
Eğitim Sisteminde Değişim
Yapısal Sorunlar, Din Eğitimi ve Neoliberalizm

Ayda Bir Merhaba

Modern Tatar edebiyatının kurucularından Fatih Kerimî 1912 yılında başyazarı olduğu Vakit gaze-

tesine dönemin İstanbul’u ve Balkan Savaşı’yla ilgili gönderdiği yazılarını İstanbul Mektupları 

adıyla kitaplaştırmıştır. İstanbul’da görüştüğü Said Halim Paşa ona, Rusya Müslümanlarının ahvaline 

dair “Okuyorlar mı? Mektep ve medreseleriniz ne haldedir? Müslümanlar arasında hüner ve sanat var 

mı? Mollalarınız nasıl, ahval-i zamandan haberdar insanlar mı?” gibi sorular sorar.  Bu türden sorduğu 

sorular Said Halim Paşa’nın düşünce dünyasının bazı meselelerini anlaşılır kılar.  

Bürokrat Tevfik Biren ise yakın tarih bakımından önemli olan hatıralarında Said Halim Paşa’nın 

evinde yaptıkları  sohbetler esnasında medreseler varken mektepler açmanın doğru olmadığını 

düşündüğünü  belirtir. Diğer taraftan Mehmed Âkif’in de medreseleri eleştirdiğini biliyoruz. Bütün 

bu meseleler aslında Müslümanların modern dünya karşılaşmalarından bu yana sadece eğitim 

alanında  süren önemli sorunlardandır. Bugün Türkiye’de  medreselerin  ‘romantik bir sahiplenmen-

in” dışında anlamı  yoktur. Fakat eğitime ilişkin tartışmalarda mutlaka medrese meselesi de gündeme 

gelir. Mekteplerin yerini okullar almış, eğitim neredeyse tümüyle okullara ve yeni uzmanlara havale 

edilmiştir.

Hal böyle olunca Müslüman’ca eğitimin başka bir karakteristik özelliği de “Ya büneyye/

Çocuğum!” şefkatine sahip oluşu yani  Kur’ân-ı Kerim’in Müslümanlara örnek gösterdiği eğitim 

tablosu/formatı olarak Hz. Lokman’ın oğluna verdiği eğitimde öne çıkan  “Ya büneyye!” şefkat tonu 

kurumların soğukluğu arasında yitip gitti. 

Bu düşüncelerle hazırladığımız eğitim konulu dosyamızda hem Milli eğitim sisteminde son 

yıllarda yapılan reformları sorgulamayı hem de bir imkan olarak görülebilecek yeni durumların nasıl 

daha nitelikli hale dönüştürülebileceği meselesi üzerinde durduk. Aynı zamanda Amerika’daki bazı 

eğitim uygulamalarının arka planını ortaya koyan bir yazıyla da dünyada eğitim alanında  yaşanan 

değişikliklerin ortak bazı yönlerini hatırlatmayı düşündük. 

Bizden sonraki kuşakların toplum hayatı içerisinde yer edinmelerini sağlayacak olan bilgi, beceri 

ve anlayış (bilinç) kazanmalarına yardım etme etkinliği olarak tanımlanan  okulda eğitim meselesi 

bugün de önemini koruyan, buna karşın sorunları da içinde barındıran bir haldedir. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın zorunlu eğitime başlama yaşını öne çekerek kesintili hale getirdiği sekiz yıllık eğitim 

uygulamaları başta olmak üzere eğitim alanında yapmış olduğu değişiklikler bir yönüyle 28 Şubat  

uygulamalarından kısmi dönüşü içeriyor. Okullarda seçmeli ders olarak okutulacak olan Kur’ân-ı 

Kerim ve Siyer dersleri, İmam Hatip ortaokullarının açılışı, katsayı engelinin kaldırılması gibi 

uygulamalar üzerinde durulması yapılan değişikliklerin başkaca boyutlarını görünmez kıldı. 4+4+4 

Modeli, imam-hatip ortaokullarının açılmasından ya da öğretim programlarına seçmeli siyer ve 

Kur’ân derslerinin eklenmesinden daha fazlasını ifade etmektedir.  Elbette bu değişiklikler önemli, 

fakat eğitim sisteminin felsefesinde, esaslarında bir değişim önermiyor bu uygulamalar.  Sözgelimi 

2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nin, Atatürkçülük konularının istisnasız her dersin müfredatına 

serpiştirilmesini zorunlu kılan hükümleri hâlâ yürürlükte. Öte yandan okullar  öğrenciler açısından 

yaşanılabilir bir mekan olmanın çok uzağında. Müfredata konulan oyun içerikli etkinlikler bahçesiz 

ve  sürekli olarak dikey olarak inşa edilen binalarda uygulama imkanı bulamıyor. 

Eğitim sisteminin en önemli aktörü olan eğiticilerin eğitimi meselesi, niceliğe indirgenen 

seminer ve hizmet içi eğitim dışında hiç düşünülmüyor. Daha temel bir sorun olarak karşımıza 

çıkan neoliberal model ise aslında yıllardır okullarda uygulanan bir model. Okullara ayrılan bütçe 

okulların sağlıklı bir mekân olmasına yetecek miktarda değil. Bu yüzden okulların  öğretmen 

maaşları dışındaki bütün giderlerinin neredeyse tümünü okul aile birlikleri vasıtasıyla bizzat öğrenci 

velileri karşılıyor. Kabaca özetlediğimiz bu hususlarda ciddi değişiklikler yapılmadığı sürece eğitim 

sistemindeki sorunlar giderilemeyecek, kısır döngüden çıkılamayacaktır. Bu bakımdan Milli Eğitim 

Sistemi’nde son yıllardaki değişimin taşıdığı siyasal, kültürel ve ekonomik kodları incelemek, sis-

temin tamamındaki değişimin istikametini anlama konusunda önemli argümanları ortaya koyabilir.
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Cevat ÖZKAYA

B alyoz Darbe davası sonuçlandı. 21 

Eylül 2012’de açıklanan sonuca göre 

365 sanıklı davada 324 kişi darbeye eksik 

teşebbüsten çeşitli cezalara çarptırıldılar. 

İçlerinde Kuvvet Komutanı düzeyinde 

orgenerallerin de olduğu kişilere 20, 18, 

16 yılı bulan cezalar takdir edildi.

Bu cezalar gerek mahkûmlar nezdin-

de, gerekse kamuoyunda şok yarattı. Zira 

Türkiye’de ilk defa bir darbe teşebbü-

sü sivil mahkemelerde yargılanıyordu. 

Ayrıca bu yargılama sonucunda bir ceza 

verileceği bekleniyordu ama cezanın bu 

kadar şiddetli olacağı tahmin edilmiyor-

du. Dolayısıyla, içinde orgeneral düzeyin-

den başlayarak çeşitli rütbelerde emekli ve 

muvazzaf subayların bulunduğu davada 

böylesi ağır cezaların verilmesi, kamuo-

yunda şok etkisi meydana getirdi.

Tabiidir ki, mahkemenin verdiği ceza-

larla yargılama son bulmuyor. Davanın 

Yargıtay, AYM ve AİHM süreçleri var. Bu 

süreçlerin sonunda cezalar kesinleşecektir.

Balyoz Darbe Dava Süreci 
Nasıl Gelişti?

20 Ocak 2010 tarihli Taraf Gazetesi, 

“Fatih Camii Bombalanacaktı” başlıklı 

haberi ile “Balyoz” darbe planını ilk kez 

kamuoyuna ifşa etmişti. Taraf’ın haberini 

ihbar kabul eden başsavcılık 21 Ocak 

tarihinde iki özel savcı görevlendire-

rek inceleme başlattı. 5-7 Mart 2003’te 

Birinci Ordu’da yapılan plân seminerinin 

bir darbeye hazırlık olduğu, 3 Kasım 

2002’de seçimle işbaşına geçen AK Parti 

Hükümetini devirmeyi hedeflediği ortaya 

çıktı.

Plân semineri, Birinci Ordu Komutanı 

Orgeneral Çetin Doğan tarafından yöne-

tilmişti. Bu tür plân seminerlerinde gerçek 

isimlerin kullanılması askeri teamüllere 

aykırı olmasına rağmen, seminerde gerçek 

isimler kullanılmıştı. Savcı, mütalaasında 

Birinci Ordu’da yapılan plân semineri-
nin bir darbe tatbikatı olduğuna vurgu 

yapıyor. Plândaki görevlendirme listele-

rinin olağanüstü hâlde dahi Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin görev alanına girmediğini 

belirtiyor, savcı Savaş Kırbaş: “Harekâtta 

görev yapacak personelin nerelerde görev 

yapacağının dahi plâna dâhil edildiğini” 

hatırlatarak, “söz konusu bulgular ışığında 

plânın uygulamaya koyulduğu sonucuna 

varılmıştır.” diyordu.

Hazırlığı yapılan darbe plânı 

“Balyoz” olarak adlandırılmıştı. Balyoz 
Darbe Plânında korkunç bir yol harita-
sı hazırlanmıştı. Plân ‘Sakal’, ‘Çarşaf’, 

‘Oraj’ ve ‘Suga’ isimli dört eylem plânı 

ile destekleniyordu. Bu plânlar gereği, 

öncelikle Beyazıt Camii Cuma namazı 

başlamadan önce bombalanacak, Fatih 
Camii ise Cuma namazının farzı kılı-

nırken bombalanacaktı. Her iki camide 

de görevlendirilmiş elemanlar tarafından 

cemaat tahrik edilecek, irticai sloganlar 

atılması sağlanacak ve askeri müze bası-

larak tahrip edilecekti. Ayrıca ‘Oraj’ plânı 

ile Yunanistan’la “it dalaşı” yapan uçakları-

mızdan birinin düşürülmesi sağlanacaktı. 

Şayet bu gerçekleşmezse, uçağımız özel 

kuvvetler tarafından düşürülecekti. ‘Suga’ 

plânında ise, Deniz Kuvvetleri Ege’de 

gerginlik çıkaracaktı.Bütün bu eylemler, 

kamuoyunu dehşete düşürmeye dönük 

eylemlerdi. Aynı zamanda, hükümetin işin 

üstesinden gelemeyeceği ve askerin idare-

ye el koyması konusunda kamuoyunun 

hazırlanmasını amaçlıyordu.

Savcılık bu durumların tespitinden 

sonra, 22 Şubat 2010’da, içlerinde Çetin 
Doğan’ın da bulunduğu bazı sanıkları 

tutukladı. “195 sanık hakkında 965 say-

falık ilk iddianame 19 Temmuz 2010’da 

kabul edildi. Bu arada ‘askeri casusluk’ 

soruşturması kapsamında 6 Aralık 2010’da 

Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat 

Şube Müdürlüğü’nde yapılan aramada, 

zemine gizlenmiş vaziyette çok sayıda diji-

tal delil ve doküman ele geçirildi. Belgeler 

içinde ‘Balyoz’ Plânı soruşturmasıyla ilgili 

deliller de bulundu.” (Aksiyon, sayı: 929) 

Bu deliller, Balyoz davasına bakan 10. 

Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 20 

Haziran 2011’de 28 sanıklı ikinci, 23 

Kasım 2011’de de 143 sanıklı üçüncü 

iddianame kabul edildi. Daha sonra bu üç 

iddianame birleştirilerek Balyoz Davası 
tek bir dava halinde görüldü.

Balyoz Davası Neden Önemli?

Türkiye’de son yüzyıl içinde çok 

sayıda darbe ve darbe girişimi oldu. 

Osmanlı’nın son döneminde 1913 yılında 

yapılan Bâb-ı Âli Baskını’nı esas alırsak 

-ki modern darbe döneminin başlangıcı 

sayılabilir bu baskın-, yaklaşık 100 yıldan 

bu yana darbeler, siyasal ve toplumsal 

hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak 

varlıklarını devam ettiriyorlar.

Cumhuriyet döneminde, birisi post-

modern olmak üzere, başarılmış dört 

darbe ve yarım kalmış onlarca darbe 

teşebbüsü var. Başarılmış darbeleri ve 

darbecileri yargılamak zaten mümkün ola-

Balyoz: Darbeciliğin Mahkûmiyeti
Siyaset Oyunundan Gerçek Siyasete
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■ Balyoz: Darbecilğin Mahkûmiyeti

madı. Ancak, bugüne kadar darbe teşeb-

büslerinin yargılanması da, hukukiliği tar-

tışmalı askerî mahkemelerde yapıldı. Yani 

hiçbir darbe teşebbüsü, “Balyoz” hariç, 

sivil mahkemelerde yargılanmadı.

“Balyoz” Darbe davası, sivil mahke-

melerde görülen ilk dava olması ve dar-

becilerin ciddi, caydırıcı cezalara çarptı-

rılan ilk dava olması açısından önemlidir. 

Ayrıca, ordunun aktif siyaset alanından 

çekilerek, kendi görevleriyle uğraşmasının 

yolunu açması bakımından da bu dava 

önemlidir. Çünkü bu yüzyıl içinde, asla 

seçime girmeden, siyaset alanının önemli 

bir kısmını “asker partisi” dolduruyordu. 

Askerin siyaset üzerindeki vesayeti tartı-

şılmaz bir ağırlıkta idi. Bu, cumhuriyetin 

ilk yıllarında da böyle idi; 2000’li yılların 

başlarında da maalesef böyle olduğunu 

görüyoruz.

Mustafa Kemal’in İsmet İnönü’yü baş-

bakanlık görevinden almak istediğinde, 

Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’a, 

“Ordu arkamda mı?” diye sorduğunu, 

dönemin siyasal hatıralarından öğreni-

yoruz.

 1950-1960 arasındaki DP İktidarı 

döneminde, siyasetin nispeten serpildiği 

bir süreç yaşanmıştı. Ancak 1960 Darbesi, 

bu nispi serbestlik dönemini kesin bir 

şekilde sonlandırdı; askerin siyaset üze-

rindeki vesayetini kurumsallaştıran bir 

anayasa ile siyaset alanını daralttı. Ayrıca 

1950-1960 arasında nispi bir serbestli-

ğin ortaya çıkmasına vesile olanlara da, 

yaptıklarının bedeli idam sehpalarında 

ödetildi. 27 Mayıs dehşetinden sonra, 

bütün başbakanlar, bu idam sehpaları-

nın gölgesini üzerlerinde hissetmişlerdir. 

Rahmetli Turgut Özal’ın ve Sayın Tayyip 
Erdoğan’ın “idamlık ve bayramlık göm-

lek” göndermeleri, bu gerçeğin ifadesin-

den başka bir şey değildir.

Dolayısıyla, böyle bir siyasal iklimin 

ortasında Balyoz darbecilerinin yargılan-

ması ve caydırıcı cezalara çarptırılma-

sı, siyaset üzerindeki askeri vesayetin 

kalkmasının başlangıcı olması açısından 

önemlidir. Bu cesur başlangıç, 12 Eylül, 
28 Şubat ve Ergenekon davalarının sey-

rini etkileyecektir. Bütün baskılara, yıldır-

ma teşebbüslerine ve tehditlere rağmen 

Balyoz davası hâkimlerinin verdikleri bu 

cesur karar, diğer davaların hâkimleri için 

de örneklik teşkil edecektir.

Siyaset Oyunundan Siyasete

Görüldüğü gibi, 1950’li yıllara kadar, 

siyasetçilerin büyük çoğunluğu da asker 

kökenli oldukları için ordu siyasete 

kesin hâkimdir. 1950-1960 arası arızî bir 

dönemden sonra ise, vesayetin kurum-
sallaştığı ancak dar bir alanın siyaset 

oyununa tahsis edildiği bir dönemden 

geçiyoruz. 2002’de AK Parti’nin seçimleri 

kazanmasıyla paradigma dışı bir gelenek-

ten gelenlerin iktidar koltuğuna oturması, 

askeri vesayetin devamını arzulayanları 

değişik eylemlere itti. Balyoz, Sarıkız ve 

birçok değişik isimler alan darbe planla-

rıyla iktidarı devirme sürecini gerçekleş-

tirmeye çalıştılar. Siyasal iktidarın yönet-

medeki nispi başarısı ve her seçimde 

oyunu yükselterek tekrar iktidar koltu-

ğuna oturması ve seçmenin hukukunu 

korumadaki kararlılığı, darbelerin gerçek-

leştirilmesini engelledi. Siyasi iktidarın bu 

başarısı, yargının davalar konusunda daha 

cesurane kararlar almasını sağladı.

Balyoz Davası, daha önce de belirt-

tiğimiz gibi, askeri vesayetin geriletil-
mesinde ve giderek ortadan kalkmasında 

ciddi bir başlangıç olacaktır. Vesayet geri-

ledikçe ortaya çıkan boşluğun reel siya-
set tarafından doldurulması gereği ortaya 

çıkacaktır. Bugüne kadar “dar alanda” 

bir nevi “dedikodu siyaseti” yaparak 

oyalanan Türkiye siyaseti, hizmete dönük 

bir siyaset üretme sorunu/sorumluluğu ile 

karşı karşıya kalacaktır.

Önümüzdeki dönemde bu yeni süre-

cin siyasi ihtiyacını karşılayamayacak kad-

roların ve kişilerin siyaset sahnesinden 

ayrıldığını göreceğiz. Eski siyasetin en 

önemli uğraşlarından biri, siyaset dışı güç-

lerin saldırılarına karşı ayakta durabilme 

becerisini göstermek idi. Kalan zamanını 

da halkı memnun edecek asli işlerine 

ayırabiliyorlardı. Eski siyasetçiler başarılı 

birer “rodeocu” olmak durumundaydılar. 

Yeni siyasetçiler ise, “rodeocu” olma ihti-

yacını hissetmeyen, ileri hedeflere yönelen 

“uzun mesafe yarışçısı” gibi olmak duru-

mundadırlar.

Kısaca; genişleyen siyaset alanını 
dolduracak fikirlere, projelere, ideallere 

şiddetle ihtiyaç vardır. Gerek parlamenter 

siyaset gerekse parlamento dışı siyaset, 

yoğun çaba göstermeleri gereken bir süre-

ce girmişlerdir. Evet siyaset oyunu sona 

ermeye başlıyor. Gerçek siyasete Türkiye 

hızla ve kararlılıkla hazırlanmalıdır.

Sonuç

1. Balyoz iddianamesinde ortaya 

konan deliller bir darbe girişiminin var-
lığını açıkça ortaya koyuyor. Dijital delil-

lerden ıslak imzalı belgelere kadar, var 

olan bütün deliller böyle bir teşebbüsün 

uydurma olmadığının açık delilleridir.

2. Bu kadar güçlü delillerle yapı-

lan yargılamanın ilk kısmında verilen 

kararın, askeri vesayetin geriletilmesine 
katkıda bulunacağına inanıyorum.

3. Evet, bu karar vesayeti gerilete-

cektir. Ancak, vesayetin tamamen ortadan 

kalkması, bir seri hukuki düzenlemeyle 
gerçekleşebilir. Kazanımların, konjonktü-

rün değişkenliğine bağımlılıktan kurta-

rılması, yeni bir anayasa ve bu anayasada 

yapılacak hukuki düzenlemelerle müm-

kün olacaktır.

4. Dava henüz sonuçlanma-
mıştır. Yargıtay, AYM, AİHM süreçleri-

nin sonucunda karar kesinleşecektir. Bu 

süreçler ilk derece mahkemesinde verilen 

kararlarda yapılan yanlışların düzeltilmesi 

içindir. Dolayısıyla, bu yargılamada da 

aynı süreç işleyecektir.

5. Bu davada ceza alan askerlerin 

çoğunluğu, muhtemelen suçsuz olduk-

larına, daha doğrusu yaptıklarının suç 

olmadığına inanıyorlardır. Çünkü askeri 

okullarda kendilerine aşılanan Kemalist 

ideolojinin, anayasa ve yasalarla kendile-

rine verilen ‘Cumhuriyeti koruma ve kolla-

ma görevinin’ bu eylemleri meşru kıldığını 

düşünüyorlardır.

Askeri vesayetin altyapısını oluşturan 

askeri okullarda verilen eğitimin kapsamı, 

anayasa ve yasalarda bu vesayetin devamı-

nı sağlayan ilkeler değiş tirilmezse askeri 
vesayet ortadan kalkmaz.
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Immanuel WALLERSTEIN

G eri tepme (Blowback), 

Amerikan Merkezi 

İstihbarat Teşkilatı tarafından, 

casusluk operasyonları yaptık-

ları ülkede beklenmedik, iste-

nilmeyen durumların oluşma-

sını ifade etmek amacıyla icat 

edilmiş bir ifadedir. Örneğin 

CIA’in gizli bir operasyonu-

nun, yapılan operasyonla ilgisi 

bulunmayan, bundan haber-

siz diğer Amerikan vatandaş-

larının başına bir dert açması, 

bir aksiliğe sebep olması “Geri 

tepme” olarak değerlendirilir. 

Ancak bugünlerde operas-

yonların çoğu tam mana-

sıyla gizli kalmıyor 

(Örneğin Amerika’nın 

Pakistan ve Yemen’de 

her türlü hava uçak-

ları kullanımı). Ve 

intikam amaçlı 

karşıt saldırılar 

ise genelde son 

derece aleni. 

Bununla bir-

likte bu tip 

saldırı yahut 

operasyon giri-

şimleri son bula-

cak gibi görün-

müyor. 

“Geri tepme”nin neden her 

yerde var olduğunu ve nedenle-

rini açıklayabilmemiz için “Geri 

Tepme”nin daha anlaşılabilir, 

kullanışlı bir tanımını bulmamız 

lazım. Bence birinci unsur bu 

tür operasyonlara girişen ülke-

ler bugün güçlüler, ancak alışkın 

olduklarından, geçmişten daha az 

güçlüler. Geçmişte, güçlerinin zir-

velerinde oldukları dönemde, 

bu tür “geri tepmelerin” ufak 

etkilerini önemsemeyebiliyor-

lardı. Ancak bugün geçmişe 

oranla daha az güçlüler, neti-

celer hiç de ufak değil, buna 

rağmen onlar daha gayretli ve 

operasyonlarını daha açıktan 

takip etme ihtiyacı hissediyor 

gibi görünüyorlar. 

Geri tepmenin iki meş-

hur örneğine bir göz atalım. 

Biri Birleşik Devletler’le ilgili. 

1980’lerde Amerika Rusya’dan 

Afganistan’daki birliklerini 

geri çekmesini istemişti. Bu 

yüzden Amerika tarafından 

Mücahidler desteklenmişti. 

Grubun en meşhur üyelerin-

den biri destekledikleri Usame 

Bin Ladin’di. Sovyetler bir-

liklerini Afganistan’dan çeker 

çekmez, Usame Bin Ladin de 

El-Kaide’yi kurdu ve Amerika’ya 

saldırılar düzenlemeye başladı.

İkinci meşhur örnek ise 

İsrail ile alakalı. 1970’lerde İsrail 

Yaser Arafat’ı ve Filistin Kurtuluş 

Örgütü’nü düşman kabul etmiş-

ti. Filistinliler nezdinde Filistin 

Kurtuluş Örgütü’nün gücünü, 

nüfuzunu azaltmanın yolları ara-

nıyordu, bu amaçla Filistinliler 

Geri Tepme:
Düşüşteki Güçlerin İçinden 

Çıkılamaz Güç Durumları

Başka bir sebep daha var. 
Obama imkânsız rüyasın-
dan vazgeçmiş değil; Birleşik 
Devletleri sorgulanamaz 
egemen bir güç haline geri 
getirmek. Netanyahu da ger-
çeklemesi imkânsız bir diğer 
rüyadan vazgeçmiş değil; 
daha önceki Britanya sömür-
gelerinin tamamında İsrail’e 
ait bir Yahudi devleti kurmak. 
Ve eğer bu rüyalarından vaz-
geçmezlerse kendi insanlarına 
dünya sisteminin yeni jeopo-
litik gerçeklerini anlamaları 
ve artık güçlerinin azaldığı 
konusundaki gerçekliği idrak 
etmeleri konusunda şüphesiz 
yardımcı olamayacaklar. 
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■ Geri Tepme

arasında nüfuzlu bir diğer örgüt 

olan ve bugün “Hamas” olarak 

bilinen Müslüman Kardeşler’e 

finansal yardımlarda bulundular. 

Ne var ki Hamas güçlendiğinde 

Filistin Kurtuluş Örgütü zayıfladı. 

Belli bir noktaya geldikten sonra 

Hamas İsrail Devleti’nin Filistin 

Kurtuluş Örgütü’ne kıyasla çok 

daha güçlü ve etkin bir düşmanı 

haline gelmişti. 

 Bugün herkes bu örnekler-

den haberdar. Bunların yanı sıra 

İngiltere ve Fransa’dan da benzeri 

alıntılar yapılabilir. Geri tepme 

ülkelerinin listesi bununla da 

sınırlı değil. Peki neden kendi 

amaçlarını, hedeflerini baltalayan 

bu yolları denemeye devam edi-

yorlar? Bunu yapıyorlar, çünkü 

güçlerini kaybediyorlar. 

Meseleye devlet politikalarının 

geçici perspektifinden bakmamız 

gerekiyor. Geri tepmeler, düşüşte 

olan güçler belli bir davranış biçi-

mine giriştiğinde meydana gelir, 

kısa dönem içinde, gerçekleşmesi 

kolay olan hedefler başarılmış, 

gerçekleştirilmiş olur, ancak orta 

vadede, güçlerini yitirişleri daha 

da hızlanır, bunun sonucu uzun 

vadede kendi kendini mağlubiye-

te uğratmaktır. Açıkça yapılması 

gereken şey artık bu tür bir yola 

başvurmamaktır. Gizli operasyon-

lar ülkenin uzun dönemli çıkarları 

açısından artık işe yarar bir yön-

tem değil. 

Örneklerime atfen; Başkan 

Obama ve Başbakan Netanyahu 

bunu idrak edemiyorlar mı? Eğer 

idrak edebiliyorlarsa, neden bu 

tür operasyonlara devam ediyor-

lar, hatta onunla övünüyorlar? 

Aslında ben her ikisinin de bu 

tür operasyonların başarısızlığını 

idrak ettikleri aynı şekilde istihba-

rat servislerinin de idrak ettikleri 

kanaatindeyim. Ancak her ikisi de 

öncelikli ikilemler içerisinde.

Her şeyden önce onlar politi-

kacı, amaçları her halükarda ikti-

darda kalmak. Her ikisi de ülke-

lerinde ciddi, onlar kadar şahin 

olmayan güçlü politik rakiplerle 

karşı karşıyalar. Her ikisi de ulusal 

politikalarda radikal revizyon iste-

yen güçlü politik rakiplerle karşı 

karşıya. Özetle, her iki ülkede de 

radikal sağ çok güçlü, sol ise ılımlı 

da olsa zayıf. Bunun altında yatan 

temel neden her iki ülkenin de 

ülkelerinin güçlerini kaybetmeye 

devam ettiği gerçeğini kabul etmiş 

olmaları. 

Liderlerin tüm yapabilecekleri 

attıkları adımlar konusunda gizli 

olabilmek, o da bir parça. Bunun 

dışında kendi istihbarat faaliyet-

lerine fiilen bir şeffaflık verilmesi, 

onu da ancak bir süre için yapa-

bilirler. Sonrasında ise, kendile-

rini uzun dönemde işe yarama-

yacağını bildikleri ancak kısa 

dönemde iktidarda kalmalarını 

sağlamak amacıyla politikalar 

izlerken bulurlar.

Başka bir sebep daha var. 

Obama imkânsız rüyasından vaz-

geçmiş değil; Birleşik Devletleri 

sorgulanamaz egemen bir güç 

haline geri getirmek. Netanyahu 

da gerçekleşmesi imkânsız bir 

diğer rüyadan vazgeçmiş değil; 

daha önceki Britanya sömürge-

lerinin tamamında İsrail’e ait bir 

Yahudi devleti kurmak. Ve eğer 

bu rüyalarından vazgeçmezlerse 

kendi insanlarına dünya sistemi-

nin yeni jeopolitik gerçeklerini 

anlamaları ve artık güçlerinin 

azaldığı konusundaki gerçekliği 

idrak etmeleri konusunda şüphe-

siz yardımcı olamayacaklar. 

 Çeviren: Samet Tomakin

Geri tepme (Blowback), Amerikan Merkezi İstihbarat 
Teşkilatı tarafından, casusluk operasyonları yaptıkları 
ülkede beklenmedik, istenilmeyen durumların oluşması-
nı ifade etmek amacıyla icat edilmiş bir ifadedir. Örneğin 
CIA’in gizli bir operasyonunun, yapılan operasyonla ilgisi 
bulunmayan, bundan habersiz diğer Amerikan vatandaş-
larının başına bir dert açması, bir aksiliğe sebep olması 
“Geri tepme” olarak değerlendirilir. Ancak bugünlerde 
operasyonların çoğu tam manasıyla gizli kalmıyor.
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G eçen gün bir sohbet esnasın-

da Ali Bulaç ağabey çok güzel 

bir tespitte bulundu: 

“İyi ya da Kötü göreli değildir. 

İyi herkesin üzerinde ittifak etti-

ğidir, kötü ise herkesin üzerinde 

uzlaştığı bir fenalıktır.” 

Bir ölçüde modern özellikle 

de batı düşüncesine aşina olanlar 

için bu saptamaların bu düşünceye 

tamamı ile ters düştüğünü görü-

rüz. Çağdaş Batı düşüncesine göre 

değer yargıları da görelidir, bir top-

lum için iyi olan, bir başka toplum 

için kötü olabilir, evrensel bir iyi 

ya da kötü tanımlaması yapmak 

özcü bir tutumdur ki özcülük de 

sonu faşizme varacak kadar kötü 

şeylere gebe olacak bir düşüncedir, 

mesela ırkçlık tam da bu özcülük-

ten doğmuştur. Kısmen haklıdır 

bu saptamalar ama yine de evren-

sel bir iyi ya da kötü söz konusu 

edilebilir, hiçbir kültür bir insanın 

hiçbir gerekçe olmadan öldürül-

mesini kötü bulmamazlık etmez, 

her kültürde zorda olan birisine 

yardım etmek iyi olarak kabul edi-

lebilir. Bu anlamda üzerinde ittifak 

edilmiş iyi ve kötüler vardır.

Hakeza hangi topluma gidersek 

gidelim aşağılamak kötü bir eylem-

dir. Ama düşünün ki bugünkü 

batı artık göreli bile sayılacak bir 

iyi veya kötü ayrımı yapamayacak 

durumda. Birileri kendi kavmî nef-

retleri ya da dinsel kinleri nedeni 

ile müslümanları aşağılayabilmekte 

ve batıdaki kamuoyu bunu bir 

ifade hürriyeti kapsamına soka-

bilmektedir. Hakeza Almanya’da 

Müslümanlar kurban bayramın-

da kurban kestiği için komşuları 

tarafından kötü kabul edilebiliyor 

yahut Almanya’nın bir eyaletin-

de çocuklarını sünnet ettirmek 

ülkenin genel insan hakları ya da 

kültürel değerleri ile uzlaşmıyor, 

Sarkozy burka giyen kadınların 

insanları korkuttuğunu söyleyip 

burkaya yasak getirebiliyor . Hiç 

kimse giyimin de bir ifade özgür-

lüğü olduğunu ve yasaklanmasının 

demokrasinin evrensel standart-

larına ters düştüğünü söylemiyor 

yahut sünnet ve kurban kesiminin 

bir gelenek olduğunu söylemiyor. 

Ancak iş müslümanlara hakaret 

olunca aniden ifade özgürlüğü, 

demokrasi, hürriyetler, farklıklara 

saygı ve hoşgörü gibi demokratik 

erdemler peş peşe sıralanıyor.

Ancak bir imam kendi dinsel 

inançlarından gelen bir şey dedi-

ğinde tüm batı kamuoyu ayakla-

nıyor, bu kişi radikal, terörist vb. 

tüm suçlamaların hedefi olabiliyor 

ya da devlet tarafından cezalan-

dırılıyor. Öyle ki Almanyada boy 

boy afişler ile Almanlar Radikal 

komşusunu ihbar etmeye çağrılı-

yor. Devletin gözünde iyi müslü-

man kötü müslüman var, iyi müs-

lüman içinde yaşadığı toplumun 

değerlerine ters düşmeyen, batı-

nın değer ve standartlarına uygun 

davranan, başta ABD olmak üzere 

batının müslüman dünyaya dönük 

çalışmalarını sorgulamayan, buna 

karşı çıkmayan müslüman. Kötü 

olan ise kendi inançlarının gereğini 

tavizsiz uygulayan, batının müslü-

man dünyaya müdahalesine karşı 

çıkan, bunu sorgulayan, yani poli-

tik davranış gösteren müslüman. 

Burada bir çifte standart söz konu-

su mesela Hinduların, Sihlerin 

ya da Yahudilerin, Hırıstiyanların 

politik eylemlilik içinde olma-

sı yadırganmıyor. Müslümanlara 

dönük bu istisna uygulamasının 

nedeni olarak da müslümanların 

şiddet eylemlerine karışmış olma-

ları gerekçe gösteriliyor. Ancak 

burada da sorun şu, diğer din-

lerden birisi herhangi bir kişisel 

ya da siyasi suç işlediğinde bu 

o dinin kendisine atfedilmiyor. 

Suçun bireyselliği dikkate alını-

yor ancak iş Müslümanlara gelince 

suçun bireyselliği göz ardı edile-

rek bizatihi dinin kendisi suçlu 

ilan ediliyor. Söyleme göre İslâm 

şiddeti teşvik eden fundamentalist 

olmaya özsel olarak yatkın olan bir 

Masum Değilsiniz Hiçbiriniz
Ya da Özüne Dönen Oryantalizm

Dilaver DEM‹RA⁄
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■ Özüne Dönen Oryantalizm

din, bu nedenle bütün müslüman-

lar birer potansiyel terörist. İnanç 

böyle olunca Müslümanları şiddet 

düşkünü kişiler olarak gösteren 

çeşitli yayınların olması da yadır-

gatıcı gelmiyor.

Söz konusu filmin fragmanları-

nı izlediğimde net oryantalist kli-

şeler karşıma çıktı. Nitekim filmin 

konusu ile ilgili yaptığım araştır-

malarda da filmin müslümanlarla 

dalga geçen, Peygamberimiz’in cin-

sel yaşamı ile ilgili alaycı bir dille 

tespitler yapan bir film. Tümü de 

ortaçağdaki katolik kiliselerinde, 

oryantalizm döneminde kullanılan 

klişelere yaslanıyor.

Bu klişeler Peygamberimiz’in 

şehvet düşkünü olduğu dolayısıyla 

müslümanların da böyle olduğu, 

kadınların da benzeri olduğu onla-

rın da doymak bilmez bir cinsel 

açlık içinde olduğu, Müslümanların 

saldırgan çöl vahşileri olduğu ve 

şiddet ve kan dökmeye düşkün 

gaddar kişiler olduğu… Filmde bu 

klişeler aynen tekrar ediliyor.

Filmin dayandığı zeminle ilgili 

analize geçmeden önce birkaç şey 

söylemekte fayda var. Bunlardan 

ilki, düşmanı kendi silahıyla vur-

makla ilgili. Bu denli büyük öfke 

duymak yerine örneğin karikatür-

ler yayınlandığında bizler de batı 

kültürünü alaya alacak karikatürler 

çizebiliriz. Kilisede ayyuka çıkan 

cinsel skandalları, batının kan 

dökücülüğü karşısında biz müslü-

manların epey yeteneksiz olduğu 

ve batının gaddarlık ve zalimliğiyle 

bir çetele tutmak, hakeza şehvet 

düşkünlüğünde de müslümanların 

batının eline su dökemeyeceğini 

(burada eşi değiştirmeden cinsel 

özgürlük meselesine dek, batının 

cinsel tutumlarının çetelesi ortaya 

konulurdu) ve son olarak müslü-

manların ırkçılık kavramını bil-

mediği ama batının daha Yunan ve 

Roma döneminden başlayarak bar-

bar kavramı etrafında nasıl bir ırk 

ayrımcılığı yaptığı ortaya dökül-

mektedir) vb. olguları içeren bir 

film çekmek ve bunu da youtube 

üzerinden dolaşıma sokmak. Aynı 

şekilde batıya ayna tutan makale-

ler, bu alana dair kitaplar yayınla-

yamak. Evet artık klasik protesto-

larla batı medyası için de daha çok 

malzeme üretmek yerine, düşmanı 

kendi silahı ile vurarak batıya ayna 

tutmak sanırım müslümanların 

tam da yeniden medeniyet üreticisi 

olacak ince zekaya sahip olduğunu 

gösterecektir.

İki müslümanlar için biz-

zat gelenekten kaynaklanan açık 

yaralar vardır ve bu açık yaraların 

üzerine ırkçı sineklerin bir konup 

bini kalkacaktır. Bu açık yaraları 

kapatmak ise büyük oranda hadis 

alimlerine düşüyor bence. Çünkü 

filmde Peygamberimiz için kulla-

nılan şehvet düşkünlüğü, zalim-

lik gibi konulara ilişkin hadisler 

üzerinden bol malzeme üretmek 

olanaklıdır. Naçizane kanaatim, 

artık sünnet olarak bu tür şeyler 

yerine Peygamberimiz’in yüksek 

ahlakını, bu ahlaktan doğan ve 

yüksek erdemleri, bunun üzerine 

inşa edilen medeniyet değerleri-

ni sünnet olarak öne çıkarmak 

ve Peygamber’i yansıtan asıl ger-

çekliğin bu olduğunu göstermek. 

Bunun öne çıkması batıda çirkin-

leştirilen İslâm’ın gerçekte batı 

uygarlığından kat be kat daha 

üstün olduğunu göstermek yönün-

den önemli bir avantaj sağlayacağı 

gibi, müslümanların da yeniden 

insanlık için yüksek değerler üre-

ten bir medeniyet olmasına zemin 

hazırlayacaktır.

Bugün batı karşısında güçlü 

olmak, onu öncelikle manevi ola-

rak alt etmek istiyorsak kendi-

mizi yeniden bir medeniyet ola-

rak üretecek kodları da inşa etme 

imkânımız olmalıdır.

Sömürgeciliğin Pis ‹şleri Bitmedi

Yıllar Önce Ariel Şaron’la yapı-

lan bir söyleşide Şaron sağcılara 

özgü fütursuzluk ve dürüstlükle 

şunları söylemişti: “Siyonizmin pis 
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işleri bitmedi.” Son film vakasını 

Suriye, Mısır, Libya başta olmak 

üzere bütün bir eski Mezopotomya 

coğrafyası, Kızıldeniz ve Arabistan’ı 

içine alan Ortadoğu denilen bölge-

de süregelen “özgürleştirme” ope-

rasyonları ile birlikte düşündüğü-

nüzde aslında sömürgeciliğin pis 

işlerinin bitmediği ortaya çıkıyor. 

Batı bütün bir Ortadaoğu’yu kendi 

demokrasi anlayışına uyarlarken 

ve yönetimleri İsrail karşısında diz 

çöken sefiller yapmak gibi bir ısrarı 

devam ettirirken batı medyası bir 

yanda entegristleşmiş Hıristiyanlık, 

diğer yandan da İsrail kaynaklı 

yeni ırkçı kültürel ürünler ile müs-

lümanları kelimenin tam anlamıyla 

iblisleştiriyor. 

