette yaşanan bu ide-

olojik boşluk üzerine bir tartış-

ma yapmak istiyoruz. Zaman 

zaman “küresel” ağla bağlantıla-

rına değinmekle birlikte, siyase-

tin mümkün yaslanma zeminle-

rindeki boşluğu Türkiye siyase-

ti üzerinden düşünmeye çalışa-

cağız. Bu bağlamda bu makale, 

bugün siyasi hayatın ideolojik 

bir boşluk yaşadığını, siyasetin 

dili ve pratiklerine bakarak iddia 

Siyasette
İdeolojik Boşluk

Mustafa TEK‹N
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edilebileceği tezini savunmakta-

dır. Önce tarihe kısaca bakalım.

1980 Öncesi Siyaset ve Dili

1980 yılı Türkiye’de toplum-

sal ve siyasal alandaki kırılma ve 

dönüşümleri işaret etmesi açı-

sından milat gibidir. Demokrat 

Parti’nin Türkiye’nin siyasi haya-

tına girişi ile birlikte geçilen çok 

partili demokratik hayatın ilk 

başlarda oturduğu ideolojik bir 

zemin yoktu. Uluslaşma süreci-

nin dikte ettiği homojenleşme, 

merkezin talepleri doğrultusun-

da aşağıya doğru yansıtılıyor; 

siyaset de bunun bir aracı olarak 

işlev görüyordu. 1970’lere gelin-

ceye kadar Türkiye’nin siyasi 

hayatında modernleşme proje-

sinin farklı boyutlardaki uygula-

malarına dair bir karşı duruş söz 

konusu değildir. Sadece bunun 

üslubu konusunda bir farklı-

lık ve gerilimden bahsedilebi-

lir. Demokrat Parti olayı, tüm 

bu projelerin merkezden kont-

rol edilmesine doğru oluşan bir 

ârıza ve parantezdi. Tabii ki par-

tinin ilk kuruluşu merkezde-

kilerin iradesi doğrultusunda 

olmuştu. 

Belirgin olarak 1970’lerden 

sonra sağ-sol dualizmi üzeri-

ne otur(tul)an Türkiye siyaseti, 

1980’den sonra biraz zayıflaya-

rak da olsa bu fotoğrafı vermeye 

devam etti. Sol, kendi içerisin-

de çeşitlenmekle birlikte idoo-

lojik söylemlerini korumayı sür-

düren bir siyaset yaptı. Miili 

Selamet Partisi ve Refah Partisi 

gibi İslamcı bir parti de o gün-

den bu yana çok genel anlam-

da sağ ve muhafazakâr bir blok 

içinde konumlandırıldı. Bu bağ-

lamda sağın, daha geniş bir eği-

limi içinde barındırdığını söyle-

mek mümkündür. 1970’li yıl-

larda sağ ve solun ana gövdesi-

ni oluşturan partiler üzerinden 

Türkiye siyasetinde bir ideolojik 

boşluktan bahsetmek mümkün 

görünmemektedir. Hatta top-

lumsal ve kültürel ortamında bu 

ideolojikleşmenin görüngüleri-

ne tanık olunmuştur. Çatışma 

ve terör olayları bu ideolojikleş-

menin istenmeyen boyutlarını 

oluşturacak bir söylemin konu-

su olmuşlardır. 

1980’li yıllar Türkiye için 

önemli değişimlerin izlendiği 

yıllar oldu. Tabii bu dönüşü-

mün yurtiçi ve yurtdışında birta-

kım dinamikleri bulunmaktadır. 

Sovyet blokunun giderek zayıf-

laması, küreselleşme, postmo-

dernlik vb. süreçler Türkiye’nin 

üzerine oturduğu dinamiklerin 

ve Türkiye’nin yeni konumunun 

değişmesini zorunlu kılmaktay-

dı. Tabii ki bu değişimin kültü-

rel ve toplumsal düzeyden baş-

layarak gerçekleşmesi esas olan-

dır. Fakat Türkiye’de 12 Eylül 

darbesiyle birlikte bu dönüşüm 

siyaseten başlamıştır. Bir anlam-

da siyaset, toplumsal ve kültürel 

olanın yörüngesini belirlemiştir. 

Zaten 1980 öncesi ortamın ağır-

lığı, daha sonrasında her türlü 

rahatlatıcı çözümü meşrulaştı-

rıcı bir işlev görmekteydi. Ama 

bundan daha önemlisi şudur; 

ideolojinin, sokak ve aileler üze-

rine düşen soğuk, istihlâk edici 

ve çatıştırıcı yüzü, 1980 sonra-

sı siyasi, toplumsal ve kültürel 

hayatında ideolojiye olan mesa-

feleri oldukça artırmış, hatta 

bugün gelinen nokta da ideo-

loji negatif bir söylemin konusu 

kılınarak siyaset âdeta bedensiz-

leştirilmiştir. 

1980 sonrası dönemi adlan-

dıracak bir kelime varsa, onu 

apolitikleşme süreci olarak ifade 

etmek mümkündür. Bunun 

teorik zeminini küreselleşme 

ve postmodernizm gibi süreç-

ler oluşturmaktadır. Hiç şüp-

hesiz bu süreçler, dünya kon-

jonktüründe somut olarak yaşa-

nan gelişmelerin eşlik ettiği; ve 

aynı zamanda bir meşrulaştır-

ma ameliyesinin teorik arkap-

lanıydı. Neo-kolonyalizm, çok 

uluslu şirketler, ulusaşırı tica-

ret, kapitalizmin yeni boyutları 

vb. ulus-devletin sınırları ve içe-

riğini aşındırırken, bu süreçle-

rin önündeki muhtemel engel-

lerin de kaldırılmasını öngör-

mekteydi. Bunun için en başta 

yapılması gereken şey; siyasetin 

yeni dengeler üzerine oturtul-

ması ve ideolojilerin oluşturaca-

ğı dirençlerin kırılması yönün-

de söylemlerin geliştirilmesiydi. 

Bunun Türkiye gibi ülkelerdeki 

somut siyasal karşılıkları sağ, sol 

ve İslamcı düşüncelerin omur-

galarını yok etmek üzere ideolo-

jik dayanaklarının zayıflatılma-

sı olmuştur. 

Bunun ilk tezahürleri 1980 

sonrası siyasi hayatın başta gelen 

öznesi ANAP’ta izlenebilmiştir. 

Sağcı, solcu, muhafazakâr, mil-

liyetçi, İslamcı vb. farklı eği-

limleri birleştirdiği iddiasıyla 

yola çıkan ANAP, gelecek yıl-

larda daha da belirginleşecek 

bir pragmatizmin yollarını döşe-

miştir. ANAP, o dönemde hem 

Türkiye hem de dünya konjonk-

türünün yönsemeleri ile örtüşen 
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bir çizgiye girmişti. Son kerte-

de sağcı, muhafazakâr bir parti 

olarak portreleşirken, ideolojik 

yönünü olabildiğince zayıflat-

mıştı. Siyasetteki bu apolitikleş-

me sürecine, toplumsal ve kül-

türel hayat da eşlik etti ve hatta 

onu besledi. Bireyselleşme, ola-

bildiğince teşvik edilirken, gün-

delik hayatta ortakentli sınıf 

yeni imkanlarla tanıştı. Daha da 

önemlisi, fırsatçılık bir yaşam 

tarzının anahtar kavramı hali-

ne gelirken, gündelik olan öne 

çıktı. Haz, dünyevilik kışkırtı-

lırken, daha önce “dava”nın kır-

mızı çizgilerine takılan her şey, 

ideolojik boyutun zayıflamasıy-

la hayatın meşru sınırları içeri-

sine dahil edilmiştir. Üstelik din 

devlet eliyle “resmi”leştirildikten 

sonra, bu çerçevedeki pragmatik 

sunumu, bir yandan toplumsal 

bellekte ideolojinin yerine ikame 

edilmiş, öte yandan telafi edici 

ve pragmatik yaşamı meşrulaştı-

rıcı bir işlev de görmüştür. 

ANAP’tan sonra kültürel ve 

sosyal alandaki gelişmelerin de 

desteğiyle 2000’li yıllara gelin-

ceye kadar adım adım siyaset 

ideolojiden boşandırılmıştır. 

Doğru Yol Partisi’nin pragma-

tizmi ANAP’ın başlattığını daha 

da ileri götürürken, Refah Partisi 

iktidarı bir parantez içi görülebi-

lir bu bağlamda. 28 Şubat süre-

ci aslında apolitikleşmeyi ve ide-

olojiden arın(dır)mayı daha da 

hızlandırmıştır. 28 Şubat, bir 

refleks olarak siyasetin, bir ulus-

devlet ve modernleşme proje-

si olarak üstten dizaynına yöne-

lik iradenin tekrar altını çizmiş-

tir. Tabii bu refleksin hem teori 

hem de pratik uygulama olarak 

ideolojik boyutu oldukça kuv-

vetli olmuştur. Ayrıca bu ideo-

lojik boyut, yapılan her icraa-

tın altındaki imzalarda kuvvet-

le altı çizilen bir husus olmuş-

tur. Bu süreçte koalisyon ortağı 

olan partilerde biraz arta kalmış 

olan ideolojik kırıntıları da refe-

rans olmadığı gibi, 28 Şubatın 

temel yönsemeleri içinden parti-

lerin kendilerini yeniden tanım-

lamaları ile sonuçlandı. Ancak 

bu tanım, onların “tarih”leri ile 

“bugün”leri arasındaki mesa-

fenin açılmasına sebep olduğu 

gibi sosyal bellekteki kategorik 

ezberleri bozdu.

Doğrusu AK Parti böyle bir 

konjonktürün ürünü olarak orta-

ya çıktı. AK Parti, büyük oranda 

Refah ya da Fazilet Partisi’nin 

kadrolarından oluştu. Böylece 

o zaman için elde kalan İslamcı 

bir parti, kendisini ideolojisin-

den arındırmasıyla Türkiye siya-

si hayatının içine doğmuştur. Bir 

anlamda eskiden beri “merkez”i 

temellük etmiş olan bir yöneli-

min karşısında siyaset yapabil-

menin yegane imkanının ideolo-

jiden arınmak olduğu düşünül-

müştür. Erbakan’ın “bunlar Milli 

Görüş gömleğini çıkardı” sözü 

herhalde bunu ifade etmektedir.

2000’lerin Siyaseti ve ‹deoloji

Türkiye’de siyasette ideo-

lojik boşluk oluşmasına zemin 

hazırlayan birkaç faktörün altı-

nı çizmeliyiz. Öncelikle global 

anlamda küreselleşmenin ciddi 

etkilerinden bahsetmek gerekir. 

Küreselleşmenin yönelimleri ile 

keskin ideolojilerin varlığı ara-

sında bir tezat bulunmaktadır 

görünüşte. Aslında kendisi bir 

ideoloji ve proje olan küreselleş-

me, küresel aktörler eliyle tüm 

ideoloji ve dinlerin yeniden for-

matlanmasını ya da gündem-

den çıkarılmasını gerektirmek-

tedir. Bir başka deyişle, hiçbir 

din ve ideolojinin, küresel yöne-

limlerle probleminin olmama-

sı anlamına gelmektedir. Dünya 

gündeminde biraz da popüler 

tarzda dillendirilen “ideolojile-

rin sonu” gibi söylemlerin bu 

minvalde küresel projelere yol 

açma teşebbüsü olduğu söyle-

nebilir. Bu ve benzeri söylemler, 

modern-ulus devlet, Marxizm, 

devlet, özgürlük vb. birçok kav-

ram ve siyasal pratikler üze-

1970’lere gelinceye kadar Türkiye’nin siyasi haya-
tında modernleşme projesinin farklı boyutlarda-
ki uygulamalarına dair bir karşı duruş söz konusu 
değildir. Sadece bunun üslubu konusunda bir fark-
lılık ve gerilimden bahsedilebilir. Demokrat Parti 
olayı, tüm bu projelerin merkezden kontrol edilme-
sine doğru oluşan bir ârıza ve parantezdi. Tabii ki 
partinin ilk kuruluşu merkezdekilerin iradesi doğ-
rultusunda olmuştu.
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rinde bir değişimi ve pratikte 

farklılaşmayı zorlamıştır. Bunun 

konumuzla bağlantılı en önem-

li sonucu ise, siyasi partilerin 

ideolojik boyutlarını geriletme-

leri, flulaştırmaları veya iddia-

sızlaştırmalarıdır. Dış sebeple-

rin yanı sıra Türkiye’nin siyasi 

tecrübesi de ideolojilerde zayıf-

lamayı desteklemiştir. Bilhassa 

1980 öncesi dönemin çatışmacı 

karakteri, ideoloji kavramına 

olabildiğince yüklü bir fatu-

ra çıkarmıştır. Pratikte ide-

olojik angajmanların 1980 

öncesi çatışmacı ve tah-

rip edici dili, 1980 sonra-

sı apolitikleş(tir)me süreci-

ni hızlandırmıştır. Doğrusu 

bu Türkiye’de hızlı biçim-

de olmuştur. Zaten 1980 

sonrası Türkiye konjonktü-

rü ile dünyanın yönelimle-

ri bu bağlamda bir örtüşme 

içindedir. Türkiye’de siyaset 

dışı enstrümanların sürek-

li siyasete müdahalesi ve 

devletin birçok ideolojileri 

törpüleyerek kendine göre 

“eklektik” ve “ortalama” ola-

rak inşa ettiği devlet ideolo-

jisinin işlevsel çizgisi, doğ-

rusu siyasi partileri ideolo-

jisizleştirme ya da onu dile 

getirmeme gibi bir yönelime 

itmiştir. Hiç şüphesiz burada 

belirttiklerimize daha başka 

sebepleri de eklemek müm-

kündür. 

Bu çerçevede siyasi partile-

rin, ideoloji(lerin)den kendile-

rini arındırırken, felsefelerini 

yitirmek gibi bir riske doğru git-

tiklerini de görmek zor değildir. 

Ortada birçok vaat ve pratikler 

dönmektedir; fakat tüm bun-

ların yığınak yapabileceği refe-

rans ya da felsefe giderek zayıf-

lamakta, siyaset gündelik icraat-

ların birbirinden kopuk seremo-

nisine dönüşmektedir. Doğrusu 

birbirinden kopukluk, temelde 

postmodernliğe bir atıf olarak 

görülebilir ki, küresel aktörlerin 

elini kolaylaştıracak bir zemin-

dir. Siyaset dilinin postmodern-

liğe kayan bu karakteri, iktida-

rı da gündelik olanın sınırları 

içerisine hapsetmekte; partiler 

hikayeyi “günlük” haline getire-

bildikleri oranda kalıcılıklarını 

garanti etmektedirler.

Siyasi Partiler ve 
‹deolojik Boşluk     

Bugün Türkiye siyaseti için 

dile getirilen “artık ne sağcılar 

sağcı, ne solcular solcu” türün-

den söylemler, hem siyasetin 

üzerine dayandığı eski dinamik-

lerin değiştiğini hem de par-

tilerin ideolojik arkaplanların-

da ciddi gerileme olduğunu 

anlatmaktadır. Bir kere şunu 

belirtmek lazımdır ki, klasik 

anlamda sağ-sol kutbu üzeri-

ne dayanan siyaset, ciddi bir 

aşınmaya uğramıştır. Bugün 

zaman zaman sağ ve sol kav-

ramları üzerinden bazı siyasi 

analizler yapılsa da, bu aşın-

ma olgusal bir durum niteli-

ğindedir. 

Türkiye’nin siyasi man-

zarasına baktığımız zaman, 

ulusalcı çizgide ideolojik 

angajmanları üzerine kapan-

mış iki partiyi görmekteyiz. 

Bu partiler milliyetçiliği iki 

aşırı uçta seslendirmektedir-

ler. Cumhuriyet Halk Partisi 

ise, kendisini refere ettiği 

“sol” ile ideolojik bağlantıla-

rını kaybederek pragmatik ve 

statükocu bir parti hüviye-

tine bürünmüştür. CHP’nin 

“sol” bir ideolojiye ait parti 

olduğuna dair emareleri bul-

mak oldukça zordur. Bu 

anlamda CHP’nin görünüş-

te koyu ideolojik tutumunu, 

ideolojisindeki felsefi derin-

liğin bir görüngüsünden ziyade, 

statükocu pragmatizmin kalıp-

laşmış ifadeleri olarak görmek 

daha açıklayıcı olacaktır. 

Bu konuda hatırı sayılır bir 

analiz aslında AK Parti üzerin-

den yapılmalıdır. Ak Parti, ken-

Pratikte ideolojik angajman-
ların 1980 öncesi çatışmacı ve 
tahrip edici dili, 1980 sonra-
sı apolitikleş(tir)me süreci-
ni hızlandırmıştır. Doğrusu bu 
Türkiye’de hızlı biçimde olmuş-
tur. Zaten 1980 sonrası Türki-
ye konjonktürü ile dünyanın 
yönelimleri bu bağlamda bir 
örtüşme içindedir. Türkiye’de 
siyaset dışı enstrümanların 
sürekli siyasete müdahalesi 
ve devletin birçok ideolojile-
ri törpüleyerek kendine göre 
“eklektik” ve “ortalama” ola-
rak inşa ettiği devlet ideolo-
jisinin işlevsel çizgisi, doğrusu 
siyasi partileri ideolojisizleştir-
me ya da onu dile getirmeme 
gibi bir yönelime itmiştir.
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disini kamuoyuna “muhafazakâr 

demokrat” olarak sundu. Her ne 

kadar bu kavram, AK Parti’nin 

bir ideolojisi olarak duruyor-

sa da, muhafazakâr demokra-

si kavramının bizzat kendisi bir 

ideolojik kaybı ifade etmektedir. 

Tam da bu noktayı ifade etmek 

üzere Yalçık Akdoğan tarafından 

yazılmış olup AK Parti tarafın-

dan yayımlanan “Muhafazakâr 

Demokrasi” isimli kitabtan refe-

ranslarla bir analiz yapabiliriz. 

Başbakan Tayyip Erdoğan 

sunuşunda, “Adalet ve Kalkınma 

Partisi kendi düşünce geleneği-

mizden hareketle, yerli ve köklü 

değerler sistemimizi evrensel 

standarttaki muhafazakâr siyaset 

çizgisiyle yeniden üretmek ama-

cındadır” (Bkz. Yalçın Akdoğan, 

Muhafazakâr Demokrasi, Ak 

Parti, Ankara, 2003, s. 3) der. 

Burada yerel gelenek ile evrensel 

ilkeler arasında -ki bu evrensel 

olarak belirtilen ilkeler bir tikel-

liğin evrenselleştirimidir- bir 

sentez öngörülmekte; ancak son 

kertede bunların ne olduğuna 

dair temeller ve ilkeler muğlak 

kalmaktadır. İkincisi, bu ikisinin 

nasıl sentez edileceği çok önem-

li bir sorunsaldır. Çünkü bun-

lar arasında paradigmal bir fark-

lılık söz konusudur. Konumuzla 

bağlantılı olarak burada dikkat 

çekeceğimiz nokta ise; evrensel 

standarttaki muhafazakâr siyaset 

çizgisine ulaşmak için bir par-

tinin sınırları belli bir felsefe-

den geri çekilmesi zorunluluğu-

dur. Dolayısıyla AK Parti daha 

yola çıkarken böyle bir felsefe-

nin olmadığını en yetkili ağızlar-

dan beyan etmektedir. 

Öte yandan Yalçın Akdoğan 

muhafazakâr demokrasiyi yeni 

muhafazakârlık olarak Amerika 

ve Almanya referanslı içerik-

lendirmektedir. Yalçın’a göre, 

“eski muhafazakârlık hiyerarşi-

yi, aristokrasiyi, toplumsallığın 

ya da devletin birey karşısın-

daki önceliğini ve kutsal ola-

nın aşırı önemini temsil edi-

yordu. Yeni muhafazakârlık ise 

demokrasiye ve serbest piya-

sa ekonomisine doğru kayar-

ken, bireysel özgürlükleri taşı-

yan bir toplumsallık geliştirmiş-

tir. Yeni muhafazakârlık felse-

fi olmaktan çok sosyolojiktir.” 

(Yalçın Akdoğan, Muhafazakâr 

Demokrasi, s. 21-22) Dolayısıyla 

ifadeler, sabiteleri olan bir fel-

sefeyi ifade etmekten daha çok 

değişim ve süreçlere vurgu yapa-

rak bir proksiyon geliştirmekten 

uzaklığını deşifre etmektedir. 

Bugünün siyasetinde, par-

tiler kendilerine ait bir felse-

fe (ideoloji) üzerinden dil geliş-

tirmek yerine, giderek ortalama 

bir dile doğru savrulmaktadır-

lar. Küresel siyaset tüm partileri 

felsefesiz merkezi bir dile doğru 

çekmektedir. Bunun bir sonucu 

olarak partiler soru(n)lara  kendi 

projeksiyonlarını geliştirecek 

yerde giderek birbirlerine ben-

zemektedirler. 2000’li yılların 

siyasetinde “halk” kendisine 

çokça referans yapılan 

bir öge olarak 

ideolojiyi (fel-

sefe) tama-

men temel-

lük eden bir 

enstrüman 

haline gel-

miştir. Daha 

doğrusu biz-

zat ken-

d i s i 

partilerin içeriksiz bir ideoloji-

si olmaya başlamıştır. Tabii ki 

demokrasi halkın iktidarıdır. Bu 

sebeple halk önemli bir kavram-

dır ve halkın taleplerinin dik-

kate alınması beklenir. Ancak 

halk, tüm bu partilerin asgari 

standartı olan bir yöntem olmak 

bakımından anlamlıdır. Partileri 

birbirinden farklılaştıran onların 

soru(n)lara yaklaşım biçimleri-

dir ve bu ancak onların bir ide-

oloji ya da felsefeye sahip olma-

sıyla mümkündür. Yoksa tek 

başına “halkın talepleri” ifadesi 

bir felsefe ya da ideoloji olamaz. 

Siyasetteki ideolojik boşluk, 

siyaseti, insan hayatının sahici 

bir faaliyeti olmaktan çıkararak 

teknik bir soruna indirgemek 

gibi mantıki sonuçlarına ulaş-

maktadır. Bu da siyaseti son ker-

tede bir usul mücadelesi olarak 

görmek demektir. Halbuki siya-

set bir usul mücadelesi değil-

dir. Siyasetteki bu boşluk post-

modern bir yönelimin yörünge-

sine girmiştir. Bu ise, son tahlil-

de tüm değersel hassasiyetlerin 

cenaze namazına daveti-

ye olacaktır. 

Adnan Menderes - Turgut Özal - R. Tayyip Erdoğan
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Dilaver DEM‹RA⁄

HER ŞEYİ YUTAN KARADELİK:

Demokrasi ve
Totaliterlik

E vet, liberal demokra-

si zaferini ilan etti, en 

büyük hasımlarından 

birisi olan Komünizmin ipini 

çekti, şimdi İslamcılığın ipini 

çekmek için mücadele veriyor 

ve bunda epey mesafe katteti de. 

Özellikle 70’lerden sonra, sonlar 

modası yaşanıyordu. Bunların 

içinde en ünlüsü ise ideolojile-

rin sonuydu. Bugün geldiğimiz 

noktada siyasal ideolojilerin fii-

len yok olmasalar bile çekimle-

rini, etki güçlerinin sosyal haya-

tı dönüştürebilme kapasitesini 

kaybettiğini ve neredeyse bütün 

siyasal ideolojilerin demokrasi 

denen kavramın etrafında mev-

zilenerek kendilerini bu kavra-

mın meşruluğu içinde meşrulaş-

tırmaya çabaladığını görüyoruz. 

Liberal demokrasi de bir ideo-

loji olmasına rağmen ona ide-

oloji değilmiş muamelesi yapı-

lıyor ki tam da Žižek’in ideolo-

ji kavramının bir farkında olma-

ma hali olduğuna dair sapta-

masını haklı çıkarıyor. Slavoj 

Žižek/Jijek’in ideoloji ile ilgili 

kavrayışı -kavramın tarihinde 

sıkça yapıldığı üzere- salt tem-

sil sorunsalı üzerinden değerlen-

dirmekten uzak bir konumda. 

Ona göre, “ideoloji yalnızca bir 

‘yanlış bilinç’, gerçekliğin yanıl-

samaya dayalı bir temsili değil-

dir; daha ziyade çoktan ‘ideolo-

jik’ olarak kavranması gereken 

bu gerçekliğin kendisidir- ‘ideo-

lojik’, tam da mevcudiyeti katı-

lımcılarının, onun özünü bilme-

mesini gerektiren bir toplum-

sal gerçekliktir- yani yeniden 

üretilmesi, bireylerin ‘ne yaptık-

larını bilmemeleri’ni gerektiren 

toplumsal fiiliyattır”. Dolayısıyla 

Žižek’e göre, bu toplumsal fii-

liyat kendisini, kendi toplum-

sal içeriğinin çarpık temsili ile 

hiçbir ilişkisi olmaksızın ortaya 

koyabilir. Liberal demokrasi de 

aslında hâlihazır egemen olan 

kapitalizmin sömürgen düze-

ni olmasına rağmen adeta tüm 

siyasi anlayışların afyonu haline 

gelerek böyle değilmiş gibi algı-

lanıyor. Böylece Baudrillard’ın 

deyimi ile demokrasi bir hiper-

gerçeklik yani kendi aşırılığında 

kendisinin zıddına dönüşen bir 

gerçekliktir.

Yine Žižek liberal demokra-

sinin, anti-oksidanların vücutta-

ki hücre bozucu zararlı ajanlar 

olarak kabul edilen serbest radi-

kalleri ehlileştirilmesi işlevi gör-

mesi gibi toplumsal radikalizmi 

ehlileştirici bir işlev gördüğü-

nü belirtirken tam da yaşadığı-

mız durumu izah eder. Böylece 

demokrasi tam da hoşgörü kav-

ramında olduğu gibi tüm siya-

sal görüşlere hoşgörü göstere-

rek kendisinin etkisi altında kal-

malarını sağlar. Bu bakımdan 

demokrasi Nazizm gibi sert bir 

totaliterlikten çok yumuşak bir 

totaliterliktir. Totaliterlik libe-

ral demokrasinin bugün aldığı 

totaliter biçimi gizlemede baş-

vurulan en güzel çarpıtmalar-

dan birisi.

“Totalitarizm nosyonu da, 

kariyeri boyunca işlevi serbest 

radikalleri ehlileştirmek olan 

ve böylece toplumsal bedeni-

nin politik-ideolojik iyi halini 

korumasını sağlayan ana ideolo-

jik antioksidanlardan biri değil 

midir?”1 

Totalitarizm kavramı -tıpkı 

bizdeki Kemalizm kavramı 

gibi- yerli yersiz kullanıla kul-

lanıla aşınan ve aslında farklı bir 

hegemonyanın hayatımızı istila 
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etmesine kapı aralayan, ona rıza 

göstermemizi sağlayan bir öcü 

görevi görerek herkesin liberal 

demokrasiye fit olmasını sağ-

lar. 

Francis Fukuyama’nın 

ünlü ‘tarihin sonu’ tezi 

bunun en iyi örneğidir. Ona 

göre liberal demokrasinin 

düşmanları olan faşizm ve 

komünizm yenilmiş, liberal 

demokrasi tarihin son nok-

tası olarak ideolojik reka-

betin son bulup herkesin 

onda uzlaşmasını sağladı-

ğı bir noktaya gelmiştir. Bu 

tez soğuk savaş sonrası bir 

dünyada artik liberal kurum-

ların ve düşünce yapısının 

hâkim unsurlar olarak kala-

cağı, liberal demokrasinin 

alternatifsiz -kaçınılmaz- nihai 

bir sistem olduğu ve dolayısıyla 

ideolojik anlamda insanoğlunun 

varabileceği son noktaya vardı-

ğı iddiasına dayanıyor. Nitekim 

ılımlı İslam ve liberal demokra-

si ile İslam’ın uzlaşımı eksenin-

deki ön kabul de bu tezin bir 

tür doğrulanması kabul edilebi-

lir. Özel bir çaba içinde sürekli 

İslam -ki o sistemin yeni öcüsü, 

yeni totaliter öznesi- uyuşumun-

dan söz edilmekte ve İslam’daki 

halife seçiminin aslında demok-

ratik bir nizam öngördüğü belir-

tilmektedir:

“Demokrasinin en belirleyi-

ci ve vazgeçilmez unsurlarından 

biri, halkın yönetime katılması 

ve kendi hür iradesiyle yönetici-

leri seçmesidir. Dikkatle incelen-

diği zaman, Hz. Peygamber’in, 

İslam’ın en iyi uygulayıcısı sıfa-

tıyla, -kelime olarak, kabul 

etmek, razı olmak, anlamı-

na gelen - BEY’AT müessesesi-

ni çalıştırdığı görülür. Bey’at, 

günümüz seçim uygulamaların-

daki oy kullanma karşılığı ola-

rak, kısaca “halkın yöneticiye 

bağlılığını belirtmek için reyini 

ortaya koyması” şeklinde tanım-

lanabilir. Bey’at, “kadın ve erke-

ğin, yöneticiye karşı görev ve 

sorumluluğu kabul etmek üzere 

yaptığı bir sözleşme” olarak da 

tarif edilir. Yöneticileri belirle-

me metodu konusunda İslam 

öğretisinin, bugünkü demokra-

tik seçim uygulamaları ile çok 

önemli bir paralellik gösterdi-

ği anlaşılmaktadır. Bu benzer-

lik, her ferdin kendi reyini hür 

iradesiyle belirtmesi konusun-

da da mevcuttur. Şayet demok-

rasi, toplumları yönlendiren bir 

sistem değil de, insanların temel 

hak ve hürriyetlerini teminat 

altına alan ve halkın talepleri-

ni karşılamayı taahhüt eden bir 

yönetim biçimi ise, bu hususta 

da İslam ve demokrasi arasında 

herhangi bir problemden bah-

setmek anlamsızdır.”

Görüldüğü gibi Halife seçimi 

bir anda temsili liberal demok-

rasi ile uzlaştırılmakta ve İslam 

mevcut düzenle uyumlu bir 

beraberliğe rıza gösteren bir 

yapıya dönüşmekte. Tam da 

bu nedenle liberal demokra-

si herkesi ortak bir merkez-

de bütünleştirerek, uzlaştı-

rarak ve kendini aşılamaz 

olarak takdim ederek tota-

liter bir nitelik kazanmakta. 

Liberalizm ve liberal demok-

rasi çağımızın siyasal ideolo-

jik bir tekeli halini almakta. 

Böylece hukuki bir düzeneğe 

sahip olmakta ve temel insa-

ni özgürlüklere sahip liberal 

olmanın ayırıcı işareti gibi 

sunulmakta. Oysa hukuk da 

kimi temel insan özgürlük-

leri de aslında hemen her top-

lumun kendi kültürel tahayyül 

dünyasında yer alan bir olgu-

dur. Ama evrensel olan her öğre-

ti gibi liberal demokraside adeta 

bir maymuncuk gibi her yere ve 

her şeye uyarlanabilen bir dolgu 

malzemesi haline gelebilmekte. 

Öyle ki demokrasiyi eleştirmek, 

onun içeriğini sorgulamak sizin 

demokrasi düşmanı ilan edilme-

nize yetmekte. O yüzden artık 

demokrasi ile ifade edilen biçim-

sel burjuva liberal demokrasi 

anlayışının yapı sökümünü yap-

mak ya da bir başka ifadeyle son 

günlerin en sevimli ifadelerin-

den biri olan karizmasını çiz-

mek demokrasi adına bu düze-

nin aslında insanları sürüleştiren 

ve uyumlaştıran bir şey olduğu-

nu göstermek özgürlük adına 

yapılacak en iyi şey olacaktır.

Batı demokrasisi aslında dene-
timin ince yolları ile, rıza üre-
timi yolu ile insanlar üzerin-
de devletin tam hâkimiyetinin 
tesis edildiği bir düzenin adı-
dır ki bu düzene uyum gös-
termeyenler sapkın kabul edi-
lirler. Şiddettin kullanımında-
ki hedef de onlardır onlar için 
hukuk başka türlü işler.
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Tersten Totaliterlik Olarak 
Demokrasi

Demokrasi kavramı genel 

olarak siyasal yönetimin halkın 

oylarıyla belirlendiği ve siya-

sal iradenin yani halkın oyunun 

baskıyla değil bireylerin serbest 

iradesiyle oluştuğu bir yöne-

tim biçimini ifade eder. Liberal 

demokrasi ise bireysel özgürlük-

lerin (ki bunlar ifade özgürlüğü, 

örgütlenme, şiddete başvurma-

mak kaydı ile siyasal muhalefet 

edebilme özgürlüğü, kendi yaşa-

mı hakkında karar verebilme 

özgürlüğü vb. kişinin devlet kar-

şısında kısıtlamaya tabi olmadan 

hukuki güvenceler ile garanti 

altına alındığı haklardır) garanti-

ye alındığı bir düzendir. Sağlıklı 

işleyen bir demokraside kişile-

rin kendi toplumsal hayatları-

nı ilgilendiren kararlara özgür 

seçimler yolu ile ya da refe-

randumlar ile katılması öngörü-

lür. Anayasa bütün toplumu ilgi-

lendiren kararların alınmasın-

da hak ve yükümlükleri belirle-

yen bir temel matristir. Hukuk 

düzeninin kişisel özgürlükleri ve 

toplumu ilgilendiren kararlara 

kısıtlamasız katılımını güvence-

ye alması söz konusudur, daha-

sı halk denetimi yolu ile toplu-

mun yönetimin işleyişinin sağ-

lıklı olup olmadığını denetleye-

bilmesi, yönetenleri eleştirebil-

mesi ve hatta onları meşru kabul 

etmeyerek onlara karşı çıkma 

hakkı da bu denetimin bir par-

çasıdır. 

Ancak teoride olması gere-

kenler gerçeklik midir dersek 

temsili liberal demokrasilerin fii-

len bir demarşiye dönüştüğünü 

söyleyebiliriz. Demarşi, çoğun-

luk gücüne dayanan ya da belli 

birtakım güçlerin demokrasi-

ye yöne vermesine olanak tanı-

yan bir sistemdir. Bu bakımdan 

kimi liberaller bugünkü demok-

rasinin aslında parlamentoya 

ve dolayısıyla çoğunluk gücü-

ne sınırsızlık sağlayarak yozlaş-

tığını söylerler ve demokrasinin 

ancak katılımı maksimum sevi-

yeye çıkarması ile olanaklı ola-

cağını belirtirler. Lakin bu dilek-

ler demokrasinin tersten totali-

tarizm olmasına engel olamadı. 

Klasik totaliter rejimlerde 

baskı ve kara propaganda ile 

kitleler deyim yerindeyse güdü-

lürler, temel özgürlükler kısıt-

lanmıştır. Tersten totaliterlikte 

ise fiilen ya da yasal olarak sizi 

kısıtlayan bir güç olmaz. Ancak 

ifade özgürlüğü sözün serbest 

dolaşımının garantisi değildir. 

Milyonları etki altına alan ve 

büyük oranda sermeye ya da 

devletlerin elinde olan kitle ileti-

şim araçları ifade özgürlüğü ala-

nında devler ve cücelerin eşit-

sizliği şeklinde bir ortam yara-

tır. Bir örnekle mesela bir Uğur 

Dündar ile yerel bir kanalın spi-

keri sözlerini yayma gücü bakı-

mından korkunç bir eşitsizli-

ğe sahiptir. Birisi milyonlarca 

insana hitap eden bir şöhret-

ken diğeri küçük bir alana hitap 

eden biridir. Aynı şey bugün 

özgür bir alan olduğu söylenen 

internet için de söz konusudur. 

İnternette de büyük imkânlara 

sahip şirketlerin yarattığı Web 

ortamları daha büyük bir güce 

sahiptir. Medya birtakım güçle-

rin egemenliğinde olunca, sözü-

nüzün de dolaşımı ancak onla-

rın izin verdiği kadar olacak-

tır. Bu durumda kâğıt üzerin-

de ifade özgürlüğünün olması 

bir şey ifade etmez. Çünkü kul-

lanılamayan bir özgürlük işle-

vi olmayan bir organ gibidir. 

Bu bakımdan tersten totaliter-

lik zorba totaliterlikte olduğu 

kişileri baskı yolu ile yasakla-

maz, engellemez, bunun yeri-

ne özgürlük yanılsaması yarata-

rak görünmeyen filtreler ile çok 

daha ince bir denetim kurar. 

Sözünüzün gücü ancak onla-

Neo-liberal uygulamaların devreye sokulduğu 80’li yıl-
lar “suç” sayısındaki artışla gösterdi kendini. Bauman’ın 
verileriyle 1981 yılında İngiltere ve Galler’de kaydedilen 
suç sayısı 2.9 milyon civarındaydı, 1993’te ise bu rakam 
5.5 milyona çıkmıştı.  2005-2006 yıllarını kapsayan 12 
aylık dönemde tespit edilen suç rakamı 5.556.513’tü. 
Yapılan araştırma, 2004 yılında Avrupa’da insanların 
ortalama olarak %15’inin bir suçun mağduru olduğu-
nu ortaya koymaktadır.
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rın izin verdiği kadardır. Dahası 

Göbelss’in propaganda yöntem-

leri ile kıyaslandığında medya-

tik propaganda daha etkilidir. 

Çünkü medya bir tür toplumsal 

cehaleti yayarak insanların neyi 

bilip, neyi bilmemesi gerektiği-

ni saptar. Medya büyük oran-

da sermayenin egemenliğinde 

olduğundan insanlar sermaye-

nin çıkarlarına uygun bir biliş-

sel rejim altında yaşarlar. Bu 

anlamda basın özgürlüğü medya 

tekellerinin sahibi olana büyük 

sermayenin izin verdiği kadar-

dır. İktidar asıl egemenlerin ya 

da Mills’in ifadesi ile iktidar seç-

kinlerinin egemenliğinde olun-

ca toplumsal rıza da bu egemen-

liğe uygun olarak biçimlendiri-

lir. Amerikalı Sosyologu Charles 

Wright Mills, İktidar Seçkinleri 

adlı kitabında ABD’de siyasal 

iktidarın, işadamları, parti baş-

kanları ve üst rütbeli subaylar-

dan oluştuğunu yazar. Çeşitli 

kararların alınmasında bun-

lar birlikte hareket etmelerine 

rağmen içlerinde iktidardan en 

çok yararlanan askeri seçkin-

lerdir. Bu üçlü oligarşi, insan-

ları insanlara rağmen yönlen-

dirmektedirler. Kitle iletişim 

araçları ise vatandaşa neyi veri-

yorsa onu öğrenebilir. Totaliter 

Demokrasi kavramının mucidi 

Jacob Leib Talmon’a göre, tota-

liter demokrasi kolektif çabay-

la uzun vadede sadece özgürlük 

elde edileceği imajı oluşturur; 

nihai düzenin siyasi hedefi ola-

rak nihai uyum özgürlük yanıl-

saması yaratır.2  Devlet beşikten 

mezara yaşamın tüm alanlarını 

denetim altına alır ve belirler. Bu 

noktada uyumun adı ‘consen-

sus’ ya da ‘uyuşma’dır toplumun 

ortak esenliği adına sivri uçlar 

törpülenerek ortak iyide bulu-

şulur ki liberal hoşgörünün özü 

de budur aslında. Bu noktada 

gerçek demokrasinin uzlaşmada 

değil uzlaşamamada var olduğu-

nu söyleyen Jacques Rancier gibi 

siyaset felsefecileri haklıdır. Yine 

tersten totaliter demokrasilerde 

hükümet siyaset üzerinde tam 

bir kontrole sahip olur, üniver-

siteler, medya ve kamu kurum-

ları hükümeti oluşturan çoğun-

luğun iradesine uyar ve onla-

rın çıkarlarını savunur. Sheldon 

Wolin hükümetlerin de aslın-

da büyük şirketlerin kontrolü-

ne girdiğini belirtir ki tersten 

totaliterliğin kaynağı da budur.3 

Klasik totaliter düzenlerde oldu-

ğu gibi kitle seferberliği yarat-

mak istemez bu düzen, onun 

yerine uyumculuğu herkesin 

“ortak iyi”de buluşmasını sağlar. 

Kısacası batı demokrasisi aslın-

da denetimin ince yolları ile, rıza 

üretimi yolu ile insanlar üzerin-

de devletin tam hâkimiyetinin 

tesis edildiği bir düzenin adı-

dır ki bu düzene uyum göster-

meyenler sapkın kabul edilirler. 

Şiddettin kullanımındaki hedef 

de onlardır onlar için hukuk 

başka türlü işler.

Devlet ve Şiddet. Ulus 
Devletin Değişen Yüzü ya da 

Demokrasinin Sınırı

Demokrasinin bir hukuk 

devleti olduğu ve vatandaşları-

nı çok temel birtakım haklar-

la donattığı yaygın bir efsane-

dir. Gerçekte olan ise şiddetin 

kime karşı kullanıldığı ve dev-

letin zor uygulamasının hede-

findekilerin kim olduğudur ki 

Agamben’in Olağanüstü hal ile 

anlatımını yaptığı şey de budur. 

Agamben’nin ‘çıplak hayat’ kav-

ramı ve bunun uzantısı ola-

rak kamp olgusu demokrasinin 

biyoiktidar olarak paradoksu-

nun ortaya konması bakımından 

çok önemli. Malum istisna hali, 

hukukun askıya alındığı ve bir 

ara bölge oluşturularak insanla-

rın toplama kamplarına tıkılma-

larına olanak sağlayan bir ikti-

dar biçimi. İstisna hali esas ola-

rak düzen sağlamaya dönük bir 

edim. Nitekim kavramın yaygın-

laşmasını sağlayan Carl Schimitt

“Hukuk düzeninin anlam-

lı olabilmesi için, düzenin tesis 

edilebilmesi gerekir. Düzenli bir 

durum yaratılmalıdır ve işte ege-

men, böyle bir durumun ger-

çekte etkin olup olmadığına tek 

başına karar veren kişidir. Bütün 

yasalar “durumsal yasalar”dır. 

Egemen söz konusu durumu bir 

bütün olarak ve her şeyiyle yaşa-

tan ve garanti eden kişidir. Nihai 

karar üzerinde tekel sahibidir.” 4

Neo-liberal düzenlemeler ile 

refah siyasetinin sona ermesi ile 

oluşan “düzensizlik” liberallerin 

söylediği gibi devletin küçül-

mesi ile değil devletin baskı-

cı fonksiyonlarının yeniden tah-

kim edildiği bir istisna hali ile 

giderilmeye başlandıysa bunun 

nedeni sermayenin kriminalle-

şen toplumsal hayata yeniden 

düzen getirmek istemesiydi. Bu 

anlamda liberal demokrasi daha 

önce olduğu gibi yine faşizme 

davetiye çıkarıyor. Güvenlik 
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kavramının aşırı vurgulanma-

sı devletin yurttaşlık hukukuna 

son vermesinden doğan boşlu-

ğu daha küçük ama daha poli-

siye bir devlet ile doldurması 

ile neticeleniyor. Güvenlik gide-

rek özelleşiyor ve daha güçlü, 

daha sert bir güvenlik devle-

ti Bauman’ın deyimi ile krimi-

nalize edilen, tüketim şenliğin-

den yoksun bırakılanların üze-

rine çöküyor. Sermaye artık işçi 

sınıfından değil lümpen sını-

fın dışlanan şiddetinden ürkü-

yor ve kendini güvenlikli siteler, 

güvenlikli alışveriş merkezlerine 

kapatırken kampı kentin içine 

taşıyor. Artık yoksul gettoları 

olağanüstü güvenlik önlemleriy-

le kuşatılmış birer kamp aslında. 

Hapishaneler özelleşirken aynı 

zamanda tıka basa dolu halde 

en kârlı yatırımlardan birisine 

dönüşüyor.

Neo-liberal uygulamaların 

devreye sokulduğu 80’li yıllar 

“suç” sayısındaki artışla göster-

di kendini. Bauman’ın verile-

riyle 1981 yılında İngiltere ve 

Galler’de kaydedilen suç sayısı 

2.9 milyon civarındaydı, 1993’te 

ise bu rakam 5.5 milyona çık-

mıştı.  2005-2006 yıllarını kap-

sayan 12 aylık dönemde tespit 

edilen suç rakamı 5.556.513’tü. 

Yapılan araştırma, 2004 yılın-

da Avrupa’da insanların ortala-

ma olarak %15’inin bir suçun 

mağduru olduğunu ortaya koy-

maktadır. 17 ülkede 34.000 

kişi ile telefon yolu ile yapı-

lan Uluslararası Suç Mağdurları 

Araştırması’na göre ise İngiltere 

ve Galler’de suç mağdurları 

oranı %26’dır. Bu sayı Hollanda 

ve İsveç’te %25, Kanada’da %24, 

ABD’de ise %21’dir. İngiltere’de 

hırsızlık suçlarının %53’ünün 

ev sahiplerinin evlerinde oldu-

ğu bir anda gerçekleşmesi birey-

sel güvenlik açısından ne kadar 

sorunlu bir noktada olunduğu-

nu ortaya koyuyor. 2008 yılında 

ABD’de mülkiyet kaynaklı suç 

sayısı 3.213. Aynı yıllarda hapis-

hane nüfusu ise 40.606’dan 

51.243’e çıkmıştı. Diğer ülke-

lerle kıyaslandığında, Amerika 

Birleşik Devletleri dünyanın en 

yüksek hapsetme oranına sahip. 

2006 yılı itibariyle, rekor bir 7 

milyon kişi idi Amerika Birleşik 

Devletlerinin dünya nüfusuna 

oranı % 5 ama hapishane nüfus 

bakımından dünya nüfusuna 

oranı % 25. 2006 yılı itibariyle, 

dünya çapında hapse atılan kişi 

sayısı ise tahminen 9.25 milyon 

kişi civarındaydı. ABD’den sonra 

en fazla tutuklu sayısı Çin’de 

bulunuyordu. İngiltere’de ise 

2007 yılındaki rakamlarla 88 

bin kişi hapishanede tutuluyor-

du.5  Ama Avrupa ülkeleri içinde 

Türkiye’den sonra, en kalabalık 

hapishane nüfusuna sahip, 100 

bin kişiye yakın tutuklu sayısı ile 

Polonya geliyor. 

Rakamlar üzerinde yolculuk 

yapmak olanaklı ama burada-

ki esas sorun, Avrupa ülkelerin-

de olsun, ABD’de olsun geliş-

miş demokrasi olarak kabul edi-

len ülkelerde güvenlik olgusu-

nun bariz biçimde öne çıktığı ve 

toplumun giderek daha çok kri-

minalize olduğudur. Yani istisna 

hali giderek kurala dönüşüyor.

“Dolayısıyla, ihtiyacı karşı-

lanmamış, oyuncuların silahsız-

landırılması, güçsüzleştirilmesi 

ve bastırılması, piyasa deneti-

mindeki bir tüketici toplumun-

da ayartılma -yoluyla- entegras-

yonun vazgeçilmez bir unsu-

rudur. Güçsüz ve aylak oyun-

cular oyun dışı tutulacaktır. 

Bunlar oyunun ıskarta ürünle-

ridir fakat öğütülmeden ve tah-

sildara havale edilmeden de tor-

tulaşmaları önlenemeyen ürün-

lerdir… Bugün oynanan oyu-

nun doğası göz önüne alındığın-

da, bir zamanlar kolektif araçlar-

la ele alınması gereken (ve yine) 

kolektif olarak yaratılan küf ola-

rak bakılan, dışarıda kalanla-

rın meşakkat ve sefaletleri ancak 

bir bireysel suç olarak yeniden 

tanımlanabilir. Nitekim “tehlike-

li sınıflar” suçlular sınıfı olarak 

yeniden tanımlanıyor. Ve nite-

kim tarihe karışan refah kurum-

larının yerini tamamen ve gerçek 

hapishaneler dolduruyor.”6

Bu olguyla bağlantılı olarak 

güvenlik özelleşiyor ve güven-

lik harcamaları artıyor, yani dev-

let baskıcı yüzü ile geri dönü-

yor. İnsan hakları göçmenler ve 

renkli insanlar için askıya alı-

nıyor. Mesela ABD’de kriminal 

tipler olarak görülen siyahiler 

ve hispanikler, geçerli bir huku-

ki neden olmadan tutuklanabi-

liyor, işkenceye maruz kalabili-

yor, sokak ortasında durdurulup 

üst aramasından geçirilebiliyor. 

Benzeri uygulamalar Avrupa’da 

göçmenler için geçerli, hele de 

Müslüman bir göçmen iseniz 

“terörist” olma şüphesi ile uzun 

süre mahkeme önüne çıkarılma-

dan gözaltına kalabilmeniz ola-

naklı, karakollarda polis tarafın-
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dan dayak yemeniz mümkün, 

herhangi bir itirazda ise sınırdı-

şı edilebilirsiniz.7 11 Eylül son-

rası ABD’de ve Avrupa ülkeleri-

ni bir bölümünde yasalar sıkılaş-

tırıldı. Gözaltı süreleri uzatılabil-

di, gözetim ve dinleme ile ilgili 

yasalar esnetilebildi. Tüm bun-

lar da liberal demokrasinin istis-

na değil kural olabildiği ülkeler-

de gerçekleşti.  

Avrupa İnsan Haklarını 

İzleme Örgütü’nün raporların-

da İngiltere, Fransa ve Almanya 

gibi demokrasinin beşiği kabul 

edilen ülkelerde işkence ile ifade 

alma konusundaki yasaklarda 

ciddi bir esneme söz konusu. 

Amnestry International’ın verile-

rine göre Fransa da 2004 yılında 

işkence şikayetlerinde %18.5’lik 

bir artış oldu. Aynı örgütün 

raporlarında İtalya’da bu tür 

ihlallerin yaşandığı belirtildiği 

gibi Portekiz’de ise polisin aşırı 

güç kullanımı söz konusu oldu-

ğu belirtilmekte. İspanya için de 

benzer şikâyetlerin rapor edildi-

ği belirtilmekte.  Yunanistan’da 

ise hem göçmenlere hem de 

anarşistlere polis merkezlerin-

de sistematik işkence yapıldı-

ğı ise A. Infos haberlerinde yer 

alıyor.8 Kısacası demokrasinin 

beşiği olan ülkelerde insan hak-

ları alanında bariz bir geriye 

dönüş söz konusu. Bu da bir kez 

daha liberal demokrasinin ana-

vatanında giderek kaybolan bir 

değer olduğunu ortaya koyuyor. 

Ya da Negri’nin ifadesi ile top-

lumun devlete iltihakı gerçek-

leşiyor.9 

Biyoiktidarın geldiği son 

nokta dışlama pratikleri ile iç 

düşman, dış düşman ayrımları-

nın giderek silikleştiği bir savaş 

hali olmuş durumda.10  Suç söy-

lemi biyopolitiğin bir sonucu 

olan ırkçılığın yeni bir türevi-

nin sınıfsal karakter kazanmış 

hali olmuş durumdaysa bunun 

nedeni yaşam üzerinde ikti-

dar tesis eden biyopolitik libe-

ral demokrasidir. Ki istisna hali 

biyopolitiğin bir normu olarak 

liberal demokrasinin gizli yüzü-

dür aslında. Tekrar pahasına 

üzerinde durmak gerekirse dev-

let ve demokrasi modern pratik-

te liberal paradigma içinde mut-

suz bir evlilik ilişkisi içinde istis-

na denen, dışarıya karşı gayrı 

meşru ilan edilen ama gerçekte 

meşru olan bir çocuk meydana 

getirmiştir.

Kısacası demokrasi bir efsa-

nedir, Cemil Meriç’in deyimi ile 

Tilkilerin yani şirket egemen-

liği olarak kapitalizmin tavuk 

kümesindeki tavukları yemesi-

nin özgür olduğu bir düzen. 

Bir makale sınırları içerisinde, 

demokrasinin nasıl bizi ehlileşti-

ren ve insanları kümeste tutma-

ya yarayan bir şey olduğunu gös-

termeye çabaladım. Kuşku yok 

ki siyasetin zayıflaması insan-

ların nasıl demokratik bir özne 

olmaktan yoksun bırakıldıkla-

rı, ideolojik farkların demokra-

si denen karadelik içinde nasıl 

içeriksizleşerek herkesin ege-

men düzenin ortak iyisi içinde 

buluşmasını sağlayan bir yumu-

şak kafes olduğu, trans politika 

ya da siyasetin bir şov, bir sah-

nelik gösteri olmasının totaliter 

sonuçları üzerinde daha çok şey 

söylenebilir. Firavun medeniyet 

dediğimiz süper egemenlik biçi-

mi üzerinde elbette söyleyecek 

daha çok şey var ama onları da 

başka yazılarda ele alırız.

Son olarak denecek şu: 

Liberal demokrasi siyasi müca-

dele vermeye çekinenlerin ve 

düzenin kıyısında kendine yer 

açmaya çalışanların afyonudur, 

gerçek sistem karşıtlarının ise 

özgürlük için demokrasi masal-

larına ihtiyacı yok.
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Serkan YORGANCILAR

İSLAMCI GENÇLİĞİN 
DEPOLİTİZASYONU

G ençlik hareketleri ve 

siyasi hareketler arasın-

da her zaman sıkı bir 

ilişki olmuştur. Çünkü başarılı 

bir siyasi hareket mutlaka genç-

lik örgütlenmesine dayanmalıdır. 

Siyasi hareketlerinin başarıları-

nın sürdürülebilir olmasının da 

en önemli faktörü iyi örgütlen-

miş, siyasi bilinci yüksek, yatay 

ve dikey teşkilatlanma bakımın-

dan disiplinli bir gençlik teşkila-

tına dayanır. 

Gençliğin siyasi hareket-

ler tarafından politize edilmele-

rinin tarihi tüm dünyada oldu-

ğu gibi ülkemizde de cumhuriyet 

öncesine kadar dayanır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çöküş döne-

mine girdiği 19. yüzyılda bir-

birinden farklı kurtuluşçu fikir 

hareketleri doğmaya başlamış-

tı. Bu hareketlerin ortak kaygısı 

Osmanlı İmparatorluğu’nu çöküş-

ten kurtarmak ise de ciddi rekabet 

ve fikir ayrılıkları içerisindelerdi. 

Meşrutiyetin ilanından sonra hız 

kazanan bu yapılar gelecek nesil-

lerin kendi ideolojik tutumlarını 

benimsemeleri açısından gençli-

ğe göz diktiler. Yeni insan doku-

suna hayatiyet kazandıracak yer-

lerin başında okullar geliyordu. 

1913 yılı gençliğin örgütlü bir 

siyasal yapı oluşturmaya başla-

dığı ilk tarihtir. Ziya Gökalp’in 

“Yeni Attila Marşı”nı ithaf etti-

ği, Türkçülük ideolojisini savunan 

Türk Gücü Dernekleri kuruldu. 

“Türkün gücü her şeye yeter” slo-

ganını kendine şiar edinen Türk 

Gücü organizasyon ve teşkilatlan-

ma yapısı bakımından askeri bir 

nizamı andırıyordu. 

Dönemin efsane lideri Enver Paşa 

da İttihat ve Terakki’nin ilk para-

militer gençlik örgütlenmesini 1914 

yılında kuracaktı. Turancılık ideolo-

jisi etrafında örgütlenen Osmanlı Güç 

Dernekleri, kuruluş gerekçesini, nizam-

namesinde vatanın madden ve manen müda-

faası olarak nitelendiriyordu. Aynı 

zamanda Harbiye Nazırı olan Başbuğ Enver 

Paşa’nın Osmanlı Güç Dernekleri’ne on 

iki yaşın altında olan Osmanlı genç-

liği alınmıyordu. Derneklerde sıkı bir 

disiplin ve askeri nizam uygulanıyor-

du. Güç Dernekleri yerini 1916 yılın-

da Osmanlı Genç Dernekleri’ne bırak-

tı. Enver Paşa’nın isteği üzerine Genç 

Dernekleri miralay rütbesiyle Alman Van 

Hoff’a bırakılıyordu. Genç Dernekleri 

Umum Müfettişi Van Hoff’a yardımcı ola-

rak ta “Mekatib-i Umumiye Genç Dernekleri 

Müfettişi” Selim Sırrı Bey getiriliyor-

du. Enver Paşa’nın desteğiyle, ülkenin 

içerisinde bulunduğu zor savaş şartla-

rına rağmen bu gençlik örgütleri vila-

yetlerde 350’nin, sancaklarda da 355’in 

üzerinde olmak üzere 700’ün üzerinde 

şube açtı. Dönemi için büyük bir sayıydı 

bu. Bu derneklerde yetişen gençler mev-

cut siyasi iktidarın söylem ve amaçla-

rı doğrultusunda siyasallaştırılıyordu; 

“Ey Gençler! Sizin yürü-

yüş, gezinmek, 

terbiye-i bedeni-

ye, keşif, tilki 

gibi kurnaz-

ca sokulmak, 

malumat ve 

rapor vermek 

gibi eğlen-

ce ve oyun 

tarzında 

yapaca-

ğ ı n ı z 

Enver Paşa
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talimlerde tatbikat sizi açıkgöz 

olmaya alıştıracak ve bu suret-

le vücutlarınız kuvvetlendiği gibi 

düşünceleriniz de sağlam ola-

caktır. Böylece itaat doğruluğa 

muhabbet, sadakat ve arkadaşla-

rınızla iyi geçinmek gibi hasletle-

ri öğreneceksiniz. Azim şahini ve 

doğru adamlar olacaksınız” 

Gençliğin politize edilme-

si Cumhuriyet sonrasında da hız 

kesmeden devam etti. Özellikle 

Mustafa Kemal’in söylem ve 

demeçlerinde inkılapların geliş-

mesi ve yerleşmesi için Türk genç-

liğinin resmi ideolojinin sınırları 

dahilinde politize edilmesine dev-

let eliyle destek verildi. Bu süreç 

70’li yıllarda çok büyük bir ivme 

kazandı ve gençler kendilerini bir 

siyasi ideoloji ile tanımlar oldu-

lar. 80 darbesi sonrasında yaşa-

nan süreçte ise tüm toplum oldu-

ğu gibi gençlikte siyasetin ve poli-

tikanın dışında tutulmaya çalışıl-

dı. 80 darbesinin resmi söylem-

lerinden birisi de siyasetin okula, 

kışlaya ve camiye girmemesi oldu 

ancak bu üç mekan özellikle ilk 

ikisi tam da siyasetin merkezi olu-

verdi. Camiler ötekilere göre siya-

sete bulaşamadılar çünkü cami-

lerde ve imamlar üzerinde dene-

tim mekanizması çok sıkı işle-

tildi ve siyasi vaazlar verdikleri 

gerekçesiyle birçok imam, müftü 

ve vaizin yerleri değiştirildi, sür-

gün edildiler ya da görevlerinden 

atıldılar.

90’lı Yıllarda Gençliğin Siyaseti    

Birtakım yakın tarih araştır-

macılarına göre 90’lı yıllar genç-

lerin depolitisazyonuyla geçmiş-

tir. Gençlik, 80 darbesi sonrasın-

da siyasetten ve politikadan uzak-

laştırılınca kapitalistleşmiş, ülke 

ve dünya gündemine yabancılaş-

mıştır. Ancak bu tez solcu gençlik 

için doğru olabilir. İslamcı genç-

lik için ise tam tersine 90’lı yıl-

larda, yükselen Refah Partisi’nin 

etkisiyle ülke ve dünya gerçek-

leri karşısında kendine özgün 

bir duruş sergileme ve kendine 

anlamlı bir yer tayin etme konu-

sunda oldukça dinamikti. Refah 

Partisi’nin kitleleri mobilizasyon-

daki başarısı sonrasında 95 seçim-

lerinde iktidar olmaya hak kazan-

ması partinin gayri resmi gençlik 

örgütlenmesi olan Milli Gençlik 

Vakfı sayesinde olmuştu. MGV 

ülke çapında büyük bir teşki-

lat yapısına sahip, ilköğretimden 

üniversiteye kadar bütün öğrenci 

gruplarını kapsadığı gibi üniver-

site mezunlarını da içerisine alan 

bir yapıya sahipti. 

 Sağ/muhafazakar çizgide-

ki siyasal partilerin tamamının 

kendi gençlerini politize etmeleri 

için gençlik örgütlenmeleri vardı. 

Daha sonra bunlara ek olarak 90’lı 

yıllarda çeşitli isimler altında ve 

farklı amaçları gerçekleştirmek 

amacıyla sivil toplum kurumları 

altında da örgütlenmelere gidildi. 

Ancak özellikle 28 Şubat sonrası 

dönemde derin güçlerin ve darbe-

cilerin işbirliği sonucunda toplum 

mühendisleri kolları sıvadılar. İlk 

hedefleri 80 darbesinden sonra 

depolitikleştiği iddia edilen solcu 

grupları yeniden politize edecek-

ler, bunun aksine iktidar olmaları 

an meselesi haline gelmiş İslamcı 

gençlik ise politikadan bir biçim-

de uzaklaştırılacaktı. Dolayısıyla 

İslamcı gençliğin zorla boşalttırı-

lacağı siyasal alana derin güçle-

rin işbirliğine hazır solcu yapılar 

oturtulacaktı. 

İslamcı gençliğin siyasal alan-

dan uzaklaştırılmasında ise bir-

den fazla yönteme başvuruldu. Bu 

yöntemlerden en etkilisi “içerden” 

gelen ve genelde dini argüman-

80 darbesinin resmi söylemlerinden birisi de siyase-
tin okula, kışlaya ve camiye girmemesi oldu ancak 
bu üç mekan özellikle ilk ikisi tam da siyasetin mer-
kezi oluverdi. Camiler ötekilere göre siyasete bulaşa-
madılar çünkü camilerde ve imamlar üzerinde dene-
tim mekanizması çok sıkı işletildi ve siyasi vaazlar ver-
dikleri gerekçesiyle birçok imam, müftü ve vaizin yer-
leri değiştirildi, sürgün edildiler ya da görevlerinden 
atıldılar.
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larla süslenmiş siyasetin çirkinliği 

üzerine tezgahlanmış söylemlerdi. 

Ağabeylerden, üstadlardan, şeyh-

lerden, liderlerden, hoca efendi-

lerden gelen bu söyleme gençliğin 

direnebilmesi ve karşı koyabilme-

si imkansızdı. Siyasetin “her biçi-

mini” maslahat adına yapanlar, 

cemaat menfaati adına yapanlar, 

parti geleceği adına yapanlar, 

“iman hakikatlerini savunma” 

adına yapanlar gençlerin siya-

set yapmalarına ambargo koy-

mayı derin güçlerle yaptıkla-

rı pazarlıklar sonunda kabul 

ettiler. Bu kabul edişte bir 

siyasetti aslında. Dini argü-

manlarla süslenmiş bu yön-

tem çok bilindik ama etkili bir 

yöntemdi. Süreç içerisinde de 

etkisini gördük. 

Cemaatler ve Tarikatlar 
Aracılığıyla 

‹deolojiksizleştirme

28 Şubat dönemi sonrasın-

da cemaatlerin ve tarikatların 

dernekleşmelerinde ciddi bir 

artış oldu. Vakıf kurmak daha 

zor olduğu için her cemaat 

ve tarikat neredeyse her ilde 

farklı isimler altında ve görü-

nürde birbirlerinden bağım-

sız binlerce dernek kurdu-

lar. Cemaatlerin ve tarikat-

ların dernekleşmeleri bazen 

yardımlaşma dernekleri olarak 

kuruldu bazen de eğitim, kültür. 

80 öncesinde üç solcu bir araya 

gelince devrim yapmak için der-

nek ya da örgüt kurar sözü 28 

şubat sonrasında “üç İslamcı bir 

araya gelince dernekleşir” biçimi-

ni aldı. Ancak İslamcılar devrim 

yapmak ya da örgüt kurmak için 

değil sosyal yardım yapmak için 

dernekleştiler.

Türkiye’deki tarikat ve cema-

at yapılanmaları çok katmanlı 

bir örgütlenme yapısına sahiptir. 

Bu yapılar kendi müntesiplerinin 

dini işlerini düzene koyduğu gibi 

kendi müntesiplerinin dünyevi 

işlerini de düzene koyarlar. Bu 

durum batıcıların sandığı kadar 

anormal ve sıra dışı bir durum 

değil. Bu dernekler gençleri doğ-

rudan örgütlü bir siyasi yapının 

içerisine sokmasalar da gençliği 

toplumsal hayatta yaşanan sorun-

lara duyarsız kalmamaları adına 

politize ediyordu. Ancak bu poli-

tize ediş “körlüğü” beraberinde 

getiriyordu. Aidiyetiniz kimeyse, 

müntesibiyetiniz kiminleyse dal-

galandırmanız gereken sancak 

sadece o’ydu. Parçacı bir yakla-

şımla hayata yaklaşınca bütünü 

görmek imkansızlaştı ve “kendi 

içindeki öteki”lere bile körleşildi. 

Siyasi Partiler Aracılığıyla

İslamcı gençliğin siya-

si partiler içerisindeki odak 

noktası her zaman milli görüş 

partileri olmuştur. Bu bakım-

dan İslamcı gençliğin siyasal 

ve politik taleplerinin şekillen-

mesinde bu hareketin önemi 

yadsınamaz. Milli Görüş par-

tileri içerisinde gençlerin ideo-

lojik temellerinin geliştirildiği 

yerlerden birisi partinin genç-

lik kolları olduğu gibi bundan 

daha önemlisi ise, 90’lı yıllar 

sonrasında Milli Gençlik Vakfı 

olmuştur. MGV kapatılması 

sonrasında Anadolu Gençlik 

Derneği/Dergisi altında yürü-

yüşüne devam ediyor.  

AKP’nin gençleri 

İslamileştirmek ve ya ideolo-

jikleştirmek gibi bir derdi hiç-

bir zaman olmamıştır. Ancak 

Milli görüş kökenli partililer 

kendi siyasi partilerine genç-

lik tabanı bulmakta zorlandık-

larında geçmişte yetiştikleri 

Milli Gençlik Vakfı tarzında yatay 

ve dikey örgütlenmelere gitme 

yollarını denediler. İlim Yayma 

Cemiyeti de bu bağlamda araçsal-

laştırıldı. AKP’in İslamcı gençliği 

depolitizasyonundan kısmi olarak 

söz edilse bile AKP’nin asıl yaptı-

ğı, İslamcı gençliğin dünyevileşti-

rilmesi ve ideolojiksizleştirilmesi 

AKP’in İslamcı gençliği depo-
litizasyonundan kısmi ola-
rak söz edilse bile AKP’nin 
asıl yaptığı, İslamcı gençliğin 
dünyevileştirilmesi ve ideo-
lojiksizleştirilmesi bağlamın-
da oldu. Dünyevileşme sade-
ce gençliğin değil sınıf değiş-
tirme eşiğinde sırasını bekle-
yenlerin tamamı için de bir 
tehdit olarak önümüzde duru-
yor. Müslüman entelektülelle-
rin ve yeni bir dünya kurula-
bileceğine hâlâ inanan özgür 
bireylerin umutlarını diri tuta-
bilmeleri açısından dünyevileş-
me karşısında, kapitalistleşme 
karşısında, kültür emperyaliz-
mi karşısında çok gerçekçi öne-
riler ortaya koymalılar.
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bağlamında oldu. Dünyevileşme 

sadece gençliğin değil sınıf değiş-

tirme eşiğinde sırasını bekle-

yenlerin tamamı için de bir teh-

dit olarak önümüzde duruyor. 

Müslüman entelektülellerin ve 

yeni bir dünya kurulabileceği-

ne hâlâ inanan özgür bireylerin 

umutlarını diri tutabilmeleri açı-

sından dünyevileşme karşısında, 

kapitalistleşme karşısında, kültür 

emperyalizmi karşısında çok ger-

çekçi öneriler ortaya koymalılar.  

Milli Görüş’ten kopan HAS 

Parti henüz yeni bir parti. Numan 

Kurtulmuş’un söylemleri ve 

eylemleri yakından takip ediliyor. 

Kurtulmuş’un Milli Görüş’te siya-

set yaparken kullandığı söylemi 

nasıl bir biçimde yeniden kurgula-

yacağına bakıp göreceğiz. Bu bağ-

lamda HAS Parti gençliğinin nasıl 

bir siyasal söylem içerisinde ola-

caklarını da izleyip görmek lazım. 

Yine Milli Görüş kökenli ama yıl-

larca Milli Görüş partilerinde mil-

letvekilliği, bakanlık yapan ancak 

hiçbir zaman milli görüşçü olma-

dığını söyleyen Abdüllatif Şener’in 

kurduğu Türkiye Partisi’nin de 

kendi gençliği varsa bu gençliği ne 

tür bir söylem peşinde koşturdu-

ğu açık değil.     

Mağduriyet Mazoşizmine
Teslim Olmuş Sol 

Sağ cenahta bir biçimde genç-

liğin politikleştirilme sürecine 

katkı sağlayan oluşumlar da yok 

değil. Ancak sol cenahta ise solcu 

gençlik politize edilmesinin öte-

sinde militarize edilmeye çalışılı-

yor. Militarize olmuş aşırı solun 

klasik metodu çatışma çıkart-

maktır. Metodları, çatışma çıkar-

tıp karşı tarafa saldırıp sonra da 

kendilerine müdahale edildiğin-

de mazlum rolü oynayarak ken-

dilerine ne kadar kötü muame-

le edildiği üzerinden mağduriyet 

mazoşizmidir. Türk aşırı solunun 

en iyi bildiği metod mazlum rolü-

dür. Bütün söylemleri, bütün ana 

temaları kendi radikal ideolojile-

rinin ve radikal eylemselliklerinin 

masum olduğu, karşı tarafın ise 

sürekli kendilerine şiddet uygu-

ladığı üzerine kuruludur. Yandaş 

medyaları sayesinde, örneğin bir 

siyasi parti temsilcisinin üzerine 

“yumurtalı şiddet” uygularlar ama 

işin bu kısmını kimseye sorgulat-

mazlar. Yumurtalı şiddet sonra-

sında kendilerine nasıl kötü mua-

melede bulunulduğunu tartıştı-

rırlar. Velev ki, kendi yandaşla-

rına yumurtalı şiddet uygulansa 

bunu da iyi bir biçimde kullanma-

sını bilerek her durumda mağdur 

rolüne bürünürler. Baskın Oran 

bile, yumurta atarak kendi fik-

rini savunmayanlara tahammül-

süzlük gösterisine bir dur denil-

mesi gerektiğini yazdı. Ancak o 

bile klasik Türk solu gibi ken-

disini protesto edenleri “faşist”, 

Burhan Kuzu’yu protesto edenleri 

ise “çocuklar/gençler” olarak nite-

lendirdi. Bu da tam bizim söyle-

mek istediğimiz şeydi. 