İslâm’a karşı nefret pompala-

nırken Ortadoğu’da diz çöktürülen 

hükümetlere Exon Mobile başta 

olmak üzere batılı petrol şirketle-

rince yeni anlaşmalar daha doğ-

rusu yeni imtiyazlar dayatılıyor. 

Böylece İslâmofobinin aslında 

batının demokratikleştirme adıy-

la Ortadoğu’yu yeniden sömürge-

leştirmesine ideolojik meşruiyet 

sağlamış oluyor. Nasıl geçmişte 

oryantalizm ve emperyalizm bir-

birlerini tamamlayarak iş gördüyse 

yeni emperyalizmle İslâmofobi de 

aynı şeklide birbirini tamamlıyor.1 

Beyaz Adamın yükünün sorum-

luluğunu bu kez ABD üstlenmek 

zorunda kalıyor; zorunda kalıyor 

deme nedenim ABD’nin İngiltere 

gibi “uygarlaştırma” misyonu gör-

mekten çok, işgal et, anlaşmalar 

yap, çekil şeklinde pasif uygarlıkçı 

bir konum içinde olması.2

“Aslında beş yüz yıldır, Batılı 

‘Uygar’, Hıristiyan Beyaz Adam’ın’ 

yaptığı insanlık suçu işlemekten 

başka bir şey değildi. Lâkin neyin 

suç, neyin sevap, neyin iyi, neyin 

kötü olduğuna da Uygar-Beyaz 

Adam karar verdiği için, olup-

bitenlerin ne anlama geldiğinin 

anlaşılması pek mümkün olmadı. 

Zamanla, sömürgeleştirilen, köle-

leştirilen, boyun eğdirilen, tarih-

leri, kültürleri ve kimlikleri tahrip 

edilip, belleksizleştirilen halklar, 

efendinin gözünü kendi gözleri 

sandılar ve onun gözüyle bakma-

ya başladıklarında, Batılıların ege-

menliği güçlü bir temele oturmuş, 

zafer kazanmıştı.”3

Aslında bugün olanlara bak-

tığımızda sarsılmakta olan da bu, 

İslâm’ın şeytanlaştırılmasının esas 

nedeni, onun kendini beyaz ada-

mın gözüyle yargılama döneminin 

son bulmasıdır. Yani İslâmcılık, 

ilk dönem müslümanlarında olan 

yenilgi psikozundan farklı olarak 

batı merkezciliğe karşı güçlü bir 

direnç sergiliyor. İşte emperyal 

İmparatorluk düşleri kuranların 

yol getirmek için her yola başvu-

rarak müthiş bir şiddet uygulama-

sı, imparatorluğun bütün çabalara 

rağmen halklara boyun eğdireme-

mesi. Kukla yönetimler yıkılırken 

ABD bunun İslâm’ın bağımsız bir 

özne olması ihtimaline dönüşme-

sinden çekiniyor. Tam da bu yüz-

den “Müslümanların Masumiyeti” 

filmi ile Afganistan’da Afgan 

Kadınların üzerine yağan bomba-

lar arasında bir fark mevcut değil. 

Virilio’nun deyimiyle göz ile silah 

birbiriyle uyumludur, “resimler ve 

sesler bir savaş düzeninde nesnele-

rin savaşı (mermi ve füzeler) olarak 

yerini almaktadır.”4 Bunun nedeni 

ise, modern batı şehirlerinin savaş 

kültüründen doğmasıdır, modern 

şehir ve modern medeniyet sava-

şın çocuğudur, tam da bu yüz-

den Yusuf Kaplan’ın atıfı ile Silah 

Çekmekle Film Çekmek arasında 

ayrımın giderek bulanıklaşmasına 

tanık oluyoruz. Kamera bir mav-

zer arpacağına dönüşüyor, kame-

ranın vizörü güdümlü bir füzenin 

takip edildiği bir radar istayonu. 

Bilgisayar ekranları, televizyon 

ekranları savaş uçaklarının uçuş 

similatörü gibi iş görmekte adeta. 

Tam da bu nedenle “Müslümanların 

Masumiyeti” filmi bir kitle imha 

silahıdır, çünkü sömürgeciliğin 

pis işlerine hizmet ederek, Irak’ta 

hayatını kaybeden 2 milyondan 

fazla masum canın kanından bes-

lenmektedir. Bu saptamalar ile 

oryantalist imgelerle örülü müs-

lüman imajı üstüste biner. İğrenç 

bir biçimde müslümanların pey-

gamberini çocuk istismarcılığı ile 

aynı düzleme oturtan mantık aslın-

da müslümanlara duyulan nefret-

le, Ortadoğu’da oluşan emperyal 

şiddetin birbirini tamamlamasını 

amaçlamakta.

Riskin Riski: Postmodern Çok 
Kültürcülük ve Irkçılığın Yeni 

Vechesi

Korkular yaratmakla yaratılan 

panik duygusu, sürekli alarm hali, 

bütün bunlar batıdaki pan kapi-

talist evre, içe çöken bireycilik ve 

kaybolan kamusal alanla birleş-

tiğinde risk toplumlarındaki sal-

gınlara benzer bir seferberlik hali 

ile yaratılan yeni olağanüstü hal 

rejimi içinde homo sacer konumu-

na itilen müslüman özne, aslında 

risk toplumunun duygu ikliminin 

bir ürünü olan ırkçılığın günah 

keçisi Risk toplumu her şeyden 

önce belirsizlikler ve bunun yarat-

tığı endişeli ruh halinin bir ürünü. 

Kavramın mucidi Ulrick Beck’e 

göre riskler önceden görülemez, 

tahmin edilemez, dolayısıyla onla-

ra karşı önlem almak zordur.5

Kavramı sosyoloji içinde 

başka bir boyuta taşıyan Zygmunt 
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Bauman ise sosyal alanda orta-

ya çıkan risk olgusunu, bunun 

yarattığı belirsizliğin kamusal ala-

nın sönmesi ve bunun sonucunda 

özelleşmiş sorunların kamusallaş-

ması ile ilişkilendirir. Bauman sos-

yal risklerden biri olan belirlene-

mez sosyal kategorilerden biri olan 

yabancılar karşısında modern top-

lumun iki tür tepki biçimi geliştir-

diğini belirtir. Birincisi içe almak, 

onu sindirmek üzerine kurulan asi-

milasyondur, diğeri ise dışa atma, 

kusma biçiminde ortaya çıkan 

sosyal dışlama bununla bağlantı-

lı olarak yabancı düşmanlığı/yeni 

ırkçılık biçimidir. Asimilasyon, 

modernliğin ulus devlet biçimin-

deki formunda geçerliydi, burada 

monolitik bir kimlik olarak ulus 

kimliği herkesi içine alan ve her-

kesi ulus kabı içinde eriten bir 

olguydu. ABD’nin ünlü ‘melting 

pot’ kavramı gibi asimilasyon ulu-

sal kimlik denen eritme potasında 

farklıkları ortadan kaldırmak üze-

rine kuruluydu. Batı toplumlarının 

bugün geldiği aşama, ulus kimli-

ği etrafında herkesi birleştirmek 

değil, artık asimilasyon olumlan-

mayan bir model, bunun yerine 

bir başka belirsizlik kategorisi ola-

rak çok kültürlülük ve fark olgu-

su ön plandadır, çok kültürlülük 

aynı zamanda çok kimlikliliğin de 

olumlanmasıdır. Ya da bir başka 

ifadeyle modüler kimlikler içinde 

yaşamaya gönüllü olmaktır. Ancak 

farklılığın çelişkisi olarak çok kül-

türlülükle birlikte gelen sosyal dış-

lama biçimi olarak ırkçılık tam 

da farklılık temelinde bir yabancı 

düşmanlığı geliştirmiş durumda. 

Irkçı söylem Müslüman göçmen-

leri kendilerine benzetmek, onları 

asimile etmek istemiyor, tam tersi-

ne onlar Müslümanların kendileri-

ne benzemediğini, bu benzemezlik 

ile kendileri için tehditkâr bir öteki 

haline gelerek kendileri için yaşa-

namaz komşulara dönüştüklerini 

belirterek Müslümanları dışlamak-

talar. Müslümanlar batı toplum-

larında her geçen gün person non 

grata yani istenmeyen kişi konu-

muna gelirken aynı zamanda onla-

rın kendi yurtlarına dönmelerini 

istemekteler. Göçmen karşıtı söy-

lem başkalığı olumlamakta, onların 

gözünde Müslümanların başkalığı 

kendi yaşam ortamlarında olum-

lamaktalar. Yani eski sömürgecilik 

döneminde olduğu gibi vahşi ve 

gayrı medeni olan Müslümanları 

ehlileştirmek, uygarlaştırmak talebi 

dile getirilmemekte, onların kendi 

yaşadıkları yerlerde kendi kültürle-

ri ile başbaşa yaşamaları hiç sorun 

değildir, sorun bunların kendi 

mekânlarında olmalarıdır, onlar 

bahçedeki uyumu bozan ayrık otla-

rı konumundalar. Müslümanlara 

dönük bu ırkçı tepkinin arkasında 

Müslümanların sürgünü yatmakta. 

“İslâm nereden geldiyse oraya aittir 

yani, Akdeniz’in arkasında kalmalı-

dır” Avrupa’daki İslâmofobinin bu 

boyutu İslâmofobinin yeni rıkçı-

lık biçimi olarak kültürel temelde 

ayrımcılık içeren yönü, tam da 

ayrımcı ve dışlayıcı bir anlayışı 

ortaya koymaktadır.

Bütün bu olgular için-

de The Innocence of Muslims 

(Müslümanların Masumiyeti) ve 

bunun sonrasında en son Charlie 

Hebdo dergisinin ifade özgürlüğü 

adına Peygamberimiz’i hedef alan 

karikatürleri de aslında farklılıktan 

duyulan kaygı ve korkuları, tanıdık 

bir sosyal çevrenin dışında kalan 

bilinmedik bir kültürden duyu-

lan korkuyu ortaya koymakta. Çok 

kültürlülük bu kaygının tedavi-

si değil azdırıcısı konumunda iş 

görüyor.

Kuşkusuz bunun ötesinde bir 

gerçeklik de var, pankapitalist top-

lumların küreselleşme ile birlikte 

işlerini kaybetmesi ve o işlerin göç-

menler tarafından yapılması gibi 

pek çok faktörde bu düşmanlığı 

tetikliyor.

Dekor Yeni, Senaryo Eski: 
Oryantalizmin Bildik Ezberleri

Yazının başında da ifade etti-

ğim gibi ırkçı tepkiler bildik eski 

klişelere yaslanıyor ki bunları 

Avrupa merkezcilik ve oryantalizm 

başlığı ile birleştirmek mümkün. 

Öncelikle pek çok Avrupa ülke-

sinde dini inançla ilişki giderek 

daha zayıflayan bir konumdayken 

bu ülkelerde dinsel aidiyet ola-

rak Hıristiyanlık hâlâ üst değer. 

Danimarka ve İsveç’te (ki Batı 

Avrupa’da en seküler ülkelerin 

başında kabul edilirler) nüfusun 

%88’i Devlet Kilisesine (Luteran) 

üye olup ‘Kilise vergisi’ ödemekte-

dir. Bu ülkelerde Kiliseye devam-

lılık oranı düşük olmakla beraber 

‘üst-kimlik’ olarak millî kiliseye 

mensubiyetin önemli olduğu dik-

kat çekmektedir. Yine bu toplum-

larda doğum sonrasında vaftiz 

olma, evlenirken kilisede evlenme, 

cenazelerde dini tören olgusu hâlâ 

güçlü bir aidiyet bağı olarak iş gör-

mektedir.6 

Yani Avrupa’da bireyler günlük 

yaşamlarında oldukça seküler bir 

hayat sürerken, kimliksel aidiyet 

noktasında hâlâ Hıristiyan değerler 

ön planda olabilmektedir. ABD’de 

bu durum Avrupa’dan daha güçlü 

bir biçimde kendini hissettirmek-

tedir. Bütün bu olgulardan hare-

ketle batılılar için Yahudiliğin 

öteki, İslâm’ın ise mutlak öteki 

konumunda olduğu söylenebilir. 

O halde son 10-15 yıldır artan 



GÜNDEM

12 Umran EKİM 2012

yabancı düşmanlığı ve İslâmofobi 

her şeyden önce dinsel bir temelde, 

dinsel bir kolektif belleğin yön-

lendirmesi altında süregelmektedir, 

dahası AB sürecinde birbirinden 

farklı ulus devletleri bir arada tuta-

cak ortak Avrupa kimliği oluştura-

bilecek yegâne değer de dindir.

Batı Avrupa’da siyâsilerin 

kamu ahlâkını ve aileyi ilgilen-

diren konularda muhafazakâr ve 

pro-Hıristiyan bir görüntü verme-

ye dikkat ettikleri bilinmektedir. 

Bu alanda yapılan pek çok çalış-

mada, siyaset alanında özellik-

le Hıristiyan Demokrat partilerin 

Avrupa Birliği’nin şekillenmesin-

de önemli rol oynayacakları kabul 

edilmektedir.7 

Tam da bu nedenle yeni-

ırkçılığın geçmişte olduğu gibi 

biyolojik temelde değil ideolojik-

kültürel temelde tanımlanması 

kimliğin oluşumunda bir üst belir-

leyen olarak din olgusunu ortaya 

koymakta.

Hal böyle olunca Katolik 

Klisesi’nin eski önyargıları 

İslâmofobi olarak hayata geçmek-

tedir. 

“Hıristiyanlara göre kendisini 

Mesih’in varisi olarak ilan etme-

sine rağmen Hz. Muhammed 

Hıristiyanlığın en önemli unsuru 

olan Baba-Oğul-Ruhu’l-Kuds sek-

linde formüle edilen teslis anlayı-

şını, Hz. İsa’nın çarmıhta ölmesi ve 

yeniden dirilmesini reddetmekle 

Hz. İsa’nın değerini düşürmüştür. 

Bu durum onun, Hıristiyanlığı ve 

Hıristiyan kimliğini tehdit eden en 

büyük düşman olarak algılanması-

na neden olmuştur.”8

Diğer yandan İslâm bizat batıda 

yani Hıristiyanlığın en büyük kale-

sinde onun karşısındaki en büyük 

rakip konumunda, müslümanlığı 

tercih edenlerin sayısının artma-

sı Kiliseyi endişelendirmektedir. 

Kendi haline bırakıldığında hırısti-

yanların müslüman olmaları yahut 

sonradan dindar olanların geç-

mişteki seküler hayatından sonra 

Katolik ya da Protestan olmak yeri-

ne İslâm’ı tercih etmeleri Kilise 

için yeterince tedirgin edicidir. 

“İslâm Batıda Hıristiyanlıkla tartı-

şan, dünyanın muhtelif yerlerinde 

Hıristiyanlığın önüne geçen tek 

ve en büyük din” 9 konumunda. 

Hal böyle olunca aslında İslâm’ın 

kimin fobisi olduğu daha iyi anla-

şılmakta. İşte tam da bu nedenle 

geçmişte İslâm’ın önünü kesmek 

için kullanılan argümanlar bugün 

yeni bir form içinde Ortadoğu’da, 

Asya’daki Müslümanların direniş 

esnasında gösterdikleri kimi zaman 

da aşırıya varan-özellikle Vahhabi 

selefilerin düşmanın yüreğine 

korku salmak amacı ile internette 

yaydıkları video görüntülerinden 

de destek alarak yenilenmektedir.

“Müslümanlar Hıristiyan 

toplulukların yasadıkları yer-

leri ele geçirmeye başladığın-

da Hıristiyanlar, yayılmakta olan 

İslâm’ın kendi dindaşlarını etki-

si altına almaması için İslâm ile 

ilgili olumsuz anlamda iddialarda 

bulunmaya başladılar... Bu nedenle 

İslâm’ın ve Müslümanların diren-

cini kırmak, yayılmasının önüne 

geçmek, Hıristiyan unsurların da 

İslâm’a girmesine engel olmak için, 

İslâm’ın savaş dini, cennette huri 

vaat eden, cinselliği ön plana çıka-

ran, çok eşliliği getiren bir din 

olduğu iddiasını yaymaya çalış-

mışlardır. Ayrıca bu bağlamda Hz. 

Muhammed’in de şehvetperest ve 

sapkın bir kimse olduğunu sıklıkla 

dile getirmişler, Hıristiyanları buna 

inandırmışlardır.”10

Oryantalizm tarafından devra-

lınan bu klişeler bugün devam 

etmekte, geçmişte savaş ve kılıç 

kelimeleri bugün terör, terörist gibi 

kavramlar ile değişmiş durumda. 

Bu anlamda 11 Eylül saldırısının 

İslâmcı fanatiklerin tertibi oldu-

ğu biçiminde ortaya konan tezler 

İslâm’ın önünü kesmek isteyenler 

için adeta hayat öpücüğü oldu.

Ancak bugün İslâm’a dönük 

radikal olumsuzlamanın ardında 

Evanjeliklerin olması bu saldırı-

ların aslında birer savaş cephesi 

rolü oynadığı kanısını güçlendir-

mekte. Nitekim son filmin ardında 

Evanjelik vaiz ve Kur’ân yakma 

eylemi yapmak isteyen rahip Jery 

Farevell’in olması amacın daha 

geniş bir hedefi içerdiğini göster-

mekte. Malum Hristiyan Siyonistler 

olarak Evanjeliklerin Tanrıyı 

Kıyamete Zorlamak adıyla bilinen 

bir amaçları vardır. İslâm’la yapı-
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lacak son savaş ile Müslümanları 

tamamı ile ortadan kaldırmayı 

amaçlayan bu protestan mezhep 

ABD’de hâlâ güçlüdür. 

Ortadoğu’da süregelen savaş 

tam da bu nedenle sadece bir eko-

nomik imtiyaz ve ABD’nin kendine 

düşman olanları ortadan kaldırıp 

müslümanları ABD karşısında ita-

atkar bendeler yapmak, bu toprak-

ları küresel Pazar ile entegre ederek 

ABD başta olmak üzere Batı’nın 

ekonomik tıkanıklığını aşmak ve 

böylece küreselleşmenin amaçla-

dığı bütünleşmiş dünyayı sağla-

mak, kaynaklar üzerinde tekel ve 

imtiyaz sağlayarak olası rakipleri, 

başta Çin, Hindistan vb. ekono-

mileri devre dışı bırakarak onların 

büyümesine takoz koymaktan öte, 

Armagedon öncesi Burak Eldem’in 

ifadesi ile potansiyel hiksosları 

hizaya sokarak bunlar üzerinden 

bütün müslümanları köleleştirmek 

ve onları kırıma uğratma amacı da 

var. Bunun için de bir İsrail-İran 

savaşını tetiklemek ve ABD’yi bu 

savaşın içine sokarak bu cepheye 

tüm batılıları da katarak bir Küresel 

haçlı seferi ile İslâm’ı, yani Deccal’ı 

öldürerek mesihin hükümdarlığı-

nın önünü açmak gibi metafizik 

denecek bir tutkuya, bir amaca 

matuf zemin hazırlamak

İslâmofobi tam da bu savaşın 

psikolojik harekât cephesinde yer 

alan önemli bir malzeme. Nitekim 

Deepa Kumar buna ısrarla dikkati 

çekenlerden. Kumar, İslâmofobinin 

Britanya’nın yerini alarak bir impa-

ratorluk siyaseti güden ABD’nin 

resmi görüşü olduğunu, bu neden-

le de bipartizan yani iki partili 

bir politika olduğunu belirtiyor.11 

Fransız düşünce ve analiz sitesi 

Voltair’de çıkan bir yazıyı tercüme 

eden Global Research’ın yayınla-

dığı bir yazıya göre de bu filmin 

asıl amacı müslümanlar, hedef 

direkt Müslümanlar, direkt onla-

rın kışkırtılması. Amaç ABD’nin 

Ortadoğu’da yarım kalan misyo-

nunu tamamlayarak Ortadoğu’ya 

İsrail’in beklentilerine uygun bir 

nizam verilmesi, ancak ABD yöne-

timi şu an İsrail ile mesafeli olduğu 

için onu sahaya geri getirecek pro-

vokasyonlar gerekiyor diyor yazar 

ve filmin de esas amacının ABD’yi 

bölgeye geri döndürtmek olduğu-

nu vurguluyor 12

Şu an inkâr edilse bile filmin 

ardındaki adreslerden birinin de 

İsrail olması ise bu iddiaları daha 

da inanılır kılmakta. Yani amaç 

Müslümanları maksimum derece-

de provake etmek. Tam da bu yüz-

den bu film Müslümanları delirte-

cek ne varsa hepisini kullanıyor, bu 

yeme takılan Selefi Vahhabiler’de 

-ki Suud bu oyunda Müslüman 

figüran konumunda- tam da iste-

nileni yapıyorlar. Görüntüleri ser-

vis eden batı medyası ile batıda 

Müslümanlara duyulan korku da 

daha da pekişiyor. Bingazi elçisi-

nin ölümü ile de ABD’nin şu ana 

kadar izlediği doğrudan müdahale 

etmeme tavrından vazgeçilmesini 

sağlamak amaçlanıyor.

Tam bu noktada Müslümanların 

yapması gereken tek bir şey var, 

ayna tutmak. Müslümanlar ile 

igili ne kadar iddia varsa hepsine 

cevap verip, ters yüz yöntemi ile 

kim daha zalim ve barbar, kim 

daha savaş düşkünü, kim daha 

kan dökücü, kim daha şehvet 

düşkünü gibi belli başlı soruların 

cevabını batıdan vererek aslında 

batının ve Kilise Hıristiyanlığının 

iddia edilen konularda çok daha 

fazla kanıta sahip olduklarını, yerli 

soykırımından çocuk istismarına 

dek akla gelebilecek en ahlaksız, 

en kötü şeylere imza attıklarını 

ortaya koyan bir belgesel sinema, 

bir kitap ve sosyal ağlarda görü-

nürlük kazanan birtakım kliplerle 

sergileyip karşı saldırıya geçmek 

ve düşmanı kendine göre en çok 

güçlü olduğunu düşündüğü yer-

lerden vurmak olmalı. Ve bunun 

yanında hükümetleri batıya tavır 

almaya zorlamak, mesela petrol 

ambargosu, batının ekonomik faa-

liyetlerinin askıya alınması vb. ile 

batı söylediklerini tek tek geri ala-

bilir, buna zorlamak mümkün.
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Türkiye Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı 

Beşşar Esed’le ilişkilerini tersyüz edip 

Esed’in bırakmasını isteme kararı aldığın-

da ne düşünüyordu? Hatta belki bu soru-

yu 2002’den beri iktidarda bulunan AKP 

hükümetinin dış politikasının mimarı sıfa-

tıyla dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’na 

da yöneltmek gerekir. 

Zira Suriye’deki olayların, gelişmeleri 

birçok Arap siyasetçinin, yorumcu ve 

aydının söyleminde yer aldığı üzere Arap 

Baharı, devrimi ve hatta intifadasına 

götürmediği görüldü. Peki dünyanın dört 

bir yanından Türkiye ve diğer komşu 

ülkeler kanalıyla gelen cihatçıların yaptık-

larıyla Suriye’deki reformun ve demokra-

tik çoğulcu bir ülkeye geçişi arasında ne 

ilişki var? 

Belki de Erdoğan’ı Suriye rejiminin iç, 

Arap, bölgesel ve uluslararası baskı karşı-

sında direnemeyeceğini, Tunus, Mısır ve 

Libya yöntemiyle veya en kötü şartlarda 

Yemen yöntemiyle süratle yıkılacağına 

ikna eden Davutoğlu’dur. Suriye krizinin 

başlamasından 1,5 yıl sonra Türk yetki-

lilerin aklına Türkiye’nin sınır bölgeleri-

nin dünyanın dört bir yanından gelen 

savaşçıların yuvası olacağı gelmemişti. 

Hiç kimse de tampon bölge düşüncesini 

desteklemedi. Davutoğlu Türk toprakla-

rındaki Suriyeli mültecilerin sayısının 15 

bine ulaşması halinde Türkiye’nin kendisi-

ni Suriye toprakları içinde tampon bölge 

kurmak zorunda bulacağını belirtmişti. 

Türkiye’de Suriyeli mültecilerin sayı-

sı şu an 80 binin üzerinde ve 130 

bin kişiyi içine alacak şekilde hazırlıklar 

sürüyor. Topraklarında mülteci kampla-

rı kurulan Türklerin yaptığı ve yabancı 

silahlı kimselerin topraklarındaki varlı-

ğını reddeden gösteriler var. Anketler 

Suriye’ye karşı izlediği politikanın sonu-

cu olarak Erdoğan ve partisinin halk 

desteğinin sürekli düştüğünü gösteri-

yor. Hatırlatmak bağlamında Erdoğan’ın 

halk desteği İsrail deniz kuvvetlerinin 

Gazze’deki ekonomik ambargoyu kırmak 

için Özgürlük filosunun başını çektiği 

Türk Mavi Marmara gemisine saldırması 

sonrası İsrail’le ilişkileri kestiği gün yük-

seliyordu. 

Geçtiğimiz 30 Ağustosta Güvenlik 

Konseyi’nin bakanlar düzeyindeki oturu-

munda Davutoğlu Fransa ve Britanya’yı 

dahi, Suriye içinde tampon bölge kurul-

ması talebini desteklemelerine ikna 

edemedi. Kendisini bu talepte yalnız 

buldu. Türkiye’nin tek başına bu talebi 

yerine getiremeyeceğini bilen Davutoğlu 

Batının kendisine olumlu karşılık ver-

memesi sebebiyle hayal kırıklığı içinde 

ülkesine döndü. 

Bu tabloya PKK ile yinelenen savaş da 

eklenirse Erdoğan Suriye’nin mücadele 

ettiğinden geride kalmayacak krizlerle 

çevrilmektedir. Bundan sonra Erdoğan’ın 

belki de Amerikan başkanlık seçimleri 

beklediği için Suriye’ye karşı hiçbir giri-

şimde bulunmayan ABD’ye kızmasının 

faydası olmaz. (Lübnan gazetesi Nehar, 

8 Eylül 2012)

ORTADOĞUDAN 
DÜNYAYA

Arapça yayımla-
nan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilim-
deki gazetecilerin 
yazılarından seçti-
ğimiz yazıları her 
ay Ortadoğu’dan 
başlığıyla yayım-
lıyoruz. Burada 
yay ımlad ığ ım ız 
yazılarda ortaya 
konulan tüm ana-
lizlerin doğru oldu-
ğu veya bunların 
tümüne katıldığı-
mız söylenemez. 
Yay ınlamaktak i 
amacımız olayların 
yorumlanmasında 
ortaya konulan 
bakış açısı farklı-
lıklarını görünür 
kılarak meseleler 
karşısında ortaya 
konulan analiz-
lerin hangi argü-
manlardan hare-
ketle yapıldığını 
okurlarımızın dik-
katine sunmaktır. 
Yazıların/yorum-
ların bu perspek-
tifle okunmasının 
O r t a d oğu ’ d a k i 
dolayısıyla dünya-
daki gelişmeleri 
kavrama sürecine 
önemli katkılarının 
olacağını düşü-
nüyoruz. Yazılar 
Harun Ersoy tara-
fından çevrilmiştir.   
             (Umran)

ERDOĞAN TÜNELDE
SEMİH SAAB 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan



15Umran EKİM 2012

■ Ortadoğu’dan

Büyük düşünürümüz merhum Edward Said ile Selman 
Rüşdi’yi savunması konusunda aramda geçen diya-

loga daha önce bu köşede işaret ederek Hint asıllı 
Rüşdi’nin İslâm peygamberine saldırının sonucunu iyi 
bildiğine dikkat çekmiştim. Said o vakit şöyle demişti: 
Bu konuya dikkatimi çekmişti. Sana hikâyeyi anlatayım. 
Roman çıkmadan önce Londra’da Rüşdi’nin evinde 
yemeğe davet edilmiştim. Yemekten sonra beni kütüp-
hanesine aldı ve çekmecesinden bir el yazısı çıkarıp bana 
göstererek ‘ bu Müslümanları çok kızdıracak’ demişti. 

İnsanın Müslümanlar içinde kolaylıkla ‘gaza getiri-
lecek’ birçok grubun olduğunu bilmesi için bu bilgilere 
ihtiyacı yok. Şöyle ki Müslümanlara karşı provokatif bir 
eylemde bulunan herkes bir gün ve gecede hiç tanın-
mayan biriyken adı herkesin ağzında biri oluveriyor. On 
binlerce Müslüman internetin insanların tıklamadığı ton-
larca benzer materyalle dolu olduğu bu iğrenç çalışmaya 
bedava propaganda sağlamasaydı geçtiğimiz günlerde 
protestoları körükleyen bu filmi yapanların adını kim 
duyacaktı?! 

Bütün bu gürültü bu saçmalığa anlamsız bir önem 
verdi. Zira bu filmi yapanlar kim ki İslâm peygamberini 
yargılayabileceklerini iddia edebilsinler? Onların iğrençlik-
lerini protesto etmek bile söylediklerinin bir değeri oldu-
ğu anlamına gelir. Onlar ve başkaları yüz binlerce film 
yapsalar dahi peygamberlerin sonuncusuna zerre kadar 
zarar verebilirler mi?! Özür dileyip filmi geri çekseler bu 
da kerim peygamberin makamına bir şey katar mı?! 

İşin aslı paradoks birilerinin hileli işlerinde değil, 
gösteriler yapmak bir yana bu hileli işlere karşı iki kişinin 
toplanmasını veya açıklamalar veya beyanatlar verilme-
sini hak edecek bir ağırlık verilmesinde. Kur’ân-ı Kerim 
Hz. Peygamber’in maruz kaldığı birçok hakaret ve hatta 
Allah Teala’ya yapılmış iftira hikayeleriyle dolu. Bu haka-
retleri yapanların çoğu peygamberce biliniyordu ancak 
onları cezalandırmak bir yana yanıt vermek bağlamında 
dahi bir eğilimi olmadı. 

Birçok yorum ve açıklamalarda görüldüğü üzere İsrail 
ve sevenlerinin Arap Baharı ve sonuçlarından pek mutlu 
olmadıkları insanların en kıt zekâlılarınca dahi bilinen 
bir şey. Bu kimseler Arap halklarının modern tarihte 
ilk defa özgürleştiklerini ve dizginleri ellerine aldıklarını 
görürken izleyici koltuğunda oturmaktan hoşnut değil-
ler. Devrimleri parlatmanın en kolay yolunun duyguları 
körüklemek ve Arapları birbirine vurdurmak olduğunu 
eski deneyimlerden biliyorlar. Bütün bu protestoların 
konusu olan değersiz film ilk ve son olacak gibi görül-

müyor. 

Geçen hafta İngiliz Dördüncü kanalı ‘İslâm: 

Anlatılmayan hikâye’ başlıklı bir belgesel yayınlamış-

tı. Belgeselin sunucusu -kendi ifadesiyle tarihçiymiş- 

Hz. Peygamber’in, varlığına delilin olmadığı ve kur-

gusal bir şahsiyet olduğunu, Fars ve Şam diyarını 

fetheden Arapların da esasında Müslüman olmadığını, 

ayrıca Mekke’nin İslâm’ın kaynağı olmadığını, İslâm’ın 

Abdülmelik bin Mervan döneminde icat edilen ve yeni 

imparatorluğun benimsediği bir inanç olduğunu iddia 

ediyor. 

Gelecek hafta BBC Dördüncü radyo, burada yıllarca 

ortalıkta görülmeyen Selman Rüşdi ile bir söyleşi gerçek-

leştirecek ve Rüşdi’nin bu ay yayınlanacak anılarından 

bazı kesitler sunacak. Burada bir komplodan bahsetmek 

istemiyoruz ancak ortada Müslüman kitleleri harekete 

geçirmek için basılacak tuşları bilenler olduğu açık. 

Dışarıdan bir tuşa basılarak kukla gibi hareket ettikçe 

ve üzerinde çalışılmamış gürültülü şekilde davrandıkça 

Arap halklarının bağımsızlığının ve özgürlüğünün hiçbir 

anlamı yoktur. Bingazi’de ABD konsolosluğuna saldırı, 

Kahire, Tunus ve diğer kentlerde yaşanan çatışmalarda 

hedef alınan Batı değildir. Yapılan doğrudan Araplara ve 

Müslümanlara, polise, elçilik görevlilerine, bu ülkelerdeki 

barış ve güvenliğe saldırıdır, kaosun yayılmasıdır ve Arap 

devrimlerinin saygınlığının tehdit edilmesidir. 

Britanya ve ABD’deki bazı ‘analistler’ ve köşe yazar-

ları Arap Baharı’nın parlak görüntüsünün aldatıcı oldu-

ğu, Arapların demokrasiye ve demokrasinin onlara 

uygun olmadığı tezini tekrarlamaya başladılar. Bir süredir 

oryantalistlerin ve İsrail sevdalılarının söylemi bu. Hz. 

Peygamber aramızda olsaydı masum vatandaşların, söz-

leşmeler ve anlaşmalarla korunan diplomatik temsilcilerin 

hedef alınmasından, İslâm ülkelerinin mukadderatlarının 

yıkılmasından ve kaosun yayılmasından razı olmazdı. Hz. 

Peygamber’in birinin günahını bir başkasının taşımasını, 

mensuplarının doğru şekilde hareket etmeyerek yaygara 

koparmasını kabul etmesi mümkün değil. Kur’ân’da, 

‘Deki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi 

sevsin’ diyor. Aynı oranda Peygamberi seven onun yön-

temini izlemeli ve onun büyük ahlakını ahlak edinmeli, 

barbarca davranışlarda bulunmamalıdır. Bu ve başka 

değersiz filmi hazırlayanların hak ettiği tek şey tamamen 

görmezlikten gelmektir. Bu da onlara acı verecektir ger-

çekten. (El-Kuds El Arabi gazetesi, 14 Eylül 2012)

İSLÂM PEYGAMBERİNE DESTEK ONUN YÖNTEMİYLE OLUR
ABDULVEHHAB EL-EFENDİ 
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ABD eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger’ın 

Amerikan Daily Scape gazetesine verdiği müla-

kata, yıllarca test ettiğimiz aynı Arap yöntemiyle yani 

vatanseverliği ifade ederek, kahramanlık taslayarak ve 

küfürde yarışarak yanıt veriyoruz. 

Kissinger Alman kökenli. Babası öğretmen ve 

Yahudi asıllı olması sebebiyle 1938’de Alman Nazi-

lerinden korkarak Almanya’dan ABD’ye kaçtı. New 

York’taki George Washington Enstitüsü’ne girdi. 

1948’de Amerikan vatandaşlığı aldı ve aynı yıl orduya 

katıldı. 1973 ila 1977 yıllarında Amerikan dışişleri 

bakanlığı makamını işgal etti ve ABD dış politikasında 

etkin rol oynadı. Hatta bugün dahi ABD yönetimi ve 

dünya liderleri kendisine danışıyor. Kendisi siyasi ve 

ekonomik olarak dünyanın gidişatını belirleyen ulusla-

rarası lobinin bir parçasıdır. 

Kissinger ortada İran’ın vurulmasıyla başlayacak, 

beklenen bir üçüncü dünya savaşı olduğunu, sava-

şın alanının genişleyeceğini, İsrail’in, petrol ve mali 

zenginlikleri, kaynakları ve hassas konumlarıyla ilgili 

yaklaşımlardan dolayı yedi Arap ülkesini işgal edece-

ğini belirtiyor. ABD ve İsrail’in bu savaşı kazanacağını, 

pratik olarak büyük Yahudi devletinin veya büyük 

İsrail’in kurulacağını ekliyor. 

Kissinger’ın sözleri Araplardan tepki aldı. Küfür-

ler edildi. Sanki Kissinger bu küfürlerin tercümesini 

okuyor gibi Amerikalı Yahudi bir siyasetçi olarak 

Araplarda sözlerin ucuz olduğunu ve gelecek planlar 

karşısında hiçbir değeri olmadığını biliyor. Lisanı hali 

şöyle diyor: Bırakın onları konuşsunlar, biz planlarımızı 

tamamlayalım. 

Kissinger Yahudilerin çılgın sakallıları yani 

İslâmcıları yakacağını ve bir dünya hükümeti kura-

caklarını ekliyor. Yani bir Yahudi hükümeti dünyaya, 

servetlerine, yönetimlerine ve ülkelerine Ortadoğu’da 

büyük merkezi devlet kanalıyla hükmedecek. Bu söz-

lerin anlamı bir açıdan İsrail’in dünyada süper devlet 

olarak ortaya çıkması lehinde ABD’nin sonraki süreçte 

dağılması planlarıyla örtüşüyor. ABD’nin bu anlamı 

itibariyle işlevsel rolünün sonu yakın. 

Kissinger’ın söyledikleri kader değil ki yabancı bir 

siyasetçinin söylediği her kelimeyi bir kader olarak 

görelim. Yalnız onun gibi bir kişi boşa konuşmaz, plan 

ve uygulama alanında bilinenleri sızdırır. Açıklamaları 

üzerinde titizlikle durulmalı. Çünkü Kissinger dünyada 

ve ABD’de Yahudiliğin temel direklerinden biridir. 

Üçüncü dünya savaşının çıkacağı tahmini oldukça 

muhtemel bir durum. Zira bizler İsrail’e komşu ülkele-

rin siyasi, sosyal, ekonomik ve halk bazında yıkıldığını 

görüyoruz. 

İran’ın vurulması gündemde. Gecikse de gelecek-

tir. Üçüncü dünya savaşı muhtemeldir. Çünkü İran’ı 

vurmanın artçıları olacak, sonuçları ve etkileri arta-

caktır. Bölge ve zenginlikleri üzerindeki çekişmeye, 

petrolün dünya ülkelerinin çoğunluğunda tükenmeye 

yaklaşmasıyla birlikte bu servetin taksimine katılmak 

için süper ülkeler müdahale edecektir. 

Büyük İsrail’in planı savaş ve barışla bitmiyor. İsrail 

size hali hazırdaki İsrail’in tohumdan ibaret olduğunu, 

devletlerinin Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır ve 

Arap yarım adasının kuzeyini ve ortasını işgal etme-

siyle tamamlanacağını ifade etmektedir. Plan başka 

bölgelere de uzanabilir. İsrail’e komşu ülkelerin yıkıl-

ması bu savaşa erken hazırlıktır. Yıkılan devletler farklı 

başlıklar altında olduğu için her saldırıya hazır toprak 

haline gelir. 

Geriye halklara bel bağlamak kalıyor. Bizler halk-

ların bu planlar karşısında sessiz kalmayacağını biliyo-

ruz. Yalnız soru halkların güç, silah ve bilgi farklılıkla-

rıyla birlikte bu plana misilleme gücü etrafındadır. 