12 Eylül sürecinde de saldır-

gan olanlar, şiddeti kutsayan-

lar, sınıf çatışmasına tapanlar, 

kır-kent gerilla örgütlenmeleriyle 

ülkede anarşi çıkarıp kaosa sürük-

leyenler, binlerce Anadolu çocu-

ğunun okumasına engel olanlar, 

binlercesini faili meçhullerle orta-

dan kaldıranlar, bellerinde silah, 

çantalarında taş-sopa taşıyanlar, 

molotof kokteylinin çıkardığı ışıl-

tılara şiirler düzenler solcu fana-

tikler olmasına rağmen işin bu 

kısmını hiç tartışmaya açtırmaz-

lar. 12 Eylül ne zaman günde-

me gelse, “bize neler ettiler neler” 

yakınmalarıyla “kendi ettiklerini” 

çok iyi manipüle ederler. 

Solcu gençliğin cin fikirliği 

sayesinde de muhafazakâr genç-

liğin ne kadar saldırgan oldukla-

rını gündemde tutmak amacıy-

la bilinçli yayınlar sürekli yapılır. 

Mesela her Ramazan bir üniversite 

kantinin de sözde oruç tutmayan 

öğrencilerden birkaçı dövülür. 

Bütün ülke gündemi buraya çeki-

lir ve solcu gençliğin bir kez daha 

barbarlar tarafından nasıl mağdur 

edildiği cümle aleme gösterilir. 

Her nedense oruç tutmayanlara 

dayak meselesinde hep kazanan 

yine solcular olur. Çünkü ülkede 

oruç tutanların sayısı böyle saçma 

haberlerle bir türlü artmaz. Bilakis 

azalır. Mesela Konya’da her yıl, 

erkek arkadaşıyla şurda-burda 

oturan veya fakülte kantinlerin-

de vakit geçiren birilerine mutla-

ka sözlü veya filli saldırıda bulu-

nulduğu ısmarlama haberi işlenir. 
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Yandaş medyanın arayıp ta bula-

madığı haber olduğundan hemen 

üzerine atlarlar. Bununla da yeti-

nilmez dindar bireylerin ne kadar 

ikircikli adamlar olduğunu göster-

mek amacıyla her yıl Türkiye’deki 

içki tüketiminde Konya ilk üçe 

giriverir. Asıl şiddet budur. Bütün 

bunlar paranoyakça saldırıların, 

masum görüntüler halinde işini 

iyi bilen toplum mühendisleri 

tarafından dizayn edilerek sahne-

ye konulmasından ibarettir. 

‹slamcı Gençlik Pasiflikten 
Kurtulmalıdır

İslamcı gençlik ise solcu genç-

liğin politik tavırlarından fazlasıy-

la ayrılır. Örneğin solcu gençlik 

her ne durumda olursa olsun bir 

biçimde mağdur duruma düşmüş 

veya düşürülmüşse bu durumun 

nimetlerini toplamak için hemen 

harekete geçerken İslamcı gençlik 

tam tersi biçimde işi biraz zama-

na bırakır, sabırcı ve tevekkülcü 

bir tutum takınır. Aslında olay-

lar karşısında tepkisizleşme duru-

mu İslamcı gençliğe dayatılan top-

lumsalın ve gelenekselin bir ürü-

nüdür. İslamcı gençlerin de top-

lumsal olaylar karşısında bu kadar 

tepkisiz kalabilmesi de anlamlı ve 

olumlu bir durum tabii ki değil. 

Söz konusu Filistin ve başörtüsü 

olduğunda meydanları dolduran 

kalabalıklar (bu kesinlikli erdem-

li bir tavır), tüm Türkiye’de örgüt-

süz biçimde yapılabilen eylemler-

le, neden bizi ilgilendiren başka 

hiçbir konuda meydanları doldu-

ramamakta? Mesela gündem tar-

tışmalarından olan din derslerinin 

ilk öğretimde seçmeli hale getiril-

mesi konusunda İslamcılar nasıl 

böyle yekvücut halinde susabili-

yorlar? Acaba bunun nedeni, sekiz 

yıllık kesintisiz zorbalığı karşısın-

da bütün şehirlerde Cuma namaz-

ları sonrasında örgütsüz biçim-

de aylarca süren eylemlerin, Eyüp 

Sultan’da yıllarca süren sabah 

namazı eylemlerinin, Beyazıtta 

haftalarca süren eylemlerin başarı-

sızlıkla sonuçlandığına inanılma-

sı ve öğrenilmiş çaresizlik midir? 

Ya da AKP’nin iktidarda olma-

sının verdiği anlamsız ve ufuk-

suz bir rahatlık mı? (Cumhuriyet 

tarihinin böylesine kitlesel ve 

uzun soluklu sivil eylemselliği ile 

ilgili hiçbir sosyolojik ve tarih-

sel analizlerin yapılmaması kimin 

suçu acaba? Muhafazakâr akade-

misyenler, böylesi bir kitleselliği 

yok sayarak çok daha ciddi işler-

le uğraştıklarına kimi inandırabi-

lirler?) Filistin’de İsrail yönetimi 

din dersleri hakkında böyle bir 

işe kalkışsa eminim ki Türkiye’de 

yüzlerce eylem gerçekleşirdi. 80 

öncesi gençliğin içerisine düştü-

ğü durum da buna yakındı. O 

dönem yayınlanan süreli yayınlar 

tarandığında Afganistan üzerine 

yazılan çizilenler Türkiye üzeri-

ne yazılan çizilenlerden kat be kat 

fazla. O kuşak iktidara geldiğin-

de Türkiye için anlamlı tezler üre-

temediklerinde ve her defasında 

söylemlerinden geri adım atmala-

rında bu durumu gördük. 

İslamcı gençliği bir biçimde 

elinden-kolundan tutmaya çalı-

şanlar, özgürlüğünü ve bireysel-

liklerini yok etmeye çalışanlar, 

İslamcı gençliğin aklına ve bilinci-

ne kelepçe geçirenler her devirde 

olduğu gibi bugün de var, yarın da 

var olacak. Değişen dünya şartla-

rı karşısında yeni stratejiler gelişti-

remedikleri, yeni varoluşsal alan-

lar yaratamadıkları, dünün kalıp-

ları içerisinde geçmiş özlemlerin-

de boğularak yaşamaya çalıştık-

ları müddetçe, takvayı gündem-

lerine alıp zahidce dervişleşme-

dikçe anlamlı tezlerin üretilmesi 

zor olacak.           

Son Söz; Eti Tadan Kuru Ekmeğe 
Dönemez 

Ahmet Haşim “Bize Göre” adlı 

eserinde Kırıkkale tarafında bir 

çiftliğe misafir olduğunda karşı-

laştığı bir olayı anlatır. Çobanlar 

kendilerine misafir gelmesinden 

memnun olurlar ve Haşim’e, “size 

prenslerimizi gösterelim mi?” der-

ler ve henüz süt emmekte olan 

köpek yavrularından birisini 

annesinden ayırır ve yanına geti-

rirler. Haşim bir süre köpekle-

re baktıktan sonra, “köpekleri-

nize ne yedirirsiniz?” diye sorar. 

Çoban da, “köpeklerimiz, süt-

ten kesildikten sonra, ölünceye 

kadar kuru ekmekten başka gıda-

nın tadını bilmezler. Yalnız, bazen 

bir köpek, kuzularla oynaşırken, 

körpe bir kulak dişleri arasında 

kalır. Bu dakikadan itibaren artık 

köpek, etin ve kanın tadını almış, 

masum ruhu bir canavara dönüş-

müştür. Tabi önce bizim bundan 

haberimiz olmaz. Ancak her gün 

sürüden bir koyunun eksildiği-

ni görerek köpeklerimizin içinden 

birinin azdığını ve kurt olduğu-

nu anlarız. Gözetlemeye başlarız 

ve sonunda onu bulur ve cezalan-

dırırız. Çünkü eti tadan bir daha 

asla kuru ekmeğe dönmez.” 
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Burhanettin CAN

Giriş

Değer sistemleri arasında-

ki mücadelede (Cihad) Tebliğ, 

süreklilik arz eden, her zaman 

ve her koşulda devam edebilen, 

değerlerin ulaştırılması, aktarıl-

ması, anlatılması, davetin, çağ-

rının gerçekleştirilmesi ve iyi-

liğin emredilip kötülüğün men 

edilmesini ihtiva eden fikri ve 

kültürel mücadeledir. Teb-

liğ, davet, irşad, telkin, nasi-

hat, marufu emredip münker-

den sakındırma  iç içe geç-

miş ve fakat birbirini tamamla-

yan fikri, kültürel  ve psikolo-

jik mücadele şekilleridir. Teb-

liğin hedefi,  ferdin zihin dünya-

sını, kalbini ve nefsini yeni bil-

giye, yeni değerlere göre yeni-

den şekillendirip korumaktır.  

Bunun olabilmesi için kullanıla-

cak metod ve metodun dayana-

cağı ilkeler önemlidir.

Bu çalışmada, Tebliğde göz 

önüne alınması gereken temel 

ilkeler üzerinde durulacaktır.

Tebliğin Temel ‹lkeleri

 Tebliğ, bir kimseyi uyarma, 

aydınlığa ve hakikate çağırma 

gayretidir. Ona 

kim olduğunu, nereden gelip 

nereye gittiğini, hayatın gayesini, 

başlangıcını ve sonunu anlatarak, 

onu kendi benliğine(fıtratına) 

döndürmek için yapılan bir 

duyuru, bir çağrı, bir ikna, bir 

telkin, bir nasihat, bir öğüt ve bir 

tavsiye, marufu emredip mün-

kerden alıkoyma hareketidir. 

Bir kimlik, bir benlik oluştur-

ma ve onu koruma sürecidir. 

Tebliğ İslam’ın yumuşak gücü-

dür. Bu nedenle tebliğ, rastge-

le bir anlatım, bir bilgi aktarı-

mı meselesi değildir. Tebliğin 

hedefi, insanı tevhidi değerle-

re göre inşa etmektir. Öyleyse 

insanın kalbine girebilme-

li, kan damarlarında dolaşıp 

onun tüm hücrelerini besleme-

lidir. Şeytanî değerlerin insana 

enjekte ettiği zehirleri vücut-

tan atabilmelidir. Bunu en az 

zararla başarabilmelidir. İşte 

bunun için her şeyi bir kanu-

niyete göre yaratan Allah’ın 

Sünnetullah’ına uymalıdır. 

Sünnetullah’a uymak demek 

Tebliği belli usul ve metodlara 

göre yapmak demektir.

İlke, ‘temel düşünce, temel 

inanç, umde, temel bilgi, pren-

sip, davranış kuralı demek-

tir’(1). Tebliğdeki ilkeler, kul-

lanılacak metodlara yol göste-

ren onları şekillendiren kural-

lardır. Tebliğ trafikte yol almaya 

benzer. Trafikte amaç, kendini-

zi ya da insanları en kısa zaman-

da, konfor şartlarına uygun bir 

şekilde, can güvenliğini sağla-

yarak bir yerden bir başka yere 

ulaşmak ya da ulaştırmaktır. Bir 

yerden bir başka yere yaya ola-

rak gidebilirsiniz. Ya da at, taksi,  

otomobil, bisiklet, motosiklet, 

uçak, helikopter, gemi, kayık, 

otobüs, kamyon, minibüs vb. 

gibi vasıtalarla ulaşabilirsiniz. 

 “Herkese derecesine göre davranın,

insanlara akıllarının alabileceği 

(anlayabilecekleri) kadar konuşun.” 

Hz. Muhammed (s.a.v.)
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Hangi vasıta ile giderseniz gidin 

mutlaka uymanız gereken ya da 

uyulması gereken belli kurallar, 

kaideler, ilkeler vardır, olmalı-

dır. Trafik işaretlerine ve ışıkla-

rına uymak zorunluluktur. Şerit 

değiştirirken yolu kontrol etmek 

ve sinyal vermek gerekir. Yolun 

durumuna, hava şartlarına, tra-

fiğin yoğunluğuna bağlı olarak 

hızınızı ayarlamanız gerekmek-

tedir. Bütün bunlara kendimiz 

ve başka insanların sağlığı ve 

can güvenliği için uymak zorun-

dayız. 

Trafikte kullanılan vasıtalar 

ne olursa olsun uyulması gere-

ken genel ilkeler nasıl varsa, teb-

liğde de kullanacağımız metod 

ve vasıtalar ne olursa olsun 

uymamız gereken bazı temel 

ilkeler vardır. Bu ilkeler, Kuran 

ve sünnete dayanılarak ortaya 

konulmuş ve tarihi süreçte zen-

ginleştirilerek günümüze ulaş-

mıştır. Hâlâ da üzerinde çalışıl-

maktadır. Bazılarının ilke kabul 

ettiğini bir başkası metod olarak 

kabul etmektedir. Bazen bir ilke 

metoda da ad olabilmektedir. 

Bunların hepsi normaldir. 

Biz burada tebliğin dayandığı 

temel ilkeleri aşağıdaki gibi sınıf-

landırmaktayız:

• Dua İlkesi

• Değerlere Uygunluk İlkesi

• Tedricilik İlkesi

• Tekrar İlkesi

• Muhataba Uygunluk İlkesi

• İnandırıcılık-Tutarlılık  

 İlkesi

• Bütünlük İlkesi

• Menfaat Gözetmeme İlkesi

• Düşünme- Düşündürme  

 İlkesi

• Duygusallık İlkesi

• Sade Anlaşılır Olma İlkesi

• Zorlamama (Hürriyet)  

 İlkesi

• İddialı Olma İlkesi

• Birleştirme(Terkip) İlkesi

• Sirayet Edicilik İlkesi

• Süreklilik İlkesi

• Tek Yönlü-Çift Yönlü olma  

 İlkesi

• Merkezi Planlama (İdare- 

 Ahenk Birliği) İlkesi

Dua ‹lkesi(umdesi) 

Tebliğde amaç, kişinin bil-

giçliğini ortaya koyarak çevre-

sine karşı üstünlük kazanma-

sı ve bu yolla nefsini tatmin 

etmesi değildir. Tebliğ sırat-ı 

müstakimden sapan  bir fert 

yada topumu sırat-ı müstaki-

me getirmek ve de orada tutabil-

mek amaçlıdır, hedeflidir. Sırat-ı 

müstakim üzere olan bir top-

lumu korumak, takva düzeyi-

ni artırmak da tebliğin görevi-

dir. O nedenle tebliğci (Silahsız 

Mücahit) tebliğde rahmet ve 

bereket arar. Tebliğin bereket-

li olması için de kendi gayreti-

ne rahmeti  ve bereketi verme-

sini Allah’tan diler. “Ben mutla-

ka başaracağım, başarmalıyım” 

enesinden kurtularak “Rabbimin 

izni, rahmeti, lütfü ve merhame-

ti” diyerek  işe girişir. Bu amaç-

la Rabbine yönelir ve dua eder. 

Tebliğ dua ile başlar, dua ile 

son bulur. Allah Hz. Musa ile 

Harun’a: ‘Firavuna gidin, anla-

tın, korkmayın ben sizinle bera-

berim’ dediğinde; Hz. Musa’nın 

yaptığı dua alimler tarafından 

tebliğe başlarken yapılması gere-

ken dua olarak kabul edilmiştir. 

O nedenle tüm tebliğciler Hz. 

Musa’nın duasını tebliğe başla-

madan önce yapmalıdırlar:

“[020.024] «Firavun’a git, 

çünkü o azmış bulunmakta-

dır.»

[020.025-35] Musa: «Rabbim!  

Göğsümü genişlet, işimi kolay-

laştır, dilimin düğümünü çöz ki 

sözümü iyi anlasınlar.

Ailemden kardeşim 

Harun’u bana vezir yap, beni 

onunla destekle, onu görevim-

de  ortak kıl ki Seni daha çok 

tesbih edelim ve çokça ana-

lım.”  

Yapılan tebliğde muhatabın 

mutlaka hidayete geleceği gibi 

bir düşünce tutku haline gelme-

melidir. Tebliğci üzerine düşen 

görevi ifa edip Allah’a tevek-

kül edendir. Hidayeti nasip edip 

veren Allah’tır. Abese sûresinde 

Hz. Peygamber’e yapılan ika-

zın sebebi önemlidir. Bu neden-

le Tebliğciler tebliğlerinin hayra 

vesile olabilmesi için Ashab-ı 

Kehf’in yaptığı  duayı mutlaka 

yapmalılar:

“[018.010] O gençler, mağa-

raya sığındıkları zaman, demiş-

lerdi ki: 

«Rabbimiz, katından bize 

bir rahmet ver ve işimizden bize 

doğruyu kolaylaştır .”

Tebliğci yapacağı tebliğin, 

vereceği mücadelenin etkisini 

sadece o anki nesiller için değil 

aynı zamanda  gelecek nesiller 

için de yapmaktadır. Tebliğci bu 

gerçeği unutmamalı  ve tebliğine 

başlarken duasına bunu da ekle-

melidir:

“[026.084] İlerdeki kuşak-
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lar arasında doğruluğun sözcü-

sü olmamı nasip eyle.”

Değerlere Uygunluk ‹lkesi

Tebliğci bazen muhatabını 

kazanabilmek, onu ikna edebil-

mek için onun gönlünü okşa-

yacak, onun hoşuna gidecek 

maksadı aşan sözler söyleyebi-

lir. Bazen de muhatapla inatlaş-

maya giderek onu alt etme ama-

cıyla  gene maksadı aşan ifadeler 

kullanabilir. Bazen de iki değer 

sistemi arasındaki çatışmadan 

bunalarak gerilimi düşürmek 

için maksadı aşan beyanlarda 

bulunabilir. Hangi niyetle yapı-

lırsa yapılsın, bilmeden yapılan 

hatalar hariç, bütün bu yaklaşım 

şekilleri yanlıştır. Kendi değer 

sistemimizi, inanç sistemimizi 

tahrip edicidir. Tebliğcinin hiç-

bir ifadesi, söylemi, tavrı inanç 

sistemimizin her hangi bir nok-

tası ile çatışmamalıdır. Buna 

Değerlere/İnançlara Uygunluk 

ilkesi denmektedir.

Tebliğde unutulmaması gere-

ken nokta, üzerimize düşeni 

yapmak, ifratla tefrit arasında 

bocalamamaktır. Hakla batıl bir-

birine karıştırılmamalı; imanla 

küfür yer değiştirmemelidir:

“[002.042] Hakkı batıl ile 

örtmeyin ve sizce de bilinirken 

hakkı gizlemeyin.”

“[002.108] Kim imanı 

küfre değişirse,  artık o, dos-

doğru yolu sapıtmış olur.”

Bazen çoğunlukların gönlü-

nü almak için söylenmiş sözler 

olabilir. Özellikle seçim zaman-

larında bu ülkede kitlelerin ona-

yını almak için söylenenlerin bir 

kısmı, gerçekte bizim kültür- 

medeniyet değerlerimizle uyuş-

mamaktadır.  Bir şeyin doğ-

ruluğu onun mahiyetindedir. 

Oy çokluğu, hakki batıl batılı 

hak yapamaz. Tebliğci böyle 

bir akıl tutulmasına uğrama-

malıdır:

“[005.100] De ki: «Murdar 

ile temiz-murdar’ın çokluğu 

hoşuna gitse de bir olmaz.  Ey 

temiz akıl sahipleri, Allah’tan 

korkup-sakının. Umulur ki 

kurtuluşa erersiniz.”

Kendi değer sistemimiz-

le çatışacak, ona ters, zıt olan 

hiçbir şey söylenmemelidir.  

Aşağıdaki ayetlerde Allah Hz. 

İsa’ya yönelttiği soruyla hem 

Hıristiyanları eleştirmekte hem 

de Müslümanları böyle bir tehli-

keye karşı uyarmaktadır: 

“[005.116] Allah: «Ey 

Meryem oğlu İsa, insanlara, 

beni ve annemi Allah’ı bıraka-

rak iki ilah edinin, diye sen mi 

söyledin?» 

Genelde düşülen hata bir 

liderin, önderin, şeyhin üstün-

lüğünü, farklılığını ortaya 

koymak için ona şirk anlamı 

taşıyacak bazı vasıfların veril-

miş olmasıdır. Bu şekilde bir 

yüceltme ile harekete, teşki-

lata, cemaate, tarikata insan 

toplanmasının amaçlanması, 

çok tehlikeli bir yaklaşım tarzı 

ve çok ciddi bir sapmadır. O 

nedenle Tebliğci böyle bir teh-

likeye karşı uyanık olmak  ve 

Allah’ın sorduğu soruya Hz. 

İsa’nın verdiği cevaba uygun 

davranmak zorundadır:

“[005.116-117] …«Seni ten-

zih ederim, hakkım olmayan bir 

sözü söylemek bana yakışmaz. 

…«Ben onlara bana emrettik-

lerinin dışında hiçbir şeyi söyle-

medim. (O da şuydu:) ‘Benim de 

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan 

Allah’a kulluk edin.’ …”

‘Bizde Atatürkçüyüz’, ‘Bizde 

Batılıyız’, ‘Bizde Laikiz’, ‘Bizde 

Seküleriz’, ‘AB Değerleri En 

Üstün İnsanlık Değerleridir’, 

‘Eşcinsellik İnsan Hakkıdır’, 

‘İçki Özgürlük Gereği Serbest 

Olmalıdır’ gibi söylemler,  ya 

cehaletten ya aşağılık komplek-

sinden ya da gerilimi düşür-

mek amacıyla  söylenmiş ola-

bilir. Hangi amaçla söylenmiş 

olursa olsun maksadı aşmış söz-

lerdir. İslam’ın ruhuna ve  kendi 

Tebliğde amaç, kişinin bilgiçliğini ortaya koyarak 
çevresine karşı üstünlük kazanması ve bu yolla 
nefsini tatmin etmesi değildir. Tebliğ sırat-ı müs-
takimden sapan  bir fert yada topumu sırat-ı müs-
takime getirmek ve de orada tutabilmek amaç-
lıdır, hedeflidir. Sırat-ı müstakim üzere olan bir 
toplumu korumak, takva düzeyini artırmak da 
tebliğin görevidir.
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kültür medeniyetimizin değer 

sistemine aykırıdır. Mekke müş-

rikleri ile Müminlerin müca-

delesinin en gerilimli oldu-

ğu bir dönemde müşrikler, 

‘Lat, Menat, Uzza’nın  Allah 

indinde şefaatçi olabileceğini 

Muhammed kabul etti’ iftirası-

nı yayarlar. ‘Bizim ilahlarımı-

zın kıymeti kabul edildik-

ten sonra aramızdaki düş-

manlık ortadan kalkmış-

tır.’ demişlerdir. Garanık 

hadisesi denilen bu olay, 

çok ciddi bir fitne ve tah-

rip hareketi idi. Gerçekte 

İslam’ın yayılışı karşısında 

bunalan, aciz kalan, moral-

man çöken Müşriklerdi. Bu 

nedenle Necm sûresinde bir 

ayetteki  soruyu kaldırarak 

bir tahrif hareketine teşeb-

büs etmişlerdir:

“[053.019] Gördünüz 

mü-haber verin; Lât ve 

Uzza’yı,

[053.020] Ve üçüncü 

(put) olan Menât’ı?”

Böylelikle hem kendile-

rini aklayıp putperest siste-

min devam etmesini sağlamak, 

hem de İslam’ın içine büyük bir 

tahrifatı yerleştirmek istemişler-

dir. İslam  değerlerin tahrif edil-

mesine dayalı bir barışı isteme-

diği için Vahyin cevabı oldukça 

sert ve kesin olmuştur:

“[053.023] Bu (put-

lar ise,) sizin ve atalarınızın 

(kendi istek ve öngörünüze 

göre) isimlendirdiğiniz (kuru 

ve keyfi) isimlerden başkası 

değildir. Allah onlarla ilgili 

‘hiç bir delil’ indirmemiştir. 

Onlar, yalnızca zanna ve nefis-

lerinin (alçak) heva (istek ve 

tutku) olarak arzu ettiklerine 

uymaktadırlar.”

Bir toplum, bir dava, bir inanç 

sistemi  temel kavramlarının ya 

içi boşaltılarak,  ya anlam alanla-

rı daraltılarak ya da yeni eklem-

lemelerle kökünden koparılarak 

tahrip edilir. İslâm’ın değerle-

ri ve dinamizmi karşısında tutu-

namayanlar, İslâm’ı bulandıra-

rak tasfiye etmek için kelimeler 

üzerinde oynarlar, onları bulun-

dukları anlam ağından, seman-

tik alanından koparmak isterler:

“Onlar, kelimeleri konul-

dukları yerlerinden saptırır-

lar.” (5/13) 

“[005.041]Ey Peygamber, 

kalpleri inanmadığı halde ağız-

larıyla «inandık» diyenler-

le Yahudiler’den küfür içinde 

çaba harcayanlar seni üzmesin. 

Onlar, yalana kulak tutanlar, 

sana gelmeyen diğer topluluk 

adına kulak tutanlar (haber 

toplayanlar) dır. Onlar, keli-

meleri yerlerine konulduktan 

sonra saptırırlar, «Size bu 

verilirse onu alın, o verilmezse 

ondan kaçının» derler.” 

Bu nedenle Tebliğci dave-

tini yaparken kullanacağı 

dile ve kavramlara yükledi-

ği anlamlara dikkat etmek 

zorundadır.

Tedricilik ‹lkesi

Bütün canlılar ve bütün 

sistemler ani değişimle-

re ayak uyduramazlar. 

Tüm varlıklar denge hali-

ni muhafaza etmek isterler. 

Son yörüngesinde 8 elekt-

ron bulunan atomlar karar-

lı atomlardır. Son yörün-

gesinde ki elektron sayısı 8 

olmayan atomlar ya dışarı-

dan elektron alarak ya vere-

rek ya da ortaklaşa kullana-

rak son yörüngelerinde ki 

elektron sayısını 8’e tamam-

lamak isterler.  

Hızlı giden bir otomobilde 

frene ani ve sert basarsanız dev-

rilmeniz kaçınılmazdır. Usulüne 

uygun bastığınızda da durmak 

için belli bir zaman geçmesi ve 

belli bir yol kat etmesi gerekir. 

Bunun gibi tüm canlılar için-

de bulundukları sisteme adapte 

olurlar ve durumlarını değiştir-

mek istemezler. Alışkanlıklarını 

terk etmeye yanaşmazlar. Ani 

ve büyük değişimlerden rahatsız 

olurlar. Değişimleri hazmetmek 

için zamana ihtiyaçları vardır. 

Bir toplum, bir dava, bir inanç 
sistemi  temel kavramlarının 
ya içi boşaltılarak,  ya anlam 
alanları daraltılarak ya da 
yeni eklemlemelerle kökün-
den koparılarak tahrip edi-
lir. İslâm’ın değerleri ve dina-
mizmi karşısında tutunama-
yanlar, İslâm’ı bulandırarak 
tasfiye etmek için kelime-
ler üzerinde oynarlar, onları 
bulundukları anlam ağından, 
semantik alanından kopar-
mak isterler.
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Tebliğci gerek ferdi ve gerek-

se toplumsal değişimde bunu 

unutmaması gerekir. O nedenle 

de değişimi belli bir sıra ile belli 

bir programa göre  ve muhata-

bının hazır oluşunu gözeterek 

aşama aşama gerçekleştirmeyi 

hedeflemelidir. Buna Tebliğde 

Tedricilik İlkesi diyoruz.

Tedricilik ilkesinde muhatap 

gerek zihinsel ve gerekse ruhsal 

olarak kademe

kademe değiştirilmek istenir. 

Bir aşama bir sonraki aşamanın 

hazırlık safhasıdır. Dolayısıyla 

insan ve toplum her aşamaya 

alıştırılarak değiştirilmiş olur. 

Böylece fert ve toplum herhan-

gi bir travma yaşamıyor, iste-

nen değişimi tehlikeli, yorucu ya 

da imkansız olarak görmüyor. 

Tedricilik ilkesi değişimi kolay-

laştıran bir kolaylık ilkesidir. Hz. 

Peygamber, “Kolaylaştırın, zor-

laştırmayın; müjdeleyin nef-

ret ettirmeyin” demekle tedri-

cilik ilkesinin ruhunu ortaya 

koymuştur. Meşhur ‘Kurbağa 

deneyi’ bu açıdan ilginç bir 

örnektir.

Tedricilik ilkesi, tebliğde 

öncelikler ne olmalıdır sorusu-

nun cevabını vermekle de iliş-

kilidir. Tebliğ metodlarından 

Öncelik Metodu bu amaçla geliş-

tirilmiş bir metoddur. Tedricilik 

ilkesi, muhatabın ihtiyaçla-

rı göz önüne alınarak iman-

dan amele dönük bir değişim 

politikası ön görür. Kur’an-ı 

Kerim’in 23 yılda tamamlan-

masında, Mekki sûrelerde iman 

esaslarının ve Medeni sûrelerde 

ameli esasların daha fazla yer 

almış olmasındaki sır budur.  

Hz. Ayşe’den yapılan aşağıda-

ki rivayet bunu doğrulamakta-

dır (2):

“Hz. Aişe: “Kur’an vahyi, 

önce cennet ve cehennemden 

bahseden kısa bir sûre ile baş-

ladı. İnsanlar İslâm’a toplanın-

ca helâl ve haramlar indi.

Şayet ilk önce “içki içme-

yin” diye emredilseydi onlar: 

“İçkiden asla vazgeçemeyiz” 

derlerdi. “Zina etmeyin!” 

denilseydi, “zinayı asla bırak-

mayız” derlerdi.”

İnsan ve Toplum zihnin-

de, kalbinde ve nefsinde derin 

iz bırakan ve alışkanlık haline 

gelen şeylerle gelmeyen şeyler 

arasında değişim açısından bir 

süreç farkı vardır. Zina, hırsız-

lık, adam öldürme, gasb, aldatma 

vb konularla ilgili hükümler bir 

defada kesinleşmiş olmasına kar-

şılık; içki ve faizin yasaklanma-

sı, namaz ve zekatın emredilme-

si, kölelik konusundaki düzenle-

meler  kademeli bir geçiş ile ger-

çekleştirilmiştir (3).  O neden-

le İnsanın karşısına bütün prob-

lemler bir anda çıkarılmamalı 

ve kaldıramayacağı yük  birden 

yüklenmemelidir. Bakara 286’da 

yer alan dua bu açıdan anlamlı-

dır ve yol göstericidir.

Kur’an’ın 23 yılda tedricen 

indirilişinde iki muhatabın 

hazmetme fonksiyonu gözetil-

miştir: 1. Hz. Peygamberin haz-

metmesi, 2. İnsanların hazmet-

mesi:

“[025.032]  Küfredenler 

dediler ki: «Kur’an ona tek bir 

defada, toplu olarak indirilme-

li değil miydi?» 

Biz onunla senin kalbi-

ni sağlamlaştırıp-pekiştirmek 

için onu böylece (ayet ayet 

indirdik) ve onu ‘belli bir 

okuma düzeniyle (tertil üzere) 

düzene koyup’ okuduk.”

017.106] Kur’an’ı insan-

lara ağır ağır okuyasın diye 

bölümlere ayırdık ve  ihtiyaç-

lar gerektikçe bölüm bölüm 

indirdik.”(Bak 41/3)

Ashab-ı Kiramdan birinin, 

Kur’an’ın tedrici indirilmesi ile 

ilgili yaptığı açıklama, insanda-

ki tedrici değişim özelliğinin ne 

kadar önemli olduğunu göster-

mektedir (3): 

“Rasûlüllah bu dini ve 

Kur’an-ı Kerim’i bize bir defada 

tebliğ etseydi, bu teklif bize çok 

ağır gelirdi ve biz Müslüman 

olmazdık. Fakat o, ilk önce bizi 

tek kelimeye; Allah’ın birliği-

ne çağırdı. Biz de kabul ettik. 
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Böylece imanın tadına erdik. 

Şeriat tamamlanıncaya, dinin 

ahkamı bütünleninceye kadar 

bu kolaylıkla devam etti.” 

Hz. Peygamber’in, Hz. 

Muaz’ı Yemen’e gönderirken, 

‘Yemen halkını önceşehadete, 

bunu kabul ederlerse, beş vakit 

namaza, bunu kabul ederler-

se zekat vermeye, davet et.” 

(4) şeklindeki talimatı, toplum-

sal değişimin tedrici yasasının 

çok güzel bir örneğidir.

Birgün Necid halkından biri 

ile Rasûlüllah arasında geçen bir 

konuşma,

Rasûlüllah’ın tedrici değişim 

ilkesini büyük bir hassasiyetle 

kullandığını göstermektedir:

“Adam: İslam nedir?

Rasûlüllah: Bir gün bir gece-

de beş vakit namaz.

Adam: Bu namazdan başka 

yapmam gereken birşey var 

mı?

Rasûlüllah: Hayır, şayet nafi-

le olarak kılmak istersen kılar-

sın. Bir de ramazan orucu var. 

Adam: Üzerimde bundan 

başkası olacak mı?

Rasûlüllah: Hayır, istersen 

nafile oruç tutabilirsin. Yalnız 

bir de zekat var. 

Adam: Üzerimde bundan 

başkası olacak mı?

Rasûlüllah: Hayır, nafile ola-

rak sadaka vermek istersen 

verirsin. 

Adam: Vallahi, bundan ne 

fazla, ne de eksik birşey yapa-

rım. 

Rasûlüllah: Eğer doğru söy-

lüyorsa kurtuldu gitti.” (5)

İçki, kumar, uyuşturucu alış-

kanlığı  ve kölelik insan ruhunda 

derin izler bırakan ve derin yara-

lar açan hastalıklardır. İnsanların 

bu hastalıklardan kurtulması o 

kadar kolay değildir. İnsan ira-

desini, zihnini  ve ruhunu felç 

eden bu alışkanlıkların bir cel-

sede bitirilmesi insan fıtratı açı-

sından çok zordur. O neden-

le İslam’da bütün bunlar imanı 

bir değişimin uzantısında belli 

bir sürecin sonunda kademe-

li bir şekilde yasaklanmışlardır. 

Bunlardan en ilginç ve dikkat 

çekici yasaklama, içki ile ilgi-

li olandır. İçkinin yasaklanması 

Tebliğin tedricilik ilkesinin çok 

güzel bir uygulaması örneğidir. 

İçki, olaylar üzerine dört aşama-

lı olarak ilahi bir programlama-

nın sonunda,  toplumun yasağı 

içselleştirmesi sağlanarak yasak-

lanmıştır: 

1. Aşama: İman eden-

lerin kafalarına içki ile ilgili 

şüphe düşürülmesi aşaması-

dır.  Sahabenin,  “Ey Allah’ın 

Rasûlü, şarap hakkında bize 

bir fetva ver, çünkü o aklı 

gideriyor.” (6) şeklindeki bir 

soru üzerine içki yasağına iliş-

kin ilk hüküm vahiyle birlik-

te gelmiştir. Gelen ayetle içki, 

henüz yasaklanmamış olmakla 

beraber, “güzel rızık” (rızk-ı 

hasen) tan ayrı zikredilmiş ve 

içkinin güzel bir şey olma-

dığına ilişkin imada bulunul-

muştur. Böylelikle muhatabın 

kafasına şüphe sokulmuş ve 

bir sonraki aşamaya hazır hale 

getirilmiştir:

“[016.067] Hurmalıkların 

ve üzümlüklerin meyvelerin-

den kurdukları çardaklarda 

hem sarhoşluk verici içki, hem 

güzel bir rızık edinmektesiniz. 

Şüphesiz aklını kullanabi-

len bir topluluk için, gerçekten 

bunda bir ayet vardır.”

2. Aşama: İçki hakkın-

da olumsuz düşüncenin daha 

da derinleştirilmesi aşaması-

dır. Onun zararının faydasın-

dan çok olduğu açıkça belirtil-

mektedir: 

“[002.219] Sana içki-

yi ve kumarı sorarlar. De ki: 

«Onlarda hem büyük günah, 

hem de insanlar için (bazı) 

yararlar vardır. Ama günahları 

yararlarından daha büyüktür.» 

…Böylece Allah, size ayetleri-

ni açıklar; umulur ki düşünür-

sünüz.”

3. Aşama:  İçkinin serbest-

lik alanının kısıtlanması aşa-

masıdır. Namazda Kuran’ın 

yanlış okunması üzerine içki-

li (sarhoş) iken namaz kılmak 

yasaklanmıştır:

“[004.043] Ey iman edenler, 

sarhoş iken, ne dediğinizi bilin-

ceye ve cünüp iken de -yolcu-

lukta olmanız hariç- gusül edin-

ceye kadar namaza yaklaşma-

yın.” 

4. Son Aşama: Sarhoşluk 

veren her şeyin (Hamr) içilme-

sinin, kullanılmasının yasak-

lanması aşamasıdır.  Bir içki 

aleminde sahabe arasında kavga 

çıkması sonucunda yapılan şika-

yetler üzerine Hz. Peygamber, 

“Allah’ım! Hamr  hakkında  
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bize yeterli beyanda bulun!” 

diye dua etmiştir (6). Bunun 

üzerine içki ve benzerlerinin 

şeytan işi pislikler olduğu, bun-

lar aracılığıyla müminler arası-

na kin, nefret ve nifak tohum-

ları ektiği beyan edilerek kesin 

yasaklama getirilmiştir:

“[005.090]  Ey iman 

edenler, içki, kumar, 

dikili taşlar ve fal okları 

ancak şeytanın işlerinden 

olan pisliklerdir. Öyleyse 

bun(lar) dan kaçının; umu-

lur ki kurtuluşa erersiniz.”

“[005.091] Gerçekten 

şeytan, içki ve kumarla 

aranıza düşmanlık ve kin 

düşürmek, sizi, Allah’ı 

anmaktan ve namazdan 

alıkoymak ister?”

Fert ve toplum üzerin-

de derin izler bırakan alış-

kanlıkların bu günden yarı-

na değişmesini beklemek 

yanlıştır. Tebliğci bu hata-

ya düşmemeli düşenleri de 

uyarmalıdır. Tebliğin tedri-

cilik ilkesini aşağıdaki fıkra 

çok güzel bir şekilde özetle-

mektedir:

‘Ben ayakkabılar-

la namaz kıldırttım Sen 

ayakkabılarını Çıkartarak 

namaz kıldır’!

 Köyün birine tayin 

olan imam köylülerin namaza 

gelmediğini görür. Onlara nama-

zın İslam’da ne kadar önemli 

olduğunu ısrarla anlatmaya çalı-

şır. Ama bütün uğraşıları boşu-

nadır. Köylülerin bu ısrar kar-

şısında verdikleri cevap ilginç-

tir: ‘Biz ziraatla uğraşan insanla-

rız. Her seferinde camiye gelip 

çizmelerimizi çıkarıp namaz kıl-

mamız bize ağır gelmektedir. 

Çizmelerimizle kılmaya müsa-

ade edersen camiye gelir cema-

atle namaz kılarız.’ İmam düşü-

nür gelmemelerindense gelme-

lerinin faydalı olacağına karar 

verir. Çizmelerini temizlemeleri-

ni ve çizmelerinin üzerine mesh 

yaparak abdest almalarını  söy-

leyerek onlara izin verir. Cami 

günde beş defa dolup taşmakta-

dır. Ancak bir gün imamın tayi-

ni komşu ilçeye çıkar ve köy-

den ayrılır. Yerine yeni bir imam 

gelir. Yeni imam gördüğü man-

zara karşısında şaşırır. Köylüleri 

ikaz eder ve çizmeleri ile cami-

ye sokmaz. Köylüler eski hoca-

nın kendilerine izin verdiğini, 

o şartla camiye geldiklerini söy-

lemelerine rağmen yeni hoca 

ısrarcıdır, kararından dön-

mez. Bunun üzerine köy-

lüler camiye gelmezler ve 

cami boşalır.  Aciz kalan 

yeni hoca önceki imamın 

bu fetvayı neye göre verdi-

ğini öğrenmek üzere ziyare-

tine gider. Yeni imam önce-

ki imama köyde karşılaştı-

ğı durumu anlatır ve verdiği 

fetvanın dayanaklarını sorar. 

Önceki imam yeni imama: 

‘Camiye gelmelerinin daha 

yararlı olduğuna karar ver-

dim, zamanla değişecekleri-

ni düşündüm. Fakat tayinim 

çıktığı için ön gördüğüm işi 

başaramadım. Şimdi görev 

sende. Ben onların ayakka-

bılarla namaz kılmalarını 

sağladım, sen de  ayakkabı-

ları çıkartarak namaz kıl-

malarını sağla.’ der. 

 

Tekrar ‹lkesi
İnsan ‘kalıcı’ ve ‘uçucu’ 

olmak üzere farklı belleklere 

sahiptir. Birçok bilgiyi duyu 

organları vasıtası ile alır ve bel-

leklerine kaydeder. İnsanın yap-

tığı ve öğrendiği birçok şey bel-

leklerde depolanır. Yeri ve zama-

nı geldiğinde ilgili bilgileri alır, 

kullanır. Üzerine etki eden şey-

leri ya da önem verdiği şeyle-

ri daha uzun süreli hafızasında 

Tebliğci öncelikle bu ülke 
insanlarına 85 yıldır Batı kül-
tür ve medeniyetinin değer-
lerinin kabul ettirilmesi için 
zorla bir deli gömleğinin 
giydirildiğini anlatması ve 
ikna etmesi gerekir. Bu ülke 
insanının kafasında İslam 
Kültür-Medeniyet değerleri 
ile Batının seküler Kültür-
Medeniyetinin değerle-
ri çatışmaktadır. Taraf olan 
Kültür-Medeniyetten hiçbir-
biri diğerini tam manası ile 
insan zihninden, kalbinden 
ve nefsinden tasfiye etmiş 
değildir. Dolayısıyla bu ülke 
insanının zihninde, kalbinde 
ve nefsinde, çatışan her iki 
Kültür-Medeniyetin değer-
leri yaşamaktadır.
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tutabilir. İnsanoğlunun unutma 

özelliği  bir taraftan yeni şeyleri 

öğrenmeye imkan tanırken diğer 

taraftan istemediği, hoşlanma-

dığı ya da acı duyduğu şeylerin 

etkisinden kurtulmasına sebebi-

yet verir. İnsanın unutmaması 

için tekrarlaması gerekir. Tekrar 

unutulmaya yüz tutan bilgilerin 

tazelenmesini, daha kalıcı ola-

rak belleğe yazılmasını sağlar. 

Bu nedenle unutulmaması gere-

ken konular, zaman zaman tek-

rarlanmalıdır. Tekrarda hedef, 

konunun, bilginin, tekrarla-

nan şeyin, insanın zihninde yer 

etmesi, bir meleke oluşturması, 

duyguları üzerinde etkili olma-

sı, vicdanını harekete geçirme-

si ve düşüncesini  etkileyebil-

me imkanına sahip olmasıdır. 

Tekrar, unutkanlığa karşı hafıza-

yı güçlendirir. 

 Tebliğde tekrar  önemli 

bir ilkedir. Büyük propagandist-

ler, tekrarı çok yaygın bir şekil-

de kullanmışlardır. Napolyon: 

‘Biricik ciddî söz sanatı tekrar-

dır’ demekle  propagandada tek-

rarın önemini belirtmiş olmakta-

dır (7).

Tekrar ilkesinde, önemli 

olan ve muhataba kabul ettiril-

mek istenen belli 

konular ve  belli kavram-

lar, ifadeler  ısrarla tekrar edi-

lir. Ancak bol tekrar yapılır-

ken bıkkınlık meydana gelme-

mesi için tekrarda ‘dozaj yasa-

sına’ dikkat edilmelidir. İfrata 

kaçılmamalı, monotonluk oluş-

mamalıdır. Halkın arasında ‚‘Bal 

yiyen baldan bıkar’ ve  ‘tatlı gel 

damat’ deyişleri, Tekrar ilke-

sindeki dozaj yasasını güzel 

bir şekilde  ifade etmektedir. 

Tekrarda bıktırıcılık ve yorgun-

luk olmaması için tekrarlarda  

konuya her seferinde yeni bir 

şey eklenmelidir. Canlı tasvirle-

re yer verilerek  sürükleyicilik 

sağlanmalıdır. Anlatım güzel-

liği ve gücü yanında gerçeklik 

olmalı ve muhatap bu arada bir 

şeyler öğrendiğinin farkına var-

malıdır. Duygusallıkla bilgi bir-

leştirilmelidir.

Kur’an ve sünnette tekrar, 

çok yaygın bir şekilde kullanıl-

maktadır. Kur’an’da Hz. Adem’in 

yaratılışı ve İblisle mücadelesi 

konu olarak 16 sûrede anlatıl-

maktadır. Her seferinde konuya 

yeni bir boyut eklenmekte, fark-

lı tasvirler yapılmakta ve konu 

derinleştirilmektedir. Önceki 

yerlerde kapalı ve belirsiz olan 

noktalar, tekrar edilen kısımlar-

da açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Böylelikle bıkkınlık ve yorgun-

luk oluşmamaktadır. 

Tekrarlarla yapılan açıklama-

ların çeşitliliğindeki amaç, hafı-

zaya daha köklü bir şekilde yer-

leştirmek, konunun ya da kav-

ramın önemini vurgulamak ve 

düşünüp ibret alınmasını sağla-

maktır:   

“[017.041] Andolsun, biz 

bu Kur’an’da çeşitli açıklama-

lar yaptık, 

öğüt alıp-düşünsünler 

diye…”

“[046.027] Andolsun, biz 

çevrenizde bulunan şehirler-

den (birçoğunu) yıkıma uğrat-

tık ve belki dönerler diye ayet-

leri çeşitli şekillerde açıkladık.”

Kur’an-ı Kerim’de tekrar 

ilkesinin en yoğun kullanıldı-

ğı yer Rahman sûresidir (55/1-

78).  ‘Rabbinizin hangi nimet-

lerini yalanlıyorsunuz?’ cümle-

si  78 âyet içerisinde 31 kere 
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tekrarlanmaktadır. Ancak her 

seferinde farklı örnekler veri-

lerek tekrar yapılmaktadır. 

İnsan her tekrardan sonra veri-

len örnekler üzerinde ister iste-

mez düşünmektedir. Kafirun 

sûresinde ‘tapma’ kelimesi este-

tik bir şekilde 8 kez tekrarlan-

maktadır:  

  Kur’an’ın değişik sûrelerde 

farklı peygamberlerin kavimle-

rine yaptıkları tebliğlerde yer 

alan; “Ey kavmim, Allah’a kul-

luk edin, sizin O’ndan başka 

ilahınız yoktur.”, “Ey kavmim, 

Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan 

başka ilahınız yoktur.” ifadeleri 

farklı eklemlemelerle tekrarlan-

maktadır (11/2,25,26,50,61,84; 

7/59, 65,73, 85).

Gene Kur’an’da “Dini Allah’a 

has kılmak” (39/2,3,11,14,15), 

“Allah’tan korkup sakının ve 

bana itaat edin” (26/108,110

,126,144,150,163,179), “Kim 

Allah’ın indirdiği ile hükmet-

mezse” (5/44,46,47,48,49), 

“Eğer Allah’ın sizin üzeriniz-

de fazlı ve rahmeti olmasaydı” 

(4/83, 24/14, 20, 21),  “O gün 

yalanlamakta olanların vay 

haline” (77/15,19,28,34,37,40

,45,47,49)  ifadeleri dikkatlerin 

daha da teksif edilmesini sağla-

yan tekrarlardır.

Kur’an-ı Kerim’de şu konu-

lar  çok yoğun bir şekilde tekrar 

edilmektedir: Allah’ın kudreti ve 

sıfatları, cennet, cehennem, ahi-

ret günü, kitap, Kur’an, melek-

ler, peygamber, münafıklar , 

müşrikler, kâfirler , zalimler, 

zulüm, fesat, şeytan, Firavun, 

din, İslâm, zekât, namaz, infak, 

akıl, kibir, cihad, cimrilik, doğ-

ruluk, dostluk, dünya haya-

tı,  fitne, gayb, ölüm, hayat, 

yeniden dirilme, Hıristiyanlar, 

Yahudiler, kâinatın yaratılışı. 

Dikkat edilirse en hayati konu 

ve ifadeler Kur’an-ı Kerim’in içe-

risine dağıtılmıştır.  Bir konu 

anlatılırken farkına varılmadan 

yeni bir konuya geçilmekte ve 

daha önce vurgulanan bir konu 

veya kavram  yeni konu ile bağ-

lantılı olarak tekrarlanmaktadır. 

İnsan bir konudan bir diğeri-

ne geçerken dikkatini ister iste-

mez toplayıp teksif etmektedir. 

Böylece monotonluğun, bıktırı-

cılığın önüne geçilmekte, fert 

canlı tutulmaktadır. Bu arada en 

can alıcı konu ya da kavram tek-

rar edilmektedir. Bu tekrarlarla, 

ferdin şuur altına, istese de iste-

mese de konu ya da kavram yer-

leştirilmektedir.

Vahyin amacı, tevhidi değer-

lere göre yeni bir insan, yeni 

bir toplum inşa etmektir. Bu da 

imani bir değişimle gerçekle-

şir. O nedenle Kur’an ve sünnet  

nirengi noktası olarak imani 

değişimi seçmiştir. Genel ola-

rak tekrarlardaki bütün vurgu-

lar buna dönüktür.

Sonuç: Dört ‹lke ve Dört Yanılgı

Son yıllarda Müslümanlar 

siyasi mücadelede başarı kazan-

dıkça toplumdaki  değişimle pek 

fazla ilgilenmez oldular. Güçle 

(makam, para) tanışan ve fakat 

gücü olması gibi anlamlandıra-

mayan bir kısım Müslümanlar, 

gücün verdiği verdiği kibir ve 

müstağnileşme ile dünyevileşme 

hastalığına tutuldular. Darbelerin 

ve kanunların baskısı karşı-

sında korkmayan ve çözülme-

yen Müslümanlar, 1980 sonrası 

küresel işgal hareketinin kültü-

rel boyutunu, yumuşak güç kul-

lanımını göremediler. Özellikle 

2000 sonrasında medya ve inter-

net üzerinden yürütülen büyük 

ifsad hareketi, başta aile olmak 

üzere toplumun her kesimini 

hedef seçmiştir. Küresel ifsad 

hareketi ile toplumun değişik 

katmanlarında çürüme yayılır-

ken Müslüman camianın önem-

li bir kesimi, Akif’in şiirinde yer 

alan ‘Merkeple-Kurt’ benzetme-

sine benzer şekilde dünyaya dal-

dılar. Yangın ailenin içine girin-

ce feryada başladılar. Sadece dert 

yanma var, sorunun bir parça-

sı olma var, yakınma var. Kendi 

kurtuluşunu siyasilere emanet 

etme var . Kendisini hep başka-

ları kurtaracak, başkaları kendi-

si adına bedel ödeyecek, o öde-

meyecek. 

Böyle bir kurtuluş ara-

yışı, bugüne kadar kimseye 

nasip olmamıştır . Olsaydı 

Peygamberlere nasip olurdu. 

Peygamberler,  sadece temen-

nide bulunmadılar, dua yap-

madılar, dua ve temenni  ile 

yetinmediler. Dua ile birlik-

te değerler arası mücadelenin 

gereğini yaptılar. O peygam-

berler ki, dövüldüler, hakare-

te uğradılar, işkence gördü-

ler, sürgün edildiler, öldürül-

düler, savaş yaptılar, kılıç sal-

ladılar. Bu gerçek asla unutul-

mamalıdır.  
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YAŞAYAN ‹SLAM

Ahmet KAVAS

Birinci Yanılgı
Tebliğde dua ilkesi, şeklin 

korunması usulün yerine geti-

rilmesi için bir dil ve dudak 

hareketi değildir. Tam tersine 

kalpte meydana gelen güçlü 

bir inancın dil ve dudakla-

ra yansıması, orada tezahür 

etmesidir. O nedenle Tebliğde 

duayı gereksiz görme ya da 

duayı şekil boyutu ile icra 

etme 21. asırda ki bir kısım 

Müslümanların ciddi bir yanıl-

gısıdır. Unutulmasın ki tebliğ-

de bereket ve rahmet dua ile 

birlikte gelir. Dua muhatabın 

kalbine giden kapıları açan bir 

anahtardır.

‘İnansaydınız yanınıza şem-

siye alırdınız.’

Bu noktada Nasrettin hoca-

dan nakledilen bir fıkrayı hatır-

lamakta fayda vardır. Kuraklığın 

ortalığı kasıp kavurduğu bir 

mevsimde halk, Nasrettin hoca-

ya gelip yağmur duasına çıkıl-

masını teklif eder. Hoca da 

kabul eder ve der ki: ‘Yarın yağ-

mur duasına çıkacağız herkes 

hazırlansın.’ Ertesi gün  yağ-

mur duası yapacakları tepe-

ye doğru yürürlerken halkın 

içinden biri hocaya yaklaşıp, 

‘Hocam ne diyorsun yağmur 

yağacak mı?’ der. Hocanın ceva-

bı çok açıktır, düşündürücüdür, 

ders vericidir ve  ibret doludur: 

‘İnanıyorsanız Allahın izniy-

le yağacak’. Adam, ‘ne demek 

elbette inanıyoruz’ der. Hoca 

bir adama bir yağmur duası-

na çıkan cemaate bakar ve der 

ki: ‘Nasıl bir inanmadır, ben-

den başka hiçbirinizde şemsi-

ye yok, inansaydınız yanınıza 

şemsiye alırdınız.’

‹kinci Yanılgı
Günü birlik, anlık yapılan 

konuşmaların davanın bütün-

lüğü içerisinde nereye otur-

duğuna  ya da nereye tekabül 

ettiğine veya değer sistemine 

uygun olup olmadığına bakıl-

maması, tebliğde inançlara/

değerlere uygunluk ilkesinin 

ihlalı olup ikinci yanılgıdır.  

‘Bizde Atatürkçüyüz’, ‘Bizde 

Batılıyız’, ‘Bizde Laikiz’, ‘Bizde 

seküleriz’, ‘AB Değerleri En 

Üstün İnsanlık Değerleridir’, 

‘eşcinsellik insan hakkıdır’, 

‘içki Özgürlük gereği serbest 

olmalıdır’, ‘hangi çağdayız’, 

‘Ben medeni, modern bir insa-

nım’ ve ‘Model ortağız’ gibi 

söylemler,  hangi amaçla söy-

lenmiş olursa olsun, maksadı 

aşmış sözlerdir. İslam’ın ruhu-

na ve  kendi kültür medeniye-

timizin değer sistemine aykırı-

dır. Amerikan değerlerini, AB 

değerlerini savunarak, AB’ye gir-

meye çalışarak İslami değişim 

olmaz, güzel ahlak inşa edile-

mez ve ailenin çözülmesi, dağıl-

ması durdurulamaz, gençlik ve 

toplum kurtarılamaz. Avrupalı 

olma sevdasının Osmanlıyı getir-

diği nokta bellidir. AB aşkının 

bizi getireceği akıbet ondan fark-

lı olmayacaktır. AB değerlerini 

savunmak demek kendi değer-

lerinizi aşağılamak, işe yara-

maz, anlamsız olduğunu, kurtu-

luşa insanları götüremeyeceği-

ni dolaylı olarak hem kabullen-

mek hem de ifade etmek demek-

tir. Tebliğci bu yanılgıya karşı 

mücadele etmelidir.

Üçüncü Yanılgı

Günümüzde bir kısım 

Müslümanların bir yanılgısı 

da, devamlı şikayet etme ve 

yakınmadır. Her şeyde hata 

bulmanın, kusur aramanın 

karşı konulmaz ihtirası yaşan-

maktadır. Birçok namaz kılan 

insanın İslam’la uyuşmayan dav-

ranışlarından şikayetçidirler. 

Başörtülü bir kızın daracık pan-

tolon giymesinden, Tam teset-

türlü bir bayanın sokakta siga-

ra içmesinden  ve buna benzer 

birçok tavır ve davranıştan şika-

yet edilmektedir. Toplantılarda, 

gecelerde  ilahi okunurken, marş 

söylenirken ve mehter çalarken, 

liseli ve üniversiteli genç kızla-

rın cep telefonlarını  çıkarıp sal-

lanmaları ya da oynamaları  ten-

kit edilmektedir. Başı açık blucin 

pantolonlu kızların/hanımların 

camiye/mescide girip çantasın-

dan başörtüsünü çıkarıp namaz 

kılması yadırganmaktadır. 

Yapılan tüm tespit ve değer-

lendirmeler doğrudur ve bunda 

da haklılar. Ortaya konan tutum, 

tavır ve davranışları meşru 

görme, makul karşılama hakkı-

na sahip değiliz. Bazılarımızın 

yanılgısı, değişimin ani değil 

tedrici olacağının unutulması ya 

da görmemezlikten gelinmesidir. 

Şikayet eden Müslümanların 

artık dert yakınmayı bıra-

kıp meselenin köküne inme-

si ve bunun niçin böyle oldu-

ğunu sorgulaması ve yapması 
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■ Tebliğin Temel İlkeleri

gereken görevleri yerine getir-

mesi gerekir. İşte Tebliğciye 

bu noktada görev düşer. Hz. 

Peygamber’in kendine zulmeden 

halkına karşı: ‘Ya Rabbi onlar 

bilmiyorlar onlara hidayet ver’ 

tarzında yaptığı dua Tebliğcinin 

yolunu aydınlatmalıdır. Tebliğci 

dert yanan değil çare üreten-

dir. Tebliğci başını örten kızı-

mıza tesettüre uygun elbise-

yi giydirmesini bilendir ya da 

o noktada gayret sarf edendir. 

Unutulmasın ki tebliğci bir 

psikolog, bir psikiyatrisit, bir 

itfaiyeci ve bir cankurtarandır. 

Şok tedavi en son çaredir. 

Tebliğci öncelikle bu ülke 

insanlarına 85 yıldır Batı kül-

tür ve medeniyetinin değerleri-

nin kabul ettirilmesi için zorla 

bir deli gömleğinin giydirildi-

ğini anlatması ve ikna etmesi 

gerekir. Bu ülke insanının kafa-

sında İslam Kültür-Medeniyet 

değerleri ile Batının seküler 

Kültür-Medeniyetinin değerleri 

çatışmaktadır. Taraf olan Kültür-

Medeniyetten hiçbirbiri diğeri-

ni tam manası ile insan zihnin-

den, kalbinden ve nefsinden tas-

fiye etmiş değildir. Dolayısıyla 

bu ülke insanının zihninde, kal-

binde ve nefsinde, çatışan her 

iki Kültür-Medeniyetin değer-

leri yaşamaktadır. İnsanımızın  

zihninde, kalbinde ve nefsinde 

yaşadığı bu tezat, düşüncelerine 

ve davranışlarına yansımaktadır: 

“[002.137] Şayet onlar da, 

sizin inandığınız gibi inanırlar-

sa, kuşkusuz doğru yolu bul-

muşlardır; yok eğer yüz çevirir-

lerse, onlar elbette bir (çelişki 

ve) aykırılık içindedirler.” 

Yukarıda şikayet edi-

len konular böyle bir teza-

dın ürünüdür. Başkalarını, 

özellikle genç nesilleri suçla-

ma yerine bunlara bu şizof-

reniyi yaşatan bu tezadı orta-

dan kaldırmak, sistemi kendi 

kültür-medeniyetimizin değer-

lerine göre yeniden yapılandır-

mak öncelikli bir görevdir. Zor 

olan budur, kolay olan ise baş-

kalarını suçlamak ve eleştir-

mektir. Unutmamak gerekir ki 

çözümü zorluğun içinde ara-

malıyız: 

“[094.005-6] Elbette zorlu-

ğun yanında bir kolaylık vardır. 

Gerçekten, zorlukla beraber 

bir kolaylık daha vardır.”

Dördüncü Yanılgı

Bu gün bir kısım 

Müslümanların yanılgıların-

dan biri de ‘yeni bir dil’ ve 

‘yeni bir söylem’, ‘yeni şeyler 

gerekir’ tarzındaki beyanları 

ve dert yakınmalarıdır. Eğer 

Kur’an Kıyamete kadar insan-

lığa rehberlik etmek için gel-

memişse, söyledikleri doğru-

dur. Yok eğer Kur’an Kıyamete 

kadar rehberimiz, yolumuzu 

aydınlatan ışığımız ise öyley-

se kullanacağımız dil ve üslup 

Kur’an’ın dili, Kur’an’ın üslu-

bu  ve Kur’an’ın kavramla-

rı olmalıdır. İmani değişimi 

öngören kavramları dilinizden 

düşürdüğünüz zaman çağa 

söyleyecek yeni sözünüz yok-

tur. Allah’a ve Ahiret günü-

ne imanı, ölümü, Cenneti ve 

cehennemi, Hesap gününü ve 

mahkeme-i kubrayı, cihadı ve 

tebliği, yetimi ve fakiri  unut-

tuğunuz zaman insanlığa, çağa 

söyleyecek sözünüz yoktur. 

Seküler dili onlar bizden daha 

iyi bilir ve kullanırlar.

Yapılması gereken 

Kur’an’ın ana frekanslarını, 

ana kavramlarını günümüzden 

örneklerle süsleyerek  sun-

maktır. Yoksa ana kavramları 

terk edip yakınmak değildir, 

olmamalıdır.

O nedenle bu kardeşlerimiz 

kulaklarındaki tıkaçları çıkarma-

lı, dillerindeki düğümleri çöz-

meli ve üzerlerindeki örtüleri 

atmalıdırlar:

“[074.001]  Ey bürünüp 

örtünen,

[074.002] Kalk (ve) bundan 

böyle uyarıp-korkut.”

Bu gün birer tebliğci olarak 

sahaya inme, halkın arasına 

girme ve bu şekilde  Cenneti 

kazanma günüdür:

“[089.029] Haydi gir kulla-

rımın arasına.

[089.030] Gir, cennetime.”

Yarın çok geç olabilir.

Sırat-ı Müstakimin isimsiz 

kahramanlarına Selam olsun!
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YAŞAYAN ‹SLAM

Abdullah YILDIZ

ÖNCE ALLAH’I BİRLE!

SONRA ANA-BABANA

İHSAN ET!

“Allah ile birlikte başka bir 

ilah edinme ki, kınanmış ve yal-

nız başına bırakılmış kalmaya-

sın! Rabbin kesin olarak şunları 

emretti: O’ndan başkasına iba-

det etmeyin; ana babaya ihsan 

edin…” (İsra 17/22-23)

“Allah’a kulluk ediniz. O’na 

hiçbir şeyi ortak koşmayınız. 

Ana-babaya, akrabalara, yetim-

lere, yoksullara, yakın komşu-

lara, uzak komşulara, yakın ar-

kadaşlara, yarı yolda kalanla-

ra, elinizin altındakilere iyilik 

(ihsan) ediniz. Allah kendini be-

ğenmiş kibirlileri kesinlikle sev-

mez.” (Nisa 4/36)

 “Hani Lokman, oğluna öğüt 

vererek şöyle demişti: “Yavrum! 

Allah’a ortak koşma! Çünkü or-

tak koşmak (şirk) elbette büyük 

bir zulümdür.” “Ve insana ana ve 

babasını tavsiye ettik…” (Lok-

man 31/13-14)

İslâm’ın olmazsa olma-

zı Tevhid yani Allah’ı birleme 

ve O’ndan başka hiçbir ilah ve 

rab tanımama inancıdır. Ger-

çek manası ile Allah’ı birleme-

den İslâm’a adım atılmış olmaz. 

Allah’ı birlemenin vazgeçilmez 

göstergesi ise, şirkten uzak dur-

mak yani O’na hiçbir şeyi ortak 

koşmamak ve denk tutmamaktır. 

Yukarıdaki üç âyette görül-

düğü gibi, ilahi mesaj, öncelikle 

Allah’ı birlemeyi ve O’na herhan-

gi bir varlığı, nesneyi, gücü ortak 

koşmamayı, sonra da ana-babaya 

ihsanı emreder. Elbette Kur’ân-ı 

Kerîm’de ‘önce Allah’ın sonra 

ana-babanın hakkını gözetmeyi’ 

emreden başka âyetlerle de karşı-

laşırız. Mesela; Rasûlüllah’ın (s.) 

Mekke’de haram ayları fırsat bi-

lerek çeşitli kabile reisleri ile gö-

rüşmeler yaptığını ve bu çerçe-

vede Beni Şeybân b. Sa’lebe ileri 

gelenlerine ilk olarak şu âyetleri 

tebliğ ettiğini öğreniyoruz:1

“De ki: Gelin Rabbinizin size 

neleri haram kıldığını okuyayım: 

O’na hiçbir şeyi ortak koşma-

yın, ana-babaya iyilik (ihsan) 

ed in, fakirlik korkusuyla çocuk-

larınızı öldürmeyin -sizin de on-

ların da rızkını biz veririz-; kö-

tülüklerin açığına da gizlisine de 

yaklaşmayın ve Allah’ın yasakla-

dığı cana haksız yere kıymayın! 

İşte bunlar Allah’ın size emret-
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■ Ana-Babana İhsan Et!

tikleridir. Umulur ki düşünüp an-

larsınız. Yetimin malına, rüştü-

ne erinceye kadar en güzel şekil-

den başka türlü yaklaşmayın; öl-

çeği ve tartıyı tam ve denk tutun. 

Biz, hiçbir kimseye gücünün yet-

tiğinden başkasını teklif etmeyiz. 

Söz sahibi olduğunuz zaman ya-

kınlarınıza ait de olsa adaleti gö-

zetin. Allah’a verdiğiniz sözü ye-

rine getirin. Duydunuz ya, O, dü-

şünüp tutasınız diye bunları size 

emretti.” “İşte benim doğru yo-

lum budur; ona uyun. Sizi O’nun 

yolundan ayıracak başka yollara 

uymayın. (Azabından) korunma-

nız için Allah size böyle tavsiye 

etmiştir.” (En’am 6/151-153)

Dikkat edilirse; kutlu Pey-

gamberimizin daha ilk kez kar-

şılaştığı insanlara tebliğ ettiği 

âyetler, bütün peygamberlerin 

tebliğinin ortak noktası olan Tev-

hid ilkesi ile başlıyor: “O’na hiç-

bir şeyi ortak koşmayın!” Yani 

‘şirkin iptali’. Hemen ardından 

da “ana-babaya ihsan” ilkesi 

geliyor. Keza, Mekke dönemin-

de nazil olan Lokman, Hicret’ten 

bir süre önce nazil olan İsra, 

Medine’de nazil olan Nisa sure-

lerinde yer alan benzer ayetler-

de de aynı denklemi görüyoruz: 

Önce Allah’a ortak koşmamak, 

sonra da ana-babaya ihsan. 

Demek ki; İslam’ın öngördü-

ğü toplum tipinin olmazsa olmaz 

ilkesi şirkten arınma ve Tevhid, 

ikinci ilkesi ise ana-babaya ih-

sandır. Bu ise, İslam’ın “aile” ku-

rumuna verdiği önemi ve önce-

likli konumu ifade etmekle kal-

maz, aynı zamanda ana-babaya 

ihsan merkezli İslam toplumunu 

bu çağda yeniden inşa etme gö-

rev ve sorumluluğumuzu da biz-

lere ihtar eder.

Müslüman Fert ve Toplum Şirke 
Karşı Uyanıktır

İslâm’ın ilk olmazsa olmazı 

tevhîd yani Allah’ı birlemek ve 

O’na asla şirk koşmamaktır.

Şirk; ‘ortaklık, pay’ demek-

tir. Kur’ân’da türevleriyle birlik-

te 186 âyette geçer. Ortak olmak 

anlamındaki “Şe-ri-ke” fi il kö-

künden gelir. Aynı kökten gelen 

“şirket”, ortaklık anlamını içer ir. 

İki veya daha çok kimsenin mad-

di veya manevi alandaki ortak-

lıklarına şirket veya müşareket 

denir. Fiilin if’al babındaki şek-

li olan “eşrake”: ortak tanımak 

ve ortak koşmak; bu babın ism-i 

faili olan “müşrik’’ de ortak ko-

şan demektir.

Şirk, İslâm ıstılahında Allah’a 

ortak koşmak demektir. Şirk, 

Lokman suresinin 13. âyetinde 

belirtildiği üzere en büyük zu-

lüm ve haksızlıktır: Zu lüm, bir 

şeyi olması gereken yerin gerisi-

ne/aşağısına koymaktır. Allah’ın 

hakkını Allah’tan başkasına ver-

mektir. Aynı zamanda Allah’ın 

mükerrem/saygın kıldığı, şeref 

verdiği insan nefsini, bir yara-

tılmışa iba det ettirerek onu aşa-

ğılamak, zelil etmektir. Şirk bir 

zulümdür; çünkü, ilahlığı, hiç-

bir zaman söz konusu olma-

yan, olma imkanı bulunma yan 

bir yere koymaktır. Şirk koşmak, 

ilahlığı, mabutluğu Allah’tan 

başkası na vermektir. Allah’tan 

başkası nın ise hiçbir şartta ilah 

olması mümkün değildir. 

Şirk ile küfür birbirine ya-

kın iki kavramdır. Aralarında-

ki fark, küfrün daha genel, şir-

kin ise daha hususi olmasıdır. Bu 

anlamda her şirk, küfürdür, fa-

kat her küfür şirk değildir. Çün-

kü şirk, Allah’a, zat, isim ve sı-

fatlarında ortak tanıma sonucu 

meydana gelir. Küfür ise, insanı 

inkâra götüren birtakım inanç-

ların kabulü ile gerçekleşir. Kü-

für sayılan inançlardan biri de 

Allah’a ortak tanımak yani şirk-

tir.2

Peygamberimizin daha ilk kez karşılaştığı insan-
lara tebliğ ettiği âyetler, bütün peygamberlerin 
tebliğinin ortak noktası olan Tevhid ilkesi ile baş-
lıyor: “O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın!” Yani ‘şir-
kin iptali’. Hemen ardından da “ana-babaya ih-
san” ilkesi geliyor. Keza, Mekke döneminde nazil 
olan Lokman, Hicret’ten bir süre önce nazil olan 
İsra, Medine’de nazil olan Nisa surelerinde yer 
alan benzer ayetlerde de aynı denklemi görüyo-
ruz: Önce Allah’a ortak koşmamak, sonra da ana-
babaya ihsan.
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Ve Allah şirki asla affetmez; 

bu yüzden de müşriklere cennet 

kesinlikle haram kılınmıştır.

“Doğrusu Allah, kendisine 

şirk koşulmasını (denk ve eş tu-

tulmasını) bağış lamaz.” (Nisâ 

4/48)

“Kim Allah’a şirk koşar-

sa, Allah ona (bu halde öldüğü 

takdir de) cenneti haram kılar.” 

(Mâide 5/72)

Şirk, sadece inanç ve akide 

düzleminde kalmaz, amele de 

yansır; ki aslolan da amel yani 

uygulamadır.