Kissinger’ın senaryosu üzerinde uzun uzadıya 

düşünmek, analiz etmek, bu adamın tarih bilgisiy-

le irtibatlı kılmak gerekiyor. Bedenlerimizde korku 

ve zayıflık düğümünü yerleştirmeyi desteklemiyoruz 

ancak bütün göstergeler bu bölgenin cehennem 

yıllarına doğru gittiğini ifade ediyor. (Ürdün gazetesi 

Düstur, 1 Eylül 2012)

KISSINGER’IN SENARYOSU
MAHİR EBU TAYR 

Henry Kissinger
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■ Ortadoğu’dan

Arap medyası dün Mısır resmi televizyonunda ilk başör-

tülü spikerin ekranlara çıkmasını kutladı. Batı medyası 

organları gazete ve televizyonlar olayın yankısı üzerinde 

durdular. Olay dikkat çekiciydi, Arap televizyonları, gaze-

teler ve haber ajansları haberi yoğun biçimde aktardılar. 

Basitliğine rağmen olay sembolik ve bir dönemin tamamıyla 

son bulduğunun göstergelerini taşıyor. Bu tabloyu Mısır 

resmi televizyonu birinci kanalında öğle haberlerini okuyan 

başörtülü spiker Fatıma Nebil tetikledi. Haber bültenleri ve 

programlar sunan başka başörtülüler de vardı ancak Arap 

ve yabancı kanallardaydı bunlar. Kendi ülkelerinde ekrana 

çıkmaları ise yasaktı. Birçoğu ekrana başörtülü çıkma hakla-

rının olduğu yönünde mahkeme kararları elde etmelerine, 

anayasa, hukuk ve eşitliğin bu hakkı teminat altına almasına 

rağmen önceki rejimin ünlü yöntemine tabiydi. 

Devlet televizyonunda başörtünün başarısı devrimin 

başarısının ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca vatanın evlatları 

arasında ahlak, eşitlik ve adalet gibi soylu değerlerin zafe-

rinin bir parçasıdır. Başörtüsü Mısır’da Mübarek rejiminin, 

medyası, kültürü, sanatı ve dini yanlışının karşı koyduğu 

gerçekçi devrimin sembolünü temsil ediyordu. Ayrıca Müba-

rek rejimi için en önemli ve büyük muhalefeti temsil eden 

Mısır İslâmcı hareketinin sembolüydü. Mübarek’in eşi Suzan 

Sabit’in başörtüye ve başörtülülere yönelik hastalıklı nefreti, 

nerede olurlarsa olsunlar başörtülüleri kovması gizli değildi. 

Hatta konser ve festival organizatörleri arasında başörtü-

lülerin uzaklaştırılması veya başörtüleriyle hanım efendiyi 

rahatsız etmemeleri için en arka sıralara konulmaları gerek-

tiği düşüncesi meşhurdu. 

Mısır devriminin hukuka, anayasa, ahlak, eşitlik ve 

insani ilkelere rağmen zulme uğramış ve uzaklaştırılmış bu 

mazlumların hakkını ifade ederek gerçekleştirdiği yeni başa-

rı sadece önceki rejimi değil, şu an bazı muhalif isimler de 

dahil siyasi ve kültürel bütün sistemi kınamıştır. Bu sistem 

bu başörtülü zulme uğramışları ve sıkıntılarını görmezlik-

ten gelmekte ve haklarını savunmayı reddetmekte işbirliği 

yaptı. Dileyenler bizlere bu kimselerin medyada başörtülerin 

haklarına yönelik tek bir savunma yazısı veya başörtülülere 

ülkenin düşmanı olarak bakmadıklarını göstermek için özel 

ve resmi gazetelerin arşivlerine baksın. 

Bu kimseler taleplerini gerçekleştirmek için adalet ve 

hakla eylem yapan, bütün pazarlıkları reddeden, ödedikleri 

manevi ve maddi bedelin büyüklüğüne rağmen başörtü-

lerinden ödün vermeyen devrimcilere bir özür borçlular. 

Bugün başarıya ulaşan devrimcilere selam olsun. Utanç da 

ideolojilerine, fikri ve siyasi eğilimlerine ters düştüğünde 

ilkeleri ve vicdanı satan elit, sol ve liberal medyadaki yüksek 

ses sahiplerinedir. (Mısır gazetesi Mısriyyun, 4 Eylül 2012

Türkiye başından beri Suriye devrimini destekleyen az 

sayıdaki ülkeden biriydi. Türkiye’nin Suriye tutumu, 

en azından gecikmeli ve tereddütlü gelen Libya devrimine 

yönelik tutumuyla karşılaştırıldığında gözlemlenir hızlılık 

sebebiyle bazıları açısından sürpriz olmuştur. O vakitten 

itibaren Türkiye Suriye krizinde sadece coğrafik komşuluk, 

Suriye ile etnik ve tarihi iç içe geçmişlik sebebiyle değil, aynı 

zamanda Türkiye’nin bölgedeki stratejik hesapları sebebiyle 

de temel aktör oldu. Ne var ki krize çıkış yolu bulunamama-

sının Türkiye ve özellikle de iktidardaki AKP üzerinde büyük 

etkileri oldu. 

Görünen o ki bu krizde sonuç geciktikçe kriz Türkiye 

üzerinde bir yüke dönüştü. Türkiye bazı stratejik kazanımlar 

elde etmek umuduyla Suriye kriz hattına güçlü şekilde girse 

de şu ana kadar zarardan başka bir şey devşirmedi.  Ortada 

Suriye krizinin nasıl çözüleceği ve AKP’nin krizi idare yön-

temi etrafında bir iç bölünme var. Esed rejimine karşı güç 

kullanımını reddeden ulusalcı, Kemalist ve Alevi blokların 

dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkışı söz konusu. Bu güçler 

geçen dönem boyunca başkan Esed rejiminin iktidarda kal-

masını destekleyen birçok gösteri organize ettiler. 

Diğer yandan ortada Türkiye ile İran ilişkilerinde somut 

bir gerginlik var. Bu da İran’ın Asya’da Türkiye için köşe 

taşı olması açısından ilişkileri koruması gerektiği konusun-

da AKP üzerinde baskı getirdi. Kemalistler ve ulusalcılar 

Tahran ve Ankara ile ilişkilerin iyileşmesini istedi. Öte yan-

dan Suriye’de çekişmenin sonuçlanmaması Kürt dosyasıyla 

ilişkide Türkiye’ye stratejik baskı dayattı. Ortada Suriye’ye 

yönelik, Türk mevzilerine saldırılar başlatması için kendi top-

raklarının batı bölgesini PKK’nın kullanmasını kolaylaştırdığı 

suçlamaları var. Geçen birkaç hafta zarfında bu saldırılar 

arttı. Suriye krizi önemli ticari ve ekonomik bir pazar olarak 

Suriye’ye dayanan Türk ekonomisine büyük kayıplara sebep 

oldu. 

Bu yüzden azımsanmayacak oranda Türk siyaset yorum-

cusu ve aydını Erdoğan’dan Suriye krizindeki yöntemini 

değiştirmesini istemeye başladı. Türkiye’nin BM Güvenlik 

Konseyi’ni topraklarındaki mülteci akınını engellemek için 

Suriye toprakları içinde tampon bölge kurulmasına ikna 

etmekteki başarısızlığı, siyasi rakiplerinin, partisinin ve dış 

politikasının imajını seçmenleri karşısında karalamak için 

kullanacağı bir iç aksilik oldu. Suriye krizinin çözümü gecik-

tikçe parti gelecek seçimlerde bir trajediyle karşılaşacaktır. 

(Umman gazetesi Vatan, 6 Eylül 2012)

DEVRİMİN MISIR’INDA
BAŞÖRTÜNÜN BAŞARISI

CEMAL SULTAN 

TÜRKİYE VE SURİYE KRİZİNİN 
SONUÇLARI

HALİL EL-ENANİ 
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Uzak olmayan bir süre önce Türkiye Başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Türklerin vize almadan İran, Suriye 

ve Lübnan’a seyahat edebileceğinden övgüyle bahset-

mişti. Şartlar nasıl da değişti!? Türkler şimdi Lübnan’da 

kaçırılıyor ve İran’da hoş karşılanmıyorlar. İran genel-

kurmay başkanı Türkiye’yi ‘hedef ülke’ olarak belirledi. 

Suriye ile sınırlar kapatıldı.

İsim yine aynı isim olmasına rağmen şartlar nasıl da 

değişiyor? Haziran 2010’da Erdoğan Hizbullah Genel 

Sekreteri Hasan Nasrallah’ı Türkiye’ye davet etmişti. Bu 

çağrı İran cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın ‘Hiz-

bullah ve Hamas’ı içine alan bir İran-Suriye-Türkiye ittifakı 

kurulabileceği’ açıklaması akabinde Hamas’ın siyasi lideri 

Halid Meşal’in tavsiyesiyle gelmişti.

Suriye’de savaşın 18 ayı sonrası Türkiye’nin üzerin-

deki yükler, içeride eleştiriler ve endişeler arttı. Arap 

Baharı’nın başlamasıyla birlikte Erdoğan, açıklamalarının 

Mısır’da etkili olduğunu ve Türkiye’nin Arap Baharı’nın 

kapılarını kendisine çevirmek için uluslar arası politikada 

örnek alınan bir model olduğunu düşündü. Erdoğan’ın 

Kaddafi’nin devrilmesiyle güveni arttı ve bütün Arap 

ülkelerini geçecek bir at üzerinde olduğunu hissetti.

‘Sıfır sorun’ teorisinin sahibi Davutoğlu geçen hafta 

BM’de, mültecilerin korunması için Suriye içinde güven-

lik sığınaklar kurulması gerektiğine hiç kimsenin kulak 

kabartmamasına hayret etmişti. ABD genelkurmay baş-

kanı da bu tür sığınakların füzelerle korunması için askeri 

operasyona ihtiyaç duyması sebebiyle kurulma imkânı 

olmadığını açıkça dile getirdi. Hayal kırıklıkları ortasında 

Türkiye, nihayetinde en büyük zarar gören ülke olmak-

tan korkarak hesaplarını gözden geçiriyor. İran tarafın-

dan ‘hedef ülkeler’ arasında gösterilmesi sonrası Ankara, 

İran’ın misillemelerinden endişeli. Sözgelimi ekonomik 

ilişkiler bitebilir, gaz transferi kesilebilir ve İranlı turistlerin 

Türkiye ziyaretleri azalabilir. En kötüsü de Türk TIR’larının 

Orta Asya ülkelerine gitmek için İran yollarını kullanması 

engellenebilir.

Türkiye İran’ın kendisine güvenlik sorunları yarat-

masından endişeli. Zira İran’ın Türkiye’deki ‘gizli ope-

rasyonlar tarihi’ malum. 1 Eylülde Zaman gazetesi Türk 

istihbaratının Mart ayından başlayarak İran’ın Türkiye’ye 

ilave yüz casus gönderdiğini tespit ettiği gerçeğini su 

yüzüne çıkardı. Bu kimseler Ankara’daki İran büyükelçi-

liği çalışanı ve gazeteci adı altında ülkeye girmişler. Yani 

içlerinden bazıları Türkiye’de diplomat kılıfı altında çalı-

şıyor. Casuslar PKK üyeleriyle temas kurabildiler, askeri 

tesisler ve Suriyeli mülteciler hakkında bilgi topladılar, 

faaliyetlerini doğu ve güneydoğu bölgelerinde yoğunlaş-

tırdılar. Zaman gazetesi iki İranlının Türkiye’deki silahlı 

Suriye muhalefeti hakkında bilgi aktarma suçlamasıyla 

yakalandıklarını yazdı.

Bu yüzden İran dini lideri Ali Hamaney’in İran 

dışında operasyonlarda bulunulması talimatları sonrası 

Türkiye’nin İran’ın gizli operasyonlarının sahasına dönüş-

mesinden, ‘uyuyan hücrelerin’ uyanmasından ve eski 

ağlarının harekete geçmesinden endişeleniliyor ancak 

bu kez geçmiştekilerin aksine Türkiye içeride, Batılı ve 

Arap müttefikleri Türk topraklarında hedef alınacak. 

Bir Türk yetkili birçok sebepten ötürü Türkiye’nin Suriye 

konusundaki anlaşmazlıklarına rağmen İran’la bir ittifak 

kurma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Suriye Kürtlerinin 

yeni durumuyla birlikte PKK’nın Türkiye’deki saldırıları 

arttı, Suriye’deki Kürt emellerini teşvik etti. Kürtler 

Suriye’deki Kürt bölgesini içine alan büyük Kürdistan’ı 

görmek istiyorlar. Siyasi emelleri olan Kürtlere sahip Tür-

kiye açısından bu bir sorun. Türkler açısından konunun 

hassasiyeti artıyor. Zira PKK, Türk sınırına yakın Suriye’nin 

kuzeyindeki Kürt dağlık bölgelerini kontrolünde tutuyor.

Türkiye’ye kaçan Irak cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık 

El Haşimi Hürriyet gazetesine PKK terörünün tırmanması-

nın Ankara’nın Esed rejimine karşı Suriye halkıyla işbirliği 

sebebiyle beklenen bir gelişme olduğunu belirtti. Haşimi, 

‘çünkü PKK, Suriye rejiminin Türkiye’nin Suriye halkına 

desteğini durdurmak üzere şantaj yapmak için başka 

bölgesel güçlerin desteğiyle harekete geçirdiği baskı kar-

tıdır’ diyor. Haşimi Irak’ın Suriye rejiminin destek korido-

ru olduğundan ve Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin bazı 

Iraklı milisleri Suriye rejimini destek için gönderdiğinden 

bahsetti. Ayrıca bazı Irak bankaları ambargoya boğulan 

Suriye’yi desteklemişler.

Peki, bu sebeplerden ötürü Türkiye ile İsrail arasın-

daki gizli temaslar geri mi döndü? Batılı bir kaynak, 

Türkiye-İsrail anlaşmazlığı açısından aşırı görüşleriyle 

bilinen iki ülke dışişleri bakanları olmasaydı ilişkilerin 

süratle iyileşeceğini belirtiyor. Davutoğlu’nun Suriye’yi 

yönetmeleri için Müslüman Kardeşler hareketine desteği 

sürüyor ve bu da İsrail’i endişelendiriyormuş. Kaynak, 

İsrail İran’ı vurmadıkça ilişkilerin iyileşmesi için temasların 

süreceğini tahmin ediyor. (Londra’da Arapça yayımlanan 

Şarkulevsat gazetesi, 6 Eylül 2012)

İRAN OPERASYONLARI İLE KÜRT TALEPLERİ ATEŞİ ARASINDA TÜRKİYE
HÜDA EL-HUSEYNİ
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■ Ortadoğu’dan

Dinlere nefret çağrıları ve hakaret eylemlerine 

nasıl son verileceği ve tahriklerin suç sayılması 

etrafında birçok fikir sunuluyor. Bütün bunlar dün-

yanın dört bir yanındaki dinlerin mensupları arasında 

çatışmayı engellemek için. Engelleme düşüncesi İslâm 

dünyasında yasama mensupları ve aydınlar arasında 

artan bir halk desteğine sahip. Peki bu tür düşüncele-

rin gerçekleşmesi mümkün mü? 

Bu düşüncenin savunulmasına saygı göstermekle 

birlikte gerçekleşmesini uzak görüyorum. Zira dünya-

nın dört bir yanındaki hükümetlerden dinlere saldırıl-

masını ve hakareti yasaklayan yerel yasalar çıkarılması 

hususunda bir anlaşmaya varılması dünya ülkelerinin 

çoğunda mümkün değil. Büyüyen bu krizle müca-

deleye önem gösterenlerin, istedikleri uluslar arası 

anlaşmaları imzalamanın paradokslarıyla ilgili bütün 

gerçekleri bilmesi önemli. 

Batılı ülkelerin hepsi olmasa da çoğunluğu, ifade 

özgürlüğüne yönelik tutumlarını -ne kadar yalancı, 

çirkin ve tehlikeli olsa da- değiştirmiyor, değiştirmez 

de. Çünkü anayasaları bu temele dayanıyor. Doğal 

olarak ortada  Almanya, Avusturya, Fransa ve diğerleri 

gibi siyasi hedefler için edebi çalışmalar -dini olanlar 

da dâhil- diye tanımlanacak konulara müdahale ede-

bilen ülkeler var. Britanya, ABD ve benzeri ülkeler  ise 

geçmişte bu tür sorunlardan geçti ve özgürlüğü genel 

şekliyle inanç ve kutsallıkların korunmasına yeğlediler. 

İnanç ve ifade özgürlüğü gerekçesi altında ABD’de 

açıktan ve hukuki şekilde faaliyet gösteren ırkçı grup-

lar çalışıyor. Yahudiliğe ve Hıristiyanlık mezheplerine 

saldırdılar, şimdi de İslâm’a. Bu grupların üzerinden 

uzun yıllar geçti ve kamuoyunu kazanmakta başarısız 

oldukları görüldü. Kendi toplumlarında sevilmeyen 

küçük bir grup olarak kaldılar. Dolayısıyla fiiliyatları 

nüfusun geri kalanına indirgenemez. Fikri olarak 

böylesine hastalıklı gruplar dünyanın dört bir yanında 

hep oldu ve olmayı sürdürecektir. Ateşi körükleyen 

birilerini bulduklarında kendilerine önem verildiğini 

görmektedir. Ortada Halife Ömer’in Müslümanlara 

yaptığı şu öğütten daha iyisi yok. Ömer Kureyş kafir-

lerinin Hz. Peygamber’i yeren kasideler söylediklerini 

öğrenmesi sonrası, ‘batıl olanı ona sessiz kalarak 

öldürün’ demişti. 

Ayrıca dinlere ve dinlerin mensuplarına hakaret 

edilmesini yasaklayan hukuki kurallar belirlenmesi çağ-

rısı yapanlar bu yasaların yine aynı inançlara toslaması 

sorunuyla karşılaşacaklardır. Dinler arasında tam ve 

derin bir anlaşmazlık var. Tekfir yani birilerini din dışı 

görme düşüncesi istisnasız bütün dinlerin temelinde 

var. Dolayısıyla bu hassas ve oldukça tehlikeli nokta 

nasıl çözülecek? 

Yapılabilecek en makul şey diyalogu teşvik etmek, 

birlikte yaşamakta anlaşmak, yaygara koparmanın 

tehlikelerinin farkında olmak, gönüllü olarak nefret 

söylemiyle mücadele sözü vermektir. Büyük medya 

kurumları ve dünyanın dört bir yanındaki yeni iletişim 

şirketleri, dinleri karalayan çalışmaların ve ötekine 

yönelik tahriklerin yayınlanmasına karşın bir onur 

anlaşması imzalanmasına teşvik edilerek bu amaç ger-

çekleşebilir. Bütün dinler, mezhepler ve ırklar için bu 

yapılabilir. Onur anlaşmaları bir zorunluluk değil,  ter-

cihe dayalı bir çalışmadır ancak cemaatler ve milletler 

arasındaki çatışmaları hafifletir. Dolayısıyla İslâm’a 

hakaret eden videoyu yayından çekmeyi reddeden 

Google şirketinin tutumu istisnadır. Bunların yanı sıra 

dünyadaki ülkelerini dinlere ve mensuplarına iftirayı 

engellemekle sorumlu tutan anlaşmalar yapmak nasıl 

mümkün olabilir bilmiyorum. Zira hâlihazırdaki ulusla-

rarası sistemin gölgesinde ve özgür teknoloji ortamın-

da bu pek mümkün görülmüyor. (Londra’da Arapça 

yayımlanan Şarkulevsat gazetesi, 16 Eylül 2012)

DİNLER ARASINDA ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?
ABDURRAHMAN ER-RAŞİD 



GÜNDEM

20 Umran EKİM 2012

S uriye’nin kısa ve orta vadede geleceğini öngö-
ren birçok Amerikan senaryosu söz konusu. ABD 

savunma bakanlığı nezdinde ve Yeni Amerikan Güvenlik 
Merkezi’nde dışişleri uzmanı Melissa Dalton’un hazırla-
dığı senaryolar da bunlardan. Dalton daha önce 2007 
ile 2010 yılları arasında Lübnan ve Suriye konusunda 
savunma bakanlığı siyasi danışmanlığı gibi Pentagon’da 
birçok görevde çalışmıştı. Savunma bakanlığındaki şimdi-
ki işinden önce 2003 ile 2005 yılları arasında Pentagon’a 
bağlı istihbarat teşkilatında Ortadoğu işleri analisti ola-
rak çalıştı. 2006’da Şam’da Arapça okudu ve İngilizce 
dersleri verdi. Dalton Suriye’nin geleceğine ilişkin şu beş 
senaryoya raporunda yer veriyor: 

Birinci senaryo, Esed’in muhalifler veya El Kaide aşırı-
ları eliyle suikast sonucu sürpriz ölümü. Bunu uzun yıllar 
sürecek iç savaş ve devlet kurumlarının çöküşü izleyecek. 
Bu süreçte muhalefet veya uluslararası toplum siyasi 
geçiş planı yapmaya ve dahi etkin yeni stratejiyi hayata 
geçirmeye hazır olmayacak. Rusya ve Çin kendi açıların-
dan Suriye devlet başkanının öldürülmesinden doğacak 
çatışmayı Esed sonrası dönemi izleyecek isyanı bastırarak 
şoku kontrol altına almaya çalışacak. Yahut yeni muhalif 
liderlere yakınlaşarak farklı bir strateji izleyecekler. 

İkinci senaryo, Esed’in gerek Türkiye’nin müdahale-
siyle muhalefetle müzakere yoluyla gerekse de askeri 
darbe sonrası görevi bırakması. Geçiş süreci ilk aşamada 
rejimden kopan üst düzey yetkililere dayanacak. Siyasi 
geçiş stratejisinin belirlenmesi için siyasi muhalefetle 
işbirliği yapılacak. ABD Irak işgalinden dersler çıkararak 
Suriye ordusunu ve güvenlik organlarını feshetmemek 
suretiyle geçiş hükümetini teşvik etmeye çalışacak. Ayrı-
ca Washington doğal olarak önceki yetkilileriyle kimyasal 
silah depolarının korunması için eğitim ve destek sağla-
mak için eşgüdümlü çalışarak destek olmayı önerecektir. 

Üçüncü senaryo, Esed’in izole edilmesi ve muhalefe-
tin Suriye’nin çoğunlunu kontrolüne alması. Bu senaryo 
ABD çıkarları için risk artıyor. Zira Suriye rejiminden bazı 
yetkililerin ayrılması muhalefetin büyük oranda Esed’i 
nasıl devrileceği konusunda Batıyla istişareye dayanma-
sına yol açacak, çatışma çekişmenin tarafları arasında 
daha kanlı olacak ve Washington o vakit tıpkı Irak ve 
Lübnan’da yaptığı gibi yeni rejimde etki etmek için 
Tahran’la rekabet etmeye çalışacaktır. 

Dördüncü senaryo ise, Esed’in uzun iç savaş sonrası 
iktidarda kalmasıdır. Bu senaryoda ABD ve müttefikleri-
nin dürüstlüğü zayıflayacak ve bu senaryo Arap Baharı 
devrimlerine ve bu devrimler akabinde geçiş dönemleri 
yaşayan ülkelere tokat mesabesinde olacaktır. 

Beşinci senaryo Suriye’nin federasyonlara bölünmesi. 

Bu senaryo ABD açısından en riskli olanıdır. Zira devletin 

kimyasal silahlar üzerindeki kontrolü zayıflayacaktır. Reji-

min yandaşları kontrollerindeki bölgelere muhalefetin 

ilerlemesini engellemek için bu silahları kullanmayı tercih 

edebilir. Bu silahların aşırıların eline geçmesi ihtimali de 

var. Rejimin destekçileri gerek geçici bir tedbir olarak 

gerekse de İsrail’in Suriye’ye yönelik muhtemel saldırısına 

ihtiyatlı bir araç olarak bu silahların Hizbullah’a geçişine 

karar verebilir. Yukarıda anlatılanlara binaen ABD, daha 

zor ve öldürücü olabilecek tek tarafı İsrail müdahalesini 

engellemek için kimyasal silahları güven altına almak 

amacıyla çıkarının Suriye’de askeri müdahaleyi yönetmek 

olduğunu görecektir. Ömrü uzayan çekişmenin Suriye 

kapsamından çıkıp komşu ülkelere ve özellikle de Irak’a 

uzanacak vekâleten savaşa dönüşmesi mümkün. Suriye 

Kürtleri bağımsız devletlerini ilan etmek için uygun fırsat 

bulabilirler veya Irak ve Türkiye Kürtlerinin birliğine katıl-

ma çabası olabilir. Bu da Türkiye’nin istikrarını ve Irak’la 

ilişkisini etkileyecektir.  

Bu senaryolar doğrultusunda ABD çekişmeyi sonlan-

dırmak ile kendi stratejik çıkarlarını korumak arasında 

muallakta görülüyor. Bu aktif stratejik çıkarlar şunlar: 

İlki Suriye rejiminin çözüm araçlarının tükenmesi halinde 

kullanabileceği kimyasal silahların yayılmasının önlen-

mesi. Ancak bundan daha da tehlikelisi bu silahların 

teröristlerin eline geçmesi. İkincisi çekişmenin komşu 

ülkelere uzanmasının önüne geçilmesi. Zira Suriye’deki 

krizin delik deşik Suriye sınırları kanalıyla Lübnan, Irak, 

Ürdün ve Türkiye’ye uzanabilecek mezhepçi gerginliklere 

yol açması. 

Üçüncüsü bölgede Suriye rejimiyle ittifak yoluyla 

bölgede anlaşmazlıkları körüklemeye çalışan İran rolü-

nün bitirilmesi. Suriye rejimi Tahran’a Hizbullah’ı ve bazı 

Filistinli grupları desteklemesiyle doğuda güç gösteri-

minde bulunması imkânı verdi. Dördüncüsü ise El Kaide 

örgütüyle ilişkili grupların Suriye içinde özgür şekilde 

çalışmasının engellenmesi. 

Belki de en belirgin Amerikan çıkarı Şam’da İsrail 

karşıtı İslâmcı bir rejim kurulmasını engellemek, İran ve 

Hizbullah’la ilişkilerine sınır getiren, Batıyla ortaklığa çalı-

şan ve İsrail’le barış anlaşmasını daha fazla kabul edecek 

yeni rejimin kurulmasını desteklemek suretiyle İsrail’in 

güvenliğini garanti altına almakta kendini gösteriyor. 

Ayrıca Amerikan senaryolarının çoğunluğunun Yemen 

ve Mısır modellerinin sihirli karışımın kopyalamaya çalış-

tığı açık. (Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi Haliç, 17 Eylül 

2012)

 ABD’NİN SURİYE SENARYOLARI
MEMUN KEYVAN 
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■ Ortadoğu’dan

İ ki gün önce Washington Post gazetesinden 

aktarılarak Türk yetkililerinin Hatay kentinde 

binlerce Suriyeli mültecinin kapısını çalmaya baş-

ladıkları ve kendilerinden ya mülteci kamplarında 

yaşamalarını ya da mezhep çekişmesiyle gerilen 

sınır bölgesinden uzakta Türkiye iç bölgelerine 

taşınmalarını istedikleri yönünde haberler geldi. 

Gazete sürpriz hamlenin Türkiye’nin güneyinde 

kiralık evlerde yaşayan 40 bin Suriyelide kor-

kuya sebep oldu. Şöyle ki hükümetin güvenlik 

unsurları ve Türk polisi, kafa karışıklığı yaşayan 

ailelere bu konuyu netleştirmeleri ve evlerini terk 

etmelerini bildirdi. Gerçi içlerinden çoğu düzgün 

seyahat belgeleri taşıyorlar ve Hatay gibi şehir-

lerde yasal şekilde yaşıyorlar. Haber baskıların 

Suriye devlet başkanı Beşşar Esed’e yönelik silah-

lı devrimi destekleyen Erdoğan hükümetindeki 

büyük değişimi gösterdiğini belirtiyor ancak ABD, 

Avrupa ve BM’nin sınırları kanalıyla yürütülen 

çekişme hattında Türkiye’yi yalnız bırakmasından 

şikayet ediyor. 

Soru, Türkiye’nin Arap bölgesinde ideal model 

konumundan hali hazırda gözle görülür şekilde 

gerilediği konuma nasıl dönüştüğü? Türkiye AKP 

liderlerinin başını çektiği ekonomik bir büyüme 

başlattı ve Türk hükümetinin Amerikan güçlerine 

Irak’a saldırmak için kendi topraklarını kullan-

masına izin vermemesiyle 2003’te yıldızı parladı. 

Türkiye ilk başlarda Arap dünyasını parçalayan 

mezhepçi, grupçu ve eksen sorunlarından ve 

ayırımlardan kendisini uzak tuttu, Filistin sorunu-

na desteğe ve uluslar arası toplantılarda İsrail’le 

mücadeleye yoğunlaştı. İran’ın boykot edilmesi 

ve başka konularla irtibatlı hassas konularla 

ilgili olarak ABD ile anlaşmazlığına açıklık getir-

di. Hatta sıkıntılı dosyalarla ilgili sorunlara Türk 

çözümleri önerdi. 

Araplar son yıllarda Türk dizilerini izlemeye 

koyuldu ve Arap turistleri Türkiye’ye akın etti. 

Türk dizileri Araplardaki psikolojik ve kültürel 

boşluğu doldurdu. Arap Baharı öncesi Türkiye 

Arap hükümetleri ve halkları tarafından sevilen 

bir yıldızdı. Komşularla sıfır sorun politikasının 

başlatılması kanalıyla da cazibesi arttı. Türkiye 

herkesle yakınlaşan ılımlı tezleri bulunan adil bir 

ortak sıfatıyla seçkin bir yer almaya hazır hale 

geldi. 

Ancak Arap Baharı sonrası dalga tersine 

gitmeye başladı. Araplar üzerindeki Türk etkisi 

sürmek yerine Türkiye her yönden parçalanmaya 

boğulmuş resmi Arap siyasi ve kültür klişesin-

den etkilenmeye başladı. Böylece Türkiye klasik 

Arap devleti gibi tutumlar almaya başladı. Bu 

da Türkiye’yi tereddüde soktu ve yirmi birinci 

yüzyılın başlarında yükselttiği ilkelere karşı bir 

tutum aldırdı. Türkiye şimdi daha önce beslendi-

ği büyük beklentilerle örtüşmeyen zor tercihler 

döneminden geçiyor. Bu yüzden Arap Baharı’nın 

kaybedenlerinden biri gibi görülüyor. (Bahreyn 

gazetesi Vasat, 12 Eylül 2012)

TÜRKİYE ARAP BAHARI’NDAN ZARARLA ÇIKANLARDAN
MANSUR EL-CEMRİ 
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B ir ülkede, belli bir dönemde 

meydana getirilen milli 

gelirin, fertler veya gruplar 

ya da üretim faktörle-

ri arasındaki dağılımına 

‘gelirin bölüşümü’ diyo-

ruz. Bu bölüşüm, üretime 

katılan faktörler arasında 

olursa buna ‘fonksi-

yonel gelir dağılımı’, 

fertler ve aile birim-

leri arasında olursa buna 

‘kişisel gelir dağılımı’, ekonomi-

deki sektörler itibarıyla olursa 

buna da ‘sektörel gelir dağılımı’ 

diyoruz.

Günümüz toplumların-

da gelir dağılımının meydana 

getirdiği problemler son dere-

ce önemlidir. Gelirin dağılımı 

devlet müdahaleleriyle değişti-

rilebilmektedir. Sözgelimi üreti-

me katılan emeğe biçilen asgari 

ücret, ilk gelir gurubu ile son 

gelir gurubu arasındaki açıklı-

ğa tesir eder. Bir toplumdaki 

gelirin her grup için eşit olma-

sını değil ama adil olmasını 

sağlamak mümkündür. Keza 

vergilendirme de gelirin dağı-

lımına tesir eder. Dolaylı ver-

gilerin artırılması demek, alt 

gelir gruplarının daha fazla vergi 

vermesi anlamına geleceği çok 

açıktır. Ancak artan oranlı vergi 

konulursa, çok parası olanın çok 

vergi vereceği de bellidir. Şimdi 

asgari ücret vergi dışı tutulacak, 

olumlu bir karar olarak. 

Gelir dağılımının bozuk 

olması iktisadi ve sosyal haya-

tı dağınık hale getirirken, talep 

yetersizliğine de neden olacaktır.

İktisadi hayat kadar siyasi 

hayatın da istikrarı, gelir dağı-

lımının adil olması ile yakından 

ilgisi vardır.

İslâmi iktisat sisteminin en 

önemli özelliği, sosyal dayanış-

ma ve huzur için gelirin adil 

bölüşümünü temin etmeye 

çalışmasıdır. “Herkese çalıştı-

ğı oranda” ilkesi, aslında İslâm 

toplumunun her üyesinin genel 

manada üretici olmaktan çıktık-

tan sonra da, çalıştığı zamandaki 

gibi, insanca bir hayata yete-

cek kadar bakım görmesidir. 

Bu ilkeyi de sosyo-politik 

mülahazalardan ziyade 

ayetler emreder. “Allah 

size adaleti, iyilik yapma-

yı ve yakınlara bakmayı 

emreder.” (Nahl 16/90) 

Yani temel ihtiyaçların, 

yaşanabilir ihtiyaçların karşılan-

masını ayetler amirdir. Bireyin 

ihtiyaç duyduğu yiyecek, giye-

cek, konut, eğitim, sağlık, su, 

kanalizasyon, taşıma vb. ihtiyaç-

ları karşılamak İslâm iktisadında 

esastır. Bu güvenceyi sağlayacak 

güç de devlettir.

Aynı inancı paylaşmayan, 

aynı etnik gruba mensup olma-

yan ama aynı vatanı paylaşan 

insanları yan yana tutan şeyler; 

adalet, saygı, güven ve milli geli-

rin adil biçimde paylaşılmasıdır. 

Tabii aynı inancı paylaşmayan 

iki ayrı etnik gruptan söz ediyo-

ruz. Yoksa aynı dine mensup 

insanlar, etnik yapısı ne olursa 

olsun aynı milletin fertleridir-

ler.

Yenidünya ayrılıkçı değil 

bütünleştirici modellere eğilim 

gösteriyor. Dinde bütünleşme, 

Gelirin Bölüşümü

Nevzat ÜLGER
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■ Gelirin Bölüşümü

vatanda bütünleşme, bölgesel 

bütünleşme vs.

Kapitalizm ve sosyalizm 

geçici beşeri sistemlerdi, kon-

jöktüreldi. Zaten huzur getir-

medikleri gibi, huzursuzluğun 

da kaynakları oldular. Çünkü 

dünyaya huzursuzluk, mut-

suzluk, kölelik, soyguncu-

luk, hırsızlık, katillik, sapıklık, 

sömürücülük kapitalizm ve her 

tonuyla sosyalizm tarafından 

getirildi. Ahlaki boyutları 

yoktu. Mezardan sonrası için 

inançları da yoktu, hesapla-

rı da. Bütün söylemleri lafta 

kaldı. Sözgelimi ABD’de geli-

rin %50,6’sını nüfusun ilk 

yüzde yirmisi, %22,9’unu 

nüfusun ikinci yüzde yirmi-

si, %14,5’ini nüfusun üçün-

cü yüzde yirmisi, %8,6’sını 

dördüncü yüzde yirmilik 

kısmı ve %3,4’ünü de beşinci 

yüzde yirmilik nüfus kullanı-

yor. Türkiye’de bu rakamlar 

2007 itibariyle çok da farklı 

değil. 

Toplam harcanabilir 525 

milyar dolarlık servetin 173 

milyarını yalnız başına nüfu-

sun sadece %6’sı kullanıyor. 

Onun da 95 milyarını sadece 

%1’lik nüfus kullanıyor. 

Türkiye’de 2008 yılı itibariy-

le bankalardaki hesap sayısı 75 

milyon. Toplam para 140 mil-

yar. Bu paranın 75,2 milyarının 

sahibi sadece hesap sahiplerinin 

%1,4’ü.

İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsasında (İMKB) 2007 

yılı itibariyle yatırımcı sayısı 

1.030.753. Portföy 113 milyar. 

Bu portföyün %81,5’ini oluş-

turan hesabın sayısı 10 bin 

yatırımcı ve oranı da %1. %68 

yabancı yatırımcının hesap sayı-

sı 7036, payı 72,3, buna karşı-

lık %29 yerli/tüzel yatırımcının 

hesap sayısı 3064, payı 9,1.

Yani 10.100 hesabın payı 

yüzde 81,4. diğer yatırımcıların 

sayısı 1.020.653 ve payları da 

18,6.   

Türkiye İstat is t ik 

Kurumu’nun, gelir ve yaşam 

koşulları Araştırması’na göre 

2011’de gelir dağılımı eşitsiz-

lik ölçütlerinden “gini katsayısı” 

bir önceki yıla göre 0,03 puan 

artışla 0,40 olarak tahmin edil-

di. Katsayı bir’e yaklaştıkça gelir 

dağılımındaki eşitsizliği ifade 

ediyor.

Nüfusun % 59,6’sı kendisine 

ait evde oturuyor. %61,8’inin 

taksiti ve borcu var.

Nüfusun %67,6’sı ani harca-

maları karşılayamıyor. %60,4’ü 

ciddi finansal sıkıntı çekiyor.

Göreli yoksulluk hesaplama-

sında eş değer hane halkı kulla-

nılabilir gelirlerine göre nüfusun 

% 16,1’lik kısmı yoksulluk sını-

rının altında kalıyor.

Yüzde yirmilik gruplarda, 

en yüksek grup gelirin % 

46,7’sını alırken, en düşük 

grubun aldığı pay % 5,8 

oldu. Aradaki fark tam 8,1 

misli.

Elde edilen gelirin % 

42,9’u maaşlardan elde edi-

liyor. Bu nedenle de ücret 

politikası çok büyük önem 

taşımaktadır.

Bu tablolardan mutluluk 

çıkmayacağı gibi, husumete 

giden bir damar olduğu da 

muhakkaktır.

İnsanın, insanca ve saygın 

bir hayat standardına kavuş-

turulması ve şeref ve haysiye-

tinin korunmasını hedef alan 

İslâm İktisadı, “Komşusu 

açken, tok yatan bizden 

değildir” (Hadis) ilkesi ile 

yoksulluğa savaş açmıştır.

Kamu gelirlerinin dağılımın-

da herkes eşit hakka sahiptir. Bu 

cümleden olarak;

-İşsizlere ve iş arayanlara 

tatminkâr bir ücretle iş bulun-

masında, 

- Kişisel zaaflarıyla fiziksel 

ve ruhsal bir takım özürlerden 

dolayı kendi çabalarıyla, saygın 

bir hayat standardına ulaşama-

yanlara gelir aktarımında, 

Meşhur sahabe Ebu Zer 
el-Ğıfari adil gelir dağılımının 
öncüsü değil, servet birikim-
lerinin eşit olmasının savunu-
cusuydu. Ancak bütün fakih-
lerin ortak görüşü (icma) kişi-
nin meşru yollardan kazanç 
elde etmesi, zekâtını vermesi 
ve topluma karşı olan yüküm-
lülüklerini yerine getirmesi 
halinde, (diğer Müslüman kar-
deşlerinden) daha fazla servet 
sahibi olmasının bir sakınca 
doğurmayacağı yönündedir. 
Zaten sorumlulukların tam 
yerine getirildiği toplumlarda 
çok büyük gelir ve servet farkı 
da oluşmayacaktır.   
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- Vefat eden bir kişinin bakı-

ma muhtaç olan geride kalanla-

rına gelir aktarımında bulunma-

ya,  devlet hem sorumlu hem de 

görevlidir.

Tabi bu dağılımda esas olan 

şey “ adalet”tir, eşitlik değildir. 

Çünkü esas alınacak olan, kişi-

nin topluma katkısı ve her fer-

din topluma verdiği hizmetle 

de orantılıdır. Bu oran bedeni, 

mesleki ve zihni çalışmalarda-

ki katkı oranına göre farklılık 

gösterebilir. Ancak hiç kimse 

insanca yaşama sınırının altında 

tutulamaz 

Meşhur sahabe Ebu Zer 

el-Ğıfari adil gelir dağılımının 

öncüsü değil, servet birikimleri-

nin eşit olmasının savunucusuy-

du. Ancak bütün fakihlerin ortak 

görüşü (icma) kişinin meşru 

yollardan kazanç elde etme-

si, zekâtını vermesi ve toplu-

ma karşı olan yükümlülüklerini 

yerine getirmesi halinde, (diğer 

Müslüman kardeşlerinden) daha 

fazla servet sahibi olmasının bir 

sakınca doğurmayacağı yönün-

dedir. Zaten sorumlulukların 

tam yerine getirildiği toplum-

larda çok büyük gelir ve servet 

farkı da oluşmayacaktır.   

İşsizlere yeteneklerine göre 

kazançlı iş bulunur,

Adil ücret sağlanır,

İş kazalarına ve işsizliğe karşı 

sigorta sağlanır, 

Gelirin bölüşümü de adil 

olarak sağlanırsa insanlar mutlu 

olur ve diğerlerine karşı olum-

suz fikirler beslemezler.    

Eğer gelir ve servet;

Siyasi güç kullanarak oluş-

muşsa, (her derecede)

Makam ve mevki kullanarak 

oluşmuşsa,

Halk içinde itibar sahibi 

olduğu ve serveti de bu itibarı-

nı olumsuz kullanmaktan oluş-

muşsa,

Siyasi ve iktisadi konjonktür-

deki değişikliklerden oluşmuşsa,

Büyük ölçüde tehlikeli ve 

meşru olmayan işlerden oluş-

muşsa,      

Bunlar iktisat dışı ve ahlaki 

yönden de oldukça lekeli kay-

naklara dayanmaktadır. “Çok 

söz yalansız, çok mal haramsız 

olmaz” atasözü çoğunlukla bu 

tür oluşumlar için kullanılmak-

tadır.  

Balzac’ın (1799-1850) 

şu sözü de bununla ilgilidir: 

“Çarçabuk bir servet edinmek 

ya zekânın parıltısı ya da ahlaki 

bozulmadaki ustalıkla ilgili bir 

yol… Paris’te namuslu adam, 

soyan ve paylaşmayı reddeden 

adamdır.” Gerçi insan yukarı-

da da, aşağıda da, ortada da 

hep aynıdır. Ancak gözle görü-

len nedenler olmadıkça, büyük 

servetlerin sırrı hep unutulmuş 

çirkinliklerle doludur. “(Karun) 

süs ve debdebe içinde kavmi-

nin karşısına çıktı… Nihayet biz 

onu da, evini de yere batırdık.” 

(Kasas/79,81)

“İslâm iktisadı” uygulama-

sında devlet idaresi, altında 

yaşayan toplumun her bireyi-

ne hayat güvencesi ve insanca 

hayat hakkı tanınır. Her birey 

toplumda oluşan milli gelirden 

“insanca” bir hayatın gerektirdiği 

miktarda pay alır. Devlet bu payı 

vermekle yükümlüdür.

Devlet, ihtiyaçlarını karşıla-

maktan aciz olan bireylere hazi-

neden ödeme yapmak zorun-

dadır. Bu maksatla; mülkiyetin 

belirlenmesinde, harcama keyfi-

yetinin belirlenmesinde ve ihti-

yaçların temininde bir denge 

kurarak bölüşüme kapı aralar.      

Servet bir nimettir, ancak bir 

külfettir de (yüktür). Servetin 

aynı zamanda bir fitne ve inti-

kam kaynağı olduğunu da söy-

lüyor Kur’ân-ı Kerim.
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Gerçekten İslâm tarihi 

boyunca servet ve mülkiyet yay-

gınlaştırılarak “orta sınıf” ağır-

lıklı bir toplum oluşturulma-

ya çalışılmıştır. Selçuklulardaki 

Ahiler, Osmanlı’daki esnaf teş-

kilatı bu çabanın ürünleridir. 

Günümüzde özellikle 1985 

yılından sonra takip edilen 

“küçük ve orta boy işletme-

ler” (KOBİ) ağırlıklı kalkınma 

hamlelerinin gerisinde yatan 

düşünce de iktisadi olmanın 

yanında İslâm ağırlıklı oluşudur. 

Servetin tabana yaygınlaştırıl-

masını amaçlayan bu hareketler 

en güzel ifadesi ile tekelleşmeyi 

önlemektedirler. “Servetin yal-

nız zenginler arasında dönüp 

dolaşan bir güç haline gelmeme-

si” (Haşr/7) ve tabana yayılma-

sı için gerekli önlemleri almak 

gerekir. Bu uygulama İslâm’ın 

ilk dönemlerinden beri dikkatle 

uygulamaya alınan bir süreç-

tir. “Fey Arazileri” İslâm’ın ilk 

dönemlerindeki, “Miri Arazi” de 

yakın zamanlardaki toplumun 

her ferdinin Allah’ın mülkünden 

yeterince istifade edebilmeleri 

için düzenleyici tasarruflardır.

Tarım toplumlarında da 

sanayi toplumlarında da yatırım-

ları özel sektörün yapması esas-

tır. Ancak belli alanlarda toplu-

ma zarar veren hiç bir ürünün 

üretim ve ticaretine giremezler. 

Bunun dışında devlet iktisadi 

hayata müdahale etmez.

Çünkü devletin iktisadi 

hayata müdahalesi özel sektö-

rün teşebbüs gücünü zayıflatır. 

Kalkınamamış ve teşebbüs gücü 

gelişmemiş ülkelerde, emper-

yalizmin genel uygulamalarının 

dışında, sınırlı da olsa özel sek-

tör uygulamaları olmakla bir-

likte devlet yatırımları çoğun-

luktadır.   Unutulmamalıdır ki 

devletin yatırım yapacağı sahalar 

da zorunlu olabilir. Bu sahalarda 

oluşan tesisler zamanla özel sek-

töre belli şartlarda devredilmeli-

dir. Çünkü devlet yatırımlarında 

daima açık bütçe, borçlanma, 

yüksek faiz, enflasyon, gelirin az 

gelirlilerden yüksek gelir grup-

larına akması gibi halkın fakir-

leşmesine yol açan uygulamalara 

her yer ve zamanda rastlanır.

İslâm iktisadı ile diğer iktisa-

di sistemler arasındaki en büyük 

farklardan biri de, orta sınıf oluş-

turulması açısından emeği ile 

geçinen ve günümüzde kendile-

rine işçi ve memur denilen ayrı 

bir sınıfın kabul edilmemesidir. 

Çünkü sermaye kadar müteşeb-

bis, müteşebbis kadar da emek 

önemlidir. Bugün işçi ve memur 

olan insanların yarın sermaye 

ortaklığı yoluyla veya değişik 

metotlarla müteşebbis olma-

yacaklarını kimse söyleyemez. 

Nitekim 1960’lardan itibaren 

dünyanın çeşitli ülkelerine işçi 

olarak giden birçok insan bugün 

müteşebbis konumuna gelmiş-

lerdir. Dolayısıyla işçi ve memur 

ayrı bir sınıf olmayıp, kendileri-

ne ve bakmakla yükümlü eş ve 

çocuklarına yetecek ölçüde bir 

ücret karşılığı emek sarf eden 

insanlardır. “Bir kimse bizim işi-

mize tayin olunursa, evi yoksa 

ev edinsin, bekârsa evlenebil-

sin, hizmetçisi yoksa hizmetçi 

ve bineği yoksa binek edinsin. 

Kim bunlardan fazlasını isterse, 

o ya hıyanet eder veya hırsız-

lık yapar” (Hadis/ Ebu Davud). 

Bu hadis bize çalışan insanın 

İslâm iktisadı ile diğer iktisadi sistemler arasındaki 
en büyük farklardan biri de, orta sınıf oluşturulması 
açısından emeği ile geçinen ve günümüzde kendi-
lerine işçi ve memur denilen ayrı bir sınıfın kabul 
edilmemesidir. Çünkü sermaye kadar müteşebbis, 
müteşebbis kadar da emek önemlidir. Bugün işçi 
ve memur olan insanların yarın sermaye ortaklığı 
yoluyla veya değişik metotlarla müteşebbis olma-
yacaklarını kimse söyleyemez. Nitekim 1960’lardan 
itibaren dünyanın çeşitli ülkelerine işçi olarak giden 
birçok insan bugün müteşebbis konumuna gelmiş-
lerdir. Dolayısıyla işçi ve memur ayrı bir sınıf olmayıp, 
kendilerine ve bakmakla yükümlü eş ve çocuklarına 
yetecek ölçüde bir ücret karşılığı emek sarf eden 
insanlardır.
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kısa sürede ulaşabileceği hayat 

standardını belirtmesi açısından 

önemlidir. Bunlardan bir kısmı 

örfi olabilir, hizmetçi temini 

gibi. Buna karşılık da kişinin 

kreşlerden ve kurslardan fayda-

lanma gibi konularının düşü-

nülmesi gerekir. Nitekim Emevi 

halifesi Ömer İbni Abdülaziz (Ö. 

Hicri 101) “herkesin barınacağı 

bir evi, hizmetçisi, gerektiğin-

de savaş sırasında da kullana-

bileceği bir atı ve evinin için-

de gerekli eşyası olmalıdır. Bu 

imkânlara sahip olmayan kimse 

borçlu sayılır ve zekât fonundan 

desteklenmelidir” diyerek üst-

teki hadisin nasıl uygulandığını 

göstermesi açısından önem arz 

eder kanaatimce…

Bu örnekler İslâm iktisadının 

öngördüğünün aslında İslâm’ın 

öngördükleri olduğunu anla-

tıyor bize. Emek sahiplerine 

zekât fonu, ziraatla uğraşanla-

ra “muzaraa” ziraat ortakçılığı, 

bağ ve bahçe işletmeciliği için 

“müsakat” fidan yetiştiriciliği 

için “mugarasa”, sanayi ve tica-

ret için “mudarebe” ve “lising” 

sistemlerinin geliştirilmiş olması 

toplumun her kesiminin kucak-

landığı anlamına gelmektedir.

Neticede İslâm iktisadı 

“düşük gelirle yaşamaya” izin 

vermez. Bu yüzden de İslâm 

iktisadının geçerli olduğu 1400 

yıllık dönemde, Batılı toplumlar-

da görülen sınıflaşmalar görül-

mez. Ancak bu toplumlarda 

zaman zaman görülen ağalık, 

paşalık, beylik gibi uygulamalar 

da ibretle kaçınılması gereken 

“sapmalardır”. Kaldı ki İslâm 

dünyasında bu uygulamalar 

istisna olup, asıl olan “nebevi 

metot”dur. Zaten bu nedenledir 

ki, Batı dünyasında 7. yüzyıldan 

13. yüzyıla kadar olan “büyük 

boşluk” için Batı dünyası karan-

lık bir dönemi yaşarken, İslâm 

toplumları böyle bir boşluğu 

belki 1850-1980 yılları arasın-

da yaşamış kabul edilebilinir. 

Bununla birlikte bu devirlerde 

dahi İslâmi renkler yer yer bas-

kınlığını açıkça belli etmektedir.     

Hem siyaset literatüründe 

hem de iktisat literatüründe 

en çok tartışılan konulardan 

biri ve belki en önemlisi “refah 

devleti” kavramıdır. Özellikle 

belirtmekte fayda olan konu; 

“refah devleti” ile “refah” kav-

ramı farklı şeylerdir. Refah kav-

ramı eski, “refah devleti” kavra-

mı ise yenidir. Bu yenilik daha 

çok “Batı Dünyası” için yenidir, 

İslâm dünyası için yeni değil-

dir. Batı refah devletini fazla 

önemsemez, çünkü Batı, fakir-

liği tamamen bitirmek için hem 

direnmez, hem de fakirliği ve 

yoksulluğu yenmek için yeterli 

değildir. Batı fakirliğin kaldırıl-

masını fazla ciddiye almamakta, 

bu işi yalnız yardımla halledece-

ğini düşünmektedir. Sözgelimi 

yoksullara odun-kömür, beyaz 

eşya ve yiyecek dağıtmayı sosyal 

devlet olarak anlamakta, yoksul-

luğun devamını sağlayan sömü-

rü çarklarını durdurmayı ve kal-

dırmayı ise düşünmemektedir. 

Batıda herkese minimum bir 

gelir garantisi bir hayaldir. İşte 

burada “İslâm İktisadı” ve bir 

bütün olarak “İslâm” bir çözüm 

üretmektedir. Tıkanan beşe-

ri sistemlerin yerine önerilecek 

ve uygulanacak çözüm “İslâm 

İktisadı”dır. Problem kapitaliz-

min ve sosyalizmin batıp batma-

yacağı ile ilgili değildir. Çünkü 

bu sistemler yüzünden insanlık 

batıyor.   

İslâm’ın beş toplumsal hedefi 

vardır:

Canın korunması, malın 

korunması, aklın korunma-

sı, dinin korunması ve neslin 

korunması.   

İslâm iktisadı, emek karşısında sermayeye bir üstün-
lük vermez. Ancak günlük hayatta karşılaşılan 
durum teorideki kadar kolay ve pürüzsüz yürümez. 
Sermaye sahibi en düşük ücrete işçiyi çalıştırmaya 
uğraşırken, işçi de en yüksek ücreti almak istemek-
tedir. Emek ve sermayenin hak ve sorumlulukları 
belirlenirken kural olarak “serbest pazarlık sistemi” 
geçerli olmakla birlikte, bu tek ölçü olarak kabul 
edilemez. Çünkü zayıf tarafın ezilme ihtimali vardır. 
Bu nedenle adaletin tesisi için hakem yoluna başvu-
rulmalıdır. Bu da devletin sosyal ve adalet yönü ile 
yakından irtibatlıdır. 
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■ Gelirin Bölüşümü

Günümüzde batılı insan 

kendi istidat ve kabiliyetleri ile 

deneme-yanılma yoluyla kendi 

rasyonalitesiyle ortaya koydu-

ğu sistem(ler)i sürdürmeye çalı-

şıyor. Gelinen noktada dünya 

nüfusunun %20’si mutlu, %40’ı 

koşturuyor, % 40’ı da insan-

ca yaşama sınırlarının altında 

yaşıyor. Tek tek ülkelerde de 

durum aynı. Hâlbuki insanın 

kendi ülkesinden, bölgesinden 

ve kâinattan en yüksek veri-

mi nasıl alacağına ilişkin çokça 

güvenilir kaynak var.  

Peygamberleri ve kitapları iyi 

anlamak insanın hem kendisine 

hem ülkesine ve hem de tüm 

dünyaya nasıl faydalı olacağını 

anlaması bakımından önem taşı-

maktadır.

Yabancı teknisyenlerin veya 

sıradan insanlarla ilişiğini bile-

rek yitirmiş bir seçkinler toplu-

luğunun becerikli aşılama ope-

rasyonları ile kalkınma sağla-

namaz.   Kalkınma, bu yoldaki 

arzu ve isteklerin, içten gelen 

bir heyecan halinde, tüm halkı 

sarması, hedeflerin tüm halkça 

benimsenmesi ve belli bir müte-

şebbis kesiminin oluşturulması 

ile mümkün olacağı artık iyice 

anlaşılmıştır. 

Çağımızda, açık bir şekilde 

paradoksal olarak görülmektedir 

ki, evrensel düzeyde zenginlik 

toplam olarak artıkça, adil gelir 

bölüşümü olmadığından, bazı 

ülkelerin ve insan gruplarının 

yoksulluğu artmakta, buna kar-

şılık bazı devlet ve grupların da 

serveti artmaktadır. 

Üretim faktörlerini, toprak, 

emek, sermaye ve teşebbüs 

olarak sayıyor iktisat bilimci-

ler. Toprağın getirisi rant, eme-

ğin getirisi ücret, sermayenin 

ve teşebbüsün geliri kârdan pay 

olarak belirtilmektedir. Ancak 

toprakla sermayeyi birleştirerek 

mal veya sermaye olarak, emekle 

teşebbüsü de birleştirerek emek 

diyebiliriz. Esasen iki faktöre 

de gelir sağlayan şeyin emek 

olduğu unutulmamalıdır. Bu 

değerlendirme sonucunda eme-

ğin önemi kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır.

İslâm iktisadı, emek karşı-

sında sermayeye bir üstünlük 

vermez. Ancak günlük hayat-

ta karşılaşılan durum teorideki 

kadar kolay ve pürüzsüz yürü-

mez. Sermaye sahibi en düşük 

ücrete işçiyi çalıştırmaya uğra-

şırken, işçi de en yüksek ücre-

ti almak istemektedir. Emek ve 

sermayenin hak ve sorumluluk-

ları belirlenirken kural olarak 

“serbest pazarlık sistemi” geçerli 

olmakla birlikte, bu tek ölçü ola-

rak kabul edilemez. Çünkü zayıf 

tarafın ezilme ihtimali vardır. 

Bu nedenle adaletin tesisi için 

hakem yoluna başvurulmalıdır. 

Bu da devletin sosyal ve adalet 

yönü ile yakından irtibatlıdır. 

Emek bedeni olabileceği 

gibi, zihni-fikri de olabilir. Buna 

paralel olarak ücret de, günlük, 

haftalık ve aylık da olabileceği 

gibi mal cinsinden ya da kârdan 

hisse şeklinde de olabilir.  Ancak 

bu şekildeki pay, oran olarak 

maktu olup, miktar olarak hiç-

bir zaman maktu olmaz. Ayrıca 

bazı işler için vekâlet ücreti de 

mümkündür.  

Sayılan şekillerden birine 

uyularak yapılacak bölüşüm 

adalete giden birer yoldur.
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DOSYA

Dünü, Bugünü ve Yarınıyla

EĞİTİM

Eğitim ve Öğretimin Tanımı

E ğitim, tanımı zor bir kav-

ramdır. Eskiden “terbiye” 

kelimesiyle karşıladığımız bu 

faaliyetin zor tanımlanabilme-

si, anlaşılmaz olduğuyla değil, 

göreceli olduğuyla ilgilidir. 

Felsefi bakımdan rölatif olduğu 

için mutlak bir tanımı yapılama-

yan eğitim (education/terbiye) 

ortalama olarak şöyle tanımlanır: 

“Bizden sonraki kuşakların top-

lum hayatı içerisinde yer edin-

melerini sağlayacak olan bilgi, 

beceri ve anlayış (bilinç) kazan-

malarına yardım etme etkinliği.”

Eğitimin muhatabı olan ana 

gövde çocuklar ve gençlerden 

oluşsa da eğitim, aslında her 

kuşağa geçmişin bilgi ve dene-

yimini aktarma işidir. Önceden 

belirlenmiş amaçlara göre yapı-

lan davranışsal (ahlaki), sanatsal 

veya bedensel gelişme etkinlik-

leri de eğitim kapsamında değer-

lendirilir. Örneğin bir resim 

kursu sanatsal bir hüneri ortaya 

çıkarmaya çalışırken, bir spor 

antrenmanı bedensel yetenekleri 

geliştirmeye, askeri bir talim de 

bilgiyi ve bazı bedensel hünerle-

ri bir araya getirerek geliştirmeye 

çalışan eğitim türleridir. 

Geniş anlamda insan yete-

neklerine ve davranışlarına yön 

veren dolaylı-dolaysız, bilinçli-

bilinçsiz, iyi-kötü tüm etkilere 

eğitim denir. Bu anlamda eği-

timden kaçmak mümkün değil-

dir. İlahi kaderden ancak başka 

bir ilahi kadere kaçabileceğiniz 

gibi, eğitimden de ancak başka 

bir eğitime kaçabilirsiniz. Dünya 

sanki büyük bir eğitim değir-

meni, insanoğlu da küçük bir 

çavdar tanesi. Un ufak olmaktan 

kaç kaçabilirsen.

Tarihimiz boyunca “tedrisat” 

veya “talim” diye adlandırdığı-

mız “öğretim/instruction” kav-

ramı da eğitimle at başı ilerle-

yen bir kavramdır. “Öğretim”in 

eğitimbilimciler tarafından yapı-

lan ortalama tanımı şöyledir: 

“Amaçlanan bilgiyi verme ve bil-

ginin öğrenilmesini sağlayacak, 

kolaylaştıracak araç ve gereçleri 

temin ederek öğrenme sürecine 

kılavuzluk etme işi.” Öğretimin 

hiç değişmez iki elemanı “Öğre-

ten” ve “Öğrenen”dir. Bu bakım-

dan öğretim dendiğinde “öğret-

me ve öğrenme” etkinliklerinin 

ikisine de vurgu yapılmış olur.

Peki, bu eğitim ve öğretim 

kavramları benzer tanımlarına 

rağmen neden aynı şey sayıl-

mazlar? Çünkü yapısal olarak 

farklıdırlar. Eğitimin kendisi fel-

sefi bakımdan izafidir. Kişilere, 

kabilelere, inançlara, kültürlere 

ve hatta bölgelere göre değiş-

kenlik arz eder. Bilgi ise objek-

tif ve evrenseldir. Ayrıca eğitim 

işin davranış, beceri ve yetenek 

kazandırma yönüyle ilgilenir. 

Öğretim ise bilgiyi aktarmaya 

bakar. Öğretim, bilginin kaza-

nılmasını amaçlayan kısa vadeli 

bir süreçtir. Eğitim ise, davranış-

sal gelişimi hedefleyen uzun bir 

süreçtir. Farklı olmalarına rağ-

men, yan yana ve iç içe olmayı 

sürdürürler. Çünkü genellikle eş 

zamanlı olarak aynı ortamda yer 

Sıbğatullah KAYA
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■ Eğitim Sisteminde Değişim

alırlar ve yek diğerini tamamla-

yan iki faaliyet olarak “eğitim-

öğretim” şeklinde tek kavram 

görüntüsü verirler.

Tarihte Eğitim ve Öğretim

Eğitim-öğretim faaliyeti, ilk 

insan topluluklarından günü-

müze kadar uzanan kadim bir 

faaliyettir. Hadi modern bir ifade 

kuralım: Klanlar kendi beceri-

lerini çocuklarına aktarmak, 

klan gelenek ve inançlarını 

benimsetmek amacıyla, yaşı 

gelen çocukları kendi faa-

liyetlerine katarlardı. Yetiş-

kinler avlanırken, tarımla 

uğraşırken, yemek pişirirken 

çocuklar da görerek öğrenir 

ve uygulardı. Klan çocuğu, 

kabilenin inanç ayinlerine ve 

geleneksel merasimlerine de 

katılır, kabilesinin inanç ve 

geleneklerini görerek öğrenir, 

bunları benimserdi. Mede-

niyetler öncesi dönemlerde 

toplumun kendisi eğitim 

alanı, yetişkinler de öğret-

men konumundaydı. Bu eği-

tim tarzı dünyada çok büyük 

medeniyetler kurulduktan 

sonra bile, konar-göçerlik 

veya yerleşik kabile yaşantısını 

devam ettiren, okur-yazar olma-

yan ve diğer topluluklarla enteg-

re olmayı reddeden kabilelerde 

yüzyıllar boyu devam etti.

Ama medeniyetler büyüyüp 

toplum hayatı karmaşık hale gel-

dikçe, eğitim-öğretim faaliyetle-

rinin doğal yollardan verilmesi 

artık tek başına yeterli olmamaya 

başladı. Eğitim-öğretim faaliyet-

lerinin bir sistem dahilinde veril-

mesini zorunlu kılan asıl neden, 

bilginin çoğalması ve çeşitlen-

mesiydi. Başta yazı olmak üzere 

pek çok sanat ve hüner, artık 

doğal eğitim yollarıyla öğreni-

lemiyor ve öğretilemiyordu. İlk 

örneklerine eski Mezopotamya, 

Mısır, Hint, Çin, Yunan ve Roma 

medeniyetlerinde rastladığımız 

kurumsal eğitim-öğretim faali-

yetleri, günümüze kadar gelişe-

rek ve çeşitli evrelerden geçerek 

ulaşmıştır.

Eğitim kavramının izafi 

değerler taşıdığını aklımızda 

tutarsak, ilk çağlardan günü-

müze kadar uygulanan faali-

yetlerin birbirinden içerik ve 

karakter olarak farklı olduğunu 

da anlarız. Kadim medeniyet-

ler eğitim-öğretim işini krallığın 

himayesinde ve çoğunlukla dini 

kurumları aracılığıyla veriyor-

lardı. Amaçlanan da çoğu kere 

okuma-yazma, inanç ve gelenek 

değerlerinin öğretilerek benim-

senmesi ve toplumun ihtiyaç 

duyduğu düşünülen mesleklerin 

kavratılmasıydı. Kadim mede-

niyetlerin bariz bir özelliği de 

şuydu: Ülke, sınıf (kast) siste-

mine göre yönetiliyorsa, eğitim-

öğretimde de sınıf sistemine 

riayet ediliyordu. Çoğu toplum-

larda aşağı tabaka çocuğu, öğre-

nim hakkına asla sahip değil-

di. Bu hakka sahip olanlar da 

ancak toplumsal hiyerarşilerinin 

izin verdiği ölçüde eğitimden 

yararlanabiliyorlardı. 

Geçmiş medeniyetlerin 

verdiği eğitim-öğretim faa-

liyetlerinin genel görüntüsü 

üç aşağı-beş yukarı birbiri-

ne benziyordu. Dil ve gra-

mer, felsefe, hukuk (genel-

likle dini doktrinler), dini 

ilimler, matematik, geomet-

ri temel dersler arasınday-

dı. Bu eğitimden başarıyla 

mezun olanlar krallığın çeşitli 

idari görevlerini üstlenirler-

di. Pratik eğitim gerektiren 

mimari ve mühendislik bilgi-

leriyle, beceri gerektiren diğer 

tüm meslekler ise, usta-çırak 

ilişkisi dahilinde verilirdi.

Ortaçağ ve Yeniçağ 

boyunca doğudan batıya tüm 

bölgelerde eğitim-öğretim faa-

liyeti karakter olarak bundan 

pek öteye gidemedi. Ortaçağ 

devletleri, hatta imparatorlukla-

rı bile eğitim-öğretimin karak-

terini değiştirmediler. Ancak 

Ortaçağın içinde cereyan eden 

bir olguya özel olarak değin-

mezsek, çağa ve olguya haksızlık 

ederiz. 

İslâm, 7. yüzyılın başlarından 

itibaren, nice zorluklara göğüs 

Geniş anlamda insan yetenek-
lerine ve davranışlarına yön 
veren dolaylı-dolaysız, bilinçli-
bilinçsiz, iyi-kötü tüm etkile-
re eğitim denir. Bu anlamda 
eğitimden kaçmak mümkün 
değildir. İlahi kaderden ancak 
başka bir ilahi kadere kaçabi-
leceğiniz gibi, eğitimden de 
ancak başka bir eğitime kaça-
bilirsiniz. Dünya sanki büyük 
bir eğitim değirmeni, insanoğ-
lu da küçük bir çavdar tanesi. 
Un ufak olmaktan kaç kaçabi-
lirsen.
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gererek egemen olmuş ve yayıl-

mış bir dindi. İslâm’ın münte-

sipleri önceleri Medine sonraları 

da Kûfe, Şam ve Bağdat merkezli 

olarak varlıklarını hissettirme-

ye başlamışlardı. Önceleri cami 

merkezli olarak verilen yoğun 

eğitim-öğretim geleneği, zaman-

la ihtiyaca binaen medreselere 

taşınmıştı. Artık, İslâm mede-

niyetinin yayıldığı topraklarda 

medreseler, irili ufaklı kentlerin 

tamamında faaliyet gösteriyor; 

ilim, irfan ve hikmetin yayılma-

sına öncülük ediyordu. 

Dışarıdan bakanların göz-

lerine inanamadığı, bir türlü 

anlam veremediği bir durum-

du bu. Nedeni ise basitti. İslâm 

Peygamberi Hz. Muhammed’e 

gelen ilk vahiy, “Oku!” emriyle 

(Alak, 96/1-5) başlıyordu. İslâm 

Peygamberi, gerek aldığı ilk ilahi 

emrin bir gereği olarak, gerek-

se de kendisine verilen “bilgi” 

ve “hikmet”in önemine dikkat 

çeken pek çok ayetin gereği ola-

rak, ilme özel bir önem veriyor, 

sahabilerini bu konuda teşvik 

ediyordu. Hür ve bağımsız ola-

rak yaşayacakları yeni topraklara 

(Medine’ye) adım atar atmaz ilk 

iş olarak, bir mescit ve yanı başı-

na eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

yapılmasını sağlayacak oda-

lar yaptırmıştı. Önceleri bekar 

gençlerin yatılı olarak kaldıkları 

bu odalar “Ashab-ı Suffa Okulu” 

olarak tarihe adını yazdıracak-

tı. 624 yılında kendilerini yer-

yüzünden silmek üzere gelen 

can düşmanlarına karşı Bedir’de 

büyük bir zafer elde etmiş ve 

aldığı esirlerin okuma-yazma 

bilenlerini, kurtuluş fidyesi ola-

rak 10’ar kişiye okuma-yazma 

öğretmeleri karşılığında serbest 

bırakmıştı. İslâm Peygamberi 

“İlim öğrenmek kadın-erkek her 

Müslüman’a farzdır.” diyordu. 

Onun iki dudağı arasından çıka-

cak her cümleyi “komut” ola-

rak algılayan gençlere gösterdiği 

hedef ise paha biçilmezdi: “Bilgi 

müminin yitik malıdır, onu nere-

de bulduysa alsın./İlim Çin’de de 

olsa onu arayınız.”

Olaya dışarıdan bakanlar 

pek farkında değildiler ama 7. 

yüzyılın başlarında Medine’de 

meydana gelen bu irfan patla-

ması, etkisini giderek hissetti-

recek, kelimenin tam anlamıyla 

bir “İrfan Medeniyeti” oluştura-

caktı.

Bu medeniyetin çatısı altında 

yaşayan Müslümanlar, dinleri-

nin bir parçası gördükleri bilgiyi 

ve ahlakı aktarma yolu olan 

“eğitim-öğretimi” her kese eşit 

fırsat vererek sundular ve onu 

devletten/saltanattan bağımsız 

tutmaya çalıştılar. 

İlk dönem İslâm tarihi “ilmin 

haysiyetini” koruma uğruna her 

türlü eziyete katlanan ve bu 

uğurda canını bile veren alim-

lerin sergiledikleri şanlı müca-

dele örnekleriyle doludur. Eski 

çağlarda, sadece Budizm’in etki 

alanına giren Çin ve Hint böl-

gesinde eğitim-öğretim hakkı 

tüm toplumsal sınıflara tanın-

maya başlanmıştı. Müslümanlar 

ise zaten insanların tamamının 

eşit derecede “Allah’ın kulları” 

olduğunu savunuyor, her türlü 

kula kulluğu reddediyorlardı. 

Ne toplumda ne de eğitim yuva-

larında sınıf farkı gütmüyorlar-

dı. Bunun da ötesinde, eğitim-

öğretim faaliyetlerine nüfuzlu 

kimselerin hatır-gönül karıştır-

masına müsaade etmiyorlardı. 

Büyük İslâm alimi Şafiî (767-

820) anılarında 20 yaşlarında 

genç bir adamken yaşadıklarını 

özetle şöyle anlatır: “İlmimi iler-

letmek için Medine’ye gitmek 

İslâm, 7. yüzyılın başlarından itibaren, nice zorluklara 
göğüs gererek egemen olmuş ve yayılmış bir dindi. 
İslâm’ın müntesipleri önceleri Medine sonraları da 
Kûfe, Şam ve Bağdat merkezli olarak varlıklarını his-
settirmeye başlamışlardı. Önceleri cami merkezli ola-
rak verilen yoğun eğitim-öğretim geleneği, zamanla 
ihtiyaca binaen medreselere taşınmıştı. Artık, İslâm 
medeniyetinin yayıldığı topraklarda medreseler, irili 
ufaklı kentlerin tamamında faaliyet gösteriyor; ilim, 
irfan ve hikmetin yayılmasına öncülük ediyordu. 
Dışarıdan bakanların gözlerine inanamadığı, bir 
türlü anlam veremediği bir durumdu bu. Nedeni ise 
basitti. İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’e gelen ilk 
vahiy, “Oku!” emriyle (Alak, 96/1-5) başlıyordu. 
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ve büyük üstat İmam Malik’in 

ilmiyle tanışmak istiyordum. 

Bunun için önce üstadın kitabı 

el-Muvatta’ı birisinden ödünç 

alarak enine-boyuna çalıştım. 

Sonra da Mekke valisinden, 

Medine valisine benim için 

aracılık etmesini rica eden bir 

mektup aldım…” İmam Şafiî, 

hikayesini Medine valisinin de 

kendisiyle beraber nasıl azar-

landığını anlatarak bitirir. Üstat 

Malik’in hem valiyi hem Şafiî’yi 

azarladığı nokta, “İlim işin-

de aracılık olmaz.” noktasıydı. 

(Bu hikaye hakkında geniş bilgi 

için bakınız: Muhammed Ebu 

Zehra, İslâm’da Siyasi, İtikadi ve 

Fıkhi Mezhepler Tarihi, İstanbul, 

1993, s. 426-427) Medine’nin 

büyük üstadı, eğitim-öğretim 

işine hatır-gönül ilişkilerinin 

karışmasına büyük bir tepki 

gösteriyor, zekası ve yeteneği 

olan her kesin bunu zaten hak 

ettiğini ilan ediyor, ayrıca, dev-

letin bu işe karışmasını da diğer 

bir sorun olarak görüyordu. İlk 

dönem İslâm tarihinde gerek 

üstat Malik’in gerekse de diğer 

alimlerin devlet adamlarından 

talimat almayı reddettikleri ile 

ilgili sayısız örnek vardır. 

Müslümanca eğitimin başka 

bir karakteristik özelliği de “Ya 

büneyye/Çocuğum!” şefka-

tine sahip oluşu idi. Kur’ân-ı 

Kerim’in Müslümanlara örnek 

gösterdiği eğitim tablosu Hz. 

Lokman’ın oğluna verdiği eği-

timdi ve Lokman’ın eğitimi “Ya 

büneyye!” şefkat tonuyla baş-

lıyordu. (Lokman, 21/13-19) 

Bu şefkat tonlu eğitim anlayı-

şını İslâm Peygamberi, hayatı 

boyunca sahabilerini yetiştirir-

ken uygulamış ve örnek olmuş-

tu. Şefkat tonlu bu eğitim anlayı-

şı, eski Mısır’ın, “Beni dövdüğün 

için bilgi kafama girdi. Öyleyse 

sana minnettarım!” anlayışına 

hiç benzemiyordu. Bizantinist 

bir eğitim metodu olan falakalı 

eğitim metoduyla da uzaktan-

yakından alakası yoktu. 

İlk dönemlerde cami mer-

kezli olarak başlayan ve çeşitli 

alanlarda ders halkaları kurma 

yöntemiyle yürütülen eğitim-

öğretim faaliyetlerine “Tedrisat” 

deniyordu. Sonraları bu faali-

yetlerin araç-gereç ve diğer 

imkanlar bakımından daha rahat 

yapılması için ayrılan salonlara, 

tedrisatın yapıldığı yer anlamına 

gelen “Medrese” denmeye baş-

landı. Bu medreseler genellik-

le yine kent mescidinin yanına 

yapılıyor, öğrenciler aynı mes-

cidin yanı başına yapılan has-

tane, aş evi, hamam ve benzeri 

mekanlardan yararlanıyorlardı. 

Çevresine bu tür sosyal mekan-

lar inşa edilen mescitlere de bir 

tür “kampüs” anlamına gelen 

“el-Cami” adı verildi. 

7. Yüzyıldan başlayarak 

gelişen irfan patlaması. 10. ve 

11.yüzyıllarda görenlerin dudak 

ısırdığı bir medeniyet doğur-

muştu. Bunda 8. ve 9. yüzyıllar-

da kadim medeniyetlerin bırak-

tığı ilimlerin Sanskritçeden, 

Süryaniceden, Pehleviceden, 

Kıptîceden ve Yunancadan 

Arapçaya çevrilmesinin de payı 

vardı. İslâm alimleri yoğun bir 

şekilde bu ilimleri pagan inanç-

lara yapılan atıflardan arındıra-

rak bir yandan sistematize etme-

ye ve bir yandan da geliştirme-

ye çalıştılar. Dolayısıyla İslâm 

medeniyetinin okullarında oku-

tulan ilimler Ortaçağa göre zirve 

yapmaya başladı. Şimdi, sırf 

ufuk açıcı olsun diye Farabî’nin 

(Ö. 950) yaptığı ilim tasnifine 

bir göz atalım: 

• Dil ve Edebiyat: Sarf-

nahiv(gramer), hitabet ve şiir. 

• Mantık: İç ve dış mantığın 

kanunları; tarih, burhan, 

cedel, polemik, nutuk, şiirin 

kuralları.

• Alet ilimleri ve temel bil-
giler: Aritmetik, geometri, 

astronomi, astroloji, musıki, 

optik ve ışık, hile ilmi (illüz-

yon ve simya)

• Fizik: Tabiat, cisim, değişim, 

kimya, katı maddeler, bitki-

ler, hayvanlar (tıp ilmini de 

içeren canlı bilimi).

• Metafizik: Varlıkların özü 

ilmi, varlıkların prensipleri 

ilmi, fizik ötesi varlıkları ve 

Allah’ı ispat ilmi.

• Toplum ilmi: Hukuk (Tef-

sir, hadis, fıkıh) ilmi, siyaset 

ve ekonomi ilimleri. (Bunun 

dışında, çeşitli ilim tasnifle-

ri hakkında geniş bilgi için 

bakınız: Cahid Baltacı, İslâm 

Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 

2005, s. 341-367)

İslâm Medeniyeti bir yandan 

ilimlerde zirve yaparken, bir 

yandan da keşiflere, icatlara baş-

lamıştı. Matematik ve geometri 

toparlanmış, hesap ve hende-

se ilimleri düzene sokulmuştu. 

Mühendislikler güçlenmiş, başta 

mimari eserler olmak üzere alet-

edevat yapımında ilerleme kay-

dedilmişti. Tıp ve farmakoloji 
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(ilaç bilimi) zirve yapmış; bu 

ilmi ortam, tarihin en büyük 

doktorlarından birisi olan İbni 

Sina’yı yetiştirmişti. Başta kağıt 

ve pusula olmak üzere mercek-

ler, dürbün, çeşitli el aletleri ve 

ilk zaman ölçerlerin yapımına 

geçilmişti. Medreselerde öğre-

tilen teorik bilgilerin yanı sıra, 

başta mimari olmak üzere bece-

ri isteyen demircilik, dokuma, 

ahşap ve deri üretimine yöne-

lik “mesleki ve teknik eğitim” 

usta-çırak ilişkisi ile veriliyordu. 