“Kim Rabbine kavuşmayı 

ümit ediyorsa, sâlih amel işlesin 

ve Rabbine ibâdetinde (yarattık-

larından) bir kimseyi şirk koş-

masın!” (Kehf 18/110)  

Bu âyetin nüzul sebebine dair 

şöyle bir rivayet zikredilir: Ada-

mın biri Peygamberimize (s.) 

dedi ki: 

-”Ey Allah’ın Rasûlü, ben Al-

lah rızası için bir iş yapıyorum 

(ve aynı zamanda da) yaptığım 

bu işin insanlar tarafından gö-

rülmesini (bilinmesini) de sevi-

yorum?” 

Rasulüllah (s.) ona hiçbir ce-

vapta bulunmadı. Bir müddet 

sonra bu âyet-i kerime indi.3

Müminler, hem akidevi hem 

de ameli şirkten (bak: Yunus 

10/104-106) ısrarla kaçınmalı, 

şirkin her türlüsüne karşı uyanık 

olmalı, onlardan Allah’a sığınma-

lı, bir tür şirk olan riya ve göste-

rişten de uzak durmalıdırlar.

‹slam Toplumu Tevhid’den Sonra 
Ana-Babaya ‹hsanı Önceler

Yazımızın başında, İsra/23. 

ve Nisa/36. âyetlerde yer aldığı 

gibi, Lokman sûresinin 13-14. 

âyetlerinin de önce Allah’a or-

tak koşmamayı, hemen ardından 

da ana-babaya ihsanı emrettiği-

ni belirtmiştik. 14. âyetin deva-

mında; yine aynı sıralamanın şü-

kür hususunda da gözetilmesi-

nin emredildiğini görüyoruz:

“Biz insana, ana-babasını 

tavsiye ettik. Çünkü anası onu 

nice sıkıntılarla taşıdı. Süt-

ten ayrılması da iki yıl içinde-

dir. ‘Önce bana, sonra da ana-

babana şükret, dönüş banadır’ 

dedik.” 

Burada dikkatimizi çeken 

çok önemli ve belirleyici husus 

ise, ana-babaya ihsanın gerekçe-

sine dair Kur’ân’ın yaptığı açık-

lamadır: ‘Çünkü anası onu nice 

sıkıntılarla taşıdı. Sütten ayrıl-

ması da iki yılda oldu.’

Nitekim, aynı gerekçeyi vur-

gulayan diğer bir âyette de; hem 

anne karnında taşınma ve hem 

de emzirilme döneminin süre 

ve zahmetine işaretle, evlatların 

ana-babalarına gerçek anlamda 

şükretme bilincine ermelerinin 

ancak kırk yaşlarında istenen 

seviyeye erişeceği beyan buy-

rulur:

“Biz insana, ana-babasına 

ihsan etmeyi tavsiye ettik. Anne-

si onu zahmetle taşıdı ve zah-

metle doğurdu. Taşınması ile süt-

ten kesilmesi otuz aydır. Niha-

yet insan güçlü çağına erip kırk 

yaşına varınca der ki: Rabbim! 

Bana ve ana-babama verdiğin 

nimete şükretmemi ve razı ola-

cağın salih amel yapmamı nasib 

et.” (Ahkaf 46/15)

Çocukların anne karnında 

taşınması ve emzirilmesi gibi 

zahmetler her iki âyette de vur-

gulanmıştır. O halde analar, ço-

cuklarının ihsan ve şükrüne 

babalardan daha öncelikli olarak 

layıktırlar.

İsra suresinden yukarıya aldı-

ğımız âyetin devamında ise, Yüce 

Rabbimiz, ana-babaya ihsanın, 

hizmet ve hürmetin çerçevesini 

en veciz ve özet bir şekilde id-

raklerimize sunar: 

“Onlardan biri veya her iki-

si senin yanında yaşlılık çağına 

ulaşırsa sakın onlara ‘öf!’ bile 

deme; onları azarlama; ikisine 

de tatlı söz söyle. Onları esir-

geyerek alçakgönüllülükle üzer-

lerine kanat ger ve: ‘Rabbim! 

Küçüklüğümde onlar beni nasıl 

yetiştirmişlerse, şimdi de sen 

onlara (öyle) rahmet et!’ diye-

rek dua et.” (İsra 17/23-24)

İşte burada, ana-babalara 

karşı görev ve sorumlulukları-

mızı bütün boyutlarıyla kavraya-

bilmek için, “ihsan” kavramının 

anlam sahasını incelemeliyiz.

‹hsan Ne Demektir?

İhsan: sözlükte “bir şeyi 

iyi ve güzel yap mak, iyi, güzel 

ve yararlı fi il işlemek; “ilâ” ve 

“be” harfi  cerleriyle kullanıldı-

ğı zaman iyilik etmek, ikram ve 

in’am’da bulunmak” anlamlarına 

gelir.

İhsan kavramı, Kur’ân’da 

sözlük an lamına paralel olarak; 

iyilik etmek ve iyi davranmak 

(Yûsuf 12/23, 100; Isrâ 17/23), 

iyi ve güzel fi il işlemek (Nahl 

16/30; Yûnus 10/269), bir ameli, 

bir fi ili ve bir görevi en iyi bir şe-
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kilde ve hakkıyla yapmak (Baka-

ra 2/112; Nisa 4/125) anlamla-

rında kullanıl mıştır.

Cibril aleyhisselam’ın “ihsan 

nedir?” sorusu na Hz. Muham-

med (s.), “..Allah’ı görüyormuş-

sun gibi ibâdet etmendir; her ne 

kadar sen O’nu görmesen de O, 

seni gö rüyordur..’’ cevabını ver-

miştir.4

Allah’a kulluk olan her göre-

vi en iyi bir şekilde, önemseye-

rek, hakkıyla ve layıkı veçhiyle 

yapmak.

“Allah her şeye karşı ihsa-

nı farz kılmıştır...”5 hadisinde de 

ifade edildiği gibi, ihsan kavra-

mı; îmân, iş, ibâdet, muamelât, 

yö netim, yargı vb.... insanın yap-

tığı her işi ve görevi şartlarına, 

kurallarına ve tekni ğine uygun 

olarak estetik, sağlam, güzel, ka-

liteli, en iyi ve en mükemmel bir 

şekil de yapmayı ifade eder. İh-

san, Allah’ın kullarına kesin bir 

emridir (Bakara 2/195).

Allah’ın nimetleri (Kasas 

28/77) ve her şeyi en güzel bir 

şekilde var etmesi de (Secde 

32/7; Mü’minûn 23/14) ihsan 

kavramı ile ifade edilmiştir. İn-

sanlar açısından ih san, üç kısım-

da zikredilebilir: 

1- Allah’a karşı ihsan. Bu, 

şartlarına uygun îmân etmek, 

emir ve yasaklara uymaktır. 

2- İnsanlara karşı ihsan. Bu, 

insanın ana-babasına, eş ve ço-

cuklarına, komşu ve akrabaları-

na, insanlara iyilik yapmak, iyi 

davranmak, haklarına riayet et-

mek ve kusurlarını bağışlamak-

tır. 

3- Kişinin kendisine karşı ih-

sanı. Bu, îmân edip sâlih ameller 

işleyerek Allah’ın rızasını, rah-

met, mağfi ret, nimet ve cennetim 

kazanmasıdır. Allah’a ve insanla-

ra yapılan ihsan da aslında kişi-

nin nefsine karşı ih sanıdır, îmân, 

sâlih ameller ve ihsan hep insa-

nın kendisi içindir (İsrâ 17/7; 

Fussliet 41/46).6

Neden Evlatların Ebeveyne 
‹hsan Etmeleri Emredildi?

İmdi, ana-babaya ihsan çer-

çevesinde akla gelen bir soru da 

şöyledir: 

Neden evlatlara, ‘ana-babaya 

ihsan edin’ diye emredilmiştir de 

ebeveynlere emredilmemiştir?

Hz. Ömer (r.a.): “Ey Allah’ın 

Rasûlü! Bize ne oluyor ki, biz 

evlatlarımıza daima rikkat (yufka 

yüreklilik) gösterdiğimiz halde, 

onlarda bize karşı bu gönül ince-

liğini göremiyoruz?” deyince, 

ondan şu cevabı alır:

- “Çünkü biz onları doğur-

duk; bu sebeple gönül inceliğine 

ve acımaya tabiatıyla mecburuz. 

Onlar bizi doğurmadıklarından 

rikkatleri aslî değildir.”  

Hadiste sözü edilen rikkatin, 

evlat sahibi olmakla asli hüvi-

yet kazandığını düşünebiliriz. 

Zira Rasûlüllah’ın (s.) buyurdu-

ğu gibi, “evlat sevgisi içe işle-

yicidir”; “her şeyin bir mey-

vesi vardır, kalbin meyvesi de 

çocuktur.”

Muhammed b. Ali, sorumuza 

tam cevap teşkil edecek şu açık-

lamayı yapar: 

“Ana-babaların evlatlarına 

nasıl davranacağını Allah ezel-

den bildiği için, ayrıca onlara, 

‘Evladınıza şefkatle davranın’ 

diye bir emir buyurmamıştır. 

Fakat evlatların ana-babalarına 

karşı davranışlarından razı olma-

dığı için onlara ana-babalarına 

itaati ve onlara isyan etmemeyi 

emretmiştir.”7

Ana Hakkı Baba Hakkından
Önce Gelir

Yukarıdaki âyetlerden de an-

laşılacağı üzere, evladın önce 

anaya, sonra babaya hizmet ve 

iyilikte bulunması emredilmiştir. 

Bunu emreden hadisler ise çok 

net ve kesindir:

Rasûl-i Ekrem (s.), bir saha-

benin kendisine yönelttiği;

-“Yâ Rasûlallâh! Benim güzel 

hizmet ve ülfet etmeme insanlar 

içinde en ziyâde lâyık ve müste-

hak olan kim dir?” sorusuna: 

-Anandır, diye cevab verdi. 

-Sonra kimdir? dedi. Rasûl-i 

Ekrem: 

-Sonra anandır, bu yurdu. 

-Sonra kimdir? dedi. Rasûl-i 

Ekrem: 

-Sonra anandır, buyurdu. 

-Sonra kimdir? deyince (dör-

düncüde): 

-Sonra baban dır, diye cevap 

verdi.8

‘Anaya, babaya in’âm ve ih-

san’ başlığıyla açtığı bir babın-

da bu hadisi rivayet eden İmam 

Buhârî; “Biz insana ana-babası 

hakkında güzellik vasiyet ettik” 

kavl-i şerifi ni zikreder. Kur’ân-ı 

Mübîn’in üç sûresinde (Ankebût, 

Ahkâf, Lokman) bu lâfız tekrar-

lanır. Ankebût suresinin ilgili 8. 

âyeti şöyledir: 

“Ve biz insana anası, baba-
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sı hakkında güzellik tavsiye et-

tik. Bununla beraber, sana hiç 

ilim ve rızan bulunmayan bir 

şeyi bana şirk koşman için se-

ninle uğraşırlarsa, şu halde on-

lara itaat etme!”

Sa’d b. Ebî Vakkâs; bu âyetin 

kendisi hakkında indiğini söyle-

miş ve sebebini de şöyle açıkla-

mıştır:

“Ben anama hürmet ve itaat 

eder bir evlâttım. Ben müslüman 

olunca anam bana:

- ‘Yâ Sa’d! işlediğin bu ne iş-

tir? Ya sen bu yeni dinini bıra-

kırsın, yahut da ben yemem, iç-

mem ve nihayet ölürüm. Sen de 

benim yüzümden: ‘Ey anasının 

katili!’ diye ayıplanırsın’ dedi. 

Ben de dedim ki:

- ‘Ey ana, böyle yapma. İyi 

bil ki ben bu dîni bırakmam!’ 

İki gün iki gece bekledim. 

Anam ne yedi ne içti. Dedim ki:

-‘Vallahi ana iyi bil ki, senin 

yüz canın olsa da, bunlar birer 

birer çıksa, ben bu dînimi yine 

bırakmam. Artık sen ister ye, is-

ter yeme!’

Anam bu azmimi görünce ye-

mek yedi, bunun üzerine bu âyet 

nazil oldu.”

Her üç âyetin (Ankebut/8, 

Lokman/14, Ahkâf/15) gereği; 

anaya, babaya kâfi r olsalar bile 

mutlak surette ihsan ve itaat-

tir. Ancak şirkte itaat caiz olmaz; 

aksine isyan vâcip olur. Hadiste 

anaya ihsanın üç kez tekrarlan-

ması da, şârih İbn Battal’ın dedi-

ği veçhile ananın evlât üzerinde 

babanın üç misli iyilik ve ihsan 

hakkı olduğunu ifade eder.9 

Cennet Anaların Ayakları 
Altındadır!

Câhime (r.a.): 

- “Ey Allah’ın Rasulü, ben 

gazveye (cihad) katılmak isti-

yorum, bu konuda sizinle isti-

şare etmeye geldim.” diye sorar. 

Rasûlüllah (s.): 

- “Annen var mı?” der. “Evet” 

cevabını alınca şöyle buyurur: 

- “Öyleyse ondan ayrılma, 

zira cennet onun ayağının altın-

dadır.”10

Buradan anladığımız şu ki; 

annesi bakıma muhtaç olup ci-

hada katılması halinde zor du-

rumda kalacak olan birine, Pey-

gamberimiz (s.), annesine bak-

mayı cihada öncelemesini tavsi-

ye buyuruyor. Yoksa, her annesi 

olanın cihada katılmaması halin-

de savaşa katılacak mücahid bul-

mak neredeyse mümkün olmaz. 

Abdullah b.Mes’ûd’un (r.a.) 

rivayet ettiği şu hadis-i şerif de, 

ana-babaya ihsanı cihada öncele-

mektedir:

Hz. Peygamber’e (s.); “amel-

lerin hangisi Allah’a daha se-

vimlidir?” diye sordum:

- “Vaktinde kılınan namaz-

dır” buyurdu. Ben; ‘sonra hangi-

sidir?’ dedim:

- “Sonra ana-babaya iyi dav-

ranmaktır” buyurdu. Ben; ‘son-

ra hangisidir?’ dedim:

- “Sonra Allah yolunda cihad 

etmektir” buyurdu.11

Ancak, Câhime (r.a.) hadisin-

deki asıl vurgu kaçırılmamalıdır: 

Cennet anaların ayakları altın-

dadır. Onlara hizmeti, hürme-

ti, iyiliği gereği gibi yapıp, onla-

rın dua ve rızasını alarak ancak 

Cennet’e ulaşılabilir. 

Nitekim Rasûlüllah (s); 

“Ana-babasının veya onlardan 

birinin ihtiyarlık zamanlarına 

yetişip de gerekli hizmette bu-

lunmama sebebiyle cennete gi-

remeyen kimsenin burnu yerler-

de sürünsün.” der ve bu sözünü 

üç kez tekrarlar.12 

Yine o (s.): “Anan ve ba-

ban senin Cennet’in veya 

Cehennem’indir.”13 buyurur.

O halde, Batı tipi modern ha-

yat tarzının ve kapitalist tüketim 

kültürünün dayattığı “çekirdek 

aile” modelinin zorunlu bir so-

nucu olarak huzur evlerine mah-

kum edilen ebeveynlerin sayısı-

nın her geçen gün arttığı günü-

müz dünyasında Müslümanlar, 

ana-babalara ihsan, ikram ve hiz-

meti, Cennet’in kapısını aralayan 

müstesna bir fırsat olarak gör-

mek ve tüm insanlığa göstermek 

zorundadırlar.

Cüreyc’in Öyküsü

Annelere itaatte kusur etme-

me bağlamında Rasûlüllah’dan 

(s.) şöyle bir kıssa nakledilir:

Ebû Hureyre’den: 

Rasûlüllah’ın (s.) şöyle dediğini 

işittim: “İnsanlardan hiçbir ço-

cuk beşikte konuşmamıştır; yal-

nız Mer yem’in oğlu İsa (a.s) ile 

Cüreyc’in arkadaşı konuşmuş-

tur.”

- “Ey Allah’ın Peygamberi! 

Cüreyc’in arkadaşı kimdir?” diye 

sorulunca Peygamber (s.) dedi 

ki:

- “Cüreyc, kendisine ait bir 

manastırda (inzivaya çekilip iba-

det eden) rahip bir kişi idi. Ma-
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nastırının altında barınan bir sı-

ğır çobanı vardı. Köy halkından 

bir kadın da bu çobana gider ge-

lirdi. Bir gün Cüreyc na maz kı-

larken annesi gelip: “Ey Cüreyc!” 

diye seslendi. Cüreyc na mazda 

iken kendi kendine: “Anneme 

mi (cevap vereyim), namazıma 

mı (devam edeyim)?”dedi. Na-

mazını seçmeyi (ona devam et-

meyi) uygun buldu. Sonra an-

nesi ikinci kez ona seslendi. Yine 

Cüreyc kendi kendine: “Anneme 

mi, namazıma mı?” dedi. Nama-

zını seçmeyi uygun buldu. Son ra 

üçüncü kez annesi ona bağırdı. 

Cüreyc: “Anneme mi, namazıma 

mı?” dedi. Yine namazını tercih 

etmeyi uygun gördü. Annesine 

cevap verme yince, annesi (ona 

beddua ederek) şöyle dedi: 

- “Ey Cüreyc! Fahişelerin yü-

züne bakmadıkça, Allah senin 

canını almasın.”

Sonra kadıncağız döndü gitti. 

Bir müddet sonra (sığır çobanı-

na gidip gelmekte olan) o kadın 

(gay rı meşru) doğurduğu çocuk-

la Melik’e getirildi, (dava edil-

di). Melik sordu: “Bu çocuk kim-

den?” Kadın: “Cüreyc’den” dedi. 

Melik yine sordu: “Ma nastırın 

sahibinden mi?” Kadın: “Evet” 

dedi. Melik:

- “Manastırını yıkın ve onu, 

bana getirin” dedi.

Baltalarla manastırına vurarak 

onu yıktılar. Cüreyc’in kolunu, 

boy nuna iple bağladılar ve onu 

götürdüler. Fahişelerin karşısına 

çıkarıldı. Cüreyc fahişeleri gördü 

de gülümsedi. Onlar da, insanlar 

içerisinde Cüreyc’e bakıyorlardı. 

Melik, Cüreyc’e sordu:

- “Bu kadın ne iddia ediyor?” 

Cüreyc: 

- “Ne iddia ediyor?” deyince, 

Melik: 

- “İddia ediyor ki, çocuğu 

sendendir.” Cüreyc, kadına sor-

du:

- “Sen böyle mi iddia ediyor-

sun?” Kadın: 

- “Evet,” dedi. Cüreyc:

- “Bu çocuk nerede?” dedi. 

- “İşte o, kadının kucağında” 

dediler. Cü reyc, çocuğa dönüp 

sordu: 

- “Senin baban kim?” Çocuk: 

- “Sığır çobanı” dedi. 

(Cüreyc’in iftiraya uğradığı anla-

şılınca) Melik dedi ki:

- “Senin manastırını altından 

yapalım mı?” Cüreyc: 

- “Hayır” dedi.

- “Gümüşten yapalım mı?” 

dedi. Cüreyc: 

- “Hayır” dedi. Melik:

- “O halde onu nasıl yapa-

lım?” dedi. Cüreyc: 

- “Onu eskiden olduğu gibi 

yapın” dedi. Melik: 

- “Hangi şeye gülümsedin,” 

diye sordu. Cüreyc:

- “Hatırladığım bir işe. Anne-

min bedduası bana erişti.” dedi. 

Sonra başından geçen hadise-

yi, onlara anlattı.”14

Rasûlüllah’tan (s.), Cüreyc’in 

bu olayı hakkında şöyle buyur-

duğu da aktarılır: “Eğer Rahip 

Cüreyc’in fıkıhtan yana bir bil-

gisi olsaydı; bilirdi ki, anasına 

icabet, Rabbine (nafi le) ibadet-

ten daha faziletlidir.”15

Ana-Babaya ‹taatsizlik Etme! 
Rahmet ve ‹stiğfar Dile!

Peygamberimiz (s.), ana-

babaya itaatsizliği “büyük 

günahlar”dan saymıştır.16 Yine, 

“Bir insanın kendi ana-babasına 

sövmesi (veya lanet etmesi) bü-

yük günahlardandır.” diyen 

Peygamberimize ashab: 

- “Yâ Rasûlallah! İnsan hiç 

kendi ana-babasına söver mi?” 

deyince Rasûlüllah (s.) şu ceva-

bı vermiştir:

“Birinin babasına söver, o da 

onun babasına söver. Adamın 

anasına söver, o da onun anası-

na söver.”17

Ebû Hureyre (r.a.), genç biri-

ne, ana-babaya hürmet ve saygı 

ile ilgili çok ince tavsiyelerde bu-

lunur: 
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“Babanı ismi ile çağırma, 

önünde yürüme, ondan önce de 

oturma.”18

Bir insanın ana-baya karşı gö-

revleri ise şu hadis-i şerifte sıra-

lanmıştır: 

- “Onlara rahmet dilemek, 

- onlar için istiğfar etmek, 

- ölümlerinden sonra ahitle-

rini yerine getirmek, 

- dostlarına ikram-hürmet 

etmek ve 

- onlar üzerinden akraba 

olunanlara karşı üzerine düşe-

ni yapmak.”19

Baba Dostlarını ‹hmal Etme!

Hadiste tavsiye buyrulan 

çok anlamlı bir husus, ana-baba 

dostlarına hürmettir. 

“İyiliklerin en iyisi,  kişinin, 

baba dostu olan kimselere iyilik 

etmesidir.”20 hadis-i şerifi  de bu 

vurguyu daha anlamlı kılar. 

“Baba dostunun hakkını gö-

zet, onunla ilgiyi kesme, yoksa 

Allah nûrunu söndürür.”21 nebe-

vi ihtarına gelince; bugün fert ve 

toplum olarak yaşadığımız bere-

ketsizliklerin temelinde bu gibi 

ihmallerimizi aramalı değil mi-

yiz?

“Şüphesiz, sevgi göstermek 

veraset yoluyla devam eder.”22 

buyuran kutlu Peygamberimizin 

(s.) bu sözünü bir tavsiye olarak 

alıp, ana-baba dostlarıyla ilişki-

lerimizi nesilden nesle sürdür-

düğümüz taktirde sosyal ilişkile-

re nasıl bir bereket ve canlılık ge-

leceğini tahayyül edebiliriz.

Neticeten: Yüce Rabbimi-

zin Kur’ân’da ısrarla birleştiril-

mesini ve/veya kesilmeyip sıkı 

tutulmasını emrettiği rahim/ak-

raba bağlarının (bak: Nisa 4/1; 

Ra’d 13/21) önemini de hatır-

larsak; yakın akrabadan baba 

dostlarına kadar sahip olduğu-

muz fıtri-İslami değerlerin, bu 

ilişkileri parçalayıp (bak: Bakara 

2/27; Muhammed 47/22) toplu-

mu atomize ederek insanları fert 

fert teslim almayı amaçlayan kü-

resel şeytani iğvaya karşı, geniş 

bir ilişkiler ağı içerisinde güçlü 

sosyal direnç merkezleri ve sığı-

naklar, emin limanlar ve sağlam 

kaleler inşa etmeye ne kadar el-

verişli imkanlar olduğu daha iyi 

anlaşılacaktır, vesselam.

(İnşaallah, aile ve akraba iliş-

kilerini önümüzdeki yazılarda 

genişçe ele almaya çalışacağız.)

Ve Duamız

Tevhid’den sonra ana-babaya 

ihsan esasına dayalı İslam toplu-

munu yeniden inşa etme sorum-

luluğunu üstlenmesi gereken 

Müslümanlar olarak, Allah’ın 

rahmet ve inayetine nail olmak, 

gerçek huzura ve sükuna kavuş-

mak ve bu bilinci gelecek nesil-

lere de taşımak için şöyle dua et-

meliyiz:

“Rabbena’ğfi r-lî ve li-

vâlideyye ve li’l-mü’minîne yev-

me yegûmu’l-hisâb: Rabbimiz! 

Hesap görülecek günde, beni, ana 

babamı ve inananları bağışla.” 

(İbrahim 14/41)

 “Rabbi evzı’nî en eşkura 

ni’meteke’lletî en’amte ‘aleyye 

ve ‘ala valideyye ve en a’mele 

sâlihan terdâhu ve aslih lî fî 

zürriyyetî, innî tübtü ileyke ve 

innî mine’l-müslimîn: Bana ve 

anne babama verdiğin nimetlere 

şükretmemi, senin razı olacağın 

salih amel işlememi bana ilham 

et. Neslimi de salih kimseler yap. 

Şüphesiz ben sana döndüm. Mu-

hakkak ki ben sana teslim olan-

lardanım.” (Ahkâf 46/15)
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Işık YANAR

Nuri Pakdil ve 
İçdenetim

Giriş

Yazarların yazıyla olan ilişki-

lerini belirleyen öncü bazı saik-

ler bulunmaktadır. Bu saikler, 

yazarın yazma bilincini, yazınsal 

serüvenin başında belirleyebildi-

ği gibi, zamanla da ortaya çıka-

bilir. Birincisinde amaç, düşün-

sel bazı sorumlulukların izlerini 

taşır. Bu sorumluluklar giderek 

hayatı daha fazla kuşatan mara-

zi tutum ve davranışlara sebe-

biyet verebilir. Bu sebebiyetin 

oluşma süreci ise yazarın dün-

yayı, metinleriyle kuşatmasın-

da yaşadığı sorunlardır. Böylece 

yazınsal süreç, ya kesin bir tavır-

la yazıya gösterilen tepki şekline 

dönüşür ya da ruhsal olgunluk-

la yazar, süreci benimser, daha 

edebi bir yönelim içerisine girer. 

İkincisinde ise, eserlerin top-

lamından ortaya çıkan poetik 

sonuç söz konusudur. Eserlerin 

tamamına sirayet eden duyarlı-

lıklar bir bütün hâlinde ele alı-

nabilir. Onlara dair ortaya atılan 

ana fikirlerin izleri, bazen güç-

süz bir biçimde kendisini gös-

terse de, bütün eserlerde sürü-

lebilir.

Nuri Pakdil metinlerinde ise 

bu iki yönelim de görülebilir. 

Fakat ağırlığı hissedilen birinci 

yönelim yani düşünsel sorumlu-

luk çerçevesinde yazıyla kurulan 

ilişkidir. Bundan dolayı edebilik, 

sorumluluğun altında kalabi-

lir. Batı Notları ve Bir Yazarın 
Notları gibi bazı kitaplar, okur 

zihninde daha çok yankılanır. 

Bunun yanında ve buna bağlı 

olarak, Pakdil’in hemen hemen 

tüm metinlerinde bu sorum-

luluğun izlerini görmek olası-

dır. Yazar, hayatın akışına ken-

disini nadiren bırakır. Bu dene-

tim mekanizması o kadar geli-

şir ki, yazar onu yepyeni, hesap-

lanmamış birçok duruma uyar-

lar, onun yardımıyla kendisi-

ni sınar, çevresindekileri uya-

rır. İşte bu denetim mekaniz-

ması Pakdil metinlerini bir yan-

dan edebi olmaktan uzaklaştı-

rır diğer yandan, sadece ona ait 

kılar ve bu da edebi bir kriterdir. 

Bu zorunlu bir süreçtir. Çünkü 

Pakdil’in yazıyla ilişkisinde 

ortaya çıkan bu bilinç, onun 

metinleriyle okurun zihni ara-

sında bazı gerilimlere işaret 

eder. Bunların başında, yukar-

da belirttiğim yazara ait olan 

alan, her zaman işaret edildiği 

gibi algılanmaz. Böylece metin-

ler belirli bir okur için yazılmış 

olur. Buna ek olarak, sorumluluk 

bilinci, metinler üzerinde aşırı 

denetimi mümkün kılar. İşte 

bunu içdenetim olarak adlandı-

rabiliriz. Makale bu iç denetim 

üzerine iki sebep ileri sürüyor. 

Birincisi, İrade ve Olum arasın-

daki ilişki çerçevesinde kurulu-

yor, ikincisi ise iradeye bağlı ola-

rak dün-

yayı ve 

hayat ı 

bütün-

c ü l 

o k u m a 

konusunu 

irdeliyor.

Nuri Pakdil



60 Umran OCAK 2011

KÜLTÜR SANAT

1. ‹rade ve Olum

Olum, dünyanın hâli ve var-

dığı zamanla ilişkilidir. Olum’un 

tanımlanmasında, öncesi ve son-

rası, nasıl bir bağlama oturdu-

ğu analiz edilebilir. Fakat şunu 

hatırdan çıkarmamak gerekir ki 

olumun bir bütün olarak ele 

alınmasında yazarlar, fikirlerini 

belirli bir şablon üzerine oturt-

mazlar. Bu şablonlar iyi ve kötü, 

güzel ve çirkin gibi kanılardan 

oluşan düşünce şekilleridir. İşte 

bu noktada olumcu yazar, ona 

dair fikrini açık açık yazmak yeri-

ne durumu tespit edip yorumu 

okura bırakır. Yazar metne bir 

yazar olarak yorumlarıyla kat-

kıda bulunsa bile bu, durumun 

veya olumun okurun zihninde 

çok net bir şekilde belirmesini 

sağlamak içindir. Olumcu yazar 

çok genel ruh hâlleriyle tanımla-

nabilir. Bu tanımlar, karamsar, 

kuşkucu, kötümser veya iyimser 

gibi sıfatlardan oluşur. Bu sıfat-

lar metnin genel havasını anla-

mak bağlamında da kullanıla-

bilir. Yine aynı şekilde kasaba-

yı, köyü, şehri veya belirli bir 

sınıfı anlatan olumcu yazarlar 

da söz konusudur. İradeci yazar 

ise durumu tespit etmekle kal-

maz onunla hesaplaşma yoluna 

gider. Bu hesaplaşma ya direk 

ya da dolaylı yoldan yani olum-

cu yazarlardaki gibi gerçekleşe-

bilir. Bu farkı belirleyen ise yaza-

rın zihni dünyasının oluşumun-

daki hayaletler ve kişilik özellik-

leridir. Bu hayaletler ve özellik-

ler, yazarın içdenetiminin şidde-

tini de tayin eder. 

İradeci yazarların bazı ayırt 

edici özellikleri vardır. Onlar, 

geleceği tasarlamaya hazırla-

nan mühendislere, daha güzel 

bir dünyanın kurgulanması 

için ütopyalar kuran felsefeci-

lere benzerler. Bu özelliklerden 

dolayı dünyayı olduğu gibi algı-

larken, başka bir dünyanın onla-

rı ayartmasına müsaade eder-

ler. Başka bir dünyanın müm-

künlüğü neticesinde metinleri-

ni kurarlar. Bu anlamıyla metin, 

yazarı hayalindeki kurguya ulaş-

tıracak olan en önemli unsur-

dur. Bu araçsallık eğer, bir siyasi 

parti neticesinde olursa bir par-

tizanlık, militanlık söz konusu-

dur. Edebiyat bağlamında ise 

çeşitli yansımaları söz konusu 

olur. Ütopya kurmak ya da ter-

sinden ütopyanın gerçekleşme-

si için her şeyin daha kötü-

ye gittiğini gösteren tersütop-

yalar kurmak bunlardan bazı-

larıdır. Edebiyatçıların büyük 

kısmı, metinlerinde az ya da 

çok iradeci tavır benimserler. 

Bunun şiddeti, dünyayı oldu-

ğundan daha iyi bir hâle getir-

mekle neyin kastedildiğiyle ilgi-

lidir. Burada ortaya çıkan muha-

lefet tarzı, siyasi yapıyı, bu siya-

si yapının bir kısmını, bir uygu-

lamanın düzeltilmesini hedefle-

yebilir. Diğer taraftan, bazı yazar 

ve düşünürlerin uzlaşmaz onto-

lojik muhalefeti söz konusudur. 

Bu yazarlardan birisi de hiç şüp-

hesiz Nuri Pakdil’dir. İradeci bir 

yazar olarak Pakdil, mevcutla 

uzlaşmaz ontolojik muhalefet 

yürütür.   

İşte bu nedenden dola-

yı Pakdil’in metinlerinde adı 

çeşitli sözcüklerle belirginleşen 

bir ütopyanın hayaleti dolaşır. 

Bu sözcüklerin insanın özüy-

le ilişkili ontolojik mahiyeti var-

dır. Dolaysız, alegoriyi dışlayan 

direk anlatımı dolayısıyla bu 

hayalet, metnin edebiliğini tar-

tışmalı hâle getirir. Diğer taraf-

tan bu hayalet, hayatın içerisin-

deki kimi olayların, görüntüle-

rin arkasında gizli olduğundan, 

zorunlu olarak edebi bir karak-

tere sahip olur. İradeci olması-

nın işaretleri, yukarıda bahset-

tiğim açık bir ereğe sahip olma-

sında, bir amaç olarak edebi-

yatı erek için dolaylamasında 

gözlemlenebilir. Hayata dair her 

gözlem onu, ereğin mutlaklı-

ğına sürükler. Kendisini böyle 

bir erek için yeniden kurgula-

mış gibidir. Kurgunun bozulma-

sına asla izin vermez. Hayatın 

her ayrıntısını onunla ilişkilen-

dirir. Ama bu ilişki dolaysızdır, 

direktir. Böylece karşımıza çıkan 

tablo, bir amaç için kendisini 

dolaylayan bir adam, bu kurgu-

lanmış adamın hayatı direk ola-

rak yorumlamasıdır. 

Yazınsal irade ile düşünsel 

iradenin yazıya yansıması anla-

mında çok önemli bazı özellikle-

re de sahiptir. Sahihlik, sorum-

luluk ve gerçekliğin bir cemaat 

için toplanmaya zorlanması bu 

özelliklerin en önemlilerinden 

bazılarıdır. 

2. Bütüncül Bakış 

Bütünlük, ister epik mede-

niyetlerin tanımlanmasında kul-

lanıldığı gibi insanın güçsüzlü-

ğünden kaynaklı tabiat okuma-

larında olsun; isterse de modern 

dönem ütopyacıların ideolojik 

bir dünya özleminde görüldü-

ğü şekliyle olsun, insanın evren 
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tasavvurundaki temel bir ilkenin 

dünyayı biçimlendirmesi olarak 

ele alınabilir. Bu ilke, kendi içe-

risinde alt bölümlere ayrılarak 

keşfedilen dünyayı doğru ya da 

yanlış olarak sürekli anlamlan-

dırabilen bir “coşkudur.” Aynı 

zamanda kendi içerisinde kal-

dıkça güçlenen, diğerini anla-

mada ve adlandırmada, belirle-

yici gücü elinde bulundurabi-

len, maddi dünyayı biçim-

lendiren ruhtur. Bu ruhun 

ölümü, modern zamanlara 

kadar, bir başka bütünlüklü 

ruhun esaretinden kaynakla-

nırdı. Fakat modern zaman-

larla beraber, bütünlüklü 

medeniyetler, daha derinde-

ki bir olguyla tarih ve top-

rakla bağlarını güçlendirerek 

parçalara ayrılmışlardır. Batı 

medeniyeti bir bütün ola-

rak kalabilmek için “ötekini” 

icat etmiş, birkaç yüzyıl öte-

kinin algılanma biçimlerini 

düzenleme gayreti içerisinde 

olmuştur. Bu anlam biçim-

lerinin yıkılması elbette öte-

kinin gerçekten, maddi ola-

rak gelişiyle mümkün ola-

bilirdi ki son on yıl sanırım 

bu öteki, Batı medeniyetinin 

kapısını çalmaktadır. 