Fütüvvet teşkilatı gibi örgütlü 

esnaf teşkilatları vasıtasıyla bu 

eğitim alanı da kurallara bağla-

narak düzene sokulmuş, verim-

lilik artmıştı. 

İşte tam da burada zihinler-

de şöyle bir soru işareti uyanı-

yor: Neden erken (12-13. yy.) 

bir İslâm Rönesans’ı aydınlık 

saçarak tüm dünyaya önderlik 

etmeye başlamadı? Bu gerçekten 

de hayıflanılacak bir konudur. 

Medeniyet tarihi araştırmacıları 

genellikle bunu iki nedene bağ-

larlar: 

Birincisi, o dönemde 

Müslümanların sahip olduğu 

askeri ve siyasi güç bu aydın-

lık ortamı korumaya ve geliştir-

meye yetmedi. En basit hesap-

la, Batı’da 15. yüzyılda başla-

yan “Rönesans’ın” bilim çağına 

dönüşmesi yaklaşık iki yüzyıl 

sürdüğüne göre, irfan patla-

masının bilim çağı açması için 

de dönemin koşullarına göre 

1-2 asra daha ihtiyaç vardı. 

Abbasi Hilafet Birliği’nin gücü 

Müslümanlara huzurlu birkaç 

asır daha sunmaya yetmedi. 

İkinci olarak, 12 ve 13. yüzyıl-

lar boyunca devam eden Haçlı 

Seferleri ve Moğol kavimlerinin 

saldırıları, Müslümanların elin-

den bilgi alt yapılarını da aldı. 

Haçlıların ele geçirdikleri yerler-

deki tüm kütüphaneleri Batı’ya 

taşıdıkları ve bunları daha sonra 

kendi bilim dilleri olan Latinceye 

çevirdikleri söylenir. Bu söylenti 

kanıtlanabilir mi? Bilmiyoruz. 

Ama, Avrupalıların, neredeyse 

yüz yılı aşan uzun bir dönem 

boyunca, Arapçadan Latinceye 

çevrilen binlerce kitabı nereden 

buldukları konusunda mantık-

lı bir cevapları olmadığını ve 

1311-1312 yıllarında düzenle-

nen Viyana Konsili kararlarının, 

bu tercüme hareketini sistemli 

bir şekilde hızlandırdığını kesin 

olarak biliyoruz. Moğollar da 

Doğu’dan gelen bir ateş gibi 

yakıcı; yakıcı oldukları kadar 

da kıyıcı idiler. Cengiz Han’ın 

1220-1221 yıllarında Buhara ve 

Semerkand’ı fethettikten sonra 

yağmalattığı ve çok değerli 

kütüphanelerini yaktırdığı bilin-

mektedir. Cengiz Han’ın toru-

nu Moğol-İlhanlı hükümdarı 

Hülagu’nun da 1258’de Bağdat’ı 

fethettikten sonra şehri yağma-

lattığı; şehrin ünlü kütüphane-

sindeki nadide kitapların Moğol 

askerleri tarafından Dicle’ye 

atıldığı; Dicle Nehri’nin günler-

ce mürekkep renginde aktığı, 

meşhur hadisedir. Bütün bun-

lardan daha acı ve yıkıcı olan, 

belki de İmparator Şarlken’in 

Endülüs’te Müslüman hakimi-

yetine son verdiğinde yaptık-

larıdır. Şarlken, 8 asırlık İslâm 

birikimini silmek için Endülüs’te 

taş üstünde taş bırakmamış, 

Grenada’nın ünlü Babu’r-Remle 

Meydanı’nda 1 milyon civarında 

kitap yaktırmıştı. O kadar ki, 

bu kıyım Nobel ödüllü Fransız 

fizikçi Pierre Curie’nin 20. yüz-

yılda hayıflanmasına yol açmış 

ve ona şu cümleleri söyletmiş-

ti: “Endülüs’ten bize otuz kitap 

kaldı; atomu parçalayabildik. O 

yakılan kitapların yarısı kalsay-

dı, bu gün galaksiler arasında 

geziyor olacaktık.” Curie’nin 

Endülüs bilimine vurgu yapan 

bu sözlerinden bir anlam da biz 

çıkarıyoruz: Haçlıların 12 ve 13. 

yüzyıllarda bizden çaldıklarıyla 

Grenada’da 15. yüzyılın sonun-

da yakılan bilim arasında, geliş-

me açısından fark olsa gerek. 13. 

Yüzyıl ilimlerine zihnimizden iki 

yüz yıllık gelişme daha eklersek, 

Curie’nin hayıflanmasına bizler 

de fazlasıyla ortak olacağız.

Ortaçağ Avrupa’sının büyük 

bir bölümünü 768-814 ara-

sında hakimiyeti altına alan 

İmparator Şarlman tarih, felsefe 

ve fen bilimlerini eğitim-öğretim 

kapsamına almaya çalışmışsa 

da başarılı olamamıştı. Çünkü 

bu çağın eğitim ve öğretimi 

din adamı yetiştiren manastır-

lar tarafından yürütülüyordu. 

Manastırlarda okuma, yazma ve 

aritmetik gibi temel bilgilerle 

birlikte Latince dini metinler, 

yorumlar ve ilahiler öğretiliyor, 

başka bir öğretime sıcak bakıl-

mıyordu. Kilisenin bilime karşı 

belirgin bir tutumu yoktu. Haçlı 

istilaları sonrasında yaptırılan 

çeviri çalışmaları kemale erince 

Ortaçağ Avrupa’sında yeni bir 

döneme girildiğini görüyoruz. 

Aquinalı Thomas (1225-1274) 



■ Eğitim Sisteminde Değişim

33Umran EKİM 2012

Yunancadan Arapçaya, oradan 

da Latinceye çevrilen Aristo 

bilimini, 1250 yılı dolayların-

da Hıristiyan itikadı ve ahlaki 

değerleriyle birleştirerek meş-

hur doğa açıklamasını yaptı. 

Kainattaki her maddenin hava, 

ateş, su ve toprak elementleriyle 

izah edildiği bu doğa açıklaması, 

gök cisimlerine ilişkin izahla-

rını da M. S. II. yüzyıl gök-

bilimcisi Yunanlı/İskenderiyeli 

Ptolemaios (Batlamyus)’un 

görüşlerine dayandırıyordu. 

Temelinde dünyanın değil, diğer 

gök cisimlerinin döndüğünü 

savunan bu görüşler yüzünden 

ilerde Copernicus, Kepler ve 

Galileo’nun başı belaya girecek-

ti. (Aquinalı Thomas’ın geliş-

tirdiği skolastik düşünce hak-

kında geniş bilgi için bakınız: 

J. Bronowski-B. Mazlish, Batı 

Düşünce Tarihi, İstanbul, 2011, 

s.167-168) Thomas’ın geliştir-

diği bu bilimsel düşünce akımı 

“Skolastik düşüncenin” zirve 

yaptığı dönem olarak kabul edil-

miş ve yaklaşık üç yüzyıl boyun-

ca Avrupa bilimini etkisi altına 

almayı başarmıştı. Aydınlanma 

dönemiyle birlikte hakimiye-

tine son verilen bu düşünce, 

20. yüzyılın başlarına kadar da 

Vatikan’ın resmi bilim görüşü 

olmaya devam ediyordu. 

Seküler/Modern Eğitim-Öğretim 

Yaklaşık olarak 16. yüzyılın 

başlarında, önceleri Kuzey İtalya 

şehir devletlerinde başlayan 

düşünsel aydınlanma, zaman-

la tüm Avrupa’yı sararak hem 

bilim çağını ve sanayi devrimi-

ni doğurdu hem de “reform”u 

doğurarak, Kilise Birliği’nin siya-

sal anlamda parçalanmasını sağ-

layan milli devrimlere yol açtı. 

Fransız İhtilali’nden sonra güç-

lenen ulusçuluk anlayışları hem 

ulus devletlerin doğuşuna hem 

de kilise merkezli eğitim anla-

yışlarını yıkarak yerine “merke-

zinde insanın yer aldığı” seküler 

eğitim anlayışlarının gelişmesi-

ne öncülük ediyordu. Aquinalı 

Thomas’ın öğretisi yıkılmış, yeri-

ne liberal metotlar hakim olmaya 

başlamıştı. Eğitim-öğretim alanı 

kilisenin tekeli olmaktan çık-

mış, laik ve modern bir faaliyet 

haline gelmişti. Antiklerikalist 

(Kilise aleyhtarı) akımlar, geç-

mişin acısını kiliseden ve ona 

ait olan her şeyden çıkarma-

ya başlamışlardı. Sanayi devri-

minden sonra artan ekonomik 

imkanlar ve çoğalan üretim 

büyük bir zenginlik doğurmuş, 

bu da ulus devletlerin eğitim-

öğretim alanını kilisenin elin-

den almasına imkan tanımıştı. 

Modern eğitim anlayışı, özünde 

her zaman biraz antiklerikalist 

olduğu için, tanrıya ait olanın 

yerine “Ütopya” yazarı Thomas 

More (1478-1535) ve Desiderius 

E r a s m u s ’ u n ( 1 4 6 6 - 1 5 3 6 ) 

“Hümanist” felsefesini; René 

Descartes’in(1596-1650) “Akılcı 

Sorgulama” yöntemini ve biraz 

da Isaac Newton’un (1642-

1726) “Deneysel Edinim” meto-

dunu koydu. Modern eğitim 

felsefesinin özüne en çok etki 

eden düşünce ise Jean-Jacques 

Rousseau’nun (1712-1788) 

“Doğal Eğitim Metodu” oldu. 

Ulus devletler, yukarıda çerçe-

vesini çizdiğimiz modern eğitim 

felsefesini çeşitli denemelerden 

sonra kurumsallaştırmayı başar-

dılar. 19 ve 20. Yüzyılın eğitim 

bilimcileri de modern eğitimi 

içerik ve sunum bakımından zir-

veye taşıdılar. 

Modern eğitim kurumları, 

özünde taşıdığı kilise karşıtlığını 

zamanla her türlü inanç ve gele-

neksel değerlere karşı olmaya 

evirerek yerel ve bölgesel çatış-

malar yaşamış olsa da eğitimi 

dünyanın gündemine sokmayı 
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başarmış ve onu evrensel kıl-

mıştır. Eğitim-öğretim bu gün 

dünyada her çocuğun parasız ve 

onurlu bir şekilde alması gereken 

bir hak haline gelmiş ve “İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi”nin 

güvencesi altına girmiştir. Bugün 

“Birleşmiş Milletler”e üye her 

ülke, bu güvenceyi kendi ana-

yasasına koymak zorundadır. 

Ancak yine de bu eğitimin ne 

kadar verilebildiği ve nasıl veril-

diği konusu, başta az gelişmiş 

ülkeler olmak üzere dünyanın 

pek çok bölgesinde hala sıkın-

tılıdır. 

Türkiye’de Eğitim-Öğretim

Osmanlı döneminin başlı-

ca eğitim kurumlarını ana hat-

larıyla “Sıbyan Mektepleri” ve 

“Medreseler” diye ikiye ayırmak 

mümkündür. Vakıflar eliyle 

kurulan ve beslenen bu okulla-

rın dışında, saraydaki “Enderun” 

mektebi ile askeri alanda eği-

tim veren çok sayıdaki “Acemi 

Oğlanlar Mektebi” de özel amaç-

lı eğitim kurumlarıdır. Sivil alan-

da mesleki ve teknik eğitim de o 

mesleğin icra edildiği mahalde 

usta-çırak ilişkisi şeklinde verili-

yordu. Selçuklu döneminin par-

lak esnaf teşkilatı olan “Ahilik” 

Osmanlılar döneminde de uzun 

bir süre etkili olmaya devam 

etti. Ahilik zayıflayıp etkisini 

yitirince bu alanda çırak-kalfa-

usta hiyerarşisi devlet tarafından 

zorunlu tutuldu.

Osmanlılar döneminde 

eğitim-öğretim faaliyetleri, biçim 

olarak İslâm Medeniyetinden 

miras olarak devraldığı anlayı-

şın bir devamı niteliğinde başla-

dı. Başlangıçta, Müslümanların 

geliştirip insanlığa armağan 

ettikleri tüm ahlaki değerleri 

içeriyordu. Ancak Fatih döne-

minde zirve yapan medrese kali-

tesi artacağı yerde giderek düşüş 

gösterdi. Bunun başlıca nedenle-

rini şöyle sıralayabiliriz:

1- 12 ve 13. Yüzyıllarda ger-

çekleşen kıyıcı Haçlı ve Moğol 

saldırıları Müslümanların bilgi 

alt yapısını çalmış veya yok 

etmişti. Buhara, Semerkant, 

Bağdat ve Mısır birikimi elden 

gitmiş, geriye sadece Endülüs 

kalmıştı. 1453’ten sonra yeni-

den kurulan İstanbul’u bir ilim 

merkezi haline getirmek isteyen 

Fatih, İslâm dünyasının değişik 

bölgelerinden davet ettiği ule-

mayı bir araya getirerek nisbi bir 

başarı kazanmıştı. Bu dönem-

de yapılacak en hayırlı faaliyet 

-belki de- Endülüs kütüphane-

lerindeki tüm kitapların birer 

kopyasını İstanbul’a getirmek 

olurdu. Tarih, böyle bir faaliyete 

tanık olmadı. Endülüs kütüp-

hanelerinin Şarlken tarafından 

1492’de yakıldığını düşünürsek, 

bu fırsatın kısa bir süre sonra 

elden kaçtığını anlarız. Şimdi, 

Curie’den çok kimin hayıflan-

ması gerektiğine siz karar verin! 

2- Selçukluların ünlü Veziri 

Nizamülmülk’ün (Ö. 1092) 

Büyük Selçuklu Devleti’nin 

önemli kentlerine inşa ettirdiği 

medreseler, kurumsal ama dev-

let kontrolünde olan medrese-

lerdi. Medreselerin devlete bağlı 

olması zamanla bir geleneğe 

dönüştü. Bu gelenek Anadolu 

Selçukluları, Beylikler dönemi ve 

Nihayet Osmanlılar döneminde 

de devam ettirildi. Medreselerin 

devlete bağlı olması o dönem-

de şöyle bir sakınca içeriyordu: 

Sultanın ve onun adına hüküm 

süren yöneticilerin mutlak ira-

desi yanlış da olsa itaati gerek-

tirdiği için, ilim-irfan yuvaları-

nın çok olumsuz etkilenmesine 

yol açıyordu. Osmanlı devleti-

nin ferasetli sultanlarından biri-

si olan Orhan Gazi zamanında 

kurulan ve geliştirilen medre-

se kurumu, başka bir ferasetli 

lider olan Fatih zamanında zirve 

yapmıştı. Ancak daha sonraki 

Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından kız çocuklarının eğitimi için açılan

Füzuyat-ı Hamidiye Mektebi ve öğrencileri. 
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dönemlerde devlet cihetinden 

gelen yanlış emir ve kararlar, 

medrese kurumunu kalite ve 

verimlilik bakımından oldukça 

yıpratacaktı.

3- Devlet kontrolü, devlet 

bozuk olduğunda tam bir tra-

jediye dönüşüyordu. Kanuni 

döneminden başlayan ve dev-

let adamlarının çocuklarını ve 

yakınlarını kayıran “iltimas” 

zihniyeti, zamanla medresele-

rin verdiği diplomaların hatta 

atanan hocaların bile güvenilir-

liğini sorgulanır hale getirmiş-

ti. Devletin bozulma dönem-

lerinde gördüğümüz başka bir 

garabet örneği de diploması ve 

maaşı para ettiği için medrese-

lere karışmayı hiç ihmal etme-

yen devlet adamlarının “Sıbyan 

Mektepleri”ni ise tamamen 

başıbozuk bırakmış olmasıydı. 

Sıbyan Mektepleri zamanla “Ya 

büneyye!” şefkatini terk etmiş, 

Bizantinist bir model olan “fala-

ka/phallagas” uygulaması başlat-

mıştı. Başıbozukluk o kadar ile-

riydi ki, 19. yüzyılın başında bu 

mekteplerin, mahalle imamı ve 

karısının insafına terk edildiğini 

duysanız ne yaparsınız?

Osmanlı döneminde bozulan 

eğitim-öğretimin ıslah edilmesi 

çalışmaları II. Mahmut döne-

minde başladı. Bu ıslah çalışma-

sı, aslında modern eğitime geçi-

şin de ilk habercisiydi. Sultan 

Mahmut, 1824’te çıkardığı bir 

fermanla ilköğretimi herkes 

için zorunlu hale getiriyordu. 

Pilot uygulama olarak seçilen 

İstanbul’da bile pek karşılık 

bulamayan ıslahat hamlesi daha 

çok askeri okullarda ve aske-

ri mühendisliklerde gerçekleş-

ti. 1839’da okunan Tanzimat 

Fermanı ile beraber Osmanlı, 

eğitim-öğretim alanında asıl 

Batı tipi düzenlemelerini yaptı. 

Bu düzenlemeleri gerçekleştir-

mek için önce eğitim-öğretim 

kurumlarını sevk ve idare eden 

üst bir kuruma ihtiyaç duyul-

du. 1857’de kurulan “Maârif-i 

Umumiye Nezareti” bu ihti-

yacı karşılamaya yönelik bir 

bakanlıktı. Daha sonra, bu 

eğitim bakanlığı kendi iç işle-

yişini kesin kurallara bağladı. 

Programlar belirlendi ve eğitim-

öğretim kademeleri Batı’daki 

gibi “ilk”, “orta” ve “yüksek” 

şeklinde üç kademeye ayrıldı. 

İlkokullar yaygınlaşana kadar 

eski mahalle (sıbyan) mekteple-

rinin devam etmesine izin veril-

di. Orta öğretim de iki kade-

meyle karşılanıyordu. Rüştiyeler 

bu günkü ortaokulun, idadiler 

ise lisenin karşılığıydı. Bu okul-

ların modern eğitimin teme-

li sayılmasının nedeni, “din 

eğitimi merkezli” olmaması; 

Osmanlıca, gramer, edebiyat, 

matematik, fen bilgisi, tarih, 

coğrafya ve yabancı dil (ağır-

lıklı olarak Fransızca) eğitimine 

geçilmiş olmasıydı. Günümüz 

modern eğitimiyle oldukça ben-

zeş olan bu yeni tip eğitime 

dayalı okulların en çok gerici-

likle suçlanan II. Abdülhamit 

döneminde açıldığını görmek 

şaşırtıcıdır. Sultan Abdülhamit 

saltanat süresi boyunca yurdun 

en ücra köşeleri dahil; binler-

ce ilk mektep, yüzlerce rüşti-

ye ve idadiyi açmaya muvaffak 

olmuştu. Mesela o dönemlere 

ait yayınlanmış devlet yıllıkla-

rından birisi olan “Diyarbekir 

Salnameleri” incelendiğinde, 

Diyarbakır ve çevre kazalarında 

açılmış olan ilkokul ve ortao-

kul sayısı küçümsenecek gibi 

değildir. 1905 Salnamesine göre 

Diyarbekir merkez sancağında 

ilk mektepler, rüştiye (ortaokul) 

ve idadi (lise) mevcuttur. Ayrıca, 

şehirde askeri ve teknik idadi-

lerin de açıldığını görüyoruz. 

(Geniş bilgi ve inceleme için 

Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Diyarbekir 
Eyaleti dahil, varolan yüzlerce okulun kapandığını 
görüyoruz. Olayı araştırınca garip bir tabloyla kar-
şılaştık. İttihat ve Terakki hükümetleri 1912 Balkan 
savaşlarının ve ardından başlayan I. Dünya Savaşı’nın 
başlarına saldığı acı bilançonun acısını “Şimdilik bun-
lara gerek yok!” diyerek bu mekteplerden çıkarmışlar. 
Ödeneksiz bırakılan okulların kapısına kilit vurul-
muştur. Düşünün, gericilikle suçlayarak devirdikleri 
bir sultanın açtırdığı modern okulları, devrimci-ilerici 
hükümetler kapatmış. Tarihin en büyük ironilerinden 
birisi bu olsa gerek. 
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bakınız: Diyarbakır Salnameleri 

I-V, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Yayını, 1999)

Abdülhamit tahttan indiril-

dikten sonra Diyarbekir Eyaleti 

dahil, varolan yüzlerce okulun 

kapandığını görüyoruz. Olayı 

araştırınca garip bir tabloyla kar-

şılaştık. İttihat ve Terakki hükü-

metleri 1912 Balkan savaşlarının 

ve ardından başlayan I. Dünya 

Savaşı’nın başlarına saldığı acı 

bilançonun acısını “Şimdilik 

bunlara gerek yok!” diyerek 

bu mekteplerden çıkarmışlar. 

Ödeneksiz bırakılan okulla-

rın kapısına kilit vurulmuştur. 

Düşünün, gericilikle suçlayarak 

devirdikleri bir sultanın açtırdı-

ğı modern okulları, devrimci-

ilerici hükümetler kapatmış. 

Tarihin en büyük ironilerinden 

birisi bu olsa gerek. 

Cumhuriyet Döneminde
Eğitim-Öğretim

Türkiye Cumhuriyeti kurul-

duğunda, bu topraklarda Batı 

tipi eğitim-öğretim tarzına çok-

tan geçilmişti. Cumhuriyet kad-

rolarını bekleyen asıl zorluk, 

pek çok savaştan yıkıntı olarak 

çıkmış olan ülkenin, maddi ve 

moral güç açısından toparlan-

ması ve işine gücüne bakması 

idi. Ama, Cumhuriyet kadroları 

kendi işini daha da zorlaştıracak 

kararlar alarak, mevcut sorunla-

rına başka sorunlar eklediler. 

Modernleşme hareketi, 

kendi anavatanında bile iki yol-

dan biriyle gerçekleştirilmişti: 

Birincisi, Püriten Devrim tecrü-

besinden ders alarak geliştiri-

len “İngiliz Modeli” idi. İngiliz 

modeli, toplumsal çatışmalara 

sürüklenmemek ve devleti yıp-

ratmamak için yumuşak geçişler 

yapmayı ön görüyordu. Bu yön-

tem, daha uzun vadeli ama daha 

zararsız bir “devrim” yolu olarak 

kabul ediliyordu. Demokrasinin 

beşiği kabul edildiği halde İngiliz 

kraliyet ailesinin hâlâayakta 

olması bundandır. Modernleşme 

hareketinin diğer yöntemi ise, 

yıkarak yapmak anlamına gelen 

“Fransız Modeli” idi. Bu model, 

Fransız İhtilalı’nın bir esintisi 

olarak eski düzeni yıkmak ve 

yerine yenisini yapmak şeklinde 

uygulanıyordu. Bu model dire-

nişle karşılaştığında sert yön-

temlere, hatta şiddete başvuru-

yor, devrimin gücünü hissetti-

riyordu. 

Cumhuriyet kadroları işe 

“Saltanatı” yıkarak başladıkla-

rı için, modernleşme ve eğitim 

alanında da “yıkarak yapmak” 

modelini benimsediler. Ülkeyi 

ve toplumu silbaştan yapılandır-

maya koyuldukları için, eğitim-

öğretimi pedagojik bir kurum 

olmaktan çok, ideolojik bir kuru-

ma çevirdiler. Modern ve laik 

bir eğitim-öğretim vermek için 

radikal kararlar aldılar. 1924’te 

çıkartılan “Tevhidi Tedrisat 

Kanunu” ülkedeki tüm eğitim-

öğretim kurumlarının Maarif 

Vekâleti’ne (Eğitim Bakanlığı’na) 

bağlanmasını ön görüyordu. Bu 

kanun aynı zamanda ülkede 

mevcut dini okulların da kapa-

tıldığı anlamına geliyordu. Din 

eğitimi ve bilgisi de doğal olarak 

devlet okulları tarafından veri-

lecekti. Ancak temel bir sorun 

yavaş yavaş kendisini hisset-

tirmeye başladı. Batıda gelişen 

seküler-modern eğitim düşün-

cesi, özünde antiklerikalist (kili-

se karşıtı) refleksler barındırı-

yordu. Temelinde din karşıtlığı 

olan bu felsefe, Türkiye’de de 

hissedildi. 1933’te din bilgisi ve 

eğitimi tüm okullardan kaldırıl-

dı. Buna mukabil başka bir alter-

natif devreye sokulmadı. Din 

dersi, 1949’dan itibaren kade-

meli olarak önce sadece ilko-

kullarda, 1956’dan itibaren de 

orta öğretimde “seçmeli” ders 

olarak yeniden kabul edildi. Bu 

durum 82 Anayasası’na kadar 

böyle devam etti. 

Eğitim-öğretim alanında alı-

nan radikal kararlardan birisi 

de “Harf İnkılabı” oldu. Sadece 

eğitim-öğretimi değil, tüm top-

lumu derinden sarsan bu deği-

şikliğin temelinde Türkçeyi 

Arap-Fars etkisinden kurtarmak 

vardı. Ne yazık ki, bu konu-

da da yumuşak geçiş yapmak 

yerine, yıkarak yapma modeli 

benimsendi. Ödenecek olan top-

lumsal bedeller göze alınmıştı. 

Bilgi ve kültür alanında kuşak-

lar arası iletişim kopukluğuna 

neden olan bu karar, paralelin-

de uygulanan “Dili sadeleştir-

me” politikası büyük bir kavram 

kargaşasına yol açtı. Önceleri 

bu konuda çırpınan uzmanlar 

dışında kimse farkında olma-

dı; ama bu kavram kargaşası, 

birçok bilim dalında yetersizlik 

ve güven kaybına yol açacaktı. 

Bilim tarihçileri, çok eski çağlar-

dan beri bilimlere duyulan güve-

nin, “matematiksel kesinlik” içe-

rip içermediğiyle doğru orantılı 

olduğunu ifade ederler. Öteden 
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beri bilimler, kendi kavramla-

rını matematiksel bir kesinlikle 

formüle edebildikleri oranında 

güvenilir olmuşlardı. Önceleri, 

matematik dışında sadece fiziğin 

gerçek bir bilim gibi algılan-

ması bundandır. Nihayet, 17. 

yüzyılda Descartes’ın geliştirdiği 

şüpheci-analitik yöntem, doğa-

nın her bir parçasının doğru 

ve mantıksal formüllere boyun 

eğen bir mekanizma olduğu 

algısına yol açtığı için, bilimde 

“metodik devrim” olarak kabul 

edilir. Daha önceki çağlarda 

İslâm dünyası alimleri bunu 

“Kâinata egemen olan ilahi yasa-

lar/Sünnetüllah” olarak ifade 

etmişlerdi. İslâm dünyasının 

geçirdiği tarihsel felaketler, bir-

çok bilim dalının tam anlamıyla 

formülize edilmesini ne yazık ki 

engellemişti. Descartes’ın başlat-

tığı metodik devrim sonrasın-

da önceleri kimya ve biyoloji, 

sonraları da toplumsal bilim-

ler kendi formüllerini üreterek 

güven telkin etmeye başladılar. 

Bilimleri güven bunalımından 

kurtaran ikinci önemli koşul da 

formüllerle at başı giden “kav-

ram” üretimindeki tutarlılıkları 

idi. Örneğin, Descartes’ın çağ-

daşı olan bir kimyager, boşluk 

dahil pek çok anlama gelen 

“hava” kelimesinden bıkıp usan-

mış ve “gaz” sözcüğünü bulmuş-

tu. Sırf bu sözcüğün bile, 17. 

yüzyıl kimyacılarını rahatlattığı 

söylenir. (Bkz: J. Bronowski-B. 

Mazlish, a.g.e., s. 314) Batı bili-

mi kendini formüllerle ve otur-

muş kavramlarla ifade ederken, 

Latinceden ödün vermiyor, 

bu konuda hiçbir komplekse 

kapılmıyordu. Batı dilleri, mil-

liyetçilik yapmaktansa oturmuş 

Latince kavramları başarıyla 

kendi dillerine uyarlıyorlardı.

Cumhuriyet’in başlattığı bu 

harf inkılabı ve dili sadeleştirme 

politikası yukarıda andığımız 

nedenlerden dolayı büyük bir 

sendroma yol açacaktı. Osmanlı 

dönemindeki ilmi miras, iyi-

kötü bütün alanlarda kavram-

lar üretmişti. Ama artık bütün 

bilimsel disiplinler kendi kav-

ramlarını yeniden Türkçe olarak 

inşa etmek zorundaydılar. Bu 

arılaştırma politikasından tüm 

bilim dalları olumsuz anlam-

da etkilendi. Türkçe kavram-

lar yerine, kökeni Latince olan 

Fransızca ve İngilizce kavramlar 

furyası başladı. Bilimsel disiplin-

ler hala o “arı” kavramlarını bul-

maya çalışıyorlar. Bu kaostan en 

çok etkilenen de “Felsefe” oldu. 

Dillerin özündeki dili konuşmak 

zorunda olan felsefe, geçirdiği 

travmayı bir türlü atlatamadı. 

Zavallı felsefe! Türkiye’de hâlâ 

sersem sersem dolaşmaya devam 

ediyor. 

Eğitim-öğretimi “İnkılapları 

Yaymak” sloganıyla pedagojik 

bir kurum olmaktan çıkarıp ide-

olojik bir kuruma dönüştüren 

Cumhuriyet kadroları tarafından 

önce “Halk Mektepleri”, ardın-

dan “Köy Muallim Mektepleri”, 

bunlar istenileni veremeyin-

ce de 1940’tan itibaren “Köy 

Enstitüleri” açıldı. 1953’ten iti-

baren bunlar da kapatılıp ilkokul 

öğretmeni yetiştiren liselerle bir-

leştirildi. Uzun yıllar kafası sade-

ce Cumhuriyetin faziletleri hak-

kında sloganlarla doldurulmuş 

lise mezunu öğretmenler tarafın-

dan verilen ilk eğitim-öğretim, 

pedagojik olmaktan çıkmış, ide-

olojik, hatta sloganik bir kuru-

ma dönmüştü. Yaşadığımız her 

güzelliği Cumhuriyet’in bah-

şettiğini düşünen, geçmiş hak-

kında aslında en ufak bilgisi 

olmayan ama geçmişe ve onun 

izlerini taşıyan tüm değerlere 

söven bir eğitimci ordusu sar-

mıştı ülkeyi. Hiç unutamam; yıl 

1973. Diyarbakır’da “Şair Sırrı 

Hanım İlkokulu’nda” 5. sınıf 

öğrencisiyim. Öğretmenimiz “… 

Hanım” Harf İnkılabı’nı anlatı-
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yor: “Çocuklar! Arap harflerini 

öğrenmek çok zordu. Atatürk, 

Türk harflerini getirerek bize 

büyük bir iyilik yaptı. Hem pis 

Arapların alfabesini niye kullana-

lım ki?” Oturduğum yerde dona 

kalmıştım. Öğretmenimizin pis 

dediği “Arap harfleri”, iki yaz 

önce öğrendiğim Kur’ân harf-

leriydi. Zor olması için benden 

başka herkesin geri zekalı olması 

gerekir, diye düşündüm. Çünkü 

ben Kur’ân-ı Kerim’i rahat oku-

yabildiğim gibi, babamın kütüp-

hanesindeki Osmanlıca kitapları 

da kendi imkanlarımla okuma-

yı sökmüştüm. Latin harfleri-

nin “Türk harfleri”(!) olduğu-

nu çocuk aklım hiç almamış-

tı. Büyüdüm, işsiz kaldım, aç 

kaldım, meslek sahibi oldum; 

hâlâ almadı. Yanlış görmemiş-

tim; 03/11/1928’de çıkarılan 

kanunun adı, basbayağı “Türk 

Harflerinin Kabul ve Tatbiki 

Hakkında Kanun” idi. Aklımın 

almadığı başka bir konu da bu 

“İnkılapları” yayma ve benim-

setme işinin 21. yüzyılda hâlâ 

sürüyor olmasıdır. 

Cumhuriyet kadrolarının 

eğitim-öğretim kurumuna yük-

lediği önemli bir sıkıntı da “Milli 

Bilinç” geliştirme işiydi. Bu milli 

bilinç, Anadolu kavimlerinin 11. 

yüzyıldan itibaren buluştuğu 

ortak vatan bilinci, ortak kültür 

bilinci, falan, olsa amenna! Ama 

adı öyle konmasa da buz gibi bir 

kavmiyet bilinci. Asimilasyon 

politikasının ayak sesleri: Rap, 

rap, rap; Türk, Türk, Türk… 

Falaka kötü, ama baskı ve şiddet 

iyi! Yaşasın İnkılap! 

Türkiye’de eğitim- öğretime 

yüklenen bu ve benzeri sıkın-

tılar yüzünden eğitim kurumu 

din merkezli olmaktan çıkarıldı; 

ama pedagojik, kelimenin tam 

anlamıyla “eğitim” kurumuna da 

dönüşemedi. Bireylerin kendi 

yeteneklerini keşfettiği “yetenek 

üretim merkezi” olmaktan çok, 

bireylerin heyecan ve slogan 

kazandığı ideolojik merkezlere 

dönüştü. Dönüştü de ne oldu? 

Geri kalmışlık ve başarısız-

lık bu eğitimin karakteri oldu. 

Düşünün, Atatürk’ün büyük 

ideallerle yola çıkardığı eğitim 

kervanı, “Sevan Nişanyan”ın 

yaptığı bir hesaplamaya göre, 

1950’lerde bile derslik ve öğrenci 

sayısı bakımından, Abdülhamit 

dönemindeki 1895 yılının geri-

sindedir. Eğitim-öğretimin içeri-

ğine yer eden bu arızalar, “fakru 

zaruret”le de birleşince “Bizim 

Eğitim Hikayemiz” adında-

ki felaket ortaya çıktı. Kendisi 

aslında bir ceylanken ve ceylan-

lar gibi zarafetle koçup süzül-

mesi gerekirken, her şeyi sır-

tına yükledikleri için “Köyün 

Emektar Eşeği”ne dönüşmüş 

zavallı bir ceylanın öyküsü… 

Eğitim-Öğretim Hamlesi

Türkiye, eğitim-öğretim ala-

nında geçmişin getirdiği sıkın-

tıları aşmakta gerçekten kararlı 

görünüyor. 17/12/2010 tarihin-

de yayınlanan 18. Milli Eğitim 

Şurası kararları, çok radikal 

değişiklikler tavsiye etmemekle 

beraber, bazı önemli değişikli-

lerin de habercisi olmuştu. Der-

ken, 11 Nisan 2012 tarihinde 

yürürlüğe giren kanuna göre, 

zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 

12 yıla çıkarıldı. Kanun, ortao-

kullarda haftada 2 saat seçmeli 

“Anadil” eğitimine ve seçmeli 

“Kur’ân” ve “Siyer” eğitimine 

imkan tanıyor. Ayrıca seçmeli 

din dersleri de “Alevi-Bektaşi” 

inancının ve diğer din ve mez-

heplerin eğitimde yer almasını 

mümkün hale getirecek. 

Bu eğitim sistemi hakkında 

ileri-geri çok laf ediliyor. Birkaç 

görüş de biz serdedelim:

İlk olarak belirtmeliyiz ki, 

eğitim için atılan her olumlu 

adımdan sonra yapılan, “Alt yapı 

eksik!”,”Hazırlıksızız’”, “Altın-

dan kalkamayız!” türünden 

feryatlara hiç itibar etmiyoruz. 
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Bunlar, eski Türkiye’nin feryatla-

rıdır. Fakru zaruret edebiyatının 

bitap düşürdüğü eski bürokrat 

sızlanmalarıdır. Gerekli siyasi 

irade, gerekli ekonomik bütçe ve 

yılgınlık psikolojisini üzerinden 

atmış eğitim-öğretim kadrosu ile 

her zorluğun üstesinden geline-

bilir. Milli Eğitim’in 2010 yılın-

dan beri yaptığı üretim ve geliş-

tirdiği “2023 Vizyonu” da insanı 

ayrıca ümitlendirmektedir. Hem 

zaten “Zoru başarmak kolay-

dır. İmkansızı başarmak biraz 

zaman alır.” değil mi? İnancımız 

o ki, artık tembellik yapmayan 

Türkiye’nin sadece biraz daha 

zamana ihtiyacı var.

İkinci olarak. Devletin başta 

“Anadil” eğitimi olmak üzere, 

seçmeli derslerle din eğitimi ala-

nının önünü açmış olması, Cum-

huriyet tarihi boyunca “Talim-

Terbiye” üzerinden küstürülen 

ve hatta ötekileştirilen “Kürt”, 

“Alevi” ve “Sünni Dindar” kesi-

me barış eli uzattığının açık bir 

göstergesidir. Bunun toplumsal 

barış zeminine olumlu katkılar 

sunacağı besbellidir. Devlet, bu 

dersleri koyarak bir barış zemini 

oluşturmayı; zorunlu eğitimi 12 

yıla çıkarmakla da bilgili, eği-

timli, görgülü ve ahlaki açıdan 

kendisiyle ve çevresiyle barışık 

nesiller elde etmeyi ummakta-

dır. Birtakım tepkileri “Zorunlu 

Eğitim” etrafında çıkarılan iyi 

niyetten uzak gürültüler olarak 

değerlendirip biz de umutlu 

olmaya çalışıyoruz.

Üçüncü olarak, Devletin ide-

olojik görüntü vermekten kaçın-

dığı, bir tür “Değerler “Türkiye’si” 

olmaya çalıştığı ve nihayet bunu 

eğitim sistemine de yansıtmaya 

çalıştığı yeni bir dönemle karşı 

karşıyayız. Biz buna “İdeoloji-

den Arınma Dönemi” diyece-

ğiz. Devletin yasalar çıkarmak 

suretiyle sağlamaya çalıştığı bu 

arınma politikası ders müfre-

datlarına, eğitime ve öğretime 

hemen yansır mı? Sanmıyoruz. 

Çünkü yasalarla müfredatların 

gerçek anlamda uyumu zaman 

alacak gibi görünüyor. Örnekler 

verelim: Düşünün, Türkiye yeni 

anayasasını yapmanın eşiğin-

de. Bireyin Türklük üzerinden 

tanımlanmasına son verilecek, 

bunun yerine hiç kimseyi öteki-

leştirmeyen “Türkiyelilik/Vatan-

daşlık” üzerinden bütünleştiri-

ci bir tanım getirilecek. Başta 

Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 

yaşayan dil ve lehçelerin talebe 

bağlı olarak okutulması zaten 

yasalaştı. Bütün bunlara rağ-

men hâlâ siz her gün -Türklüğe 

vurgu yapsın diye, bir “Bakan” 

tarafından yazılan- “Andımızı” 

okutmadan okullara öğrenci 

bile almayacaksınız. Derslerde 

Türklük bilinci kazandırmak 

adına, ırksal kökenlere yoğun 

olarak atıflarda bulunmaya 

devam edeceksiniz. Bu tenakuz 

durumu, asimilasyonun yorganı 

gitti ama kavgası bitmedi, anla-

mına gelmez mi? Aynı şekilde 

Cumhuriyet’i geliştirmeye; çağ-

daş, demokratik, insan haklarına 

saygılı, hukukun üstünlüğüne 

dayalı özgür bir ülke yaratmaya 

çalışacaksınız. Ama ders müfre-

datlarınız hâlâ Atatürkçülük adı 

altında 1930’lar Türkiye’si için 

uygun görülen modeli savuna-

cak. Siz, bireyin haklarını ön 

plana çıkaracaksınız, müfreda-

tınız Atatürk’ün halkçılığı üze-

rinden bireyin halka ve devlete 

karşı önemli olmadığını savuna-

cak. Siz, devlete ekonomiden el 

çektirerek neredeyse tamamen 

liberal ekonomiye geçeceksiniz, 

ama müfredatınız Atatürk’ün 

devletçiliği üzerinden korpora-

tizmi savunacak. Siz, eğitimi akıl 

ve bilim dışındaki dogmalardan 

arındırmaya çalışacaksınız; ama 

2488 sayılı Tebliğler Dergisinin, 

Atatürkçülük konularının istis-

nasız her dersin müfredatına 

serpiştirilmesini zorunlu kılan 

hükümleri hâlâ yürürlükte ola-

cak. Bu örnekler daha da çoğal-

tılabilir. Burada elbette ki, ne 

Türklüğün ne de Atatürk’ün dış-

lanmasından veya kötülenme-

si gerektiğinden söz etmiyoruz. 

Ancak vaktiyle ideolojik telkin-

lerde bulunmak amacıyla gelişti-

rilmiş sunuş biçimlerinden ve bu 

telkinlerin zamanla “dogmalara” 

dönüştüğünden söz ediyoruz. 

Çıkarılan yasalarla müfredatın 

içerik ve sunum bakımından da 

uyumlu hale getirilmesi gerekti-

ğinden söz ediyoruz. Biliyoruz 

ki bu biraz zaman alacak.

Son söz olarak, bütün bu 

gelişmeler gelecekte ne doğu-

racak? Yasin Aktay’ın deyimiy-

le, bakacağız; eğitim, entropiyi 

kontrol altında tutan bir “Max-

well Cini” olabilecek mi? Ben 

kendi adıma, cinden falan geç-

tim. Eğitim köyün emektar eşeği 

olmaktan çıksın, şefkat tonuna 

ve kendi ceylan zarafetine tekrar 

kavuşsun, yeter vallahi!
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Beytullah ÖNCE

Eğitimde Değişen Modeller, 
Değişmeyen Ezberler

A çık bir sistem kabul edi-

len eğitim; sosyal, siyasal, 

kültürel ve ekonomik sistemler-

le etkileşim içinde olduğundan, 

eğitim meselesinde karşılaşılan 

durumları anlamak için tek bir 

göstergeye bakmak hiçbir zaman 

yeterli değildir. Eğitim sistemin-

deki tüm süreçler, değişim ve 

dönüşümler bütüncül bir pers-

pektiften görülmek ve analiz 

edilmek zorundadır; aksi tak-

dirde değerlendirmelerde ciddi 

eksikliklerle karşılaşma ihtimali 

artacaktır. Bu durum, eleştirel 

pedagoji literatürünün oldukça 

sınırlı ve eğitim meselesine iliş-

kin sistematik eleştirilerin genel-

likle yüzeysel kaldığı ülkemizde 

kendisini yakından hissettir-

mektedir. 

Zorunlu eğitimde 4+4+4 

modeline geçişte şahit olduğu-

muz tartışmalar, eğitim mesele-

sindeki düşünsel fakirliğin son 

örneği olmuştur. 28 Şubat askeri 

müdahalesiyle siyasal irade tara-

fından hızlı bir şekilde getiri-

len sekiz yıllık kesintisiz eğitim 

modeli, o dönem taraftarları ve 

muarızlarınca nasıl doğru bir 

zeminde tartışılmadıysa; aradan 

yıllar sonra darbe döneminin 

yanlışını ortadan kaldırmak 

amacıyla yapılan fakat kendisi 

de yeni bir soruna dönüşebile-

cek model değişikliği de yine 

doğru argümanlarla tartışılama-

mıştır. 

Eğitim sistemindeki değişim-

lerin siyasal iktidarların ajanda-

sına bağlı olarak gerçekleşmesi 

anlaşılmaz bir durum değildir. 

Nihai tahlilde eğitim mesele-

si iktidar meselesine içkindir. 

Nitekim tarih boyunca eğitim 

sisteminin iktidardan ve iktidar 

seçkinlerinden bağımsızlaşarak 

özerk bir yapıda kurumsallaşa-

bildiği nadirdir. Modern okul 

sisteminde, eğitimin, eğitim 

kuramcılarının ve öğretmenle-

rin, eğitimin biçimlendirilme-

sinde ve öğretim faaliyetlerini 

sürdürmekte özgür kalabilme-

leri giderek zorlaşmıştır. Burada 

karşılaştığımız asıl sorun, ikti-

dar etrafındaki siyasallaşmanın 

eğitim meselesine yansımasın-

dan ziyade, bu mesele etrafında 

yapılan tartışmanın her defasın-

da yüzeysel kalması ve eğiti-

min geleceğine dair kayda değer 

bir hal alamamasıdır. Haliyle 

bu durum, eğitim politikaları-

nı belirleyen siyasal ve ekono-

mik güçlerin herkesin hayatını 

ilgilendiren bu alanda istedik-

leri gibi hareket edebilmelerini 

kolaylaştırmaktadır.
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Sosyal, siyasal, dini, kültü-

rel ve ekonomik yapı, iktidarın 

mahiyeti, bürokrasinin egemen-

liği, toplumda var olan farklı 

değerler, toplumsal ilişki biçim-

leri, ırk, cinsiyet, etnik köken, 

sosyo-ekonomik durum, top-

lumdaki siyasal tercihler ve tüm 

bunlarla ilgili daha birçok alt 

başlık; eğitim sistemindeki deği-

şim ve dönüşüm sürecini anla-

mak için ne kadar çok değiş-

kenin analiz edilmesi gerek-

tiğini göstermektedir. Lakin 

Türkiye’deki eğitim tartış-

maları genellikle ilericilik-

gericilik, laiklik-dincilik 

argümanlarının çatıştığı sığ 

bir zeminde devam ettiğin-

den ve değerlendirmeler 

siyasal kutuplaşmada alınan 

pozisyona göre körü körüne 

yapıla geldiğinden mezkûr 

değişkenler, eğitim sistemi-

ne dönük tartışmalarda pek 

fazla gündeme gelememek-

tedir. Oysaki bir ülkedeki 

eğitim sistemini tartışmak, 

o ülkedeki egemenlik biçi-

mini, sosyal ilişkileri, kül-

türel kurumları ve özellik-

le de ekonomik sistemi ele 

almak demektir. Dolayısıyla 

sekiz yıllık kesintisiz eği-

tim modelinden kesintili 

on iki yıllık eğitim modeli-

ne neden geçildiğini tartışmak, 

bir yönüyle Türkiye’de sistemin 

geçirdiği değişim ve dönüşüm 

sürecinin mahiyetini sorgula-

mak için bir fırsattı, fakat bu 

fırsat doğru şekilde değerlendi-

rilemedi. 

Eğitim, genelde, sistemin 

kendini yeniden üretmesi-

nin aracıdır; özelde ise iradesi 

dışında alt ya da düşük sevi-

yeye mahkûm edilmiş sosyo-

ekonomik grupları mevcut 

sistemin meşrulaştırılması ve 

yeniden üretilmesi yönünde 

harekete geçirmeye yaramakta-

dır. Bu bağlamda devlet kontro-

lündeki zorunlu eğitim; hâkim 

sisteme siyasal, kültürel ve eko-

nomik boyutta girdi sağlanan 

bir süreç olarak işlemektedir. 

Bu süreçte sistem bireyler nez-

dinde rasyonalize edilmekte, 

okullar totaliterleşen sistemin 

toplumsal kontrolü sağlamasını 

desteklemektedir. Bunların yanı 

sıra eğitim, sistemin devamlılı-

ğını sağlamak için egemen ide-

olojiyi olduğu kadar belirli bir 

dünya görüşünü ve hayat tarzını 

da aktarmaktadır. Haliyle Milli 

Eğitim Sistemi’nde son yıllar-

daki değişimin taşıdığı siyasal, 

kültürel ve ekonomik kodları 

incelemek, sistemin tamamında-

ki değişimin istikametini anlama 

konusunda önemli argümanla-

rı ortaya koyabilir.

Eğitim sistemindeki deği-

şim, belirli bir bütünlük 

içinde anlam kazanmaktadır. 

Kemalist sistem, siyasetten 

askeriyeye, diyanetten eko-

nomiye her alanda yapısal 

reformlarla restore edilir-

ken kaçınılmaz olarak eği-

tim sistemi de yeni döne-

min ruhuna uygun biçimde 

şekillendirilmektedir. Haliyle 

4+4+4 modeli, imam-hatip 

ortaokullarının açılmasından 

ya da öğretim programları-

na seçmeli siyer ve Kur’ân 

derslerinin eklenmesinden 

daha fazlasını ifade etmek-

tedir. Son tahlilde bu deği-

şim, neoliberal ideolojinin 

hâkim olduğu bir dönemin 

ürünüdür ve sistemin ihtiyaç 

duyduğu yeni insan mode-

linin inşası için gereklidir. 

Buna göre militan yurttaş modeli 

serbest piyasa ekonomisi içinde 

güncellenirken, gerçekte bu yeni 

insan modelinin seküler ya da 

dindar bir kimlik taşıması ikti-

dar meselesi bağlamında temel 

bir sorun teşkil etmemektedir. 

Eğitim, genelde, sistemin 
kendini yeniden üretmesinin 
aracıdır; özelde ise iradesi 
dışında alt ya da düşük sevi-
yeye mahkûm edilmiş sosyo-
ekonomik grupları mevcut 
sistemin meşrulaştırılması ve 
yeniden üretilmesi yönünde 
harekete geçirmeye yaramak-
tadır. Bu bağlamda devlet 
kontrolündeki zorunlu eğitim; 
hâkim sisteme siyasal, kültü-
rel ve ekonomik boyutta girdi 
sağlanan bir süreç olarak işle-
mektedir. Bu süreçte sistem 
bireyler nezdinde rasyonalize 
edilmekte, okullar totaliterle-
şen sistemin toplumsal kont-
rolü sağlamasını desteklemek-
tedir. 
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Belirtmek gerekir ki; siyasal 

kutuplaşmanın yol açtığı “dindar 

nesil” ya da “imam-hatip okulla-

rı” tartışması eğitim sisteminde-

ki yapısal reformun mahiyetinin 

anlaşılmasının önüne perde çek-

mekten öte bir değer taşıma-

mıştır. Gelinen noktada siyasal 

iktidarın taktiğinin işe yaradığı 

söylenebilir: Müslüman kamuo-

yunda 4+4+4 modeli içeriği iti-

bariyle net olarak bilinmemekle 

birlikte 28 Şubat sürecindeki 

model değişikliğinin rövanşı 

gibi algılanmıştır ve değişikliğe 

dönük tüm itirazlar toptancı bir 

yaklaşımla anlamsız addedilmiş-

tir. Yeni eğitim sistemiyle ilgili 

yapılan halkla ilişkiler çalışma-

ları, aileleri çocuklarını imam-

hatip orta okullarına nasıl kayıt 

edebilecekleri ya da Kur’ân der-

sini seçmek için neler yapabile-

cekleri gibi prosedürlerin anla-

tılmasının ötesine geçmemiştir. 

Halbuki zorunlu eğitimi on iki 

yıla uzatan bu değişiklik daha 

dikkatli incelendiğinde, modelin 

Müslüman kamuoyunun ideolo-

jik tercihleri ya da siyasal talep-

leri doğrultusunda değil serbest 

piyasa ekonominin ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere gerçekleşti-

rildiği daha rahat anlaşılabilir; 

ekonomik faydacılığın baskın 

olduğu bir motivasyondan kay-

naklanan neoliberal değişim 

hamlesinin orta ve uzun vadede 

toplum açısından hangi sonuç-

lara yol açabileceği, beraberin-

de neler getirilebileceği derin-

lemesine tartışılabilirdi. Bunun 

yerine modelin ekonomik arka 

planına dönük eleştiriler genel-

likle solculukla, siyasal arka 

planına yapılan itirazlar hükü-

met karşıtlığıyla itham edilerek 

değersizleştirilmek istendi ve 

böylece tartışmaların derinleşti-

rilmesinin önüne set çekilirken 

de aslında hepimizin geleceği-

ni doğrudan etkileyecek böylesi 

hayati bir meselenin üzeri örtül-

müş oldu. Bu noktada yapılma-

sı gereken, ekonomik ve sosyal 

sistemin bütün adaletsizlik ve 

eşitsizliklerinin sürdürülmesin-

de işlevsel bir araç olarak kul-

lanılan eğitim sisteminin çok 

boyutlu olarak eleştiriye açık 

hale getirilmesidir. 

Devletin eğitici rolünde, 

özellikle son otuz yıllık süreç-

te neoliberal bir dönüşümün 

gerçekleştiği görülmektedir. 

1980 sonrası Türkiye, neolibe-

ral dünya sistemine entegrasyon 

sürecinden geçerken eğitim sis-

temi bunun dışında kalmamış-

tır. Daha önceki dönemlerde 

okulun temel amacı; tektipçi 

bir ulusun inşa edilebilmesi için 

gereken düşünceleri ve kültürü 

yaymak iken neoliberal ekonomi 

politikalarının eğitim sistemin-

de de belirleyici hale gelmesiyle 

okulun temel amacı, eşitsizliğin 

hüküm sürdüğü ekonomik yapı-

nın ihtiyaç duyduğu ve hiye-

rarşik düzen içinde dağıtılmış 

işgücünün yeniden üretilmesine 

kaymıştır. Darbe dönemi sonrası 

Kemalist ideolojinin eğitim siste-

mi üzerindeki hâkimiyeti pekiş-

tirilirken, okulların yeni ekono-

mi düzeninin ihtiyaç duyduğu 

nitelikli işgücünü üretebilecek 

şekilde yapılandırılması da söz 

konusudur. 

İthal edilen bilim ve teknolo-

ji, üretim ve tüketim sürecindeki 

değişimi hızlandırmış, ekono-

mik yapıyı olduğu gibi sosyal 

yapıyı da etkilemiş; sonuçta 

eğitim sisteminin de ekonomi 

kuralları içinde düşünülmesi 

gerektiği fikri ağır bastıkça, eği-

tim nesneleşmiş ve değeri de 

pazar ekonomisi içinde belir-

Modern toplumlarda eğitim kurumlarının, egemen 
kültürün dağıtımında ve sosyo-ekonomik rollerin 
bireylere dağıtılmasında önemli bir devlet aygıtına 
dönüştüğü göz önünde bulundurulursa; eğitim sis-
temindeki her değişimin de mevcut sistemdeki daha 
büyük bir dönüşümün yansıması olduğu daha rahat 
anlaşılacaktır. Milli eğitim sisteminde son yıllarda 
yapılan reformlar ancak böylesi bir yaklaşımla sorgu-
landığında daha anlamlı sonuçlara varmak mümkün 
olacaktır, aksi takdirde eğitim, siyaset ve ekonomi 
üzerinde tekrar eden ezberlerin dışında literatüre 
yeni bir katkı sağlamayacaktır. 
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lenmeye başlanmıştır. Neoliberal 

anlayış, sadece ekonomiyle sınır-

lı kalmamış ve sosyal bir reform 

programı gibi sunularak tüm 

sosyal alanları kuşatmaya başla-

mıştır. Eğitim, kamusal niteliğini 

kaybederek bireyselleştirilirken, 

değeri de piyasa mekanizmasına 

sağladığı maddi katkı ve ekono-

mik düzene getirisiyle de ölçü-

lür olmuştur. Eğitim-öğretimin 

hizmet sektörü şeklinde serbest 

piyasa eklemlenmesi, bütün 

sürecin salt ‘insan sermayesi’ne 

dönük maddi bir yatırım ola-

rak algılanmasına yol açmış; 

bir yandan eğitim metalaşırken, 

diğer yandan da milli eğitimde-

ki siyasal egemenliğin ideolojik 

dayatmacılığından kaynaklanan 

sorunlara serbest piyasa baskısı 

da dâhil olmuştur. 

Küresel sermaye açısından 

eğitimin ekonomik yatırım ala-

nına dönüşmesi, eğitim poli-

tikalarının belirlenmesinde 

Dünya Bankası, IMF ve OECD 

gibi kurumları aktör olarak öne 

çıkarmıştır. Eğitim politikala-

rındaki öncelik, piyasanın kısa 

vadeli ihtiyaçlarını okullar üze-

rinden karşılamak olmuş, kamu-

sal yarar ilkesi yerini ekono-

mik çıkarlara bırakırken; sosyal 

eşitsizliklerin derinleşmesinde 

eğitim sisteminin etkisi artmaya 

başlamıştır. Eğitimin ekonomik 

ve kültürel bir kapitale dönüş-

mesi, okul sisteminde bu kapita-

li aileden alarak gelen öğrencile-

ri avantajlı hale getirirken; deza-

vantajlı grupların sistem içinde 

elimine edilmesi de garanti altı-

na alınmıştır. AK Parti iktidarı 

döneminde eğitim sisteminde 

gerçekleştirilen reformlar ince-

lendiğinde bu durumun değiş-

mediği, aksine eğitim ve serma-

ye arasındaki ilişkinin hızla iler-

letildiği görülecektir. Dolayısıyla 

4+4+4 eğitim modeli, ancak 

neoliberal dönüşüm sürecinin 

bir parçası olarak değerlendiril-

diğinde bir anlam kazanmakta-

dır. Çünkü yeni modelin eğitim 

sistemindeki egemen ideoloji-

nin tahakkümünü geriletme ya 

da toplumun farklı kesimlerin-

den gelen dini, kültürel ya da 

siyasal talepleri karşılama nok-

tasında getirdiği kayda değer 

bir çözüm bulunmamaktadır. 

Eğitim sisteminin serbest piya-

sa ekonomisine göre yeniden 

dizayn edilmesine yasal zemin 

hazırlamasının dışında önceki 

reformlardan ayrılan bir tarafı 

olmamıştır. Eğitimin ideolojik 

mahiyetinin muhafaza edildiği 

bir vasatta on iki yıl gibi uzun 

bir süre zorunlu hale getirilme-

sinin ve haftalık ders saatleri-

nin arttırılmasının kamuoyunda 

hiç tartışılmamış olması ise başlı 

başına bir sorundur! Halbuki 

eğitim, gönüllük esasına dayalı 

bir süreçtir ve bu sürecin neden 

ve nasıl zorunlu hale getirilebil-

diğinin konuşulmaması, eğitim 

sistemini bir toplumsal mühen-

dislik çalışması kabul edenlerin 

işini kolaylaştırmanın ötesinde 

bir sonucu bulunmamaktadır.

Egemenlik, bireylerin düşün-

celeri, eylemlerini, beklentilerini 

ve hayatlarının her aşamasını 

kapsayarak; onu belirli amaç-

lara uygun düzenleyen bütün-

cül bir olgu kabul edildiğinde, 

Türkiye’deki egemenliğin milli 

eğitim sistemi aracılığıyla hangi 

amaçlara hizmet ettiğini doğru 

zeminlerde tartışmak gerekmek-

tedir. Eğitimin kültürel, siyasi, 

ekonomik ya da ideolojik olarak 

nötr bir faaliyet olduğunu kabul 

etmek, toplumda farklı gruplar 

arasındaki iktidar mücadelesinin 

eğitime etki etmeyeceğini var-

saymak ve eğitimi sadece kapalı 

bir sistem gibi algılamak yanlıştır 

ve böylesi bir yaklaşım, okullar-

da işleyen sürecin sebeplerini ve 

yol açtığı sonuçları daha doğru 

okumayı engelleyebilir. 

Modern toplumlarda eğitim 

kurumlarının, egemen kültürün 

dağıtımında ve sosyo-ekonomik 

rollerin bireylere dağıtılmasın-

da önemli bir devlet aygıtına 

dönüştüğü göz önünde bulun-

durulursa; eğitim sistemindeki 

her değişimin de mevcut sis-

temdeki daha büyük bir dönü-

şümün yansıması olduğu daha 

rahat anlaşılacaktır. Milli eği-

tim sisteminde son yıllarda 

yapılan reformlar ancak böylesi 

bir yaklaşımla sorgulandığında 

daha anlamlı sonuçlara varmak 

mümkün olacaktır, aksi takdir-

de eğitim, siyaset ve ekonomi 

üzerinde tekrar eden ezberlerin 

dışında literatüre yeni bir katkı 

sağlamayacaktır. 
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M illi Eğitim’de 12 Yıl Zorunlu 

Eğitim (4+4+4) sistemine 

geçilmesi ile bu yıl ilk kez Kur’ân-ı 

Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı 

ve Temel Dini Bilgiler dersleri 5. 

ve 9. sınıflarda “seçmeli ders” ola-

rak okutuluyor. 6-7-8. Sınıflarla 

10-11-12. sınıflarda ise bu dersler 

gelecek yıldan itibaren kademeli 

olarak okutulacak. Aslında ilgili 

yasa, seçmeli derslerin tüm sınıf-

larda okutulmasını öngörüyor. 

28 Şubat’ın yol açtığı dini eğitim 

açığını ve açlığını süratle kapat-

mak için, uygulama tehir edil-

memeli, aksine acele edilmelidir. 

Özellikle Kur’ân ve Siyer dersleri 

önemsenmeli, uygulama ciddiyet-

le ve elbirliği ile takip edilmelidir. 

Zira müminlerin Kur’ân-ı Kerim’i 

“hayatın kitabı” olarak okuyup 

anlamaları ve yaşamaları, ancak 

“Yürüyen Kur’ân” Rasûlüllah’ın 

(s.) hayatını ve ahlâkını model 

almalarıyla mümkündür. 

Dolayısıyla Kur’ân ve Siyer dersle-

rinin birlikte işlenmesi son derece 

önem arz etmektedir.

Biz bu yazımızda, Kur’ân-ı 

Kerim derslerinin önemi ve nasıl 

işlenmesi gerektiği üzerinde dura-

cağız.

Kur’ân Yükseltir ve Alçaltır

Allah Rasûlü (s.), Kur’ân-ı 

Kerim’e uyan milletlerin aziz, 

uymayanların ise zelil olacağını 

açıklar:

“Allah şu Kur’ân’la bazı top-

lumları yükseltir; bazılarını da 

alçaltır.”1

Bu nebevi beyan çerçevesin-

de baktığımızda; Allah (c.c.), 

Kur’ân’da vazettiği ebedi hayat 

ilkelerine tutunan toplumları 

yüceltmekte ama o diriltici ilke-

lerden uzaklaşan toplumları ise 

zelil etmektedir. İslâm ümmetinin 

mevcut hal-i perişanı şunu gös-

teriyor ki, Müslümanlar olarak 

Kur’ân’dan uzaklaşmış olmamı-

zın ağır bedellerini ödemekteyiz. 

Üstat Sezai Karakoç, bu hakikati 

çok özlü olarak ifade eder: 

“Müslümanlar Kur’ân’dan 

uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü 

görmediler.”2

Allah’ın Kitabı ile ve onun 

“hayat veren” (Enfal 8/24) mesajı 

ile ilişkiyi kesmek, kuşku yok ki, 

başımıza gelen felaketlerin biri-

cik sebebidir. Yüce Rabbimizin 

Kur’ân’da, Rasûl’ünün (s.) dili ile 

ikaz ettiği üzere, ümmet olarak 

“Kur’ân’ı mehcûr bırakmanın” 

(Furkan 25/30); yani O’ndan uzaklaş-

manın acı sonuçlarını yaşıyoruz. 

Bu kopuş ve uzaklaşma devam 

ettiği sürece de gün yüzü göreme-

yeceğimiz kesindir.

Ashabın Kur’ân hocalarından 

Ebû Musa’nın (r.a.), uyarısı da 

aynı gerçeği vurgular:

“Kur’ân’dan uzun süre uzak-

laşmayınız! Aksi halde ehl-i kita-

bın kalplerinin katılaşması gibi 

sizin kalpleriniz de katılaşır.”3

Evet, Kur’ân’dan uzaklaşan 

zihinler kararır, gönüller paslanır, 

kalpler katılaşır ve sonuç zillet 

olur.

Yüce Rabbimiz, böyle bir zil-

letten kurtulmanın yolunu da 

yeniden Kur’ân’a dönüş olarak 

açıklar:

“İnananlar için hala vakit 

gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın 

zikrine (Kur’ân’a) ve inen hakka 

huşû duysun ve bundan önce 

kendilerine kitap verilmiş, sonra 

Kur’ân-ı Kerîm’i
“Hayat Kitabı” Olarak

Öğrenip-Öğretmek
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da üzerlerinden uzun zaman geç-

mekle kalpleri katılaşmış, çoğu 

da yoldan çıkmış kimseler gibi 

olmasınlar.” (Hadid 57/16)

Evet, katılaşan kalplerin tekrar 

yumuşaması, zayıflayan imanın 

tekrar güçlenmesi ve böylece zil-

letten izzete geçilmesi, ancak ve 

ancak Kur’ân’a dönmekle müm-

kün olabilir. 

“Bilin ki, Allah cansız(ölü) 

hale gelen toprağa yeniden hayat 

verir! Belki aklınızı kullanırsı-

nız diye size ayetleri açıkladık.” 

(Hadid 57/17) 

Bu âyete dair İbn Abbas’ın 

söylediği gibi, ancak Allah’ın 

Kitabıdır ki, “kalpleri kasa-

vet ve katılıktan sonra yumu-

şatır, Rabbine yöneltir ve 

mutmain kılar; ölmüş kalp-

leri ilimle, hikmetle diriltir.”4

Ölü toprağın yağmur-

la tekrar hayat bulması gibi, 

yaşayan ölüler haline gelen, 

insanların “yeniden dirilişi” 

de sadece Kur’ân’a dönmeleri 

ile mümkün olacaktır. 

İşte bu noktada Müslüman 

yeni nesillerin Kur’ân’la 

buluşmaları hayati önem 

arzeder. 

Kur’ân Dersleri ve Bir Canı 
Daha Kurtarmak

Evet, gençlerimizin Kur’ân 

mesajı ile buluşması, dirili-

şimiz ve İslami geleceğimiz 

açısından oldukça önemli ve 

belirleyicidir. Mesele, bir ciğerpa-

remizi daha cehennem ateşinden 

kurtarma meselesidir… 

Enes’den (r.a.) rivayet edilir ki: 

Peygamberimiz’in (s.) hizmetinde 

bulunan Yahudi bir çocuk vardı. 

Bir gün hastalandı. Hz. Peygam-

ber (s.) onu ziyarete gitti, başu-

cuna oturdu ve ona: “Müslüman 
ol!” dedi. 

Çocuk, düşüncesini öğrenmek 

için, yanında bulunan babasının 

yüzüne baktı. Babası:

- “Ebû’l-Kâsım’ın (Arap gele-

neğinde Peygamberimiz’e böyle 

hitap edilirdi) çağrısına uy”, dedi. 

Çocuk da Müslüman oldu. Bu-

nun üzerine Hz. Peygamber (s.) 

şöyle dua etti:

- “Şu yavrucağı benim ve-

silemle cehennemden kurtaran 

Allah’a hamdolsun.”5

Evet, mesele, o kutlu 

Peygamber’in (s.) önemsediği 

üzere; bir yavrucağı daha imanla, 

İslâm’la, Kur’ân’la, Siyer-i Nebi 
ile buluşturup modern cahiliye 

batağından ve cehennemden kur-

tarmaktır...

Okyanus kıyısında her gün 

yaşanan gel-git olayı sonrasında 

kıyıda kalan denizyıldızlarını, gü-

neşte kalıp ölmemeleri için tek tek 

suya fırlatan merhametli adama, 

onu dikkatle izleyen biri sorar:

- Kıyıya vuran şu milyonlarca 

denizyıldızından kaçını kurtarabi-

leceksin?

Merhametli adam, yere eğilir, 

bir denizyıldızını daha eline alıp 

suya fırlatır ve şöyle der:

- İşte bu denizyıldızı kurtul-

du!

Tıpkı bir denizyıldızını daha 

güneşin öldürücü sıcağın-

dan kurtarmak gibi, bir canı 

daha nâr-ı cehennemden 

kurtarmaya vesile olmak, he-

pimizin önceliği olmalıdır. 

Peygamberimiz’in (s.), Hz. 

Ali’nin (r.a.) şahsında hepi-

mize müjdelediği gibi; “senin 

irşadınla bir tek kişinin Müs-

lüman olması, dünya ve için-

dekilerden (sana kızıl develer/

koyunlar verilmesinden) daha 

hayırlıdır.”6

İnancımız o ki, Kur’ân 

dersi, gençlerin vahiyle buluş-

ması için çok önemli bir fırsat 

olacaktır!

Kur’ân dersi müfredatının 

gerekçesinde; “İslâm’ın ya-

şanması, Kur’ân-ı Kerim’in 

inanç, ibadet, ahlâk ve gün-

delik yaşamla ilgili kuralla-

rının öğrenilmesine bağlıdır” 

tespiti yapılarak şöyle deniyor:

“Kur’ân-ı Kerim’i doğru 

okuyabilmek önemlidir ve en baş-

ta bu dilin alfabesini öğrenmekle 

mümkündür. İbadetlerin istenilen 

şekilde yerine getirilebilmesi için 

Kur’ân-ı Kerim’in tecvit kuralları-

na uygun okunması, bazı sure ve 

ayetlerin ezberlenmesi gerekmek-

tedir. Kur’ân-ı Kerim, anlaşılması 

Tıpkı bir denizyıldızını daha 
güneşin öldürücü sıcağın-
dan kurtarmak gibi, bir canı 
daha nâr-ı cehennemden 
kurtarmaya vesile olmak, 
hepimizin önceliği olmalıdır. 
Peygamberimiz’in (s.), Hz. 
Ali’nin (r.a.) şahsında hepimize 
müjdelediği gibi; “senin irşa-
dınla bir tek kişinin Müslüman 
olması, dünya ve içindekiler-
den (sana kızıl develer/koyun-
lar verilmesinden) daha hayır-
lıdır.”
İnancımız o ki, Kur’ân dersi, 
gençlerin vahiyle buluşması 
için çok önemli bir fırsat ola-
caktır!
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için gönderilen bir kitaptır. Mesa-

jını anlamadan, sadece yüzünden 

ve ezbere okumak Kur’ân’ın indiri-

liş amacıyla uyuşmamaktadır. Bu 

nedenle anlamının öğrenilmesi ve 

mesajının kavranması da önemli-

dir.”

Müfredatta Kur’ân-ı Kerim 

dersinin; “Öğrencilerin, Kur’ân-ı 

Kerim’in hayatımızdaki yerini 

fark etmeleri, Kur’ân-ı Kerim’i 

doğru ve güzel okumaları, bazı 

sure ve ayetleri kurallarına uygun 

olarak ezberlemeleri, Kur’ân-ı 

Kerim’in içeriği hakkında bilgi 

sahibi olmaları, Kur’ân-ı Kerim’i 

severek ve isteyerek okuma, an-

lama ve ezberlemeleri amaçlan-

maktadır” deniyor ki, bu oldukça 

hayatidir.

Kur’ân’ı anlamaya yönelik ça-

lışmalarda: ‘öğrencilerin Kur’ân-ı 

Kerim mealini okumaya, kullan-

maya ve ayet mealleri arasında 

bağ kurmaya özendirilmesi’ ve 

‘farklı meallerden işlenecek ayetler 

okunup öğrencilerin düşünmeye 

teşvik edilmesi’; Kur’ân-ı Kerim’in 

kıraati öğretilirken ise, “zorlaştı-

rıcı değil, Kur’ân okumayı sevdir-

meye dönük tutum sergilenmesi” 

tavsiye ediliyor ki, bu daha çok 

önemlidir.

Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım 

ünitesinde yer alan: “Kur’ân’ı 

Niçin Okumalıyız?”, “Kur’ân’ın 

Mesajını Anlıyorum”, “Hayat Ki-

tabımız Kur’ân”, “Kur’ân’ın Temel 

Konuları: Tevhid, Risalet, Ahiret”, 

“Kur’ân’da İnsan ve Toplum: 

Kur’ân’da İnsan Tipleri (Mümin, 

Müslüman, Münafık, Kâfi r)”… 

gibi alt başlıkların içi gerçekten iyi 

doldurulabilirse, bu dersler üze-

rinden köklü bir zihinsel değişim 

gerçekleştirilebilir.

Kur’ânî kavramlardan hamd, 

şükür, rahmet, ihlas, dua, zikir, 

tesbih, secde, din, iman, tevhid, 

itaat, İslâm, takva, sabır, sulh orta-

okullarda, ilah, rab, ibadet, melik, 

tövbe, istiğfar, ihsan, îsar, davet, 

emir, nehiy, hidayet, veli, adalet, 

zulüm, şefaat liselerde öğretilecek 

ki, bunlar zihni inşa etmenin esa-

sıdır. 

Kur’ân’ı doğru anlama üzerine 

kafa yoran bir kardeşiniz olarak, 

emeği geçenlere dua ediyorum. 

Aynı sınıfl arda okutulan Hz. 
Muhammed’in Hayatı derslerini 

de, Kur’ân’ın hayat verici ilke-

lerini şahsında örnekleyen o “en 

güzel modeli” çocuklarımızın iyi 

tanıması bakımından çok önem-

siyorum. 

Evet, Kur’ân dersi müfredatın-

dan yaptığımız bu kısa aktarımlar 

bile; eğitimci, öğrenci, ebeveyn, 

yazar-çizer ve konuya duyarlı her 

kişi ve kuruma ciddi görevler yük-

lüyor... İşte fırsat!...

Kur’ân-ı Kerim Dersi Nasıl 
‹şlenmeli?

Bu görevler çerçevesinde, 

konuyla ilgili çalışmalar yapan bir 

kardeşiniz olarak, Kur’ân dersi 

hocalarımıza, Kur’ân-ı Kerim 

derslerinin şu Kur’ânî ilkeler doğ-

rultusunda işlenmesini teklif edi-

yoruz:

- Rabbin adıyla okumak: 

Kur’ân’ın ilk inen âyeti “Oku! 

Seni yaratan Rabbinin adıyla!” 

(Alak 96/1) diye başlar. “Oku” emri, 

İslâm’ın ilk emri olup, tüm eği-

tim ve öğretim, okuma ve yazma 

faaliyetlerinin Kerem sahibi 

Rabbimizin adıyla ve O’nun rıza-

sını kazanmak amacıyla yapılması 

talimatını verir.

- Şeytandan Allah’a sığın-

mak: “Kur’ân okuduğunda kovul-

muş şeytandan Allah’a sığın.” 

(Nahl 16/98) ayeti, bütün okuma-

öğrenme eylemlerinin hayırlı 

bir sonuca ulaşmasını; zihnî ve 

aklî melekelerin tüm şeytanî ve 

nefsanî dürtü, kuruntu ve vesve-

selerden kurtulması için Allah’a 

sığınılması şartına bağlar.

- Önyargılardan kurtulmak: 

Kur’ân-ı Kerim, saçma önyar-

gılarıyla hakikatleri anlayıp-

inanmaktan kendilerini mahrum 

bırakan inatçı inkârcıların kalpleri 

üzerindeki kabuklara/örtülere ve 

kulaklarındaki ağırlıklara dikkat 

çeker (İsrâ 17/45-46). Önyargı, ger-

çekleri anlayıp öğrenmeye ve araş-

tırmaya engel olur. 
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- Gönül hazırlığı yapmak: 
“Kur’ân okunduğu zaman, onu 

can kulağıyla dinleyin ve susun ki 

rahmet olunasınız”(A’râf 7/204) âyeti, 

okunan-işitilen Kur’ân’a gönülden 

kulak verip anlamaya çalışmayı 

emreder.

- Dua ederek Rab’den yardım 
dilemek: Rabbinin sınırsız ilim 

hazinesinden yararlanmak için 

yoğun çaba harcamak ve buna 

kalben, zihnen hazır hale gelmek 

amacıyla yegane mürebbi olan 

Allah’a dua etmelidir: “Rabbim, 

göğsüme/kalbime inşirah ver.” 

(Taha 20/24); “De ki: Rabbim, ilmimi 

artır.” (Taha 20/114)

- Şüpheci/kuşkucu olmamak: 
Rabbimiz, kutlu Rasûl’üne; “Sana 

inen şeyden kuşkuda isen, sen-

den önce Kitab okuyanlara sor. 

Andolsun, sana Rabbinden hakk 

geldi; sakın şüphecilerden olma!” 

(Yunus 10/94) buyuruyor ve gere-

kirse kitap verilenlere sorarak 

“şüphecilik”ten kurtulmasını 

emrediyor.

- Düşünerek okumak: Kur’ân, 

her sayfasında Allah’ın yazılı ve 

kainat âyetleri üzerinde düşünme-

yi tavsiye eder ve akıl sahiplerine 

hitap eder: “Sana da bu müba-

rek Kitâbı, âyetlerini derin derin 

düşünsünler ve temiz akıl sahipleri 

öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sâd 

38/29) “Kur’ân’ı hiç düşünmüyorlar 

mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler 

mi var?” (Muhammed 47/24) “Kur’ân’ı 

inceden inceye düşünmüyorlar 

mı? Eğer Allah’tan başkası tara-

fından gelmiş olsaydı, onda birçok 

tutarsızlık bulurlardı.” (Nisâ 4/82)

- Okumak için en uygun 
zamanı seçmek: Müzzemmil 

73/4’de Allahu Teâlâ, Kur’ân 

taliminin gece vakti yapılmasını  

emreder; “Kur’ân’ı ağır ağır oku” 

buyurur; zira Kur’ân, anlamak 

ve yaşamak için yoğun bir zihnî 

çabayı gerektiren, “(sorumluluğu) 

ağır bir sözdür” (73/5). 6.âyette ise, 

Kur’ân’ı okuyup üzerinde derin 

derin düşünerek mesajını anlama-

ya en uygun zamanın gece vakti 

olduğu vurgulanır.

- Acele etmeden dikkatle 
okumak: “(Ey Muhammed!) Sen, 

Kur’ân’ın vahyi tamamlanmadan, 

onu okumakta acele etme.” (Taha 

20/114); “Onu tekrarlamak için 

aceleye kapılarak dilini kıpırdatıp 

durma.” (Kıyamet 75/16) âyetleri bil-

giyi özümseyip kalbe sindirmek 

için acele etmemeyi, sabır ve seba-

tı emreder. 