Batı medeniyeti dışında 

kalan toplumlar, kendilerine ait 

bir bütün oluşturmaya çalıştı-

lar. Rusya ve Türkiye özelinde 

bakıldığında bu kendilik vurgu-

su ulus devleti zorlayan başka 

bazı yaklaşımları da söz konu-

su etmiştir. Daha kuşatıcı bakan 

ve Avrupa merkezli siyasi yapı-

nın karşısında yer alan toplum-

larda birçok bütünlüklü yazar 

yetişmiştir. Bütüncü yazarla-

rın özelliklerini üç ana madde-

de özetleyebiliriz: Birinci gurup-

ta, siyasi düşünce itibariyle ya 

bir düşünürün takipçileri ya da 

bir estet olarak yeni bir siyasi 

düşünce hedefleyen edebiyatçı-

lar yer alır. Bunlar, günlük siya-

sete zaman zaman dahil olurlar. 

Bazen siyasi örgütlenme biçimi 

olarak parti kurmayı bile düşü-

nebilirler. Nuri Pakdil’in bütün-

cü özelliği tam olarak bu gurup-

ta görülmez.

İkinci gurupta, dünyayı 

insan merkezli yeniden kurgu-

layan yazarlar vardır. Bu kurgu 

insanın algılayış biçimlerindeki 

farklılıklara işaret eder. Dünyayı 

yorumlamak noktasındaki bu 

farklılık sınırlı bütünlüğü işa-

ret eder. Zaman, mekân, kader, 

kent, kasaba gibi bütün içeri-

sindeki parçalardan yararlanarak 

bütünlüğe ulaşırlar.

Bir başka bütüncü yazar türü 

ise dikkatini nadiren bütünün 

içerisindeki parçalara yönelt-

se de, resmin tamamını, insan 

ve dünya bağlamında yeniden 

yorumlamak, memnuniyetsiz-

liğini direk bir şekilde belirt-

mekle ilgilidir. Nuri Pakdil’i bu 

yazarlar içerisinde tanımlayabi-

liriz. Çünkü aklın alabildiği her 

noktada dünyayı yeniden kur-

gulayıp okumaya çalışan bir 

bakış açısı vardır. 

Bu bakış açısının onun 

metinlerindeki izleri-

ni şu şekilde açıklayabili-

riz: Birincisi, Pakdil’in her 

metni, kitapları içerisindeki 

her bölüm sanki yazarın yaz-

dığı son cümlelerden oluşu-

yor gibidir. Bu his, aslında 

yazarın her metnin bitimiy-

le öldüğü, bir başka metin-

le yeniden doğduğu yönün-

deki histir. İkincisi, metin-

lerinin manifestovari havası-

dır. Bu özellik, okura soru-

lan sorular, devrik cümle-

lerle okurun zihnini metnin 

bir parçası olmaya zorlayan 

kimi özelliklerle de güçlen-

mektedir.

Bütüncül bakış açısı iti-

bariyle Nuri Pakdil’in diğer estet 

şahsiyetlerden ayrılan en önemli 

özelliği, kesinlikle hayatın “hoş 

noktası” merkezli metinler kale-

me almamasıdır. Bunun nede-

ni belki bu metinleri avami bul-

duğundan ya da resmin daha 

büyük kısmını görmek iste-

mesinden kaynaklanabilir. Bu 

nokta nazarıyla, metinlerinde-

ki iç tutarlılıktan bir sapma söz 

konusu değildir. Oluşturduğu 

düşünsel evin dışına kesinlik-

İradeci yazarların bazı ayırt 
edici özellikleri vardır. Onlar, 
geleceği tasarlamaya hazırla-
nan mühendislere, daha güzel 
bir dünyanın kurgulanması 
için ütopyalar kuran felsefe-
cilere benzerler. Bu özellik-
lerden dolayı dünyayı oldu-
ğu gibi algılarken, başka bir 
dünyanın onları ayartmasına 
müsaade ederler. Başka bir 
dünyanın mümkünlüğü neti-
cesinde metinlerini kurarlar. 
Bu anlamıyla metin, yazarı 
hayalindeki kurguya ulaştıra-
cak olan en önemli unsurdur.
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le adımını atmaz Pakdil, ama 

göz atabilir. Bu göz atışlar ise, 

eve bağlılığını artırır. Bu yönüy-

le, kamuya dair fikri de, tekil bir 

bakış açısı içerisinde şekillenir.

Bu bütüncül bakış açısını 

oluşturan en önemli özellik ise 

şöyle özetlenebilir: Pakdil, özcü 

bir yazar olarak, mevcut bütün 

dünyayı dışlayan ontolojiye 

sahiptir. Dünya, varoluşçuların 

iddiasındaki gibi total anlam-

sızlığı ancak, Tanrı tarafından 

verilmiş insani öze sahip çık-

tığı kadar öteleyebilecektir. Bu 

özü ifade etmeye çalışan Pakdil, 

tiyatrolarındaki diyaloglar hariç, 

daima “Ben” anlatıcı kullanır. 

Fakat bu ben, aynı zamanda 

reel bendir, yani Pakdil’in ken-

disidir. Bu ben, birçok romanda 

gördüğümüz gibi, yazarın başka 

bir ben olmasıyla ilişkilendirile-

meyecek kadar gerçektir. Çünkü 

hayatından birçok kaydı ihti-

va eder. 

Bütüncül bakış açısını koru-

mak için yeni kelimeler ve deyiş-

ler kullanır. Hatta belki haya-

tın akış hızına öykünen nokta-

sız ve virgülsüz metinler kale-

me alır. Bu anlar sadece harf-

sel tanıklık olarak da görülebilir. 

Özellikle kendisine has, içeri-

sinde bulunduğu durumu ifade 

etmek için kullandığı sıfatlar en 

ilginçleridir. 

Bu sıfatlarla birlikte, bugün 

bizim de kullandığımız, hatta 

birçok politikacı ve farklı görüş-

teki gazeteci tarafından kullanı-

lan “biat”, “ins”, “ahid” gibi söz-

cükleri, kavramsal bağlamı göz 

ardı etmeden cesurca kullanmış 

ve yaygın hâle getirmiştir. İrade 

göstermenin bazen, anlaşılma-

sı gereken şeyleri değil de, anla-

şılma yöntemlerini de değişti-

rebildiğine kanıt olarak gösteri-

lebilir. Tıpkı, “sınıf”, “yabancı-

laşma”, “emek” gibi sözcüklerin 

zamanla dilimize zihnimize yer-

leşmesi gibi.

Sonuç:

Pakdil’in içdenetiminin, yazı-

yı da aşan boyutu, elbette edebi 

efsanelere konu olabilecektir. 

Fakat yazıya yansıyan kısımları 

göz önünde bulundurulduğun-

da, metinlerinin belirli sorum-

luluk alanlarının dışına pek çık-

madığını görürüz. Bu aslında, 

hiç çıkmak istemediği anlamı-

na gelmez, ama bundan nadi-

ren ayrılır. Tarihi bir sorum-

luluğa sahip olduğu düşünce-

si onun metinlerini biçimlendi-

ren ve şekillendiren unsurdur, 

fakat diğer taraftan bu sorum-

luluğun yükünden, onun zihni-

ne yerleştirdiği savunma kate-

gorilerinden kurtulma deneme-

leri, bazen şiirlerinde kendisi-

ni açıkça gösterir. Aslında bu 

yük, hem yazınsal anlamda onu 

vareden bir hakikat diğer taraf-

tan, başkaları tarafından önem-

senmeyen bir ayrıntı olarak 

kalabilme riskini de içerir. Bu 

gerilimi fark etmeme ihtimali-

nin olmadığını düşünüyorum. 

Çünkü, sorumluluk ile yazı ara-

sına koyabildiği mesafe ve ona 

inandığı kadar yazıya sarılması 

bu anlamda ikiz düşünceler ola-

rak ortaya çıkmaktadır. Pakdil’in 

içdenetiminin yazıya yansımala-

rının en önemli özelliklerinden 

birisi de, onun gazete yazısı ya 

da siyasi içerikli güncel yazılara 

özenmemesi, daha çok varoluş 

bağlamında edebi, bazen felse-

fi metinler kaleme almasıdır. Bu 

anlamıyla metinler, insanı, dün-

yayı ve hayatı güncel yorumlar-

dan daha farklı değerlendirmesi-

ne yol açar.

Son olarak, özcü olarak 

adlandırabileceğimiz, insa-

nı kavrayış noktasında farklı-

lıkları vurgulayarak bir edebi 

poetika belirleyen yazarlar içe-

risinde en güçlü iç denetime 

sahip olanlardan birisi olarak 

Nuri Pakdil’i konumlandırma-

mız yanlış olmaz. Bu tür yazar-

lar zamanla ideolojiler üstü bir 

bakış açısına sahip olurlar, buna 

bir tür olgunlaşma dönemi deni-

lebilir. Daha olumcu bir çizgi 

içerisine girerler. Fakat gördü-

ğümüz kadarıyla Pakdil’de böyle 

bir çizginin oluşmadığını gör-

mekteyiz. Aslında o keskin dik-

katini biraz daha olumcu çizgi-

ye yerleştirse, bir başka Pakdil’i 

okumamız mümkün olabilecek-

tir. Ama yukarda da belirttiğim 

gibi bu bütünlüklü bakış açı-

sında en ufak sapma yoktur. Bu 

durum bazı yazarları yadırgata-

bilir. Bu yazarlardan birisi ola-

rak, bu bakış açımız, kesintisiz 

bu bütünlük karşısında saygıya 

dönüşmektedir.
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Dipnotlar
1   Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl 

Kısakürek Kültür Merkezi’nde,  23 
Ekim 2010’da yapılan “Düşünen Kalem 
Nuri Pakdil” sempozyumunda sunulan 
bildirinin metnidir.
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Asım ÖZ

Siyasal İstiareler’de 
Bölük Pörçük Hatıralar 

K imi yazılarında, gerek 

okumalarından gerek 

izlenimlerinden gerekse 

yaşantı ve gözlemlerinden oluşan 

anısal anlatımlara yer verdiği bili-

nir Rasim Özdenören’in. Çoğu 

zaman, muhtemelen okurlarının 

da paylaşmış olacağı kişisel dene-

yimlere başvurur ve çoğunlukla 

da kişisel düşünce ve eylemi yön-

lendirme işlevi görecek sonuçla-

ra varmaya çalışır. Özellikle tele-

vizyon ve radyo programların-

da anılarını yoğun biçimde anla-

tan Özdenören’in anıları konu-

sunda düşünce tarihçisi Kurtuluş 

Kayalı, Rasim Özdenören üzeri-

ne kaleme almış olduğu “Rasim 

Özdenören Denince Aklıma 

Gelen”  adlı yazısının bir yerin-

de şu belirlemeyi yapar: “Bir de 

çok güzel,  anı tadında metin-

lerini okudum. Belki fazla sayı-

da yok, ya da  ben bilmiyo-

rum. Bunlardan biri Hece der-

gisinin Sezai Karakoç sayı-

sında olanı. Onun benzerini 

ve belki de daha gelişkin ola-

nını hâlâ metinleri basılmayan 

bir sempozyumda kendi sesin-

den dinledim.”1 Kayalı’nın kas-

tettiği sempozyum büyük ola-

sılıkla Kahramanmaraş’ta Sezai 

Karakoç’la Kırk Saaat adıyla 

düzenlenen ve 2006’da  bildiri-

leri yayımlanan sempozyumdur. 

Özdenören ise  “Anı ve Tarih” 

başlıklı yazısında anılarını yazma 

hevesi duymadığını ve onla-

rı  “bölük pörçük orda burada 

anlattığını ya da yazdığını”, “ama 

oturup onları bir kitap halinde 

yazmayı düşünmediğini” belir-

tiyordu. Bu durumun sebebinin 

ne olduğunu tam olarak kestire-

miyor olsa da şu ihtimalli cüm-

leyi kurmadan edemez: “Belki 

onları sistemli biçimde yazma-

ya kalkıştığımda, gerçekliğe ne 

kadar sadık kalmaya kararlı olur-

san ol, onu gene de yeniden inşa 

etme olayıyla karşı karşıya kalı-

yorsun. Bu durum herkes için 

geçerli. Anlatılanlar, senin anlat-

tığın çerçevenin içinde yeni bir 

anlam kazanıyor.”2 

Rasim Özdenören’in edebiyat 

dünyası odaklı anıları yanında Rasim Özdenören
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yazdıklarında özellikle son kitabı 

Siyasal İstiareler (2010)’de genel 

olarak siyasal hafızası, kimi ter-

cihleri belirgin olarak öne çık-

makta ve belleğinin yardımıyla 

yakın tarihe ilişkin geniş ilmek-

li bir ağın oluşmasını sağlamak-

tadır. Ama kitabın bu yönünün 

önemli ölçüde dikkat çekmedi-

ği görülmektedir. Ellinci sanat 

yaşını tamamlamasından sonra 

Rasim Özdenören’e  karşı oluşan 

törensel ilginin onun yazdıkla-

rına ilişkin olarak izlenimciliğin 

ötesinde bir ilgiye  dönüşmeyi-

şinin de payı var bu fark edeme-

me hâlinde. 

Dile getirdiği kültürel sorun-

lar, aktardığı tarihsel olaylar, kişi 

değerlendirmeleri Türk toplu-

mu içinde değindiği stereotip-

ler bir bakıma Cumhuriyet dev-

rinin siyasal ve kültürel söyle-

minin sınırlarının ötesine geçme 

azmi içindedir. Böylelikle bir 

bakıma bölük pörçük anılar için-

den bir siyasal perspektif oluş-

turmakta ve tarih yazmaktadır. 

Kuşkusuz onun yazdığı bu tarih, 

tarih disiplininin yazdığı tarih-

ten farklılaşmakta ve sözü edilen 

geçmişe büyük ölçüde bir öznel-

lik ve yaşanmışlık dozu katmak-

tadır. Siyasal olaylar yorumlanır-

ken yazılmış olmaları yönüyle de 

tarihin her zaman şimdiki zaman 

da yazıldığını ve geçmişi araş-

tırmamızı sorgulama, dönemle-

re, kuşaklara, toplumun geçirdi-

ği dönüşümlere ve kolektif belle-

ğin güzergâhlarına göre değiştiği-

ni ortaya koyar. Örneğin bu kita-

bında yer alan Amerika’ya ilişkin 

anlatımları sadece Turgut Özal 

çevresinde dönerken başka yer-

lerde anlattıkları tamamen kültü-

rel içerikli bir yönelime sahiptir.

Demokrat Partili Yıllara 
‹lişkin Anılar

Yaşadıkları ve hatırladıkları 

üzerinden kimi zaman kayıt 

düşmek için kimi zaman da 

hesaplaşmak için anılarını aktarır 

siyasi yazılarında Özdenören. 

Çarşaf simgesi üzerinde dışlaşan 

zihniyet meselesi “Çarşaf” 

yazısında kırklı ve ellili yıllarda 

çarşaf üzerinden yürütülen 

iktidar mücadelesi kimi zaman 

öğrendikleri kimi zamanda 

kendi gözlemleri üzerinden 

anlatılır:  “Bu mesele 1950’li 

yıllarda da konuşuluyordu. 

Ve o yıllarda sokaklarda çarşaf 

giyenlerin vebali iktidar partisi 

DP’ye yükleniyor ve hesap ondan 

soruluyordu. Çünkü ‘40’lı yıllarda 

çarşafla amansız bir mücadeleye 

girişilmişti.(…)  İmdi, 1930’lu, 

‘40’lı yıllarda bu ülkenin bazı 

kadınları için çarşaf, giyimlerden 

bir giyim konumunda dururken; 

düzenin bekçiliğine soyunmuş 

olanlar onu bir tür totem olarak 

kabul ediyordu. Giyen kadının 

da çarşafı fetiş haline getirmiş 

olduğu farz ediliyordu. Ve güya 

kadını o fetişten kurtarmak için 

ona saldırıyorlardı.” 

CHP içinden çıkan ve buna 

mecbur olmamasına karşın 

CHP’nin altı okunu benimseyen 

DP iktidar olduğu yıllarda CHP 

tarafından İslamcılara özgürlük 

getirmekle suçlanmıştır.  Bunun 

bir örneği olarak çarşaf karşıtlığı 

ve irtica CHP tarafından 

aydınların ve bürokrasinin 

çıkarlarını korumak için sıklıkla 

dile getirilmiştir. DP ise CHP’nin 

sahiplendiği bu söylemi yer 

yer kullanmıştır. O bakımdan 

CHP ağırlığı altında DP’nin 

İslam ve İslamcılara ilişkin kimi 

tavırları doğru biçimde ortaya 

konulamamıştır. Özdenören’in 

anıları satır aralarında bu durumu 

ortaya koymaktadır:

“Yılgınlık” yazısında belli 

yapıp etmelerinden dolayı 

korkutulan insanların durumunu 

ellili yıllar içinden anlatır: “Bizim, 

kendimizin farkına vardığımız 

1950’li yıllar, ideolojik açıdan, 

bir bakıma toplumun tam da 

ikiye ayrıldığı döneme rastlıyor. 

Ondan önceki ‘40’lı yıllar, bizim 

ilkokula gittiğimiz dönem... milli 

şefin faşist baskısının öne çıktığı 

bir çevrimden geçilmişti. ‘50’li 

yıllarsa, bir yandan, kimliğini 

Müslüman olarak açıklayanların, 

bir yandan da kendini sosyalist 

veya komünist diye görenlerin 

kovuşturmaya uğratıldığı, dahası 
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■ Siyasal İstiareler

birine “komünist” demenin 

hakaret sayıldığı veya birine 

Müslüman demenin “mürteci” 

demeyle eş tutulduğu bir süreçti. 

Devrimlerin tutan ve tutmayan 

diye yaftalanması da o döneme 

mahsus özelliklerdendir. Bu 

ayrımla Cumhuriyet devrimleri 

üzerine bir değerlendirmede 

bulunulmak isteniyordu, ama 

olmadı...”

Bölük pörçük anılarda dikkat 

edilmesi gereken bir nokta 

olarak eğitim yıllarına ilişkin 

anekdotlar üzerinde durulabilir. 

Cumhuriyet’in henüz otuzlu 

yaşlarını sürdürdüğü, yani 

daha ilk gençlik yıllarında Türk 

gençlerinin,  eğitim sürecinde 

bazı düşmanlıkları benimsemekle 

yetiştirilme durumunu hatırlar 

ve hatırlatır  “Düşman” 

yazısında: “Malatya’da, ilkokulun 

dördüncü sınıfında okurken, 

öğretmenimiz, sırayla tek tek 

her birimize şu soruyu sorardı: 

“En büyük düşmanın kim?” Bu 

soruyu ilk kez işittiğimizde, 

bütün sınıf afallamış, ne cevap 

vereceğimizi bilememiştik. Kimi 

komşusunun oğlunu göstermiş, 

kimi hayali düşman icat edip 

bir şeyler gevelemişti. Fakat 

sonunda öğretmen, sorunun 

cevabını kendisi vermiş ve en 

büyük düşmanımızın “Moskof” 

olduğunu söylemişti. Ondan 

sonraki günlerde ilk dersimizin 

ilk saatlerinde, öğretmenin 

sorduğu bu sorunun cevabını 

vermekle yükümlü tutulmuştuk. 

Öğretmen, sert bir edayla 

soruyordu: “En büyük düşmanın 

kim?” Öğrenci, iki eli kalçasına 

yapışmış halde, dimdik ve hazır 

ol vaziyetinde, aynı sert ifadeyle 

cevap veriyordu: “Moskof!” 

Eğer bu seste bir mülayemet 

hissedilirse, ses tatmin edici bir 

volüme ve sertliğe ulaşıncaya 

kadar aynı kelime tekrarlatılırdı. 

Sonra Maraş’ta, lise 

sıralarındayken askerlik 

dersimize gelen bir binbaşı, 

sınıfımıza aynı soruyu yöneltti. 

Sınıfta, soruya muhatap olan 

herkes kendine göre bir düşman 

icat edip cevabını verdi. Sıra bana 

geldiğinde, ben şerbetliyim ya, 

tereddütsüz cevabı yapıştırdım: 

“Moskof!” Binbaşı bir an 

tereddüt etti, benim cevabımda 

düzeltilecek bir şeyler arar 

gibiydi, ama vazgeçti ve sınıfa 

hitaben dedi ki: “Sizin en büyük 

düşmanınız Nazım Hikmet’tir!” 

Ve sebebini de açıkladı: “Çünkü 

en büyük Türk düşmanı 

odur!” Bu olaylar 1950’li 

yıllarda geçiyordu. “Türk oğlu 

düşmanını tanı!” türü sloganların 

revaç bulduğu yıllardı.” Benzer 

anlatımlar “Yılgınlık” yazısında 

şöyle tekrarlanır: “Malatya’da 

ilkokulun dördüncü sınıfını 

sürerken, öğretmenimizin 

öğrettiği bir sloganı sınıfça 

bağırarak söylemek zorunda 

bırakılmıştık. Öğretmen 

sorardı: “En büyük düşmanın 

kim?” Bu soruyu ilkin teker 

teker ayağa kalkarak ve bize 

öğretilen kelimeyi tekrarlayarak 

cevaplandırırdık: “Moskof!” 

Sesimizi öğretmenin hoşuna 

gidecek ölçüde yüksek tutmamız 

gerekiyordu, aksi takdirde 

gerekli volüme ulaşıncaya kadar 

bağırtılırdık. Sonra da sınıfça: 

“Moskof!” diye bağırırdık. 

Lisedeyken, bu kez Maraş’ta, 

bir başka dersimizde, benzer bir 

muameleye tabi tutulmuştuk. O 

dersin hocası da, bize, en büyük 

düşmanımızın, daha doğrusu en 

büyük Türk düşmanının Nazım 

Hikmet olduğunu öğretmişti. 

Türk Parasını Koruma kanunu, 

Atatürk Aleyhine İşlenen 

Rasim Özdenören’in edebiyat dünyası odaklı anıla-
rı yanında yazdıklarında özellikle son kitabı Siyasal 
İstiareler (2010)’de genel olarak siyasal hafızası, kimi 
tercihleri belirgin olarak öne çıkmakta ve belleği-
nin yardımıyla yakın tarihe ilişkin geniş ilmekli bir 
ağın oluşmasını sağlamaktadır. Ama kitabın bu yönü-
nün önemli ölçüde dikkat çekmediği görülmekte-
dir. Ellinci sanat yaşını tamamlamasından sonra Rasim 
Özdenören’e  karşı oluşan törensel ilginin onun yaz-
dıklarına ilişkin olarak izlenimciliğin ötesinde bir ilgi-
ye  dönüşmeyişinin de payı var bu fark edememe 
hâlinde.” 



KÜLTÜR SANAT

66 Umran OCAK 2011

Suçlar kanunu gibi kanunların 

çıkartılması da o döneme rastlar. 

Çok geçmeden fakülte başladı ve 

derken 1960, 27 Mayıs ihtilali... 

o ihtilalin akla zarar Yassıada 

mahkeme süreci...”  

Okuma deneyimlerine de rast-

lanır bu anılarda: Adolf Hitler’in 

Kavgam kitabını okuma süreci 

ve bu kitabın mütercimi Hüseyin 

Cahit hakkında şunları yazar: “Bu 

kitabı ben, üniversiteye baş-

ladığım yıllarda, 1958 veya 

‘59’da okumuştum. Çeviri, 

o tarihte henüz yeni ölmüş 

olan (sanıyorum 1957’de) 

Hüseyin Cahit Yalçın’a aitti. 

Sararmış kalın yapraklı, 

okkalı bir kitaptı. Ve yayın 

tarihi de 1939’du. Çevirinin 

Hüseyin Cahit’in imzasını 

taşıyor olması şimdi oldu-

ğu kadar, o zaman da mera-

kımı celp etmişti. Bunda bir-

çok faktör iç içe geçmiş ola-

bilir. Mesela Hitler’in en şaşa-

alı dönemini yaşıyor olma-

sı, İkinci Dünya Savaşı’nın 

başlaması veya başlayacağına 

ilişkin çok alametlerin belir-

mesi, Hitler’in o günkü şöh-

retinin göz önünde bulun-

durularak böyle bir kitabın 

çok satanlar arasında yer ala-

cağının tahmin edilmesi vb. 

Gene de bütün bunlar, çevire-

nin imzası üzerinde bir açık-

lık sağlamaya yetmiyordu. Belki 

biraz da biz, bu imzayı gözümüz-

de büyütüyorduk. Nasıl olmasın 

ki, Hüseyin Cahit, adını, eserle-

rini Türkçe ve edebiyat kitapla-

rımızda okuduğumuz, sınavla-

rımızda hakkında soru sorulan 

Servet-i Fünun edebiyatımızın 

önde gelen adlarından biriydi.

Hüseyin Cahit öldüğü sırada 

Ulus gazetesinde baş yazı yazı-

yordu. Belki de bu yüzden, onun, 

Hitler’in imzasını taşıyan bir kita-

bı çevirmiş olmasını yadırgıyor-

duk. Ulus gazetesi, çünkü, bizim 

o günkü lise yıllarımızda (15-17 

yaşlarımızı sürdüğümüz yıllarda) 

CHP’nin, dolayısıyla devrimlerin 

sesi ve sözcüsü mesabesindeydi. 

Hitler’in adıysa kargışlanıyordu. 

Tabii o zaman Türkiye’nin de tek 

parti hegemonyasında totaliter, 

diktatoryal, faşizan bir rejim için-

de bulunduğunu aklımıza bile 

getirmiyorduk. Okulda öğren-

diklerimizin bizim için kelime-

nin tam anlamıyla bir nass, bir 

dogma, bir tabu ve fetiş haline 

gelmiş olduğu aklımızın ucun-

dan bile geçmiyordu. Bu ilişkiyi 

ancak bu günden geriye baktığı-

mızda kurabiliyoruz.” Onun bu 

eser özelinde yazmış oldukları 

Özdenören’le ilgili yazılarda pek 

farkında olunmayan dönüşüm 

sürecini de ortaya koyar.  CHP’li 

bir ailede doğup büyümüş olma-

nın yanında eğitim hayatında da 

bu anlayışın uzun süre etkisin-

de kalan Özdenören’in anlat-

tıkları onun ayrı ayrı kültürel 

ve politik bağlamlar içinden 

geçerek bilincini oluşturdu-

ğunu düşünme imkânı sunar. 

Bu yönüyle kimi anı aktarım-

larında bir olgunluk görülür. 

Bu olgunluk durumu en başta 

onun bazı noktalarda kendi 

terapisini yapmayı başarmış 

oluşundan kaynaklanır.

Yasakçılık konusuna ve 

kendisinin yasakçılığa muha-

lefetinin erken yaşlarda başla-

dığına değinirken öğrencilik 

yıllarının bir kısmının denk 

geldiği Demokrat Parti’nin 

en civcivli zamanını yaşadığı 

dönemde (1955-1958) geçir-

diği tecrübeleri ve olduk-

ça barbar boyutlara ulaşan 

yasakçılıkları ve kendisinde 

gelişen muhalefet duygusu-

nu aktarır. Atatürk olayı üze-

rinden yaşandığı belli olan bir 

olay hakkında anlattıkları ger-

çekten bir zihniyet hâlini orta-

ya koyması bakımından olduk-

ça önemlidir: “Lise sıraların-

da yaşadığımız olaylardan biri 

şuydu: 1956-57 ders yılı… Biz, 

lise ikiye devam ediyoruz. Bir 

gün lise müdürü, yardımcısı ve 

nöbetçi öğretmenle ansızın sını-

Özdenören’in ailesinin 
ve   arkadaşlarından  Erdem 
Bayazıt ailesinin CHP’li oldu-
ğu anımsandığında o yıllar-
da DP’ye muhalif oldukla-
rı düşünülebilir. Bu konuda 
Rasim Özdenören’in ikiz kar-
deşi Alaaddin Özdenören’in 
Açılı/Yorum (2000) kitabında 
yer alan,  kıyasıya çekişme-
li geçen  1957  genel seçim-
lerinin sonuçlarını öğrenmek 
için CHP ocağına gittiklerini 
anlattığı bölümler okunabilir. 
İlk öyküsünün de gene bu yıl-
larda Varlık dergisinde Ocak 
1957’de yayımlanmış oluşu da 
anımsanabilir.
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fa girdi. Aslında buna baskın bile 

denebilirdi. Rap diye bütün sınıf 

ayağa kalktık. Müdürün kaşla-

rı çatık, öfkeli.. “Bunu, aranız-

dan biri yaptı, ya onun kim oldu-

ğunu söyleyeceksiniz, ya da ben 

nasıl bulacağımı bilirim” kabi-

linden tehditlerle söze başladı. 

Sonunda, anlamak istediği husus 

anlaşıldı: helâ kapılarından biri-

nin arkasına birisi, ölmüş devlet 

büyüklerinden biri hakkında bir 

ibare yazmış, bu da müdür beyin 

hoşuna gitmemiş, o yazıyı yazanı 

arıyor… Olay hakkında hiçbiri-

miz hiçbir şey bilmediğimiz için 

hiçbir şey söyleyecek durumda 

değiliz. 

Müdür bey epey tehditler 

savurduktan sonra: “Ben size 

yapacağımı bilirim” dedi ve birer 

kağıt çıkartmamızı istedi. Biz de 

o dersle ilgili yazılı sınav yapa-

cak sandık! Her ne kadar o der-

sin sınavını yapmak onun üstü-

ne vazife değilse de bir öğren-

ci sınavdan başka neden korkar 

ki! Neyse kağıtlarımızı çıkarttık. 

Müdür bey: “Şimdi şu cümleyi 

herkes önündeki kağıdın üzeri-

ne yazsın, kağıtları toplayacağım” 

dedi. Sonra da, kağıda yazacağı-

mız cümleyi söyledi. Cümle, helâ 

kapısına yazılan cümlenin aynı-

sıydı. Cümlemizi yazdık, kağıtla-

rımız toplandı, müdür bey kağıt-

ları koltuğunun altına sıkıştıra-

rak sınıfı terk etti. Teneffüste 

anlaşıldı ki, aynı işlem okulun 

bütün sınıflarında uygulanmış.

Sonradan öğreniyoruz: 

müdür, hem öğrencilere yazdır-

dığı kağıtların hepsini, hem de o 

yazının bulunduğu helânın kapı-

sını söktürerek Ankara’ya Adli 

Tıbba göndermiş. Ankara’dan 

birkaç ay içinde cevap gelmiş. 

Bir gün okulda bir tedhiş hava-

sı… Bütün öğrenciler mahke-

meye çıkartılacak… Bizim sınıf-

tan bir arkadaşımızı sanık diye 

aldılar. Bizim sınıfın neredey-

se yarısı tanık olarak dinlene-

cek. Müdür, aramızda birbiri-

mizle konuşma yasağı koydu. 

Biz, bir manga öğrenci, öğret-

menlerimizden birinin nezaretin-

de topluca mahkemeye götürül-

dük. Elbette sıraya dizilmiş halde 

ve askeri nizam üzere… Yolda, 

bize nezaret eden hocaya, duru-

mun ne olduğunu, bize ne yapa-

caklarını, bizim ne söylememizi 

veya söylemememizi bekledikle-

rini sorduk. Aslında öğretmenin 

de içi geçmiş… “Bilmiyorum…” 

diyor, ama sahiden mi bilmi-

yor, yoksa nutku mu tutulmuş, 

anlamıyoruz. Öylece mahkeme-

ye, hem de ağır ceza mahkemesi-

ne götürüldük. Mübaşir adımızı 

yüksek sesle bağırıyor, adı çağı-

rılan içeriye giriyor; fakat dışa-

rı çıkan yok. Meğer usul böyley-

miş. Biri dışarıya çıksa, ondan 

bilgi alacağız, ama ne müm-

kün! Derken benim adım ünlen-

di. Yargıç da asık suratlı biri. 

“Bildiklerini anlat bakalım” dedi. 

Arkadaşımız, orada, sanık san-

dalyesinde oturuyor. Ben, aslın-

da, yargıcın, hiç olmazsa olayı 

özetleyeceğini düşünüyordum, 

adam yekten konuya böyle girin-

ce, ben de: “O yazıyı kimin yaz-

dığını bilmiyorum, ama bu arka-

daşımızın yazmadığından emi-

nim” dedim. “Bundan nasıl emin 

olabiliyorsun?” diye sordu. Ben 

de: “Bu arkadaşımız sınıfın en 

çalışkanları arasındadır, iddia 

edilen şeyleri yapacak karakter-

de değildir, böyle saçma bir şey 

için istikbalini tehlikeye atacak 

kadar aptal da değildir, başka 

bir şey bilmiyorum.” dedim. 

Söylediklerimi kendi ifadesine 

göre mahkeme katibine yazdırdı, 

beni de daha önce dinlenmiş olan 

arkadaşlarımızın arasına kattı-

lar. Mahkeme beraatla sonuçlan-

dı. Ama bir celsede değil. Fakat 

o arkadaşımız mahkeme sonun-

da, bizim liseden ayrıldı, aslında 

Maraş’ı da terk etti, İstanbul’da 

başka bir liseye nakletti. O gün-

den sonra, o arkadaşla bir kez 

olsun karşılaşmadık. Akıbeti 

ne oldu, halen bilmiyorum. 

Nasihatle geçiştirilebilecek bir 

olay, müdür beyin öğrencilere 

göz dağı vererek baskı uygulama 

merakı, daha doğrusu işgüzarlı-

ğı yüzünden, okulda haftalarca 

terör havası esmesine, bir arka-

daşımızın kim bilir ne korkunç 

travmalar yaşamasına neden 

oldu. Bendeyse, başta söyledi-

ğim, yasakçılığa karşı iflah olmaz 

bir muhalefet duygusunun yer-

leşmesine.”

Öte yandan bu yıllarda CHP  

DP’ye karşı şiddetli bir muhale-

fet rüzgârı estiriliyordu. Rasim 

Özdenören ve arkadaşları -Ali 

Kutlay, Erdem Bayazıt, Alaeddin 

Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Sait 

Zarifoğlu, Şeref Turhan, belki 

daha başkaları- Maraş’ın yerel 

gazetelerine dağılmış, o gazete-

lerde hem günlük veya haftalık 

köşe yazısı yazmakta hem de iki-

şer kişilik kümeler halinde aynı 

gazetelerde edebiyat sayfaları 

düzenlemektedirler. Bir yandan 



KÜLTÜR SANAT

68 Umran OCAK 2011

da  muhalefet ruhlarını bileyle-

mektedirler henüz lise öğrenci-

siyken. Şöyle devam eder bu yıl-

lara ilişkin anıların aktarımı: “Bir 

yandan ulusal politika üzerine 

keskin bir muhalif ruh taşıyor 

ve bu ruhu geliştirmeye çalışıyo-

ruz; bir yandan da, yerel yönetim 

üzerine, onun yanlışlıkları üze-

rine keskin yazılar döşeniyoruz. 