- Bölüm bölüm, ağır ağır, 
sindire sindire okumak: Kur’ân’ı 

okumayla ilgili Kur’ânî kavramlar 

(tertîl, tilâvet, kırâet) vahyin ağır 

ağır, dura dura, bölüm bölüm, 

tilâvetin hakkını vererek (Bakara 

2/121), düşünüp anlayarak okun-

masını ifade ederler. “Kur’ân’ı 

insanlara dura dura okuman 

(kırâet etmen) için okuma parça-

larına ayırdık ve onu azar azar 

indirdik.” (İsrâ 17/106) “Kur’ân’ı ağır 

ağır oku (tertîl et)” (Müddessir 73/4)

- Okuma-öğrenmeyi kolay-
laştırmak: Yarattığı insanı en iyi 

tanıyan Rabbimizin, “Kur’ân’dan 

kolayınıza geleni okuyunuz.” 

(Müzzemmil 73/20) talimatı, sadece 

namazda ve Kur’ân tilavetinde 

değil bütün eğitim-öğretim faali-

yetlerinde kolaylık ve pratikliğin, 

zorlamamanın esas olduğunu vur-

gular. 

- Okunup öğrenilenleri sık 
tekrarlamak: Unutkan bir varlık 

olan insan, öğrendiklerini unut-

mamak için tekrarlamak zorun-

dadır. Kur’ân, içerdiği temel haki-

katleri, 23 yıllık süreçte muha-

taplarına sürekli hatırlatmıştır. Bir 

adı da “Tezkira/hatırlatma” olan 

Kur’ân (Müddessir 74/55), bu yüzden 

sık tekrarlar yapar. 

 - Okunup öğrenilenleri 

birlikte müzakere etmek: Hz. 

Peygamber (s.), “Sizler Kur’ân’ı 

daima okuyup birlikte müzake-

re ediniz.” (Buharî, Fedâilü’l-Kur’ân, 52) 

buyurur. Okunup öğrenilenler 

üzerinde müzakerede bulunmak, 

insanın olaylara farklı açılardan 

bakmasını sağlayıp ufkunu geniş-

letecektir. 

- Yazıdan ve yazı araçların-

dan yararlanmak: Sağlam ve kalı-

cı bir öğrenme için yazma eylemi, 

okuma ve işitmeye eşlik etmelidir. 

“Oku” diye başlayan ilk vahiy “O 

kalemle yazmayı öğretti” (Alak 96/4) 

şeklinde devam eder. Rabbimiz 

Kur’ân’da yazıya, kaleme, hokkaya 

yemin ederek önemini vurgular: 

“Hokkaya, kaleme ve satır satır 

yazdıklarına andolsun.” (Kalem 68/1. 

Ayrıca bk: Lokman 31/28-29 ve Âl-i İmran 

3/44. )

- Kur’ân’ı yaşamak için oku-

mak: Mümin, kıyamet günü 

Kur’ân’dan hesaba çekileceğinin 

(Zuhruf 43/44) bilinci içinde olmalı, 

Kur’ân’ı âyet âyet hayatına aktar-

malı, Rasûlüllah(s.) gibi “yaşayan 

Kur’ân” olmalıdır. “İşte bu Kur’ân 

mübarek bir kitaptır. Onu biz in-

dirdik. Öyleyse ona tâbî olun ve 

Allah’a karşı sorumluluğunuzun 

bilincine varın ki O’nun rahmeti-

ne erebilesiniz.” (En’am 6/155)
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Celaleddin VATANDAŞ

“Hz Peygamber’in Hayatı” 
Dersinin Gerekçesi ve Önemi

B ilgi insan için önemlidir. 

İnsan, her şeyden önce biy-

olojik varlığına uygun olan ve 

olmayan şartları bilmek ve buna 

göre varlığını devam ettirmek 

ister. Fakat insan sadece biyolo-

jik varlığı için değil, başka şeyler 

için de bilgiye ihtiyaç hisseder. 

Psikolojik dünyasını dengede tut-

acak, kişiliğini her türlü olumsuz 

etkilerden koruyacak imkân ve 

şartları bilmek ister. Toplumun 

bir üyesi sıfatıyla, diğer insan-

larla olan her türlü ilişkisini 

en uygun, en güzel, en doğru 

biçimde ve şartlarda sürdürmek 

ister. Bunların yanı sıra, insan, 

düşünen, inanan, soran ve sorgu-

layan, varlığının nedenini ve 

amacını bilmek isteyen, geçmişi 

ile geleceği arasında irtibat kuran 

bir varlıktır. Bu konularda da bilgi 

sahibi olmak, yine bu alanlarda 

açığa çıkan problemlerini çözmek, 

durumunu anlamak, gidişatını 

doğru kılmak ister. Kişiliğini, 

karakterini en güzel, en doğru 

şekilde inşa etmek ister. Tüm bun-

lar için de bilgiye muhtaçtır.

Bilgi önemlidir. Bilginin doğru 

olması da çok önemlidir. Ama 

doğru bilginin doğru anlaşılma-

sını ve uygulanmasını sağlayacak 

bir örnek sahsiyete sahip olmak 

çok daha önemlidir. Çünkü salt 

doğru bilgi, doğru inancın, doğru 

düşüncenin ve doğru hayat tar-

zının teminatı olmaya tek başına 

yetmemektedir. İnsanlar, bireysel 

farklılıkları nedeniyle, doğru bile 

olsa, bilgiyi farklı şekillerde algı-

layabilmekte ve farklı şekillerde 

uygulayabilmektedirler. Zira her-

kesin düşünme ve anlama kapasi-

tesi, zihinsel yetenekleri, algılama 

imkân ve şartları birbirinden fark-

lıdır. Bu nedenle, insanın, temel 

“insanî” sorularına doğru cevaplar 

bulabilmesi, problemlerini doğru 

şekilde çözmesi ve hayatını doğru 

şekilde inşa edebilmesi için, doğru 

bilginin yanı sıra, o bilginin doğru 

örnek şahsiyetine de ihtiyacı var-

dır. Eğer doğru bilginin doğru 

modeli yoksa yanlış gidişata, yan-

lış tutum ve tavırlara, yanlış inanç 

ve düşüncelere sahip olmak işten 

bile değildir.

Her insan, varlığını anlamlan-

dırırken, hayat tarzını inşa eder-

ken, düşüncesini ve inancını oluş-

tururken kendisine örnek alacağı 

model bir şahsiyet arar. Bilinçli 

veya bilinçsiz bir şekilde mode-

lini bulur. Fakat insanın bütün 

özellikleri dikkate alınarak ifade 

edilecek olursa, çoğu zaman çok 

boyutlu hayatın her bir alanı ve 

konusu için farklı model bulun-

makta ve onlar gibi olunmaya 

çalışılmaktadır. Bu ise önemli bir 

probleme neden olabilmektedir. 

Farklı modellere uymak, kişi-

nin psikolojik dünyasında, hayat 

tarzında açığa çıkan çatışmala-

ra, garipliklere, problemlere yol 

açmaktadır. Bunu aşabilmenin 

veya problemi küçültebilmenin 

tek yolu ise mümkün olduğunca 

en kapsamlı modele sahip olmak-

“Hz. Peygamber’in Hayatı” Dersinin 
İçeriğine ve İşleniş Tarzına İlişkin 

Görüşler ve Teklifler
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tır. Mümkün olduğunca doğru 

bilgiyi temsil eden en kapsamlı 

modeli bulmak gerekmektedir. 

İnsanlığı cehaletin, kötülüğün, 

yanlışlığın, ahlaksızlığın, zulmün 

ve daha nicelerinin karanlıklar-

dan aydınlığa çıkarmak amacında 

olan İslâm, insanlara sadece 

bilgi paketi olarak sunulma-

dı. O en mükemmel modeli 

ile insanlığa sunuldu. Yüce 

Allah, kullarına ihtiyaçları 

olan ve kendi imkânlarıyla 

ulaşmaları mümkün olmayan 

bilgiyi verme lütfünün yanı 

sıra, bir lütufta daha bulundu 

ve o doğru bilgiyi hayata akta-

racak, o bilgi ile problemlerin 

çözüm yöntemini gösterecek 

modeli de gösterdi/gönderdi. 

İlahi iradenin insanlı-

ğa sunduğu model şahsiyet, 

örnek kişilik peygamberdir. 

Peygamberlerin sonuncusu 

ve model oluşunu sağlayan 

her türlü özelliği ayrıntılı ola-

rak bilinen şahsiyet ise Hz. 

Muhammed (s)’dir. Allah 

O’nu doğru bilgi ile doğru 

bilginin tek kitabı Kur’ân 

ile eğitti, yetiştirdi ve insan-

lığın zirvesi kıldı. Böylelik-

le, yüce Allah, ilahi bilginin 

değiştirici, mükemmelleştiri-

ci etkisini öncelikle elçisinin 

üzerinde gösterdi. Kur’ân, 

elçisini “büyük bir ahlâk üze-

rinde” (Kalem, 4) olan bir 

şahsiyet yaptı, O’nda insan-

lar için örnek alınacak “en 

güzel” (Ahzâb 21) özellikler 

inşa etti. O’nun büyüklüğü 

ve güzelliği, dost-düşman herke-

sin tasdik ettiği bir özellik oldu. 

Eşi Hz. Aişe’nin tanımlamasıyla 

“O’nun ahlâkı Kur’ân” oldu. 

Hz. Peygamber’i Doğru Anlamak

Dostlarının yanı sıra, düşman-

larının da tanıklığıyla biliyoruz ki, 

insanlık için en doğru ve en kap-

samlı örnek şahsiyet, insanlığın 

en mükemmel modeli Hz. Pey-

gamber (s)’dir. Ancak, maalesef, 

çoğu kimseler, onu kendileri için 

örnek alınacak model olarak gör-

mekten kaçındılar. Bir kısmı yan-

lış gidişatının geçici kazançlarına 

kanarak onu reddederken; bazı-

ları ise akılsızlığından, inadından, 

kötülük timsali karakterinden, 

kıskançlığından etkilenerek onu 

model olarak görmekten kaçındı 

ve ona uymayı reddetti. Bunlar, 

böyle yaparak hakikati örten 

(kâfir), hakikati yanlışlarla 

bulandıran (müşrik) oldular. 

Önlerindeki iki yoldan ebedi 

azaba uzananın yolun yolcusu 

olmayı seçtiler. Bu tutum ve 

tavırlarının gerekçesi olarak 

da, onun bir insan oluşunu 

gösterdiler. Eğer yüce Allah 

kendilerine bir model sun-

muş olsaydı, bunun ancak bir 

melek olabileceğini iddia etti-

ler. Modelin kendileri gibi bir 

insan oluşunu kabullenmek 

istemediler. “Bu ne biçim pey-

gamber; (bizler gibi) yemek 

yiyor, çarşılarda dolaşıyor! 

Ona bir melek indirilmeli, 

kendisiyle birlikte o da uyarıcı 

olmalıydı!” (Furkan, 7) “Bir 

insan mı bize yol gösterecek?” 

(Teğabun,6) dediler. 

Kur’ân’ın bildirdiği üzere, 

peygamberlerin reddedilme 

nedenlerinden en önemlisi 

onların “melek” olmalarının 

istenmesidir: Kafirler/müş-

rikler, kendilerine gönderi-

len peygamberin beşeriliğini 

inkarlarının gerekçesi kılmış-

lardır. Fakat onların bu tavır-

larına rağmen o kutlu elçiler 

“Biz de sizin gibi bir insanız” 

(İbrahim,11) diyerek hakikati 

ilan etmekten çekinmemişlerdir: 

İnkârcıların anlamsız beklentile-

rini “Eğer yeryüzünde yerleşmiş 

Her insan, varlığını anlamlan-
dırırken, hayat tarzını inşa 
ederken, düşüncesini ve inan-
cını oluştururken kendisine 
örnek alacağı model bir şah-
siyet arar. Bilinçli veya bilinç-
siz bir şekilde modelini bulur. 
Fakat insanın bütün özellik-
leri dikkate alınarak ifade 
edilecek olursa, çoğu zaman 
çok boyutlu hayatın her bir 
alanı ve konusu için farklı 
model bulunmakta ve onlar 
gibi olunmaya çalışılmaktadır. 
Bu ise önemli bir probleme 
neden olabilmektedir. Farklı 
modellere uymak, kişinin psi-
kolojik dünyasında, hayat tar-
zında açığa çıkan çatışmalara, 
garipliklere, problemlere yol 
açmaktadır. Bunu aşabilme-
nin veya problemi küçültebil-
menin tek yolu ise mümkün 
olduğunca en kapsamlı mode-
le sahip olmaktır. Mümkün 
olduğunca doğru bilgiyi tem-
sil eden en kapsamlı modeli 
bulmak gerekmektedir. 
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gezip dolaşan melekler olsaydı, 

elbette onlara gökten, peygam-

ber olarak bir melek gönderir-

dik” (İsra, 95) ayetiyle cevapla-

yan yüce Allah, elçisinin kalbini 

yatıştırmak için de “(Resûlüm!) 

Senden önce gönderdiğimiz bütün 

peygamberler de hiç şüphesiz 

yemek yerler, çarşılarda dolaşır-

lardı...” (Furkan, 20) evrensel ger-

çeği bildirmiştir. Ayrıca, insanla-

rın peygamberin insan olduğunu 

unutmamaları, unutarak yanlışa 

sapmamaları için, Müslümanlığın 

anahtarı olan kelime-i tevhitte 

peygamberin insan oluşu özellikle 

vurgulanmıştır. 

Ancak ne garip bir durum-

dur ki, bazıları da ona inandığı-

nı, ona itaat ettiğini, önündeki 

yollardan ebedi saadete uzanan 

yolun yolcusu olmayı istedikle-

rini söylemelerine rağmen, onu 

model olarak görmekten bile-

rek veya bilmeyerek kaçındılar. 

Bunu ise onu insanüstü bir varlı-

ğa dönüştürerek, onu kutsayarak 

yaptılar. Kutsayarak onu insanlık 

katından sürgün ettiler; melekle-

rin arasına kattılar. Kutsayarak, 

onu insan kategorisinden başka 

bir kategoriye taşıdılar ve Allah’ın 

insanlar arasından seçtiği, eğite-

rek mükemmel kıldığı o elçiyi 

model almamalarının gerekçesini 

hazırladılar. Onu bazen melek-

lerin düzeyinde ve hatta bazen 

de yüce Allah’ın yanında yer 

alan özel ve tek bir varlık olarak 

görme eğilimine sahip oldular. 

“Biz kim, O kim?” biçimindeki 

sözlerine yansıyan bir ayrımla, 

modellerini onda değil, kendile-

rince model olduğuna inandıkları 

başka yerlerde, başka şahıslarda 

aradılar. Böylelikle bu iki kesim, 

çıkış noktaları tamamıyla farklı 

olmasına karşılık, aynı noktaya 

varan bir yaklaşımın mensubu 

oldular. Kâfirler/müşrikler onu 

melek olmadığı için model olarak 

görmekten kaçınırlarken, O’nu 

sevdiğini, peygamberliğini tasdik 

ettiğini ifade eden bazı kimseler 

ise onu kutsayarak örnek almak-

tan çıkardılar. 

Hakikat şu ki, Hz. Peygamber 

bir insandı ve insanlar hakikati 

kabul etmiyor, hakikati reddede-

rek azaba gidiyorlar diye “üzü-

lür”, üzüntüsünden neredeyse 

“kendisini mahvederdi” (Kehf, 

6). Kafir zorbaların Müslüman-

lara yönelik oyun ve tuzakların-

dan dolayı “endişe” ederdi (Nahl, 

127). Müslümanların sıkıntıları, 

uğradıkları zahmetler kendisine 

ağır gelir “incinir” ve “üzülürdü” 

(Tevbe, 28).

Bir hakikat elçisi ve hakika-

tın insanlar için en güzel model 

şahsiyeti olan Hz. Peygamber, 

kendisinin bir insan olduğunu 

her fırsatta vurgulamıştır. Müslü-

manları, Hz. İsa’ya bağlandıkla-

rını söyleyenlerin hatalarına düş-

memeleri konusunda uyarmıştır: 

“Hıristiyanların İsa’yı övdüğü gibi 

siz de beni övmeyin. Ben Allah’ın 

kuluyum. Benim için Allah’ın kulu 

ve resulü deyin!”1 demiştir. Bunu 

ise çoğu zaman değişik ifadelerle 

tekrarlamıştır. Şu bazı örneklerde 

olduğu üzere: 

Hz. Peygamber, yüceltme 

zihniyetinin kolaylıkla kutsa-

maya dönüşeceğini bildiği için, 

kendisine “Ey yeryüzünün en 

hayırlısı” diyen kişiye “O dediğin 

İbrahim’dir” 2 karşılığını vererek, 

o övgüyü bir başka salih şahsiyete 

yönlendirmiştir. 

Bir gün kendisine insanların 

en üstünü kim diye sorarlar. “En 

müttakiler” cevabını verir. Soru-

yu soranlar asıl istedikleri cevabı 

duyamadıkları için, “Biz bunu sor-

muyoruz” diyerek sorularını tek-

rarlarlar. Bu sefer “Yusuf” der ve 

devam eder, “O Allah’ın dostunun 

oğludur. Allah’ın peygamberinin 

oğludur. Allah’ın peygamberidir”. 

İstedikleri cevabı alamayanlar 

O, bir insan olduğunu her fırsatta ifade etmiştir. 
Dualarında dahi insan oluşunu dile getirmiştir. Bir 
seferinde, “Allah’ım! Ben bir insanım. Herhangi 
bir kimseye lanet etmiş, kötü söz söylemiş, ya da 
el kaldırmışsam, onu o kişi için bir dua, bir bağış, 
Kıyamet Günü kendisiyle sana yaklaşacağı bir araç 
kıl!” diye dua etmiştir. Yine çoğu zaman, değişik 
vesilelerle, insan olmanın getirdiği eksikliklerin ken-
disinde de bulunduğunu veya bulunacağını belirt-
miştir: “Vahiyden size söylediklerimi alın. Eğer kendi 
görüşümü bildirirsem bilin ki ben ancak bir insanım; 
isabet de ederim, hata da”
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“Biz bunu da sormamıştık” diye-

rek sorularını tekrarlarlar. Bu sefer 

şu cevabı verir: “Bana Arap kav-

minden mi soruyorsunuz? Onların 

cahiliye döneminde hayırlı olan-

ları, eğer gidişatlarını sağlam kıl-

mışlarsa, Allah’a teslimiyet döne-

minde de en hayırlılardır” 3. Böy-

lelikle, kendisiyle ilgili gelişecek 

olan potansiyel kutsama zihniye-

tinin önünü kesmeye çalışmıştır. 

O, bir insan olduğunu her 

fırsatta ifade etmiştir. Dualarında 

dahi insan oluşunu dile getirmiş-

tir. Bir seferinde, “Allah’ım! Ben 

bir insanım. Herhangi bir kimseye 

lanet etmiş, kötü söz söylemiş, ya 

da el kaldırmışsam, onu o kişi için 

bir dua, bir bağış, Kıyamet Günü 

kendisiyle sana yaklaşacağı bir 

araç kıl!”4 diye dua etmiştir. Yine 

çoğu zaman, değişik vesilelerle, 

insan olmanın getirdiği eksiklik-

lerin kendisinde de bulunduğu-

nu veya bulunacağını belirtmiştir: 

“Vahiyden size söylediklerimi alın. 

Eğer kendi görüşümü bildirirsem 

bilin ki ben ancak bir insanım; 

isabet de ederim, hata da” 5. “Ben 

bir insanım. Bazen aralarındaki 

problemi çözmem için bana dava-

cılar geliyor. Ben onları dinliyor 

ve kararımı dinlediklerime göre 

veriyorum. Ama birisi derdini 

iyi anlatırken diğeri anlatamı-

yor olabilir. Bu nedenle de ben 

yanlış karar vermiş olabilirim. 

Böyle bir hata yapar da her kime 

bir Müslüman kardeşinin hakkı-

nı verirsem, o ancak ateştir: onu 

isterse alsın isterse geri versin”6. 

Sahabiler ise onun insan oluşunun 

doğal sonucu olan ve tamamıy-

la kendisiyle ilgili, peygamberlik 

tarafının gerektirmediği işlerde 

bazı yanlışlıklarına şahit oldukla-

rı zaman hakikatı bilen kimseler 

olarak şaşırmışlardır. Şu rivayette 

olduğu gibi: “Resûlüllah’la birlikte 

namaz kılıyorduk. Namazda bir 

değişiklik yaptı. Herhalde vahiyle 

kendisine bu değişiklik bildirildi 

diye düşündük. Namaz sonrasında 

kendisine durumu sorunca: ‘Eğer 

namazla ilgili herhangi bir yeni 

hüküm olursa onu size bildiri-

rim. Ben sadece bir insanım. Sizin 

unuttuğunuz gibi ben de yanılırım. 

Eğer unutursam bana hatırlatın’ 

dedi. Anladık ki değişiklik unut-

masının sonucuymuş”7.

O bir insan olduğu için, 

“Kitap nedir, iman nedir bilmez-

ken” (Şura, 52) elçi olarak seçilip 

Kur’ân ile eğitildiği ve bu eğitimi-

nin bir parçası olarak da insanla-

rı gidecekleri yolları konusunda 

uyarmaya başladığında zorlanmış-

tır. Risaletin ilk günlerinde kendi-

sine vahyolunan ayetleri insanlara 

bildirme konusunda sıkıntı çek-

miş, “Bunu kavmime nasıl söyle-

rim” 8 diyerek korku ve endişesini 

dile getirmiştir. Bu nedenle de, 

“Ey korku, endişe örtüsüne bürü-

nen kalk ve uyar!” (Müddesir, 

1,2) uyarısıyla muhatap olmuştur. 

Risâletin sıkıntılı o ilk günlerinde, 

“Ya Rabbi! kalbime güven verecek 

ve benden bu kederi giderecek yolu 

göster” 9 diye dua ederek kalbinin 

yatışmasını, iradesinin güçlenme-

sini, adımlarının sağlamlaştırılma-

sını istemiştir. 

O bir insan olduğu için, 

Bedir’de sayıca üç kat fazla ve iyi 

donanımlı müşrik ordusu karşı-

sında Müslümanlar adına üzül-

müş ve, “Ya Rabb! Yardım et. Eğer 

bu müminler bugün burada yok 

olursa, yeryüzünde sana ibadet 

edecek kimse kalmayacak” 10 diye 

dua ederek endişesini dile getir-

miştir. 

O bir insan olduğu için, 

Uhud’da amcası Hamza’nın vah-

şice parçalanmış bedeniyle karşı-

laşınca, “And olsun ki, eğer Allah, 

Kureyş’e karşı herhangi bir yerde 

beni muzaffer kılarsa, elbette ben 

de onlardan otuz kişinin ölüsüne 

aynı şeyleri yapacağım”11 diye-

rek yemin etmiş, ancak, iman 

etmek geçmiş günahları sildiği 

için, amcası Hamza’yı korkunç 

bir şekilde şehit eden Vahşi’yi 

Müslüman olduğunda bağışlamış, 

fakat bir insan olarak, “Gözümün 

önünde olma, seni görünce acım 

tazeleniyor” 12 demekten kendisi-

ni alamamıştır.

Huzuruna çıktığı zaman kor-

kan ve korkusundan titreyen bir 

bedeviye, “Korkma! Ben, güneşte 

kurutulmuş tuzlu et yiyen Kureyşli 

bir kadının oğluyum”13 diyerek 

kendisini tanıtmıştır.

O bir insandı ve pek tabii 

olarak bir insan olarak yaşadı ve 

bir insan olarak hayata gözleri-

ni kapadı. Elbette ki onu diğer 

insanlardan ayıran birçok özelliği 

vardı, ama bu özellikler mükem-

mel bir insan olmanın gerektirdiği 

özelliklerdi ve o bu özellikleriyle 

modelleşti. Hz. Ömer anlatıyor: 

Bir gün Resûlüllah’ın odasına gir-

dim. Örtüsüne sarılmış halde bir 

hasırın üzerine uzanmış yatıyor-

du. Altında hasırdan başka bir 

şey yoktu. Yanına oturdum. Kalktı. 

Bir de ne göreyim, vücudu hasırın 
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izleriyle doluydu. Merak içinde 

odayı incelemeye başladım. Bir 

köşede bir kap içinde yemek için 

saklanan bir avuç arpa, bir başka 

köşede de karaz yaprağı ve bir de 

duvara asılmış tam tabaklanma-

mış bir deri vardı. Odada başka 

bir şey görülmüyordu; ne bir yiye-

cek ne de bir giysi vardı. Duygu-

landım; dayanamadım gözlerim 

yaşardı. Üzüntüm çok ağırlaştı, 

kendimi tutamadım, ağlamaya 

başladım. Yüzüme baktı, “Ömer 

neden ağlıyorsun?’ dedi. Düşün-

cemi saklamadan söyleme ihtiya-

cı hissettim, ‘Ey Allah’ın Resûlü!’ 

Neden ağlamayayım? Baksana 

hasır her tarafına iz yapmış. Üze-

rinde elbise, altında örtü olarak 

şu gördüğüm kumaştan başkası 

yok. Odada ise yiyecek olarak 

sadece şu gördüklerim var. Kayser 

ve Kisra zenginlikler içinde yaşar-

larken Allah’ın resûlü ve sevgilisi 

olmana rağmen senin evin ise işte 

bu!” dedim. ‘Üzülme Ömer! Onlar 

kral ben ise peygamberim; kölenin 

yediği gibi yerim, kölenin oturdu-

ğu gibi otururum; çünkü ben kul-

dan başka bir şey değilim’ dedi”14. 

“Hz. Peygamber’in Hayatı”
Dersi ‹çin Genel ‹lkeler

• İlk insan Âdem, insanlığın ilk 

ve asıl dini İslâm’dır. İnsanlık 

Adem ile, din İslâm ile baş-

lar. Dolayısıyla İslâm insanın 

doğal ve asıl dinidir. İnsanlı-

ğın içinde bulunduğu toplum 

organizasyonlarına ve zaman 

diliminin özel şartlarına göre 

İslâm’ın hukuk ve uygulamala-

rında değişmeler olmakla bir-

likte, temel ilkeleri Âdem’den 

itibaren hep aynı kalmıştır. 

İnsanın toplumsal gelişimine 

paralel gerçekleşen değişimin 

gelip dayandığı son nokta 

son resûl Hz. Muhammed’dir. 

Bu sürekliliğin ve asıl oluşun 

açığa çıkaracak bir yaklaşım 

içerisinde olmak gerekiyor. 

Öğrenciler diğer din ve ide-

olojileri, insanlığın ilk ve asıl 

dini olan İslâm’ın zamanla 

değişmiş, bozulmuş biçimleri 

olduğunu bilmelidirler. 

• Hz. Peygamber’in ve İslâm’ın 

bir “türedi” olmadığını ön 

plana çıkaran bir yaklaşım içe-

risinde olunmalıdır. Bu neden-

le Kur’ân merkezli peygam-

berler tarihine muhakkak yer 

verilmelidir. 

• Hz. Peygamber’in hayatını 

konu edinen ders kitapları 

hazırlanırken bu kitapların 

içinde yer alan bilgilerin men-

kıbelerden, abartılı haberler-

den, zayıf haberlerden, olağan 

üstülüklerden uzak olmasına 

özellikle dikkat etmelidir. 

Yoksa hiçbir şekilde örnek 

şahsiyet olamayacak bir pey-

gamber imajı oluşturulmuş 

olur. Geleneksel algıda Hz. 

Peygamber ruhen ve bedenen 

insan üstü vasıflarla donatıl-

mış, olağanüstü hayat yasamış 

bir peygamberdir. Bu anla-

yıştan beslenen bir yaklaşım 

doğru değildir. Öğrenci, ders 

kitabından hareketle hayatın 

içinde, insanlar için örnek 

bir şahsiyet görmelidir. Yoksa 

masal kahramanı gibi algılan-

maya başlanır.

• Hz. Muhammed’in hayatından 

hangi yönlere ağırlık verilece-

ği iyi belirlenmelidir. Hz. Pey-

gamber bir insan, lider, komu-

tan, eş, baba, komşu… olarak 

çok yönlüdür. Onun sadece 

bir yönüne büyüteç tutulması 

yanlış bir peygamber algısına 

yol açar. Örneğin peygamberi-

mizi sadece veya daha çok bir 

savaş peygamberi gibi göster-

mek böylesi bir yanlışlık ola-

caktır. Peygamberimizin ahlaki 

yönü; bir kul olarak Allah’la, 

eş olarak eşleriyle, baba olarak 

çocuklarıyla ve torunlarıyla, 

birey olarak diğer insanlarla 

olan ilişkilerinin niteliği ön 

plana çıkarılmalıdır. 

• Müslümanlar için Hz. 

Muhammed’in hayatını öğren-

mek daha çok dini boyutu 

olan bir durumdur. Öğrenci-

ler bu dersle duyuşsal davra-

nış kazanırken bilişsel davra-

nışlar da kazanması gerekir. 

Siyer dersini sadece duyuşsal 

yönüyle verirsek öğrencilerin 

çok yönlü gelişimine bu dersin 

fazla bir katkısı olmayacaktır. 

Muhtemelen bu dersler öğren-

cilerin masal dinlediği bir ders 

gibi olacaktır. Dersin böyle bir 

görüntü çizmesini engellemek 

için onların yorum, analiz, 

sentez v.b. zihinsel becerilerini 

geliştirecek bir şekilde sunul-

ması gerekir.

• Müslümanlar için peygambere 

itaatin Kur’ânî referansları ön 

plana çıkarılmalı, O’nu dinle-

menin, O’nu model almanın 

dini bir sorumluluk olduğu 

vurgulanırken, O’nun “en 

güzel örnek” olduğu özellikle 

ön plana çıkarılmalı, böylelikle 

öğrenciler O’na uyma sorum-
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luluğunun gerekçesini de kav-

ramaları sağlanmalıdır.

• Sünnet’in Kur’ân’ı doğru anla-

ma, dini açık ve anlaşılır hale 

getirme özellikleri açıklanma-

lıdır. Sünnet’in, Peygambe-

rin anlayış ve uygulamasıyla 

Kur’ân olduğu ve bu anlayış 

ve uygulamanın Allah katında 

kabul gördüğü açıklanmalıdır. 

• Sünnet ile hadis arasındaki 

farkın, hadis kültürünün her 

şeyiyle sünnet olmadığının 

açıklaması yapılmalıdır.

• Hz. Peygamber’in Allah’ın elçi-

si olarak kendisine uyulması 

zorunlu olduğu ancak onun 

aynı zamanda bir toplumun, 

bir çağın insanı olduğu, bir 

kültüre mensup olduğu, cin-

siyeti ile özel tercihleri oldu-

ğu açıklanarak, sünnetin dini 

tarafı ile özel tarafı arasındaki 

farka dikkat çekilmelidir.

• Hz. Peygamber’in sünneti-

nin sakal, sarık, cüppe, mis-

vak kullanmak, tirit yemek… 

olmadığı, bunların bir çağın ve 

toplumun mensubu sıfatıyla 

yaptığı şeyler olduğu izah edi-

lerek, O’nun sünnetinin ahlaki 

yönü ön plana çıkarılmalıdır.

• Ulaşım ve iletişim teknoloji-

nin gelişmesine paralel olarak 

günümüz dünyasında toplum-

lar arası ilişkiler yoğunlaşmış 

ve kolaylaşmıştır. Bu ilişkileri 

daha tutarlı ilişkilere döndüre-

bilmek için Peygamberimiz’in 

diğer dinlerden insanlar veya 

toplumlarla kurduğu ilişkileri 

öne çıkarmak dersin amaçları 

arasında olmalıdır. Başkalarıy-

la birlikte yaşama kültürünün 

gelişmesine ve güçlenmesine 

katkı sağlanmalıdır.

• “Hz. Peygamber’in Hayatı” 

dersi, konusuna göre tarihin 

birçok hadisesini içinde barın-

dırır. O dönemki sosyal ve 

kültürel hayattan bahsetmesi 

hasebiyle sosyal tarihe, askeri 

hadiselerden bahsetmesi nede-

niyle askeri tarihe, İslâm’ın 

gelişiminden bahsettiği için 

dinler tarihine, çoğunlukla 

Hz. Muhammed’in hayatından 

bahsettiği için özel tarihe girer. 

Bu açıdan bu dersin içerik 

olarak hangi disiplinle ilgili 

olduğunu tespit etmek önem 

arz etmektedir. Yukarıdaki 

bilgilerden hareketle siyerin 

daha çok tarihle ilgili oldu-

ğunu görmekteyiz. Siyer dersi 

için hazırlanacak programlar-

da, uygulanacak yöntemlerde, 

hazırlanacak ders kitaplarında 

bu noktanın dikkate alınması 

gereklidir. Buna bağlı olarak 

dersin öğrencilere sadece bilgi 

veren değil onlara bilişsel ve 

duyusal davranışlar kazandı-

ran bir alan haline gelmesi 

tarih öğretiminde uygulanan 

yeni yaklaşımların siyere uyar-

lanması ile sağlanabilir.

• “Hz. Peygamber’in Hayatı” 

ders kitabında ‘Peygamberi-

miz’, ‘Hz. Muhammed (s.a.v.)’ 

gibi peygamberi öven, sahip-

lenen ifadeler kullanılmalıdır. 

Bu durum bölüm başlıkları-

na da taşınmalıdır; Örneğin, 

Peygamberimiz’in hastalanma-

sı, Peygamberimiz’in Hz. Aişe 

ile evlenmesi, Hz. Muhammed 

(s.a.v.) doğumu… Çünkü Hz. 

Muhammed müslümanların 

nezdinde diğer tarih kahra-

manları gibi sıradan bir insan 

değildir. Onu öven, metheden 

kelimelerin kullanılması gere-

kir. Diğer taraftan bu dersi 

alan öğrencilerin İslâm dinini 

benimsemiş kişiler ve bu okul-

ların din eğitimi veren okul-

lar olduğu hesaba katıldığında 

peygamberle ilgili ifadelerin-

de bu çerçevede ele alınması 

gerekmektedir.

• “Hz. Peygamber’in Hayatı” 

ders kitabında, konu isimle-

rinde geçen kelime ve kav-

ramları siyerin kendine ait ter-

minoloji ile verilmelidir. Özel 

kelime ve kavramları Türkçe-

leştirmek veya Türkçeleştirip 

asıllarını parantez içinde ver-

mek doğru değildir. Örneğin 

Hacerü’l-Esved yerine siyah 

taş veya Siyah Taş (Hacerü’l-

Esved) doğru değildir. Bunlar 

artık özel isme/ıstılaha dönüş-

müştür. Dolayısıyla Hacerü’l-

Esved yerine Siyah Taş, İsra 

yerine Gece Yolculuğu, Hicret 

yerine Göç, Akabe görüşmeleri 

yerine Medinelilerle görüşme 

tanımlamaları/kullanımları 

doğru değildir. 

“Hz. Peygamber’in Hayatı” 
Dersinin ‹şleniş Yöntemi

Öğretmenlerin Eğitim ve 

Öğretimi: Mevcut Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi ders öğretmenlerinin 

hizmet içi eğitim seminerlerine 

alınıp, müfredat, dersin işleniş 

yöntem ve teknikleri konusun-

da bilgilendirilmesi son derece 

önemlidir. Öğretmenlerin kişisel 
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tecrübeleri veya anlayışları ders 

işleniş yönteminin ve tekniğinin 

belirlenmesinde esas olmamalıdır. 

Yoksa söz konusu öğretmenler 

kişisel anlayış ve inançlarına göre 

bir peygamber imajı oluşturacak 

ve öğrencilere bunu aktarmaya 

çalışacaklardır. 

“Hz. Peygamber’in Hayatı” 

dersinin daha verimli işlenebil-

mesi, amacına daha uygun bir 

öğretimin gerçekleşebilmesi için 

modern eğitim yöntem ve teknik-

lerinden yararlanmak önemlidir. 

Siyer dersleri bağlamında dikkate 

alınabilecek ve işlenen konuya 

göre tercih edildiğinde öğrenimi 

amacına daha uygun hale geti-

recek yöntem ve tekniklerin en 

önemlileri şu şekilde belirlene-

bilir:

Resimlerden Yararlanma: “Hz. 

Peygamber’in Hayatı” dersi, özü 

itibarıyla Tarih dersleri ile ortak 

yönleri olan bir ders olacaktır. Bu 

nedenle Tarih derslerinde kulla-

nılan ve tarih öğreniminin daha 

başarılı geçmesini sağlayan tek-

nikler “Hz. Peygamber’in Hayatı” 

dersi için de önemlidir. Bu açıdan 

ders işlenişi sırasında resimlerden 

yararlanmak işlenen konudaki 

coğrafyanın, olayın veya şahısla-

rın somutlaşmasına ve öğrencile-

rin konuyu daha iyi anlamalarına 

katkı sağlayacaktır. 

Tarih öğretimi genellik-

le uzun bir süre önce cereyan 

etmiş olayları soyut bir şekilde 

öğrencilere sunum seklinde oldu-

ğu için öğrencilerin anlama ve 

öğrenmede sıkıntılar yasamasına 

neden olmaktadır. Resimler geç-

mişi öğrencilerin gözünde basit 

ve anlaşılır bir hale getirilmesine 

yardımcı olur. Resimlerin tarih 

öğretimine yaptığı katkıların bir 

kısmı su şekilde sıralanabilir: 

• Tarihi olayları incelerken hayal 

gücünü kullanmaya yardımcı 

olur, 

• Öğrencinin geçmişteki olayları 

daha rahat tasvir etmesine yar-

dımcı olur,

• Zor kavramların öğrenilmesin-

den yardımcı olur, 

• Soyutu somutlaştırır 

• Motivasyonu arttırır, 

• Kalıcı öğrenme sağlar, 

• Tarihsel süreç içinde meydana 

gelen değişimi gösterir, 

Tarih derslerinde kullanıla-

cak resimlerin seçimi işlenecek 

ünite ve dersin hedefleri doğrul-

tusunda olmalıdır. Bu yöntem 

Hz. Muhammed’in resmi dışında 

kullanılabilecek bir yöntemdir. 

İslâm öncesi Mekke toplumunun 

resimleri, Savaşların geçtiği yerler, 

önemli mekânlar v.b. Bu yöntem 

sayesinde öğrencilere soyut kalan 

birçok olgu somut hale gelebilir. 

Dramadan Yararlanma: 

Drama, sosyal hayat içinde orta-

ya çıkabilecek çeşitli durumları, 

öğrencilerin oyuncu olarak katıl-

dıkları çeşitli sahneler içinde orta-

ya koymak ve dersi bunun üzeri-

ne bina etmek demektir. Drama 

yöntemi siyer dersinde çok kul-

lanılabilecek yöntemlerden biri-

sidir. “Hz Peygamber’in Hayatı” 

dersinde drama yapılabilecek bir-

çok konu mevcuttur. Devlet baş-

kanlarına gönderilen mektuplar, 

Müşriklerin Müslümanlara yaptığı 

eziyetler, İslâm öncesi Mekke top-

lumunun dini yaşantısı, İslâm’ın 

temel düsturlarını özetleyen Cafer 

bin Ebu Talib’in, Necaşi’ye yaptığı 

konuşma v.b. Bu yöntem “Hz. 