Akrabalarımızdan biri, benim 

bir yazımı görmüş ve babama: 

“Rasim bu tür yazılar yazıyor, 

haberiniz olsun, başı belaya gire-

bilir…” demiş. Bu şikâyeti ben 

babamdan işitmedim, o adeta 

duymazlıktan gelmiş; fakat anne-

me söylemiş olmalı ki, o kaygılan-

mış ve dikkatli olmam hususun-

da beni uyardı. Başımız belaya 

girecek olsa, bunun bir sürü bek-

lenmedik kötü sonuçları ortaya 

çıkacak: okuldan atılmak, dola-

yısıyla istikbalimizin mahvolma-

sı aklımıza ilk gelen... hapis ve 

saire de akla gelen ihtimaller ara-

sında… Nitekim o yıllar, gazete-

cilerin de, iktidar erkânıyla başı 

dertte... bir çok gazeteci ya içe-

riye alınmış veya mahkemeleri 

devam ediyor, bir bölüğü tutuk-

lanmış. Basın Kanunu’na hüküm-

ler mi eklenmişti, yoksa varolan 

hükümler mi ağırlaştırılmıştı... 

o hengâmede, bir tekzip furyası-

dır gidiyordu... Mahkeme kana-

lıyla gönderilen tekzipler “aynı 

sütunda aynı puntolarla” yayın-

lanması kaydıyla gönderiliyor ve 

bu kayıtlar da tekzip metinlerin-

de yer alıyordu. Gazeteciler ikti-

dardan “ispat hakkı” talep edi-

yor; başbakan bu talebi: “İsmail 

Hakkı mı?” diye alaylı bir edayla 

reddediyordu.

Daha sonraları, bu, sanıyo-

rum 1958’den sonra gelişti, gaze-

telerde beyaz boşluklar oluşma-

ya başladı... Şimdi o durumun 

mahiyetini tam çıkartamıyorum. 

Acaba haberler yayınlanmadan 

önce mi sansüre uğruyordu? 

Çünkü gazetelerin çeşitli sayfa-

larının çeşitli sütunlarında beyaz 

boşluklar bulunuyordu. Besbelli 

ki, oraya girmiş olan haber, son 

anda, gazeteciyi aşan bir müda-

hale sonunda oradan çıkartılmış 

ve yerine de başka bir haber 

koyma fırsatı bulunamamış ve 

gazete o haberden arta kalan boş-

lukla yayınlanmak zorunda kal-

mış… Bu günden geriye dönüp 

bakıldığında, durum anlaşılma-

yabilir, ama o günleri yaşamış 

olanlar bakımından durum gayet 

açıktır: gazetelerin dağıtımının 

yapılabilmesi için belli saatlerde 

uçağa yetiştirilmesi zorunluluğu 

var... Böyle olunca, ya o boşluk-

lar bir biçimde doldurulacak ve 

gazetenin basımı geciktirilecek, 

bu da gazetenin o nüshasının 

dağıtılmaması demek olacak veya 

gazetenin o boşluklarla çıkması 

göze alınarak dağıtım gerçekleş-

tirilecek… Genellikle beyaz boş-

luklara katlanılıyordu. Genellikle 

diyorum, çünkü gazetelerin iç 

işlerinde neler olup bittiğinden 

biz okuyucuların bilgisi olmaz-

dı...” Burada, DP’ye karşı sür-

dürülen muhalefetin haklı olup 

olmadığı konusu üzerinde dur-

mayan Özdenören’in ailesinin ve   

arkadaşlarından  Erdem Bayazıt 

ailesinin CHP’li olduğu anımsan-

dığında o yıllarda DP’ye muha-

lif oldukları düşünülebilir. Bu 

konuda Rasim Özdenören’in ikiz 

kardeşi Alaaddin Özdenören’in 

Açılı/Yorum (2000) kitabında yer 

alan,  kıyasıya çekişmeli geçen  

1957  genel seçimlerinin sonuç-

larını öğrenmek için CHP oca-

ğına gittiklerini anlattığı bölüm-

ler okunabilir. İlk öyküsünün 

de gene bu yıllarda Varlık der-

gisinde Ocak 1957’de yayım-

lanmış oluşu da anımsanabilir. 

DP’ye karşı olan muhalefeti ve 

sonrasını ise şöyle yorumluyor 

Özdenören: “O muhalefet cidden 

gaddar bir muhalefetti. Ve ikti-

dar (yani DP iktidarı, ki sonra-

dan başbakanı ile iki bakanı ipe 

gönderilmişti) bu insafsız muha-

lefet karşısında sansür ve benze-

ri tedbirlerle karşı koymaya çalı-

şıyor, bu da onu iyice aciz hale 

sokuyordu. Şiddetli muhalefeti 

kırmak için, o da elinden geldi-

ğince şiddetle karşı koyma ted-

birleri geliştiriyordu. Bu karşı-

lıklı yabanıl mücadele, 27 Mayıs 

(1960) hükümet darbesiyle 

sonuçlandı. Ve düzenin şiraze-

si de böylece, bir daha iki ucu 

bir araya getirilemeyecek biçim-

de koptu.”   CHP ve solun önem-

li bir kısmı basına ilişkin ola-

rak DP’nin geliştirmiş olduğu bu 

politikadan dolayı 1960 öncesini 

amansız bir baskı  dönemi ola-

rak anmaktadır. Oldukça politik 

bir atmosferde 1959’da üniversi-

teye başlayan Rasim Özdenören 

daha sonra  27 Mayıs üzerine 

Sezai Karakoç’un tahlillerini din-

ler. 1962 yılında Sezai Karakoç’la 

Nuri Pakdil vesilesiyle tanışan 

Özdenören  Karakoç’la ilk buluş-

masında bir yandan siyasi bir 

yandan da edebi tahliller dinler. 

Sezai Karakoç’la tanışmaya karde-
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şi Alaaddin Özdenören ve Cahit 

Zarifoğlu ile birlikte gider. Rasim 

Özdenören, Kahramanmaraş’ta 

Sezai Karakoç’la Kırk Saaat’te 

yapmış olduğu bizzat kendi yaşa-

dığı anektodlardan oluşan ve 

kendi deyimiyle “başka bir yerde 

rastlanması mümkün” olmayan  

bilgiler sunan “Bir İnsan Olarak 

Sezai Karakoç” adlı konuşma 

metninde bu bağlamda şunla-

rı anar: “ O tarihte Necip Fazıl 

hapisten yeni çıkmış, günlük 

yazılarını Son Posta  gazetesin-

de yazıyordu. Sezai Bey isimle-

rimizi  tekrar sordu, biz de tek-

rar söyledik. “Sizleri ben yazı-

larınızdan tanıyorum” dedi ve 

böylece sohbet başladı. İlkin 

27 Mayıs İhtilâli’ni tahlil etti. 

Bu benim için çarpıcı bir tahlil-

di. Orada, bana  çarpıcı gelen 

şuydu: “Bayar”, dedi, “hemen 

teslim olmadı, çünkü o komita-

cıydı; ama Menderes askeri jan-

darma zannetti ve ona  hemen 

teslim oldu.” Biz, jandarma da 

asker değil mi, diye düşünür-

ken, cevabı verdi: “Bizim köy-

lümüz jandarmanın dipçiğinden 

korkar” dedi. ‘Temelde Menderes 

köylüydü. Jandarmanın dipçi-

ğinden korkan birisiydi ve neti-

cede itiraz etmeden jandarmaya 

teslim oldu, o daha en başından 

asılmış bulunuyordu ve başına 

bu felaket gelmiş oldu.” Sohbet 

böyle devam etti. Sezai Bey İkinci 

Yeni’yi anlattı. İkinci Yeni’yi 2. 

Dünya Savaşı’yla irtibat kura-

rak, Demokrat Parti’nin o günkü 

politikasıyla şiir arasında korelas-

yonlar kurmak suretiyle anlattı, 

izah etti.”3 DP yıllarındaki yasak-

çı zihniyeti bertaraf etmek üzere 

gelen 27 Mayıs darbesi hakkında 

oldukça önemli bir tespiti akta-

rır bu anısıyla Rasim Özdenören.

Malatya Suikastını Örterek 
Anımsayış

Unutmadıklarını, kendinde 

iz bırakanları, yıllar yılı içinde 

taşıdıklarını, dolayısıyla dilinin 

altında beklettiklerini de anla-

tır. “Bulaşmak” yazısı ise anıların 

yansıdığı en kapalı yazı olarak 

anılabilir. Yazı, Malatya Suikastı 

olarak bilinen olaydan söz edi-

yor. Dolayısıyla yazıda söz edi-

len şair de Necip Fazıl. Bu sui-

kast olduğunda on iki yaşın-

da bir çocuk olmasına rağmen 

olayla ilgili epey ayrıntı hatırlı-

yor Özdenören: “O sırada orta-

lıkta bir yığın ad dolaşıyordu. 

Suikast, bir başına karanlık bir 

olaydır. Her suikast karanlık bir 

olaydır. Öyle olduğu için, bu 

işin uzmanları yetişmiş, ortalık-

taki karanlığın üzerine bir parça 

ışık serpmeyi meslek edinmeye 

çalışmış insanlar çıkmıştır. Gene 

de her olay kendi içinde biricik-

tir. Ne denli ince tasnifler yapı-

lırsa yapılsın, gerek suç yönün-

den, gerek suçlu yönünden, her 

defasında tasnifin sınırlarını par-

çalayan vakalarla karşılaşmak 

mukadderdir. 

O cinayet girişimi de öyleydi. 

Ortalıkta bir lise öğrencisinin adı 

dolaşıyordu. Bir de, İstanbul’da 

yaşadığı bilinen namlı bir şai-

rin... o sırada sanıyorum bir 

günlük gazetenin başındaydı ve 

oraya, Türkçenin en nadide baş-

yazılarını döşemekle meşgul-

dü. O, günlük yazılarında bile 

Türkçeye öyle perendeler attı-

rıyordu ki, insana parmak ısır-

tıyordu. O günün monden tip-

lerinden birinden bahsederken 

örneğin şöyle diyordu: “Bu beye-

fendiler ölmez, onlar vefat buyu-

rurlar!...” Ne incelikli bir istih-

za...

Güya, o tarihte yaşadığımız 

kentteki yaralama olayını bu şair 

organize etmişmiş... Oysa şair: 

“Beni bu gerekçe ile hapse ata-

caksanız, Shakespeare’i işlenen 

her cinayetten dolayı mutlaka 

bir kere daha muhakeme etmek 

zorunda kalırsınız...” diyordu.

Evimize yığınla gazete geli-

yordu. Tam o sıralarda memle-

ketimizden yakın akrabalarımız 

da bizde misafirdi. Kadınlar bu 

suikast olayıyla ve şairle yakın-

dan ilgileniyordu. Şair üzerine 

kendilerine özgü mütalâa sahi-

biydiler. Olayı bir yandan havsa-

lalarına sığdırmakta zorlanırken, 

bir yandan da şairden her şey 

beklenebilir, kabilinden tahmin-

ler yürütüyorlardı. Çünkü onla-

ra göre şair delinin tekiydi. Yıllar 

önce kentlerini ziyarete geldiğin-

de onu yakından gözlemledik-

leri iddiasındaydılar. Şair, dur-

madan kaşını gözünü oynatıyor-

muş, bu da onun rahatsızlığının, 

suç işleme meylinin delili imiş... 

Kentin o özel gününde, bütün 

kent ahalisine unutamayacakları 

bir hitabede bulunmuş. Onlara: 

“Maraşlılar!...” diye seslenmiş. 

Ellerindeki en karşı konulmaz 

delil şuydu: eğer bu işin için-

de parmağı olmayaydı niçin onu 

ta İstanbullardan bulup da sor-

guya çekeydiler ki!.. Öyle ya, 

niçin? Niçin seni beni sorguya 
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çekmiyordulardı da, onun üstün-

de yoğunlaşıyorlardı, bir iş olma-

lıydı işin içinde... 

Bir yığın insan tutuklanmıştı. 

Olay mahallini ziyarete gidiyor-

duk. Orası kentin en işlek yerle-

rinden biriydi. O tarihte yeni bir 

postane binası kondurulmuştu 

oraya. Hemen karşıda şehirlera-

rası otobüs garajı (o sırada termi-

nal denmiyordu buralara) bulu-

nuyordu. Olayın işlendiği kaldı-

rımda bir dönerci, bir aşçı dük-

kanı vardı, biraz ilerde kentin 

Yeni Camisi... caminin karşısın-

da bir ilkokul... Bu kenar cad-

denin arkası zaten ana cadde idi 

ve hemen hükümet meydanı da 

oradaydı... Ayrıca oteller...

Kısaca, kentin en işlek mer-

kezlerinden biri, belki birincisiy-

di bu mıntıka... Bizim eve yakın 

olduğundan okula gidip gelirken 

ayak üstü şöyle bir bakıp geçi-

yorduk oralara... Olaya bir bisik-

let meselesi de karışmıştı. Bisiklet 

çalıntı mıydı, sabahın köründe o 

bisiklet ne arıyordu sokak orta-

sında? Gerçi o tarihte bisiklet-

ler kaldırım kenarına pedallarına 

yaslanarak park edilirdi. Kimse o 

bisikleti çalmayı aklından geçir-

mezdi. 

Yıllar sonra, olayın faillerin-

den birinin ötekine şöyle dedi-

ği aktarılıyordu: “Gel biz bu işe 

bulaşmayak kardaş, biz Kürdük, 

onlar yapar, hadiseyi bizim üstü-

müze yıkarlar...”

Bu sözler, onu işittiğim anda 

kafama bir köstek mıhı gibi çakıl-

mıştı. Oralardan geçerken, gaze-

telerde bu suikast olayını okur-

ken, bir yerlerde adamlar kaçı-

rılırken, buna benzer olur olmaz 

her girişimin dudak ucunda bu 

cümlenin seğirdiğini görür gibi 

olurum: “Gel biz bu işe bulaşma-

yak kardaş, biz Kürdük...”

Bu mezar kaçkını cümle, bu 

yarım bırakılmış kelimeler man-

tık labirentlerinde, bilinç altı-

nın karanlık dehlizlerinde ne 

iş görüyor? Hangi karanlığın 

üstünü kara peçesiyle örtmeye 

çabalıyor... unutulmuş kabirle-

rin üstündeki mor topaklı deve 

dikenleri halinde, kuru... kuru-

muş cümlelerle.”  Bu günün 

dünyasına ilişkin bir çıkarımda 

bulunmak için hatırlanan olay-

da acaba  isimlerin gizlenmesi ne 

anlama gelmektedir? Bunun kay-

nakları çok çeşitli olmasa gerek. 

Ama öncelikle suçlanan Necip 

Fazıl’ı koruma kaygısından  söz 

edilebilir. Olayla ilgili olarak 

onun anımsadıkları ile suikasta 

uğrayan Ahmed Emin Yalman’ın 

Yakın Tarihte Gördüklerim ve 

Geçirdiklerim (1997) adlı anı-

larının ikinci cildinde yer alan 

anlatımlar ve bu konudaki başka 

birkaç kitapta yer alanlar birleş-

tirildiğinde farklı gözlerin olay-

la ilgili anımsadıklarında örtüşen 

ve örtüşmeyen   yönleri karşılaş-

tırma imkanı doğar.

Atmışlı Yıllar Hakkında Anılar

Anılarda şu husus dikkat 

çeker: Özdenören’in alışılan kav-

ramsal ayrımları ve kavramlar 

üzerinden Batı ve İslam arasın-

daki  karşıtlıklar açıkça ortaya 

konur belleğin yardımıyla. Yasa 

değiştirmekle her şeyin değiştiri-

lemeyeceğine ilişkin kanaat  yine 

edebiyat dünyasından el alarak 

yerle bir edilir. Pappini’nin nük-

teli bir ifadeyle söylediği Roma 

hukukunun, aç gözlü ve itimatsız 

köylülerin hukuku olduğu ve bu 

hukukun, şimdiki Batı hukuku-

nun Hıristiyan hukukuyla birlik-

te temelini oluşturduğu üzerin-

de durulur. Roma hukukunun, 

aynı zamanda insanları peşinen 

hüsnüniyetsiz kabul edişinden  

hareketle 1960’lı yılların başın-

da yaşanan kimi hukuksuzluk-

lar yargılanır: “1960’lı yılların 

başlarında bir “nurcu avı” vakası 

başlatılmıştı. “Nurcu” adını ver-

dikleri kimseleri yakalayıp mah-

kemeye sevk ediyorlardı. Ama 

onlara isnat edilen suçun mahi-

yeti tam belli değildi. Bu yüzden 

de, mahkemeler çoğu kez bera-

atla sonuçlanıyordu. O sıralar-

da. İ.Ü. Hukuk Fakültesinden 

görevli bir doktor asistan (şimdi 

prof.), bu hale üzülüyor ve “nur-

cuların” illa mahkûm edilmesi-

ni sağlamak için kendine göre 

bir çare geliştirmeye çalışıyor-

du. Bulduğu çareye göre, madem 

yakalanan “nurcular” mahke-

meler tarafından muhakemele-

rine lüzum görülmeden salıve-

riliyordu, öyleyse kendilerine 

nurculuk isnat edilen iki kişi 

bir araya geldiği zaman onları 

“gizli cemiyet” kurmaktan dolayı 

mahkûm etmeliydi: böylece biri-

lerini mahkûm edebilme adına, 

bir yasanın ilgisiz bir maddesi-

nin ilgisiz kişiler hakkında uygu-

lanabilmesi için, bir hukukçu (!) 

tarafından bulunan çare buydu. 

TCK’nun 163. maddesi uygula-

madan kalktıktan hemen sonra, 

aynı yasanın 312. maddesinin 

devreye sokulması, işte bu aynı 

zihniyetin hasılasıdır.”4
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 “Bir Mürtecinin Portresi” 

yazısı da bir kitap özelinde yakın 

tarihteki sürekliliklere dikkat 

çekerek yaklaşık  elli yıl önce-

ki irtica ithamıyla günümüzde-

ki itham arasındaki benzerli-

ği görme bakımından  çarpıcı 

ve ibret vericiliği ortaya koyar: 

“Yıllar önce İktisadî Doktrinler 

Tarihi adını taşıyan bir kitap 

almıştım. Fakat bir türlü oku-

maya fırsat bulamamıştım. 

Aslında yazarının adını da 

duymuş değildim. Böylece 

kitap öteki okuyacağım yüz-

lerce kitap arasında, onlar 

gibi unutulmuşluğa terk edi-

lip gitmişti. Fakat gerçekten 

ilginç, bir o kadar da inanıl-

maz bir örtüşme eseri ola-

rak önsözünü bile okuma-

ya fırsat bulamadan kitap-

larımın arasına terk ettiğim 

bu kitap kendiliğinden elimin 

altına geldi. Tam da bugün ve 

tam da gene irtica nöbetinin 

yaşandığı bir sırada ortaya 

çıktı. Kitabın yazarı Burhan 

Ulutan. Kitabın ön sözünü 

tüylerim ürpererek okumaya 

başladım. Yazar, meğer yıllar 

önce 27 Mayıs 1960 hükü-

met darbesinde Yassıada’ya 

alınanlar arasında yer almış. 

O tarihte Demokrat Parti mensu-

bu milletvekilleri, belediye baş-

kanları, parti üyeleri arasında, 

bürokrat olarak o da tutuklan-

mış. Darbe gerekçeleri arasında 

DP’nin irticai faaliyeti de zikre-

diliyordu. Çeşitli bireysel neden-

ler dışında ortak payda irticai 

faaliyette bulunma noktasında 

düğümleniyordu.”

 “Bir 28 Nisan Anısı” adlı yazısı 

28 Nisan muhtırası üzerinden 

Demokrat Parti’nin sonunun 

getirilmesi için düğmeye 

basıldığı gün olan  28 Nisan 

1960 yılına ait anılarını anlatır. 

Burada anlatılanlar Türkiye’deki 

üniversite öğretim üyelerinin 

güncel olarak siyasetle doğrudan 

ve aktif biçimde ilgili olduğunu 

kanıtlar. Aynı zamanda öğrenci 

olaylarının belli noktalarda 

akademik kadronun etkisiyle 

gerçekleştiğini ve bu olayların 

spontane olmadığını ortaya 

koyar. Tabii öncesinde  dönemin 

politik atmosferi, partilerin yani 

CHP ve DP’nin birbirlerine karşı 

konumlanışları özetlenir: “Ben o 

tarihte İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nin 

birinci sınıfındayım. Günlerden 

Perşembe ve ilk dersimiz medeni 

hukuk... Hocamız Hıfzı Veldet 

Velidedeoğlu... Her zamanki 

gibi derse girdi... Kürsüde, 

konuşmadan bir süre öğrencilere 

baktı... Biz, onun, sınıfı sükunete 

davet sadedinde konuşmadan 

beklediğini düşünürken, hoca 

konuşmaya başladı: “Arkadaşlar, 

dedi, Meclis Araştırma 

Komisyonları’nın çalışmaya 

başladığı bir günde, bir hukuk 

hocası olarak ders vermeyi 

içime sindiremediğim 

için, bu dersi vermiyorum; 

hepiniz serbestsiniz” 

dedi. Ve kürsünün hemen 

arkasındaki hocalara tahsisli 

kapıdan çıkıp gitti. Hoca 

sınıfı terk eder etmez, son 

sınıftan, adının Nuri Yazıcı 

olduğunu bildiğim bir 

öğrencinin kürsüye atıldığını 

gördük. Orada, el çabukluğu 

ile Namık Kemal’in 

Hürriyet Kasidesi’ni okudu. 

Arkasından, adını şimdi yanlış 

hatırlamaktan çekindiğim 

için söylemeyeceğim bir 

başka öğrenci kürsüye fırladı 

ve: “Arkadaşlar rektörümüz 

Sıddık Sami’yi vurmuşlar, 

hocamız alnından ağır 

yaralanmış” haberini verdi. 

Ve üçüncü bir öğrenci 

onun arkasından kürsüye 

çıkarak: “Arkadaşlar, öğrenciler 

orta bahçede toplanmış, biz 

de onlardan geri kalmayalım, 

buyrun protesto için bahçeye 

çıkalım” davetinde bulundu. Bir 

grup öğrenci kışkırtıcı protesto 

çığlıklarıyla bahçeye yönelince 

bütün sınıf (ki mevcudu 

1000’in üzerindeydi) bahçeye 

yöneldi. Aslında bahçeye 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun 
davranışı  Kurtuluş Kayalı’nın 
Ordu ve Siyaset 27 Mayıs 12 
Mart (1994) adlı kitabında ser-
dettiği akademisyen kadrosu, 
öğrenci ve güncel siyaset bağ-
lamındaki ilişkileri doğrulayan 
aktarımlardır. 1961 ve son-
rasının 1960 öncesine naza-
ran daha az toleranslı olduğu-
nun bir kanıtı olarak şu örnek 
zikredilebilir: 1960 öncesin-
de Hüseyin Nail Kubalı üç ay 
vekalet emrine alınmasına 
karşın Milli Birlik Komitesi’nin 
uygulamış olduğu 147’ler tas-
fiyesidir.
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çıktığımızda, orada, yalnızca 

bizim bulunduğumuzu gördüm. 

Ancak yüzlerce öğrenci orada 

toplanmıştı. İşte tam o sırada 

bir takım atlı polislerin, orta 

bahçenin Süleymaniye Camisi’ne 

bakan tarafında, kütüphane 

ile yemekhane arasında at 

koşturduğunu gördük. Kısa süre 

sonra birkaç tabanca sesi işitildi. 

Merkez binanın girişindeki geniş 

holde patlatılan tabancalardan 

çıkan bir kurşun som mermer 

sütuna çarparak sekmiş ve 

öğrencilerden Turan Emeksiz’e 

isabet etmiş.

O günün akşamı sıkıyönetim 

ilân edildi. Üniversite tatil edildi. 

Ve 27 Mayıs hükümet darbesine 

giden süreç böylece başlamış/

başlatılmış oldu. Hıfzı Veldet 

hocanın dersi tatil etmesiyle, 

arkasından bazı öğrencilerin 

kürsüye çıkarak öğrencileri 

kışkırtması arasında, bu günden 

geriye baktığımda bilinçli bir 

bağlantının bulunduğunu daha 

iyi görebiliyorum.” Hıfzı Veldet 

Velidedeoğlu’nun davranışı  

Kurtuluş Kayalı’nın Ordu 

ve Siyaset 27 Mayıs 12 Mart 

(1994) adlı kitabında serdettiği 

akademisyen kadrosu, öğrenci 

ve güncel siyaset bağlamındaki 

i l i şki ler i  doğrulayan 

aktarımlardır. 1961 ve sonrasının 

1960 öncesine nazaran daha az 

toleranslı olduğunun bir kanıtı 

olarak şu örnek zikredilebilir: 

1960 öncesinde Hüseyin Nail 

Kubalı üç ay vekalet emrine 

alınmasına karşın Milli Birlik 

Komitesi’nin uygulamış olduğu 

147’ler tasfiyesidir.

“Bir Örnek Kıyafet Bir Örnek 

Kafa Yapısı”nda çetrefil bir soru-

nu kıyafetlerin bir örnekleşmesi-

ni son derece önemli noktalarıy-

la; ideolojik ve ekonomik yönle-

rini öne çıkararak belleğin yardı-

mıyla anlatılır: “Ayakkabılarımız 

bir örnekleşti. 1950’li yıllarda 

gerçi konfeksiyon ayakkabılar 

yok değildi. Sümerbank mamulü 

ayakkabılar sanıyorum ‘40’lı yıl-

larda bile üretiliyordu. Sağlam, 

tok, kaba ve sert bir ayakkabı 

modelini hatırlar gibi oluyorum. 

Fakat onlar pek yaygın değildi.  

Okulda pek az çocuğun ayağın-

da şoson vardı. Ama bu şosonlar, 

kumaş veya ince deriden, çoğun-

lukla düz topuklu, ayağı bütü-

nüyle saran türden bir ayakkabı 

değildi. Onların taklidiydi, las-

tiktendi.  Lastik şosondan daha 

yaygın olanı Gislaved marka las-

tik çizmelerdi. 

Daha sonra trençkotları 

gördük. Trençkotlar ilkin 

Amerikan gangster filmlerinde 

esas oğlanın üstünde göründü. 

Esas oğlan genelde trençkotunun 

yakasını kaldırmış olarak giyerdi. 

Kafasında fiyakalı bir fötr şapka, 

ağzında mutlaka yarısı içilmiş, alt 

dudağından sarkan bir sigara... 

Bu tipin kült figürü Humpry 

Bogart idi. Daha sonraları 

komiser Colomb tiplemesinde 

seyrettiğimiz Peter Falk: 1970’li, 

80’li yıllarda, onun eski, buruşuk, 

hırpani trençkotu gözdeydi...

1940’lı, hatta ‘50’li yılların 

ilkokul (şimdiki ilköğretim) 

öğrencileri krizet adı verilen 

tuhaf bir gri renkteki bir örnek 

önlükleri iyi anımsarlar. İlkokul 

öğrencilerinin üniforması o tuhaf 

kumaştandı. Onun bir derece 

kalitelisi siyah saten önlüktü, 

fakat onu kız sanat okulu 

öğrencileri giyerdi. 

Ortaokuldan itibaren de 

kız veya erkek öğrenci şapka 

giymek zorundaydı. Şapkaların 

kasnağı her okulunun kendi 

rengini taşıyan kurdeleyle 

bandajlanmıştı. Ve üniforma 

olarak giyilirdi. Düz lise 

öğrencilerinin şapka kuşağının 

rengi sarıydı. Yeşil sanat okulu 

öğrencilerine, kırmızı da ticaret 

lisesi öğrencilerine mahsus 

üniforma rengiydi. 

Bu kılık kıyafeti itici ve sıkıcı 

bulduğumuzu söylemeyeceğim. 

Bilakis çekici gelirdi. Çünkü 

krizet önlüğün ya da okula 

mahsus şapkanın öğrenciye bir 

ayrıcalık getirdiğini düşünürdük. 

Bu giyim tarzının o tarihte 

faşizme veya komünizme 

göndermede bulunan bir bir 

örnekliğin simgesi olabileceğini 

nereden bilelim? 

Giyim kuşamdaki bir örneklik 

acaba giderek kafa yapımıza 

da siniyor muydu? O giyim 

kuşam tarzı, aynen kafaların 

içini de bir örnekleştirmeye mi 

dönüştürüyordu?

“Yerli malı Türk’ün malı/

Herkes onu kullanmalı” 

diye başlayan marş tarzı okul 

şarkısını sanırım en iyi kardeşim 

Alaeddin’le ben söylüyor 

olmalıyız ki, belli bir derste 

öğretmen ikimizi tahtaya kaldırıp 

o şarkıyı söyletirdi. 

Sonra yıllar geçti.

Artık bir örnek giyim kuşam 

devlet zoruyla değil, fakat 

fabrikasyon üretimin gönüllü 

izleyicileri olarak yetişmiş 
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olan yurttaşlar tarafından 

kendiliğinden yürürlüğe 

konuldu.” 

CHP eleştirisi olarak okunabi-

lecek ve bugünün bilinci içinden 

yazıldığı belli olan kimi satırlar 

merkez sağ olarak görülebilecek 

isimlerin negatiften meşrulaştı-

rılmasını sağlaması bakımından 

aynı zamanda teskin edici bir 

boyut ta taşımakta.

Özal Ailesi ile ‹lgili Anılar ve 
Turgut Özal Yüceltisi

Sezai Karakoç’la ilgili sem-

pozyumda anılarından parçalar 

anlatır Rasim Özdenören. Hukuk 

Fakültesi’ni 1967 yılında bitiren 

Özdenören İstanbul’da başladı-

ğı stajı Sezai Karakoç’un tavsiye-

si ile Ankara’da sürdürme kararı 

alır. Ona bazı isimler ve adresler 

verir. Marmara Kıraathanesi’nden 

çıkarak onu yolcu eder. Bir süre 

sonra Sezai Karakoç ta Ankara’ya 

gelir. Kendisinin Devlet Planlama 

Teşkilatı’na alınma sözü geçiyor-

dur. Karakoç ise kendisinin alın-

mayacağının farkındadır. Çünkü 

Planlama müsteşarı Turgut Özal 

ekibini kurmuştur. Bu anla-

tımların devamı  “Turgut Özal: 

Müthiş Plâncı” yazısında yer alır:  

“İstanbul’da Hukuk Fakültesi’ni 

bitirdim. Avukatlık stajıma başla-

dım. Staj devam ederken, bir yan-

dan da iş aramak üzere Ankara’ya 

geldim. İş için müracaat ettiğim 

yerlerden, ilkin Devlet Planlama 

Teşkilatı’ndan olumlu cevap 

aldım. Bana Ağustos ayının ikinci 

yarısında bir sınav tarihi vermiş-

lerdi, çağırdılar. O tarihlerde dev-

let kurumlarında henüz merkezî 

sınav sistemi yoktu. Ferdî müra-

caatlara ferdî cevaplar verile-

biliyordu. Belirtilen günde git-

tim. Sınava benden başka müra-

caatçı yokmuş. Hemen içeriye 

alındım. Sınav komisyonunun 

başında, sonradan Maliye Bakanı 

olan rahmetli Yılmaz Ergenekon 

bulunuyordu. DPT’nin Genel 

Sekreteri, gene DPT’den (acaba o 

tarihte müşavir miydi?) rahmetli 

Muammer Dolmacı ve daha sonra 

Konya’dan senatör olan A. Remzi 

Hatip (ki o tarihte Başbakanlıkta 

Yabancı Sermaye Dairesi baş-

kanı olarak görevli idi) komis-

yon üyesiydiler. Sınavdan sonra 

rahmetli Ergenekon beni aldı, 

müsteşarlık makamına götür-

dü. “Müsteşarımız Turgut Özal’a 

seni tanıtayım, onun da onayı-

nı alalım” diyordu. Böylece müs-

teşarın huzuruna çıkmış oldum. 

Gerçekten tonton, kaim camlı 

gözlüklerinin altında gülümse-

yen, babacan bir insan, güleç 

bir yüzle bizi karşıladı. Yılmaz 

bey, beni gösterip adımı soyadı-

mı söyledikten sonra: “Efendim, 

biz bu arkadaşımızın imtihanı-

nı yaptık, başarılı bulduk, müsa-

ade ederseniz onu teşkilatımıza 

almak istiyoruz. Benim şubemde 

ihtiyaç var” dedi. Turgut bey bu 

sırada ayakta duruyordu. Ellerini 

iki yana genişçe açarak: “Ne 

demek, Yılmaz?” dedi. “Bana ne 

soruyorsun, madem beğenmiş-

sin al, tayin işlemlerini yapsınlar, 

imzaya getir.” 

Ne yandan bakılırsa bakılsın 

Siyasal İstiareler’deki anı parça-

ları yakın tarih üzerinde düşünü-

lecek bolca malzeme sunmakta-

dır. Burada iki farklı yerde yapı-

lan anılardan  hareketle DPT’ye 

Sezai Karakoç’un alınmayış sebe-

bi üzerinde durulabilir. O yıl-

larda Nuri Pakdil de DPT’de 

çalışmaktadır. Sezai Karakoç ise 

İstanbul’dadır. Memuriyetten 

de ayrılmıştır. 1969 yılında 

Edebiyat dergisi  yayımlanma-

ya başlayınca Karakoç’la irtibat-

ta kopmuştur bir bakıma. Tabii 

hepsinden önemlisi Özal, DPT 

ve Amerika ile ilgili olarak bun-

dan sonra anlattıklarıdır: “Buraya 

kadar tuhaflık yok. Biz, araştır-

macı yardımcısı (sonradan bu 

unvan uzman yardımcısı olarak 

değiştirildi) olarak göreve baş-

ladık. Pozisyonumuz itibariyle 

bizim müsteşarla doğrudan bir 

temasımız söz konusu değildi. 

Böylece, o ilk karşılaşmamızdan, 

yani benim Turgut beye tanıştı-

rılmamdan sonra bir daha karşı-

laşmadık. Ama aşkla, şevkle çalı-

şıyorduk. Benim alındığım Mali 

ve Hukuku Tedbirler Şubesi’nde 

Nuri Pakdil de çalışıyordu. Bazen 

hafta sonlarımızı da çalışmak 

üzere Planlama’da geçirdiğimiz 

oluyordu. Günlerimiz ve ayla-

rımız bu hızlı çalışma temposu 

içinde geçiyordu. Planlama’nın 

gece yanan ışıkları o tarihte 

Ankara’da nam yapmıştı; öteki 

kuruluşlara çalışma örneği olarak 

gösteriliyordu. O yıl bitti. Ertesi 

yılın, yani 1968’in Mayıs ayında, 

Turgut bey müsteşar, uzman yar-

dımcılarının da katılmasını iste-

diği geniş katılımlı bir toplantı 

yaptı. Haliyle toplantıya ben de 

katılmış oldum. Toplantı yapı-

lıp bitti. Turgut bey salondan 

ayrılmak üzere ayağa kalktı. Ben, 

kapıya yakın bir yerde oturmuş-
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tum. Turgut beyin kapıya doğru 

yürüdüğünü görünce, kapıdan 

çıkmaktan vazgeçip, nezaketen 

onun çıkmasını bekledim. Bu 

arada, kapıyı da tutmuş bulunu-

yordum. İşte beni şaşırtan olay, 

o anda oldu. Turgut bey, yanım-

dan geçerken bir ân duraksadı, 

bana baktı ve bana adımla hitap 

ederek:

- Nasılsın Rasim? diye sordu. 

İyi gidiyor mu?

Omzumu sıvazlayıp geçer-

ken, ben, nasıl olup da adımın 

onun aklında kalmış olabildiği-

ne şaşırmış bir durumda, ancak 

bir teşekkürle karşılık verebil-

dim. Durumu gözlemleyen Nuri 

Pakdil, Özal ayrıldıktan sonra 

bana: “Saygılarımı sunarım, 

demeliydin” dedi.

 Burada, Özal’ın sonradan baş-

kaları tarafından da çeşitli müna-

sebetlerle teyit edildiğine tanık 

olduğum hafıza gücü kendisi-

ni ispatlamış oluyordu. Böylece, 

aradan birkaç yıl geçti. Ben, 

kazandığım bir bursla Amerika’ya 

gittim. 1971 yılının, sanıyorum 

yaz mevsimi ile sonbaharı arasın-

da bir dönemindeydik. Benimle, 

Planlama’dan bir başka arkada-

şım bir program münasebetiy-

le Washington D.C’de bulunu-

yorduk. Bir Cuma vakti, namaz-

dan sonra, şehrin orta yerinde-

ki merkez caminin avlusunda 

vakit geçirirken Korkut Özal’la 

karşılaştık. Türkiye’de 12 Mart 

Muhtırası’ndan sonra görev deği-

şiklikleri olmuş, Korkut bey de 

o sıralarda görevinden alınmış-

tı sanıyorum. Hatır sormalardan 

sonra Korkut bey:

- Ağabeyim de burada, Dünya 

Bankası’nda görev aldı; görmek 

isterseniz beraber ziyaretine 

gidebiliriz, dedi.

O arkadaşımla teklifi kabul 

ettik, Turgut beyi Dünya 

Bankası’ndaki yerinde ziya-

ret ettik. Turgut bey, bu ziya-

retten sonra bizi bırakmadı. 

Akşam yemeğinde, evlerinde 

birlikte olmamızı, gece boyun-

ca da sohbet edebileceğimi-

zi söyledi. Kabul ettik. Evleri, 

Washington’un banliyösü mesa-

besinde olan Arlington’daydı. 

Evlerine, Turgut beyin otomo-

bili ile gidiyorduk. Direksiyonda 

Turgut beyin kendisi vardı. 

Arabayı çok hızlı kullanmıyordu. 

Değiştirmediği, biteviye bir hızla 

yol alıyorduk. Yanımızdan da, 

hızla, başka arabalar bizi geçip 

gidiyordu. Bir ara, sanıyorum, 

öteki arabaların bizi geçip gitme-

sine zihnimin takıldığını sanarak 

ve fakat gözlerini yoldan ayır-

madan:

- Bizi geçen arabalara bakı-

yorsun, değil mi? dedi. Onlar 

şimdi bu hızla bizi geçerler ama 

ilk kırmızı ışığa takılırlar. Bizse 

bu hızımızla kırmızıya yakalan-

madan Arlington’a kadar böyle 

gideriz; onlar ikide birde durup 

kalktığı için hem arabaları-

nı daha çok hırpalamış olurlar, 

hem de durup kalkmalarda biz-

den daha çok benzin sarf etmiş 

olurlar. Üstelik de, hedefe hepi-

miz aynı zamanda ulaşırız.

Gerçekten de, dediği gibi, kır-

mızıya yakalanmadan evlerine 

kadar gittik. Bu olay da, Özal’ın 

müthiş plancılığının işaretini ver-

miş oluyordu.

Eve geldiğimizde -ki bu ev, üç 

veya dört katlı bir villaydı-, bizi, 

hemen evin içini gezdirip tanıttı. 

İlkin, alt kata indik. Evin içinde, 

bir haberleşme tertibatı kurmuş-

lar; dâhili bir telefon şebekesiy-

le bütün odalar birbirine irtibat-

landırılmıştı. Alt katta, çocuklara 

ayırdıklarını söylediği oyun salo-

nunda bu dâhili telefonun ahize-

sini kaldırıp Semra hanıma misa-

firlerinin olduğunu, bulunduğu-

muz yeri haber verdi. Bu tele-

fon şebekesini bize göstermek-

ten haz duyduğu bariz biçimde 

belli oluyordu. O telefonla âdeta 

çocuk gibi oynuyor; onun hak-

kında bize daha fazla bilgi vere-

bilmek için neredeyse can atıyor-

du. Bu da, Turgut beyin, çocuk-

su, temiz ve saf yanının ortaya 

çıkmasıydı.

Yemekten önce, evin her tara-

fını gezmiş olduk. Böylece, sanı-

yorum, yemek vaktine kadar 

bizi oyalamak istiyordu. Nihayet 

yemek vakti gelince, gene o dâhili 

telefonla (ben telefon diyorum, 

Korkut Özal Sezai Karakoç
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ama bu, telefondan daha fark-

lı bir haberleşme aracıydı; adını 

bilmediğim için telefon deyip 

geçiyorum) haberleşerek yeme-

ğin hazır olduğu hususunda bil-

gilendirildik.

Yemekte Semra hanım sohbet 

etti. O sırada evde bulunan döşe-

melerin değiştirileceğini, kendi 

asıl koltuklarının İstanbul’dan 

geleceğini, tanıdıkları bir armatö-

rün önümüzdeki 1 ay içinde kol-

tuk takımlarını getirmiş olacağı-

nı anlattı. O takımın özelliklerin-

den bahsetti. Turgut bey, Semra 

hanımın konuşmasına müdahale 

etmeden, o da bizim gibi dinle-

mekle yetiniyordu.

Nihayet yemeğimizi bitir-

dikten sonra, çaylarımızı içer-

ken Turgut bey sohbete başla-

dı. Turgut bey, bizim (yani mil-

let olarak bizim) Osmanlı’yı yete-

rince tanımadığımızı, Osmanlı’yı 

tanımadan Türkiye’de fazla 

bir mesafe alamayacağımızı, 

Türkiye’de bu gün bizim adeta 

sıfırdan keşfetmek zorunda kal-

dığımız pek çok müessese-

nin Osmanlı tecrübesinde yeri 

bulunduğunu, ondan yararlan-

mamız gerektiğini, oldukça tefer-

ruatlı biçimde anlattı. Bu arada, 

önemli bir noktaya değindi. “Ben, 

dedi, Planlama’da Osmanlı’nın 

toprak rejimini incelettim. Prof. 

Şakır Berki, kıymetli bir ince-

leme ortaya çıkardı. Eğer göre-

vim devam etseydi, bu inceleme, 

araştırma çalışmalarını sürdüre-

cektim, inşaallah bizden sonra 

bu çalışmaları devam ettirirler. 

Bu tür çalışmalara önem verilme-

si lazım, bu araştırma çalışmala-

rı için para sarf etmekten kaçı-

nılmamalıdır. Gerekiyorsa özel 

teşebbüse sipariş vererek bile 

olsa, bu çalışmalar tamamlattı-

rılmalıdır.”

Bu sohbet de, Turgut beyin 

tarih bilgisinin göstergesi ola-

rak ortaya çıkıyor. Belirteyim 

ki, onun başlattığı bu araştırma 

çalışmalarının arkası getirilmedi. 

Ve onun başlattığı Osmanlı araş-

tırmaları bir kitaptan ibaret kalan 

o toprak rejimiyle ömrünü bitir-

miş oldu.

Aradan gene yıllar geçti. Yıl, 

1978. Dördüncü Plan’la ilgili ola-

rak Ankara’da bir sempozyum 

tertiplenmişti. Bol sayıdaki tek-

nokratın, uzmanın ve eski plan-

lama müsteşarlarının neredeyse 

hepsinin hazır bulunduğu bir 

platformdu... Sempozyum birkaç 

gün sürdü. Sempozyum sonunda 

dinleyicilere de söz verildi. Ben 

de söz alarak konuştum. Burada 

koşmamı ayrıntılarıyla nakletme-

yeceğim. Özetle, Planların aslın-

da hür ve müstakil bir iradey-

le hazırlanmadığı hususundaki 

görüşümü gerekçeleriyle açıkla-

maya çalıştım. Orada, beni, o 

tarihte serbest çalışmakta olan 

Turgut Özal’dan başka anlayan 

ikinci bir kişi yoktu. Toplantıdan 

soma, Turgut bey, konuşmama 

ilgi duyduğunu belirten sözler 

söyledi, beni bir süre daha din-

lemek istedi, koluma girdi, böy-

lece salondan çıktık ve o sıra-

larda Bayındır Sokak’ta bulunan 

Mavera dergisinin yönetim evine 

kadar yürüdük. Toplantıdaki 

konuşmamı bana tekrarlatı-

yor ve dikkatle beni dinliyordu. 

Sözümün bittiğine kani olunca, 

durup dedi ki:

- Senin söylediklerini kabul 

edecek olursak Türkiye’yi müsta-

kil bir devlet olarak görmememiz 

lazım gelir, fakat bunda hiç mi 

yöneticilerin kabahati yok? dedi. 

Ben buna inanmıyorum; Türkiye 

müstakil bir devlettir, fakat biz 

onu idare etmesini bilmiyoruz. 

Ben DPT müsteşarlığım zama-

nında Süleyman Demirel’e defa-

larca İran Şahı’nı ziyaret etmesi-

ni söylememe rağmen, beyefen-

diyi ikna etmeye güç yetireme-

dim. Eğer o tarihlerde bir defa 

olsun Şahı ziyaret etmiş olsay-

dı, petrol fiyatları üzerinde elle 

tutulur bir rahatlama sağlamak 

mümkün olabilirdi. Fakat başa-

ramadık. Türkiye’nin bu günkü 

durumundan onun yöneticileri 

sorumludur...

Bu sohbet Mavera’nın yöne-

tim evinde gece boyunca sürdü. 

Bu da, onun siyaset anlayışının 

bir göstergesiydi. Biz, o tarih-

te, olayların dış yüzüne bakarak 

belki de komplo teorileri üre-

tirken, Özal bu teorilere itibar 

etmediğini gösteriyordu. Onun, 

bir devlet adamı olarak ne kadar 

gerçekçi hareket ettiği, 1980’li 

N. Fazıl Kısakürek
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yıllar boyunca defalarca ispatla-

nıp durdu.”

Onunla Malatya Gazi 

İlkokulu’nun 5. sınıfında aynı yıl 

birlikte okuduğu Yusuf Bozkurt 

Özal’la ilgili anıları da yer alır 

kitapta. Okulun o tarihteki 

başöğretmeni de Recai Kutan’ın 

babası İsmail Kutan’dır. Yusuf 

Bozkurt Özal’la esas tanışma-

sı DPT’de gerçekleşir. Rasim 

Özdenören ile farklı şubelerde 

okuduklarını da burada öğrenir. 

Onun hakkında  şunları anla-

tır: “Yusuf beyle bizim tanışıklı-

ğımız daha sonraki yıllarda ger-

çekleşti, onun Devlet Planlama 

Teşkilatı müsteşarlığını yürüt-

tüğü dönemde... iyi bir bürok-

rattı. Akıllı ve zeki bir insandı. 

Kimseyi kırıp incitmek istemez-

di. Teşkilata personel alımı husu-

sunda çok sayıda müracaat olur-

du. O, bu müracaatları doğru-

dan ne kabul ederdi, ne redde-

derdi. “Personel Değerlendirme 

Komisyonu” adıyla bir komisyon 

kurmuştu. Bu komisyonun üye-

leri, müracaat eden kişiyi müs-

takilen değerlendirir, ayrı ayrı 

kanaatlerini bildirir ve neticede 

o kişinin Teşkilat’a faydalı olup 

olamayacağına dair kanaatleri-

ni Müsteşar olarak Yusuf Özal’a 

ulaştırırdı. Nihai kararı elbette o 

verirdi, ama o da kararını komis-

yonun kanaatine dayandırmış 

olduğundan, müracaatın redde-

dilmesi halinde müşkül mevkide 

bulunmuş olmaktan uzak kalırdı.

1987 yılı milletvekili seçim-

leriyle siyaset hayatına girdi. O 

tarihte Turgut Özal’ın Türk siya-

set hayatındaki yenilikçi politika-

larını kavrayan pek az insandan 

biriydi. Rahmetli Turgut Özal’ın 

yanında sürekli bulunup da onu 

anlamayan, onun ne getirip ne 

götürdüğünü takdir edemeyen 

çok sayıda insanın bulunduğu 

düşünülecek olursa, sırf Turgut 

Özal’ı anlamanın bile bir mezi-

yet teşkil ettiği sonucuna varıla-

bilir. Buna rağmen, onu (Turgut 

Özal’ı) anlamayanların nasıl olup 

da onun etrafında hizmet vere-

bildiği konusu ise, ancak Turgut 

Özal’ın bu insanları mahir  bir 

dirayetle kendi fikriyatı istika-

metinde hizmete koşabilmesiy-

le açıklanabilecek bir husus-

tur. Nitekim Turgut Özal’ın ölü-

münden sonra, onun çok yakı-

nında bulunmuş olmakla birlik-

te onu hiç anlamamış olanların  

nasıl dökülüp dağıldığı kendili-

ğinden ortaya çıktı. Yusuf Özal 

ise, Turgut Özal’ın, ikinci yeni-

leme programını yürürlüğe sok-

mak isteyen bir politikacı sıfatıy-

la tezahür etti ve Turgut Özal’ı 

kavramış olduğunu gösterdi.” Bu 

satırlar  Özal ailesinin üç ferdi-

nin özel olarak da Turgut Özal’ın 

Rasim Özdenören’deki karşılığı-

nı kısmen ama belirgin biçimde 

anlatmaktadır.

Kuşkusuz onun Özal algısın-

da  bir yanılsama, bir mistifikas-

yon ve körlük payı vardır.  Aynı 

zamanda bir süreklilik te vardır. 

Çünkü o  altmışlı yıllardan yet-

mişli yıllara, seksenli yıllardan 

bu yana Özal’ı sahiplenmekte ve 

onu savunmaktadır. İslamcılığın 

umut ufkunun da yok olmasıy-

la Özal’ı ölümünden sonra eleş-

tirmek bir yana onun dolayımın-

da muhalefetlerini dile getirme-

ye başlamışlardır. Turgut Özal’la 

ilgili anıları bir parça yanılgıyı, 

bir parça kayırmayı, bir parça 

dışlamayı, bir parça yan tutma-

yı içermektedir. Bir parça kayır-

ma da olsa, bir parça yan tutma 

da içerse de önemli bir konum-

lanışı ortaya koymaktadır. Öte 

yandan onun siyasi kimliğinin 

temel yöneliminin hangi yıllar 

içinde nasıl biçimlendiğini de 

işaret etmektedir.

Özdenören’e bakılırsa, anıla-

rın büyük önemi vardır. Hatta 

bir bakıma ayrıcalıklı bir anla-

tı biçimidir. Kuşkusuz bunda 

haklı. Ham insanların yazdıkla-

rı anılar anımsandığında bunun 

bir bakıma doğru bir tespit oldu-

ğu anlaşılabilir. Ama bir de şu 

var: Özdenören’in belleğinin 

içinde biriken bazı olayları, bazı 

durumları anlatmak istemeyişin-

den kaynaklanan başka nedenle-

rin de olduğu tespiti yapılabilir. 

Onları edebiyatın içinden geçire-

bilme hüneri bir yana bırakıldı-

ğında ketum da olsa günün birin-

de Özdenören’in bütün ömür 

dökümünü okumanın, yakın 

tarihe ilişkin bambaşka durumla-

rın ortaya çıkmasına katkı yapa-

cağı kesindir. 
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Süleyman CERAN

Çağan Irmak’tan Modern Bir Masal;

Prensesin Uykusu

U yku, kelimesinin estetiği-

ne hayran kalırım düşün-

dükçe. “Çocuk -e harfine 

yaslanmış uyuyordu” deyince Özel, 

bambaşka bir anlama çevrilir benim 

için; güvene dönüşür, huzura. 

Endişe olamaz oralarda. Ilıklık en 

çok. “Mışıl mışıl uyumak” cümlesi 

akışkan bir cümledir, avuçlarınız 

arasından kayıp gider ansızın. Öyle 

bir uyku halidir, birden, uyursunuz 

işte; genişleyerek kalkarsınız sonra. 

İnsan hayatının en fazla yer kapla-

yan ameliyesidir uyku. Evet, bir fiil-

dir uyku hali. İnanmıyorsanız bey-

ninizdeki milyarlarca nörona sorun, 

onlar, aralarındaki elektrik trafi-

ği sayesinde rüyaların oluştuğunu 

anlatacaklardır size. Anlayacağınız, 

işin bürokrasi tarafını paylaşır-

lar sizinle. Çok kafaya takarsanız 

Elektroensefalografi (EEG) çektirip 

öğrenirsiniz olan biteni. Beyindeki 

sinir hücreleri tarafından hem uya-

nıklık, hem de uyku halindeyken 

üretilen elektriksel faaliyetin kâğıt 

üzerine beyin dalgaları halinde yaz-

dırıp çıktısını alırsınız, olur biter.

Uyku imi üzerine masallardan 

tutun da ninnilere kadar ne çok şey 

üretilmiştir. Tam tersine uyumayı 

sembolik olarak değerlendirip eleş-

tiren ne çok fikir ortaya çıkmıştır. 

“Uyan, derin uykudan uyan!” diyen 

İkbal, haksız olabilir mi hiç?

Uyku, tanımlanamaz boşluk 

hali, ölümün kardeşi. Bu devinim 

üzerine yazılmış en yaygın masal 

elbette “Pamuk Prenses ve Yedi 

Cüceler”dir. Jacob Grimm (ö. 1863) 

ve kardeşi Wilhelm Grimm (ö. 

1859) tarafından yazıldığından beri 

bu masal, kim bilir kaç milyar çocu-

ğun düşlerini süsleyip, uyku diyarı-

na biletlerini kesti. Kim bilir kaç kız 

ayna başına geçip, diyaloglara giriş-

ti. İşte hemen hepimizin hayatının 

bir kesitinde karşılaştığı bu masalı, 

Çağan Irmak, kendi zaviyesinden 

yorumlayarak sinemaya aktardı. 

“Prensesin Uykusu” adını verdiği 

bu hikâye, masalı tersine dönüştür-

menin de kapısını açtı diyebiliriz.

Bu masalı yorumlayabilmek için 

kahramanlarının kısa tahlillerini 

yapmakta fayda var. İnsan yol arka-

daşlarını tanımasının faydasını kim 

reddebilir?

Aziz (Çağlar Çorumlu): “7 

Numara” dizisinde “aslanım gıra-

lıçam” repliğiyle hatırlarda kalmış, 

“Haneler” adlı lüzumsuz parodiyle 

tekrar televizyona dönse de hak 

ettiği yeri bulamamış tiyatrocu. 

Filmde ise, hayatın özüne ilişkin 

çok ciddi kanaatleri olan, çevre-

sinde olan bitene hem olduğu gibi 

hem de olmasını istediği gibi baka-

bilen birisi. Öksüz ve yetim. “ben 

gülmüyorum, yüzüm böyle” diye-

cek denli kendini tanıyan kendi 

âleminde bir genç. İyi niyet elçi-

si. Grimm Kardeşlere hayranlığı 

her halinden belli. Hele o “Seksen 

Günde Devr-i Âlem” sevgisi yok 

mu? Akıllara seza…

   
Gizem (Şevval Başpınar): Mutlu 

olunca sapsarı, üzgün olunca kah-

verengi, normal zamanlarda kumral 

saçlı bir çocuk. Hayal gibi. Günlük 

tutan, yaratıcı bir iç evrene sahip, 

büyümüş de küçülmüş masal pren-

sesi. İnsanların kulaklarına, kendi-

lerine ilişkin bir şeyler fısıldaması 

çok hoş. Uyuyan güzel. 

Seçil (Sevinç Erbulak): Kadın 

kuaförü. Prenses’in annesi. Abartılı 

makyajının altında içli bir anne 

yattığını, unutmamak lazım. 

Kocalarıyla anlaşamamış sık rastla-

nan anne profilinin sahibi.

İskender (Genco Erkal): Avantür 

filmlerin aranılan yönetmeni. Derin 
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unutulmuşluk buhranları geçi-

ren üstat. Durakta (Durak iminin, 

metaforik bir yolculuğa işaret oldu-

ğu kayıt düşülmeli.) hep bir yerle-

re gitmeyi bekleyip de gidemeyen, 

neşeli, hayat dolu bir eski zaman 

muhibbi. Yitik İstanbul beyefendisi.

 

Neşet (Alican Yücesoy): Aziz’in 

yetimhaneden hamisi, dostu, sırdaşı 

ve sonrasında ev arkadaşı. Yakışıklı 

ve çapkın. Mavi.

“B‹R‹ UYUDU, ÖBÜRÜ DÜŞ GÖRDÜ”

Film, küçük dünyasında mutlu 

mesut yaşayan kütüphane memuru 

Aziz’in, oturduğu apartmana taşı-

nan yeni komşusu küçük Gizem’le 

kapısının önünde tanışmasıyla baş-

lıyor. Aziz’le küçük Gizem’in kapı-

da karşılaştıkları sahnede, kızın saç-

larının altın sarısı olduğunu parıl-

dadıkça parıldadığını, adeta altın 

kalbini dışa vurduğunu müşahe-

de ederiz; ilerleyen vakitlerde kızın 

saçlarının rengi sık sık değişecektir. 

Seçil’in belalı erkek arkadaşının 

eve gelmesiyle bir tartışma yaşa-

nır. Meydana gelen arbedede, olan 

Gizem’e olur. Başından ağır yara-

lanan küçük kız hastaneye kal-

dırılır. Gizem, derin bir uykuya 

dalar. Aziz, yaşanan sıkıntılı süreç-

te Seçil’in yanında inatla yer alır. Bu 

aşamada, Gizem’in bir günlük tut-

tuğu ortaya çıkar. Notlarda kızın üç 

dileği yer almaktadır (masallardaki 

gökten üç elma düştü formuna tel-

mih). Aziz, bu üç dileğin yerine gel-

mesiyle Gizem’in gözlerini açacağı-

na inanır. Bu nedenle, prenses göz-

lerini açana kadar olan biteni onun 

günlüğüne not edecek bir yandan 

da dileklerini gerçekleştirmeye çalı-

şacaktır.

İşte senaryo bu şekilde. Ama her 

zaman olduğu gibi gerçek, ayrıntı-

larda gizli. Kimin kimi hastanelik 

ettiği, kızın dilekleri, Redd Grubu, 

Aziz-Seçil ilişkisinin sonucu önem-

li değil. Aziz’in günlerinin aydınlık 

başlaması, ağaçları dinlemesi, onla-

rın özsularını keşfetmesi, çiçekle-

re dokunması, kitaplar üzerinde 

kurduğu çok katlı dev kütüpha-

ne hayalleri, cömertçe gülümseme-

si, Gizem’in günlüğüne karaladık-

ları filmi film yapan şeyler. Aziz’in, 

küçük Gizem’in uyanması için ona 

masallar okuması, ayrı bir buluştur, 

bu durum filmde şöyle ifade edi-

lir: “Uyandırmak için anlatılan bir 

masal anlatıyorum sana/dünyadaki 

bütün masalların aksine/uyanınca 

okunacak bir masal/bizim masalı-

mız/dünyanın tüm masallarının ter-

sine”

Yalnızca bunlar değil, Dostlar 

Tiyatrosu’nda, “Sivas 93” ve 

“Marx’ın Dönüşü” gibi politik-

ideolojik tiyatro oyunlarını cihadva-

ri bir aşkla oynayan Genco Erkal’ın 

hayata dönüş/normalleşme filmi 

olan bu yapımda, İskender karakte-

riyle temsil edilen ve gerçek hayat-

ta Yılmaz Atadeniz’in canlandırıldı-

ğı iddia edilen sahneler başlı başı-

na Yeşilçam’a saygı duruşunu ifade 

eder. Bilimkurgu ve kovboy filmle-

rinin aranılan yönetmeni ve yapım-

cısı olan Atadeniz, “Kızılmaske”, 

“Zorro Kamçılı Süvari”, “Çakırcalı 

Mehmet Efe”, “Kafkas Kartalı”, 

“Tarzan İstanbul’da” gibi filmler-

le hatırlanır. İskender, misafirle-

ri Aziz’e ve Neşet’e geçmiş avantür 

zamanlardan, sanatçı olarak algılan-

mamalarından ama bal gibi insanla-

rı eğlendirdiklerinden dem vurur. 

Arka fonda Zeki Demirkubuz’un 

resmi vardır; modern sinemaya 

selam durulur. İskender telefonla 

konuşurken, “Eceline Dövüşenler” 

filminin afişi ile hem Yeşilçam’a 

selam verilir hem de İskender’in 

haline gönderme yapılır şaka yollu. 

Bununla da bitmez, Yeşilçam’ın 

rahip, doktor, komiser, profesör 

rollerinde oynamış 76 yaşındaki 

aktörü Kayhan Yıldızoğlu’na, ismi 

anılarak, kocaman bir alkış gön-

derilir.

   S‹NEMANIN MASALLA 
RANDEVUSU

Prensesin Uykusu, Çağan Irmak 

için hayallerinin filmi denebilir. 

Masallar anlatır, çocukluk mace-

ralarının kahramanlarına yer verir, 

animasyonla hayatını renklendirir, 

kitaplardan ahtapot çıkartır; eğlenir 

bol bol. Bir hikâye paylaşır bizimle, 

tıpkı Ulak’ta olduğu gibi. Prensesin 

Uykusu, çok ciddi eleştirilere maruz 

bırakılabilir. Redd Grubu’nun 

dizi formatında olduğu gibi uzun 

sekanslar halinde filme taşınma-

sından, film sonundaki ruh takası 

ve ölüm gibi Hollywood aktarma-

lı lüzumsuz bağlamalara kadar pek 

çok şey eleştirilebilir. Ama bura-

da Türkiye’de sinema ile hikâye 

ve masalın buluştuğunu görürüz. 

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’den 

Keloğlan’a, Külkedisi’nden Denizler 

Altında Yirmi Bin Fersah’a kadar 

yazılı sözlü pek çok masala gönder-

me yapan ve final alt metinlerinde 

teşekkür eden bu yapımı başlangıç 

filmi olarak görmek abartı sayılma-

malıdır. Dileğimiz, hikâye ile bulu-

şan sinemamızın en çok ihtiyacı 

olan ve bilgi ile hikmeti içerisinde 

barındıran “irfan”la randevusuna da 

yetişmesidir.
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Seyahatname-i Süreyya
İhsan Süreyya Sırma
Beyan Yayınları

Dünya hayatına ayak basan hiçbir insan yoktur ki, her 
gün seyahate çıkmasın, her gün hayatın menzillerini 

adımlamasın! Ne var ki her insanın seyahati, tıpkı hayatı 
gibi farklı oluyor. Hayatı köyde geçen bir insanın, evi ve 
tarlası arasında kat ettiği menzil onun seyahati: İpekyolunu 
baştan başa ve aylar süren zamanda adımlayan bir kervan-
cının serencamı da onun seyahatidir. Bir kaya sarmaşığının 
yaşayabilmesi için kayaya tırmanması, toprak altına ekilen bir tohumun, yaşamak 
için toprağı yarıp yukarıya fışkırması, ayçiceğinin gıdasını almak için, güneşin etra-
fında pervane olması, hayat için zorunlu lan birer seyahat örneğidir.

Lice’den Paris’e Anılarım
Tarık Ziya Ekinci
İletişim Yayınları

Tarık Ziya Ekinci, 1925’te Lice’de başlayan yaşamın-
da, Türkiye’nin yakın tarihinin tanığı ve öznesi oldu. 

Öncelikle Kürtlerin tarihinin... 1940’lar ve 1950’lerin gergin 
atmosferinde, “Kürt uyanışı” veya “Kürt aydınlanması” 
denen süreci yaşadı. 1960’larda ise bir Kürt aydını olarak, 
bu sürecin devamının aktörlerindendi. Türkiye İşçi Partisi 
(TİP) milletvekili ve yöneticisi olarak aynı zamanda 1960’lar 
solunun yükseliş devrinin bir parçası oldu. İkinci TİP’in kuru-
cuları arasında yer alarak 1970’lerin sert siyasal mücadelelerine dahil oldu. 12 Eylül 
1980 askerî darbesi sonrasında defalarca gözaltına alındı, tutuklandı, ardından 
yıllarca Fransa’da siyasi mülteci olarak yaşadı. 1980’lerden günümüze, Kürt kimliği 
ve Kürt sorunuyla ilgili tartışmaların içinde yer aldı. Lice’den Paris’e Anılarım tüm 
bu zengin deneyimi yansıtırken tanık olduğu tarihin eleştirel okumasını da yapıyor.
Kürt sorunu, sol ve siyasetten ibaret değil Tarık Ziya Ekinci’nin anıları.
Çocukluk ve gençliğinin Lice’si, Diyarbakır’ı var; öğrencilikten mülteciliğe gündelik 
hayat sahneleri var; hekimlik deneyimleri, dostluklar, insan halleri var… Dopdolu 
bir yaşamdan manzaralar ve hiç bitmemiş aktif bir siyasal tanıklığın muhasebesi…

Akıl Ağrısı
Ahmet Mercan
Nesil Yayınları

Düşünülmeye değer, çarpıcı; ama zor, kabuğu değişik, 
söylenince sağlığa zarar sözlerin sahibine deli adı verir-

ler. Mutluluk mevkiinde yolculuk etmek is¬ter çünkü kala-
balıklar. Delilerse mutluluğun kalbini sökmeye adaydırlar. 
Varolmanın dehşetini göstermek için sürekli savaşırlar. Bir 
anlık görme işi gerçekleşsin diye bir ömrü acının kolların-
da yaşarlar. Onların varlığı; sıradanlığın ve göz, gönül, akıl 
tutulmalarının önüne geçme imkânıdır. Kalabalıklar onları 
bir araya toplayıp gözden ırak tutarak, sıradanlığa sıkı sıkı 
sarılmayı mutluluğun gereği sayarlar.

Kılıç  ve Kelime
İmadüddin Halil
Mana Yayınları

Dünyanın en kalaba-
lık ve en gelişmiş kent-

lerinden biri yine dünyanın 
en güçlü ordusu tarafından 
işgal edilirse ne olur. İşgale 
uğrayan bir kentin halkı ne 
yapar? Akıl ne der, vicdan 
ne der, okul ne der, sokak 
ne der, ya burası İslam top-
lumunun yönetim merkezi 
ise! Halka düşen nedir, hali-
feden beklenen ne, kılıç mı 
kelime mi, maddi güç mü 
sözün gücü mü, bu işga-
lin panaroması nasıl çizilir, 
işgal etme ve işgale uğra-
ma psikolojisi, işgalin yarat-
tığı travma, işgalin sosyal ve 
tarihi sonuçları. Tarihin ve 
medeniyetlerin dönüm nok-
taları vardır; Bağdat’ın işga-
li de İslam tarihindeki önem-
li olaylardan biridir. Moğol 
barbarlığının zirve noktası-
dır. “Ekini ve nesli yok eder-
ler.” ayetinin ortaya çıktı-
ğı yer. Dicle kan ve mürek-
kep akar, Bağdat yanar…
Tarihçi İmamuddin Halil’in 
kaleme aldığı  tarih belgeseli 
niteliğindeki bu  roman, gün-
cel bir savaş risalesi olarak 
okunmalıdır. Barbarlık hep 
var oldu ve var olacak; işgal-
ler de!..

Kitaplık
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Cevdet B‹R‹NC‹

Yaş Müverrrih

�

Türklerin tarihini parça parça değil, bütünüyle anlamak isteyen Zeki Velidi Togan bu isteği, bütün eserlerini 
yansıtmayı başarmış bir tarihçi olarak anılabilir. Çalışkan bir tarihçidir Zeki Velidi. Yenlerinin içinde birikmiş 
olanları boşaltmak için değil ilgilendiği konulardaki son gelişmeleri de yakından takip eder. Birikimini art-
tırmak  ve çağdaşı olan Batılı tarihçilerin eserlerini yakından takip etmek için 60 yaşından sonra İngilizce 
öğrenmiştir. Henüz yirmi bir yaşındayken kaleme aldığı ilk eseri Türk ve Tatar Tarihi (1912) o sırada bulun-
duğu Kazan’da basılmış ve yankıları Orta Asya’ya kadar ulaşmıştır. Orta Asya aydınları Türkler’in tarihini 
yazmanın çok zor olduğunu düşündüklerinden, bu işin altından ancak  “yaş müverrih”(genç tarihçi) diye 
andıkları Zeki Velidi’nin kalkabileceğini düşünmüşlerdir.  Zeki Velidi’nin ilk eseri Türk ve Tatar Tarihi’nden 
sonra yazmış olduğu eserler de aynı geniş coğrafya üzerinde benimsenmiştir. Kırgız tarihçisi Tınçtık 
Çorayev, Zeki Velidi’nin eserlerinin inanılmaları için değil anlaşılmaları için yazıldığını belirtir. İnanmak ve 
anlamak arasında çelişki görerek. Anlaşılan yeni baskısı yapılan Düşünmek Farzdır’ı Kırgızcaya da çevirmek 
gerekecek. İnanmak ve anlamak ilişkisini kavratmak için.

İbn Fadlan Seyahatnamesi 

�

Zeki Velidi Togan İbn Fadlan Seyehatnamesi’ni 1923’te Meşhed’de keşfetmiştir. O zamanlar daha otuz-
larında bir tarihçidir. Neyin eksik olduğunu bilmesi onu bu esere ulaştırmıştır. Bu esere yazdığı uzun giriş 
onun merakının boyutlarını ortaya koyar. Çocukluğundan itibaren tarihi, coğrfaya eserlerini, seyahatna-
meleri okumuş, üzerlerinde düşünmüş ve düşündüklerini anlamlı bir biçimde bir araya getirerek bir sistem 
oluşturmuştur ileriki yıllarda. Onun literatüre  kazandırdığı yazma eserler konusunda meraklı olanlardan 
biri de İbrahim Kafesoğlu’dur. Zeki Velidi Togan’ın kızı İstenbike Togan 1964’te İstanbul Üniversitesi 
Tarih Bölümü’nden mezun olurken, hocası da olan Z. V. Togan’ın da hazır bulunduğu sözlü sınavda 
Kafesoğlu’nun şu sorusuyla karşılaşır: “Baban, hocan İbn Fadlan’ı keşfetti. Peki öyle bir kitap olduğunu 
nereden biliyordu?” Tabii bu soruya cevap veremez İstenbike Togan. Böyle bir keşfin ancak fevkalade bir 
birikimin sonucunda olacağını o zamanlar anlamadığını da itiraf eder.

Evliya Çelebi’de Türk Müslümanlığı

�

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi hakkında değişik yazılar yazıldı/yazılıyor. Yazıldı mı, bilmiyorum ama Türk 
Müslümanlığı denilen algının kimi boyutlarına ilişkin epeyce malzeme çıkacağını düşünüyorum bu seya-
hatnameden. Kayseri’yi anlattığı bölümde Erciyes Dağı’nda yılan, çıyan, akrep ve diğer zehirli haşaratların 
olmayışı üzerinde dururken sarıldığı rivayetler bu konuda ilginç açılımlar sunabilir. Erciyes dağının Ricâlü’l-
ğayb   makamı olduğunu ifade ediyor mesela. Ortalıkta görünmeyen, dağ başlarında, ıssız yerlerde ibadet 
eden erenler anlamına gelen Ricâlü’l-ğayb  Erciyes’te zehirli yaratıkların bulunmasına izin vermez ona göre. 
Baba Riten-i Hindi’nin bu dağda meskun olmasından dolayı bu zehirli hayvanların burada olmadığını da 
aktarır Evliya Çelebi. Başka bir rivayet olarak da Hazreti Yahya zamanında  bu şehri yapan Kayser Erciyes’in 
hekimlerinden Falasla adındaki hekimin bu dağa çıkarak yetmiş adet zehirli haşaratın şekillerini birer direk 
üzere yaparak her birine birer tılsım yapmıştır. Onun için bu dağda asla zehirli hayvan olmadığı belirtilir. 
Evliya Çelebi’nin başka  yerlerle ilgili olarak da aktardığı bu rivayetlerden bir zihin algısı arkeolojisi çıkarıla-
bilir gibi.
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