Peygamber’in Hayatı” dersini 

daha verimli hale getirecektir. Bu 

yöntemle öğrencilerin konuşma, 

düşünme, değerlendirme yetenek-

leri gelişir. Bu yöntemde yapma, 

söyleme vardır. Yapılan araştırma-

lar insanların kendilerinin yapıp 

söyledikleri bir şeyin %90’nı 

hatırladıklarını göstermiştir. Her 

derste uygulamak imkânsız olsa 

da dersler öğrenci açısından daha 

zevkli ve öğrencinin gelişimine 

katkı sağlar hale gelir. 

Drama tekniğinin “Hz. 

Peygamber’in Hayatı” derslerine 

sağlayacağı katkıları şu şekilde 

belirlemek mümkündür:

• Öğrenciler rol oynama içinde 

kendi duygu ve düşüncelerini 

daha rahat ifade etme imkânı 

bulabilirler. 

• Başkaları ile daha rahat ilişki 

kurma becerileri geliştirirler. 

• Öğrencilerin dinleme ve 

konuşma becerileri gelişir. 

• Tutum ve kavram geliştirme-

de, sosyal durumları analiz 

etmede, toplumsal problem-

lerin çeşitli boyutlarını görüp 

çözüm geliştirmede, liderlik ve 

yöneticilik özelliklerini ortaya 

çıkarmada yararlıdır. 

• Öğrencileri belli konularda 

araştırma yapmaya ve işbirliği 
içinde çalışmaya sevk eder. 

Örnek Olay Yöntemi: Örnek 

olay tekniği, belirli bir öğretim 

konusu ile ilgili gerçek hayat-

ta karşılaşılan problemlerin 

sınıf ortamında işleniş tarzıyla 

ilgilidir. Bu yöntem daha çok 
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kavrama ve üstündeki bilişsel 

davranışların kazandırılmasın-

da kullanılır. Örnek olay tek-

niğinde ele alınan konu neden-

nasıl-sonuç ilişkisi öncelene-

rek işlenir. Öğrencilerin konu 

ile ilgili bilgi, beceri ve tutum 

kazanması sağlanırken benzer 

olaylar karşısında daha hızlı ve 

etkin çözüm yolları bulmaları-

na yardımcı olması amaçlanır. 

Örnek olay bir durumla alakalıy-

sa, o olay hakkındaki düşünceler 

ve olayın gerçekleşmesiyle ilgi-

li görüşler gerekçeleriyle ortaya 

konur. Eğer örnek, bir problem 

ise, problemin sebepleri ve sonuç-

ları üzerinde öğrenciler görüş ve 

fikirlerini ortaya koyarlar. Bu yön-

temin öğrencilerin gelişimine sağ-

layacağı katkı mantıklı düşünme, 

tahlil yapma, karar verme yete-

neklerini geliştirir. 

Örnek Olay tekniğinin genel 

faydaları şu şekilde belirlenebilir: 

• Öğrencileri güncel hayatla yüz 

yüze getirir. 

• Bağımsız düşünme, orijinal 

fikir üretme ve bu fikri ortaya 

koyma ve tartımsa özelikle-

ri gelişir Öğrenciler, sorunla-

rı tartışarak çözme yeteneği 

geliştirirler.

• Öğrenciyi pasiflikten çıkararak 

etkin öğrenen haline getirir.

• Öğrencilerin görüş ve fikir-

lerini de sunmalarına olanak 

sağlar.

• Öğrencileri, problem çözme 

ve karar verme yaşantılarıyla 

karşı karşıya getirir.

• Öğrencilerin ilgi, güdü ve dik-

katlerini yüksek tutar.

• Tüm öğrencilerin tartışmalara 

katılması sağlanır.

“Hz. Peygamber’in Hayatı” 

öğretiminde kullanacağımız örnek 

olay materyalleri, İslâm Tarihi 

kitaplarından, siyer kitaplarından 

çok miktarda bulunabilir. Örneğin 

Uhud savaşı anlatılırken, öğrenci-

lerin savaşın sonucunu etkileyen 

durumu daha iyi anlamaları için 

bu savaşla ilgili bir olayı öğrenci-

lerin değerlendirilmesine sunul-

ması konunun daha iyi anlaşıl-

masını sağlayacaktır. Örnek olay 

seçiminde önemli olan belirlenen 

hedefe uygun olmasıdır. Uhud 

savaşının kaybedilmesinde okçu-

ların verilen emre itaat etmemele-

ri öğrencilere kavratılmak istenen 

hedefse bu konuyla ilgili örnek 

olay olarak verilebilir.

Hikâye Yöntemi: Eğitim ve 

öğretim açısından düşünüldüğün-

de hikâyeler öğrencilere bir takım 

ahlaki ilkeleri öğretmek veya top-

lumların sahip olduğu toplumsal 

ve kültürel değerlerin aktarılması 

için kullanılır. Hikâyelere daya-

lı öğretimden istenilen sonucu 

almak için hikâyeleri kullanan 

öğretmenlerin hikâyelerin kul-

lanımı tarih için faydaları nasıl 

kullanılacağını bilmeleri gerekir. 

Derslerde kullanılan hikâyeler 

yoluyla öğrencilere bilişsel ve 

duyuşsal yönden davranış deği-

şiklikleri kazandırılabilir. 

Hikâyelerin tarih eğitimine 

katkısının kısaca şöylece sırala-

nabilir:

• Öğrenciler kendi çağlarından 

farklı zamanda yasamış kişileri 

tanırlar. Olaylardan haberdar 

olurlar.

• Öğrencilerin geçmişe yönelik 

merakları artar.

• Hikâyeleri anlatan öğrencile-

rin, grup önünde konuşma 

becerileri gelişir.

• Ahlaki ve kültürel değerlerin 

yeni nesillere aktarılmasına 

yardımcı olur.

• Hikâyeler geçmişi günümüze 

getirir.

• Öğrencilerin okumaya ilgisini 

artırır.

• Uzak geçmişin daha kolay 

öğretilmesine katkı sağlar.

• Geçmişin birden fazla varyan-

tının olabileceğini öğretir.

• Tarihsel kelimelerin anlaşılma-

sını kolaylaştırır.

• Öğrenci ve öğretmen arasında 

tarihsel deneyimin paylaşılma-

sına zemin hazırlar.

Mevcut Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders öğret-
menlerinin hizmet içi eğitim seminerlerine alı-
nıp, müfredat, dersin işleniş yöntem ve teknikleri 
konusunda bilgilendirilmesi son derece önemlidir. 
Öğretmenlerin kişisel tecrübeleri veya anlayışları 
ders işleniş yönteminin ve tekniğinin belirlenmesin-
de esas olmamalıdır. Yoksa söz konusu öğretmenler 
kişisel anlayış ve inançlarına göre bir peygamber 
imajı oluşturacak ve öğrencilere bunu aktarmaya 
çalışacaklardır. 
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Hikâyeler yoluyla “Hz. 

Peygamber’in Hayatı” dersin-

de verilmek istenen bilişsel ve 

duyuşsal davranışlar daha rahat 

verilebilir. Çünkü siyer dersinde 

birçok bilişsel bilgi ve kazandırıl-

ması gereken duyuşsal davranış 

vardır. Öğrencilere ahlaki erdem-

ler bu yolla daha rahat verilebi-

lir. Mesela İslâm gelmeden önce 

Mekkelilerin yanlış inancının 

insanları ne kadar tehlikeli yollara 

götürdüğünü anlatmak için Hz. 

Ömer’in, “hayatımda bir olay var-

dır ki hatırladığımda ağlar; başka 

bir olayda vardır hatırladığımda 

gülerim” anısı hikâye şeklinde 

anlatıldığında yanlış inancın tehli-

kesi kavratılacak, öğrenciler yanlış 

inançlara karsı duyuşsal davra-

nış kazanacaktır. Siyer dersi için 

siyer ve İslâm tarihi kitapların-

dan birçok konulara uygun olarak 

hikâyeler bulunabilir

Bilgi Haritaları: Bilgi haritası, 

bir konuyla ilgili olan bilgilerin 

önemli veya kritik olanlarının bir 

tür özet şeklinde görsel olarak 

sunulmasıdır. Başka bir ifadeyle 

Bilgi haritası bir metindeki önemli 

bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki 

ilişkilerin şematik olarak görsel-

leştirilmesidir. Bilgi haritalarında 

hücre-bağ-hücre yapısı kullanıla-

rak metindeki bilgiler özetlenir. 

Hücrelerin içine önemli bilgiler 

yazılır, bağlar ise hücreler ara-

sındaki ilişkiyi gösterir. Metnin 

ana düşüncesi, temel kavramlar 

ve özellikleri, olgular ve örnekler 

hücre adı verilen kutucukların 

içine yazılır. Bağlar ise, hücreler 

içindeki bilgiler arasındaki ilişkiyi 

gösteren oklardır. Bilgi haritaları 

ile bir metindeki önemli bilgi ve 

kavramları, örnekleri ve bunla-

rın diğer kavramlarla olan ilişki-

sini ortaya koyar. Bilgi haritaları 

büyük bir birimindeki kavramla-

rın ilişkileri üzerine yoğunlaşır-

ken, bilgi haritaları bir metindeki 

bilgilerin arasındaki ilişkiyi derin-

lemesine inceler. 

Bilgi haritaları iki boyutlu 

grafik gösterimleridir. Bilgi hari-

tasının hazırlanmasında birçok 

teknik vardır. Ancak tüm teknik-

lerin ortak noktası temel fikirlerin 

ve bu fikirler arasındaki ilişkinin 

gösterilmesidir. Tarih konusun-

da savaşlar önemli bir yer tutar. 

Örneğin savaşlar bu yönteme göre 

şu şekilde gösterilir:

Taraflar-Neden-Sonuç

 Bu teknik “Hz. Peygamber’in 

Hayatı” dersinde savaşlar ve ant-

laşmalarda kullanılabilir. Bu yön-

tem öğrencilerin bilgileri siste-

matik hale getirmesine yardımcı 

olacaktır. Öğrenciler kazandırıl-

mak istenen bilgiler arasındaki 

ilişkiyi görürler. Dersin basında 

öğrencilerin dersle ilgili bilişsel 

yapı oluşturmalarını sağlar. Dersin 

sonunda kazanılan davranışların 

tekrarını sağlar.

Kavram Haritaları: Bireyin 

zihninde sahip olduğu bilgi 

birikiminin şekle dönüştürül-

mesine kavram haritaları denir. 

Kavramların birbiriyle ilişki-

si kavram haritasıyla gösterilir. 

Kavram haritası, insanların nasıl 

öğrendikleri ile anlamlı öğrenme 

konuları arasında köprü kuran 

bir öğrenme, öğretme stratejisidir. 

Bir kavram haritası daha geniş 

bir kavram başlığı altındaki kav-

ramların birbirleriyle ilişkilerini 

gösteren iki boyutlu bir şemadır. 

Kavramların öğrencinin zihnine 

girmesi için öğrencinin ön bilgisi-

nin yeterli olması ve etkin olarak 

kavramları ve o kavramlar ara-

sındaki ilişkileri düşünmesi de 

gereklidir.

Öğrenme öğrencilerin yaptık-

ları inşacı eylemdir. Öğrenciler 

aktif öğrenenlerdir. Öğretmenlerin 

görevi öğrencilerin bilgiyi özüm-

semelerini ve elde etmelerine yar-

dımcı olmaktır. Kavram haritaları 

da bu konuda öğrencilerin bilişsel 

öğrenmelerine katkı sağlamakta-

dır. Kavram haritasını oluşturan 

dört temel öğe vardır:

• Ana kavram

• İlişkili kavram

• Kavramlar arası ilişkiyi ifade 

eden kavramlar

• İlişki yönü
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Kavram Haritasının 

Hazırlanması: Kavram harita-

sı yapılacak konu belirlenmeli. 

Kavram haritaları öğretilirken 

tahtaya çizileceği gibi büyük bir 

kâğıda çizilerek duvara asılabilir. 

Ünite bitene kadar asılı kalabilir. 

Çünkü kavramlar ünitelerin özeti 

gibidir. Kavram Haritalarının fay-

daları şu şekilde ifade edilebilir:

• Öğrenmeyi gözle görülür 

biçimde arttırır.

• Faklı öğrenme şekillerine ve 

öğrenciler arasındaki diğer 

bireysel faklılıklara hitap eder.

• Pek çok değişik konu, öğretim 

aşaması ve not seviyesi için 

uygundur.

• Öğrenilmesi, öğretilmesi ve 

kullanılması kolaydır.

• Kapsam temellidir.

• Kapsam oluşturulması ve 

bütünleştirilmesinin değerlen-

dirilmesinde kolaylıkla kulla-

nılabilir.

• Kavram haritaları, öğrenci 

merkezli, öğrenci aktif yön-

temlerdir ve öğrenciyle öğret-

men tartışarak bir haritayı 

oluşturduklarında öğretmen 

öğrenci etkileşimini teşvik 

eder.

• Kavramlar arasındaki doğru-

sal ilişkileri tanımlanmalarına 

yararlı bir alternatif oluşturu-

lur.

• Bir sistem içindeki iliş-

kileri göstermesinde 

yararlı alternatiflerdir.

Öğrenciler okul yılları süre-

since, kavram haritaları oluş-

turmayı öğrendikçe kavramları 

ayrı ayrı ve kopuk düşünmek-

ten çok, kavramlar arasında 

bağlantılar kurmaya alışacak-

lardır. Bir kavramı öğrendikçe 

yeniden pek çok harita düzen-

lemek için istekli olacaklardır. 

Öğrenciler kavram haritaları 

oluşturmaya devam ettikçe 

bilgileri organize etme ve kav-

ramları, sentezlerle birleştirme 

konusunda yetenekleri de geli-

şecektir.

Tarih derslerinde ise kav-

ram haritalarını dönemin siyasi, 

askeri, ekonomik durumları gös-

termek için kullanılabilir. “Hz. 

Peygamber’in Hayatı” dersinde 

Mekke döneminin önemli olay-

ları, Medine dönemindeki önemli 

olaylar, İslâm öncesi Mekke toplu-

munun yapısı, Mekkelilerle yapı-

lan savaşlar v.b. konular kavram 

haritasıyla gösterilebilir.

Sonuç

Gömleğin ilk düğmesi çok 

önemlidir; o yanlış iliklenir-

se diğer tüm düğmeler yanlış 

iliklenir. İman, akıl, hayat tarzı 

“gömleğinin” düğmeleri de böy-

ledir; ilk adım yanlış atıldı mı, ilk 

düğme yanlış iliklendi mi, geri-

si hep yanlış gider. Bu durum, 

insanları karanlıklardan aydınlık-

lara çıkarmanın ismi olan İslâm’ın 

kutlu elçisini doğru anlama ve 

değerlendirmeyle de doğrudan 

ilgilidir. Konu modellik açısın-

dan değerlendirilecek olursa; bir 

kez elçi yanlış konumlandırılınca, 

İslâm’ı anlamanın, hayatı en güzel 

ve doğru şekilde inşa etmenin 

imkânı kaybedilir. O halde din 

gömleğinin ilk düğmesi doğru 

iliklenmelidir. İlk düğme ise, o 

kutlu elçiyi öncelikle bir insan 

olarak görmekten geçiyor. O bir 

insan olarak tüm insanlara örnek 

alınacak model kılınmıştır. O 

bir insan olduğu için, diğer tüm 

insanların hallerinden ve dille-

rinden anlamış ve onun hali ve 

dili diğer tüm insanlar tarafından 

anlaşılır olmuştur. Bunu ise olan-

ca açıklığıyla tüm risalet sürecinde 

görmek mümkündür. 

Resûlüllah’ı örnek almak, 

onun insan olduğunu unutma-

maktan geçer. İnsani boyutunu ön 

plana çıkarmak ve onu yakından 

tanımak tüm müslümanlar için 

son derece önemlidir. Bu nedenle, 

burada onun insan oluşuyla ilgili 

özelliklere; bir lider, bir baba, bir 

dede, bir arkadaş olarak sahip 

olduğu özelliklere dikkat çekmek 

son derece önemli ve anlamlıdır. 

Çünkü “gömleğin ilk düğmesi” 

ancak böylelikle doğru iliklene-

bilir. 
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M adison, Wisconsin’de bağı-

ra çağıra yürüyen binler-

ce kişilik kızgın kalabalığı görse-

niz, bir baraj yıkılıyor sanırsınız. 

Wisconsin’in Çay Partili yeni vali-

si kamusal eğitimden kurtulma ve 

öğretmenlerin ve diğer kamu çalı-

şanlarının sendikalarını zayıflatma 

amaçlı iki partinin sahip çıktığı 

bir ajandayı uygulamaya başladı. 

Onun “bütçe toparlama fatura-

sı” -kamu çalışanları sendikaları-

na, okullara ve düşük gelirlilerin 

sağlık güvencelerine yönelik bir 

saldırı niteliğindeki- Madison’dan 

devlet okulu öğretmenlerinin bir 

yürüyüşüyle başlayan anlık, kala-

balık, kararlı bir direnişle karşı-

landı.

Üç hafta boyunca binlerce 

öğretmen, sosyal hizmetli, itfai-

yeci ve her alandan kamusal ve 

özel sektör çalışanı eyaletin tama-

mında gösteriler düzenlediler ve 

eyaletin başkentine doğru yola 

çıkacak otobüslere doluştular. 

Protestocular iki haftadan uzun 

süre boyunca başkent belediyesini 

işgal ettiler. Gösterilerden ikisine 

yüz binden fazla kişinin katıldığı 

ileri sürüldü. Çok sayıda pankart 

vardı: “Walker’ı Unutma”, “Bunu 

okuyabiliyorsan öğretmenlere 

borcun var demektir”, “İşçilerle 

Savaşmaktan Vazgeç.” Bunların 

yanı sıra şuna benzer pankartlar 

da vardı: “Bu Bir Sınıf Savaşıdır” 

ve “Şirket Açgözlülüğüne Son”. 

Valinin sendika düşmanı yasasının 

kabul edilmesinin ardından 11 

Mart’taki yürüyüşe katılan genç 

bir kadının taşıdığı dövizde şöyle 

yazıyordu: “Gündüz Öğretmen 

Gece Özgürlük Savaşçısı”.

Mart 2011’de ben bunu yazar-

ken uyuyan bir dev uykusun-

dan uyanmak üzereydi. ABD’nin 

kalabalık işçi sınıfı darbe üstüne 

darbe almış, hak kayıpları ve işten 

atılmalar birbirini izlemişti, otuz 

yıldır ücretler yerinde sayıyordu 

ve iki savaş için trilyonlarca dolar 

harcanmıştı. Büyük Bunalım’dan 

bu yanan görülen en büyük kapi-

talist kriz en büyük bankalara 

ve yatırım şirketlerine bir trilyon 

dolar destek verilmesine neden 

olmuştu. On milyon eve bankalar 

tarafından el konmuş ve resmi 

işsizlik oranı yüzde ona fırlamıştı. 

Kapsamlı bir yapısal düzenleme 

süreci Wall Street’in yarattığı kri-

zin faturasını işçi sınıfına ve orta 

sınıflara ödetmek için yürürlük-

teydi. Ne var ki, eyalet düzeyinde 

iktisadi önlemler dayatma girişimi 

bu defa halka çok gelmiş ola-

bilir. Kamu çalışanlarına yönelik 

saldırılar ve kamu varlıklarının 

-okullardan, belediye tesislerine, 

köprülere ve yollara kadar- satışı 

ağır gelmiş olabilir. İşte bu bardağı 

taşıran son damla olmuştur.

Bir miktar farklı taktiklerle olsa 

da hem Cumhuriyetçiler hem de 

Demokratlar Wall Street partileri 

olarak eyaletin mali kriziyle başa 

çıkmak için önlemleri işçi sınıfı-

na dayatmayı amaçlıyorlar. Amaç, 

yerel programların ve kamu hiz-

metlerinin bitirilmesi ve bu süreç-

te öğretmen sendikaları öncelikli 

hedef haline geliyor. Öğretmenler 

için performansa dayalı ödeme 

ve sendika “esnekliği” Obama 

yönetiminin eğitim programı-

nın bir eseridir. Bu perspektife 

göre, uzlaşmacı sendika yetkilileri 

öğretmenleri ve diğer kamu çalı-

şanlarını kesintileri “gönüllü bir 

şekilde” kabullenmeye yönlendir-

menin bir aracıdır. Bu yaklaşım, 

öğretmen ve diğer kamu sendika-

larının var olma hakkını bu sen-

dikalar ücretlerde ve yan ödeme-

lerde kesinti pazarlığını sessizce 

halledebilmenin bir aracı olduğu 

için savunan bir Wisconsin kamu 

yetkilisi tarafından dile getirilmiş-

tir. Ne var ki bazı ideolojik tavırlı 

Cumhuriyetçi yöneticiler eğitim 

bütçesinde ciddi kesintiler yap-

mak ve öğretmen sendikaları ile 

örgütlü emeği tamamen bitirmek 

için daha ileri gitmek istemekte-

Eğitimde Neoliberal Yeniden Yapılandırma

Mevcut Krizin Tehlikeleri ve
Sunduğu Fırsatlar
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dirler. Bu, krizin bedelini işçilere 

ödetme girişimine karşı örgüt-

lü işçi sınıfı direnişini saf dışı 

bırakacak ve Demokrat Parti’ye 

verilen önemli bir desteği de biti-

recektir. 

Wisconsin’de Çay Partisi’nin 

ajandasına verilen sendika tepki-

leri birbirlerinden farklıydı. Kendi 

rakamlarına göre Wisconsinli 

öğretmenlerin kazançlarının 

son on yılda yüzde 2.3 düşmüş 

olmasına karşın (1), Wisconsin 

Eğitim Kurumu Meclisi liderle-

ri ve başka sendikalar Walker’ın 

finansal kesinti talebine en baştan 

tepki gösterdiler. Sendika aidat-

larının toplanması ve çocukların 

öğrenim koşullarını etkileyen sınıf 

mevcudu gibi çalışma koşulları 

üzerine kolektif pazarlık hakkı 

gibi konuları tartışmayı reddetti-

ler. Sloganları şöyleydi: “Bunun 

parayla değil, haklarımızla (kolek-

tif pazarlık hakkı) ilgisi var.” Başta 

Wisconsin’deki Güney Merkez 

Emek Federasyonu ile Ulusal 

Hemşireler Birliği olmak üzere 

diğer emek örgütleri suçu Wall 

Street’e attılar ve şirket vergileriy-

le ilgili yasal boşlukları kapatma 

çağrısında bulundular. Hemşireler 

sendikası şöyle dedi: “Federal 

hükümetin, eyalet hükümetleri-

nin ve yerel belediyelerin bütçe 

krizini ve resesyonu çalışanlar 

yaratmadı, bu yüzden herhan-

gi bir kesinti süreci de olmaya-

cak.”(2)

Önümüzde sonu görünmeyen 

uzun ve karmaşık bir yol var. 

Fakat zenginlerin işçi sınıfına karşı 

yürüttüğü sınıf savaşında en ön 

sırada eğitim var. Kamusal eğiti-

me, öğretmenlere ve sendikalarına 

karşı yürütülen saldırılar küresel 

kapitalist ekonominin neoliberal 

yeniden yapılandırılmasının par-

çası olarak son otuz yıldır sürüyor 

ama kapitalizmin bugünkü krizi 

bu saldırıyı daha da derinleştirdi. 

(3) Toplumsal siyasetin neoliberal-

leştirilmesinde ve kentlerin neoli-

beral siyasal iktisadında eğitim 

başta gelen bir sektöre dönüştü. 

Bu politikalara direniş sınıflarda, 

okullarda ve veliler ve öğrencilerle 

işbirliği halindeki eğitim aktivist-

lerinin büyüyen hareketi içerisin-

de yaygınlaştı. İktidardakiler için 

eğitim emek gücünün toplumsal 

yeniden üretiminde ve toplum-

sal düzenin ideolojik olarak meş-

rulaştırılmasında başrolü oynar. 

Eğitimi bunun tersine toplumda-

ki demokratik katılımı ve insan 

özgürleşmesini güçlendirmenin 

bir yolu olarak görenler daima bu 

hedeflerin peşinde koşmuşlardır. 

Demokratik, kapsayıcı, özgürleş-

tirici eğitim için savaşan renkli, 

kadın, işçi, eğitimci ve toplum 

hareketlerinin zengin bir geçmi-

şi vardır. Kriz ve öğretmenlerle 

kamusal eğitime yönelik saldırılar 

kamusal eğitim hakkı ve eğitimin 

toplumdaki rolü üzerine tartışma-

ları alevlendirmektedir. 

Bu makalede eğitimi yeniden 

yapılandırmayı hedefleyen neoli-

beral projeyi, özellikle onun neo-

liberal kentsel gelişimle ilişkisini 

ve ona olan tepkileri dillendirece-

ğim. Özelleştirmenin ve kamusal 

eğitimde tasarruf önlemlerinin ve 

bunların toplumsal yeniden üre-

timdeki rolünün anlamlarını ele 

alacağım. Bu krizin bir tehlike 

ama aynı zamanda sadece kamu-

sal eğitimi savunmak için değil 

onu insan özgürleşmesine dayalı 

yeni bir toplumsal düzen mücade-

lesinin bir parçası olarak yeniden 

şekillendirmek için de bir fırsat 

olduğunu ortaya koyacağım.

Kamusal Eğitimin Neoliberal 
Yeniden Yapılandırılması

Başkan Obama eski Şikago 

Kamu Okulları Müdürü Arne 

Duncan’ı 2008 yılında Eğitim 

Bakanlığı’nın başına getirerek son 

yirmi yıldır devam eden bir neoli-

beral eğitim programını hızlandır-

ma niyetini belli etmiş oldu. Bu 

ajanda, okul sistemlerinde eğitim 

piyasalarını genişletmeyi ve piya-

sa ilkelerini uygulamayı gerek-

tiriyor. “Başarısız” kamu okulla-

rını kapatarak ve onları şirket 

benzeri “devir” organizasyonlarına 

vererek, okul “seçimini” ve kişiler 

Protestocular iki haftadan uzun süre boyunca başkent 
belediyesini işgal ettiler. Gösterilerden ikisine yüz 
binden fazla kişinin katıldığı ileri sürüldü. Çok sayıda 
pankart vardı: “Walker’ı Unutma”, “Bunu okuyabili-
yorsan öğretmenlere borcun var demektir”, “İşçilerle 
Savaşmaktan Vazgeç.” Bunların yanı sıra şuna benzer 
pankartlar da vardı: “Bu Bir Sınıf Savaşıdır” ve “Şirket 
Açgözlülüğüne Son”. Valinin sendika düşmanı yasası-
nın kabul edilmesinin ardından 11 Mart’taki yürüyüşe 
katılan genç bir kadının taşıdığı dövizde şöyle yazı-
yordu: “Gündüz Öğretmen Gece Özgürlük Savaşçısı”.
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tarafından idare edilen fakat kamu 

tarafından finanse edilen bağımsız 

okullara doğru esneterek, öğret-

men sendikalarını zayıflatarak ve 

yukarıdan aşağıya denetimi ve 

okullar, sınıflar ve öğretmenler 

üzerinde performansa dayalı teş-

vikleri (örneğin öğrencilerin sınav 

sonuçlarına dayalı ücret sistemi) 

güçlendirerek okullar üzerindeki 

belediye kontrolünü artırmakta-

dır. Bu ajandayı hayata geçirmek 

için Obama yönetimi nakit sıkın-

tısı çeken eyaletlere okul sistemle-

rini “elden geçirmeleri” için 4.35 

milyar dolar federal teşvik sağla-

mıştır. Bu “Zirveye Kadar Yarış” 

fonları için rekabette eğitim piya-

salarını canlandırmak için yasalar 

çıkaran eyaletler öne çıkmıştır.

ABD hükümeti kaynaklı olsa 

da, Zirveye Kadar Yarış progra-

mı aslında tüm varoluş biçim-

lerinin metalaştırılmasına dönük 

küresel bir eğilimin bir parçası-

dır. Mülksüzleştirme ve ticaretin 

liberalleşmesi ile açılan yeni bir 

birikim dönemi diğer kamu sek-

törleriyle birlikte eğitim alanını da 

sermaye birikimine ve özellikle de 

çevre ülkelerdeki (Latin Amerika, 

Asya’nın belli bölgeleri, Afrika 

gibi) eğitim sektörlerinin canlan-

masına neden olmuştur. Hizmet 

Ticareti Küresel Sözleşmesi’ne 

göre eğitim ve eğitim hizmetle-

ri tümüyle küresel ticarete açık-

tır. (4) Sonuç, ilkokuldan liseye 

kadar okullaşmanın küresel çapta 

piyasalaşması olmuştur. Okullar, 

eğitim yönetimi kurumları, özel 

dershaneler, öğretmen eğitimle-

ri, sınavlar, çevrimiçi sınıflar ve 

marka üniversitelerin şubeleri 

bugün küresel eğitim piyasasının 

parçasıdır. Eğitim piyasaları kapi-

talizmin yapısal kriziyle başa çık-

mak için kamu sektörünü serma-

ye birikimine açan neoliberal stra-

tejinin bir yüzüdür. Eğitimdeki 

2 buçuk trilyon dolarlık küresel 

piyasa sermaye yatırımı için zen-

gin yeni bir sahadır. (5)

ABD’de bağımsız okullar eği-

timi metalaştırmanın ve piyasa-

laştırmanın bir aracıdır. Bağımsız 

okullar kamu tarafından finan-

se edilmekte fakat özel olarak 

yönetilmektedir. Bunlar demok-

ratik yönetişimi saf dışı bırakır ve 

kâr amacı gütmeyen örgütler ya 

da öğretmen veya veli grupların-

ca yönetiliyor olsalar bile piyasa 

bağımsız okul idaresi organizas-

yonlarının sayısını artırmayı veya 

okulları ya da eğitim programlarını 

işletmek için ücret talep eden kâr 

amaçlı eğitim idaresi organizas-

yonlarını teşvik eder. (6) Örneğin 

kâr amaçlı çokuluslu idari orga-

nizasyon EdisonLearning ABD’de 

yirmi beş eyalette, İngiltere’de ve 

Dubai’de yaklaşık bir buçuk mil-

yon öğrenciye hizmet verdiğini 

iddia etmektedir. (7)

ABD’deki kamusal eğitimi çev-

relemiş piyasa mekanizmaları ve iş 

idaresi söylemleri ve uygulamaları 

tüm dünyadaki öğretmenlerin ve 

öğrencilerin çok iyi bildiği şeyler-

dir. Küresel çapta, ülkeler “insan 

sermayesinin” gelişimi adına 

öğrencileri yeni çalışma biçimleri-

ne ve emek ilişkilerine hazırlamak 

için eğitim sistemlerini yeniden 

yapılandırmaktadır. (8) Bu poli-

tika ajandası Dünya Bankası, IMF 

ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü tarafından dayatılmakta-

dır. Amaçlar ve performans hedef-

leri gündelik şeylere dönüşmüş 

ve sınavlar müfredatı ve öğretimi 

bu hedeflere etkin ve etkili bir 

şekilde ulaşmanın bir yolu haline 

getirmiştir.

ABD’de eğitimin neoliberal 

yeniden yapılandırılması fazlasıy-

la ırksal boyuttadır. Bu yeniden 

yapılandırma kamu okullarının 

kapatıldığı ya da özelleştirildiği, 

standart sınavlara hazırlayacak 

asgari bir müfredatın hâkim oldu-

ğu Afro-Amerikalı, Latin ve diğer 

renkli toplumlarda uygulanmakta-

dır. Irka dönük kültürel siyaset bu 

uzlaşı için uzlaşı sağlamanın bir 

yoludur. Stephen Haymes’in dile 

getirdiği gibi, “ ‘kamusal’ ve ‘özel’ 

kavramları ırksallaştırılmış meta-

forlardır. Özel kavramı, ‘iyi’ ve 

‘güzel’ olmakla, kamusal kavramı 

ise ‘kötü’ ve ‘siyah’ olmakla özdeş-

leştirilmiştir.” (9) Kamu okulla-

rına yatırım yapmamak, onları 

kapatmak ve Afro-Amerikan ile 

Latin toplumlarında özel işletmeli 

bağımsız okullara açmak bu top-

lumları ve onların kamu kurumla-

rına bulaştırılan ırkçı bir söyleme 

eşlik etmektedir. Ne var ki, “başa-

rısız” okullar Afro-Amerikalıların, 

Latinlerin ve Yerli Amerikalıların 

yaşadıkları eğitsel, ekonomik ve 

toplumsal eşitsizlikler mirasının 

bir ürünüdür. (10) Bu toplum-

lara hizmet veren okullar sürekli 

olarak içlerinde fon, müfredat, 

eğitsel kaynak, tesis ve deneyimli 

öğretmen eşitsizliğinin de oldu-

ğu dengesiz öğrenme koşullarıyla 

yüzleşmektedir. Aşırı denetimler, 

bu müfredatı sınav hazırlığı ile 

kısıtlayarak bu eşitsizlikleri daha 

da katmerlemektedir. (11)

Kamusal eğitimin neolibe-

ralleşmesi eğitimin amacını ve 

okulda öğretme, öğrenme ve 

katılımın ne anlama geldiğini 

yeniden tanımlayarak Margaret 

Thatcher’ın meşhur sözleriyle 

“ruhu değiştirme”nin ideolojik 

bir aracıdır. Eğitimin demokratik 

amaçları ile işgücünün ihtiyaçları-
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na hizmet eden eğitim arasındaki 

farkların uzun bir geçmişi vardır. 

Ancak neoliberal evrede öğretim 

standart sınavlarla ve performans 

değerlendirmeleriyle götürü-

lür; müdürler patron müfettişler 

CEO’dur; öğrenme, öğretmen-

lerin, öğrencilerin ve velilerin 

“başarısızlık”tan sorumlu tutul-

duğu sınav sonuçları ile eşdeğer 

tutulur. Normalde bir kamu hiz-

meti olarak görülen eğitim kişinin 

emek piyasasında daha iyi rekabet 

edebilmesi için “değer kazanma-

sı” uğruna çocuğuna yaptığı bir 

yatırıma, özel bir metaya dönüş-

türülmüştür. Artık bireysel ve top-

lumsal gelişimi sağlama hedefinin 

bir parçası olarak değil, sadece 

diğerlerinin üzerine çıkmanın bir 

aracı olarak görülür. Yerel okul-

lardaki demokratik katılım eğitim 

müşterilerinin bireysel “güçlendi-

rilmesi” şeklinde yeniden tanım-

lanmıştır -bir dizi bağımsız ve 

özel okulda veliler kendilerine 

yer kapmak için kapışmaktadır-

lar-. Şikago’da on iki bin veli ve 

öğrenci Şikago Kamu Okullarının 

düzenlediği 2010 “Lise Fuarı”na 

katılmıştır, altı bini ise bağımsız 

okulların ve farklı okul seçenek-

lerinin sergilendiği “Yeni Okullar 

Fuarı”na katılmıştır. Bu neoliberal 

değişimin siyasal anlamı okulların 

ötesine geçerek özellikle kentlerde 

kamu sektörünü piyasalaştırmayı 

meşrulaştırmaya ve piyasa ide-

olojilerini gündelik hayata zerk 

etmeye kadar varmıştır.

New Orleans-Trajediyi
Kutlamak (12)

Sosyal refah ve kamu kurum-

ları hiçbir yerde kasırga yaralısı 

New Orleans’taki kadar gerileme-

di. George Lipsitz’in sözleriyle, 

Katrina kasırgası sonrası “şirket-

lerin yoksulların talihsizliklerin-

den kâr elde etmeleri için legal 

bir yağma” süreci yaşandı. (13) 

Devlet, yerel ve ulusal sermaye ve 

neoliberal düşünce kuruluşlarıy-

la el ele, her alanda Katrina’nın 

yarattığı kaostan ve düşük gelir-

li Afro-Amerikalıların şehir dışı-

na göçünden faydalanarak kamu 

okullarını dağıtma yoluna gitti. Bu, 

düşük gelirli Afro-Amerikalıları 

şehir dışına toptan göndermek 

için atılmış stratejik bir adımdı. 

Halkın ne dönecek bir evleri ne de 

okulları vardı. Ağustos 2005’teki 

Katrina felaketinden önce New 

Orleans kamu okullarında altmış 

üç bin öğrenci vardı; bu rakam 

2008’in sonbaharında yirmi dört 

bin öğrenciye düşmüştü.(14) 

Kasırgadan birkaç hafta sonra 

Louisiana eyaleti yüzden fazla 

okulu devraldı ve mükelleflerin 

yüzlerce milyon dolarını bu okul-

ları işletmeleri için özel kuruluşla-

ra aktarmaya başladı. Eyalet, dört 

bin beş yüz devlet okulu öğretme-

nini işten çıkardı, şehrin en güçlü 

siyah öğretmenler sendikasını 

kapattı ve okul sisteminin idari 

altyapısını yıktı. (15) Sağ kanat 

kuruluşlar hızla ödeme talebinde 

bulunan raporlar yayımladılar ve 

Başkan Bush K-12 öğrencileri için 

1.9 milyar dolar önerdi ve ülkenin 

her yerindeki okullarda kullanıl-

mak üzere 488 milyon dolarlık 

bir ödeme emri çıkarttı. Urban 

Institute tarafından yayımlanan 

çarpıcı bir rapor, New Orleans’ı 

kamu okulları sistemini ödeme 

emirleri ve bağımsız okullar ara-

cılığıyla merkezsizleştirme ve 

özelleştirme için büyük bir fırsat 

olarak gösterdi. (16) Kasırganın 

kenti yıkmasının üzerinden bir ay 

geçmeden ABD Eğitim Bakanlığı 

Louisiana eyaletine mevcut 

bağımsız okulları yeniden açması 

ve yenilerine de izin vermesi için 

20.9 milyon dolar gönderdi ve 

dokuz ay sonra da bakanlık eyale-

te çoğunluğu New Orleans’ta ola-

cak biçimde yeni bağımsız okullar 

için 23.9 milyon dolar daha tah-

sis etti. Katrina’dan önce şehirde 

beş bağımsız okul vardı. Kasırga 

sonrası eyalet yönetimi okulla-

rın çoğunu devraldı ve bağımsız 

okullar için serbest bir bölge ola-

cak İyileştirilmiş Okul Bölgesi’ni 

kurdu. New Orleans’ta 2006-

2007 arasında açılan elli beş okul-

dan otuz ikisi bağımsız okullardı. 

(17) 2010’da New Orleans’taki 

seksen sekiz okulun altmış biri 

bir dizi işletmeci tarafından yöne-

tilen bağımsız okullardı. (18) 

Piyasa yanlısı Fordham Vakfı New 

Orleans’ı bağımsız okul genişle-

mesi için ABD’nin en uygun şehri 

ilan etti. (19). Tüm bunlar Urban 

Institute gibi düşünce kuruluş-

ları tarafından yönlendirilen ve 

Gates Vakfı gibi şirket vakıfların-

ca desteklenen hükümetin işiy-

di. Dışlananlar ise birçoğu hali 

hazırda dönmeyi imkânsız kılan 

yeniden kalkınma politikaları 

nedeniyle şehirden uzaklaştırıl-

mış Afro-Amerikan işçiler, Latin 

veliler, öğrenciler, öğretmenler ve 

mahallelilerdi. (20)

New Orleans okullarının kasır-

ga öncesi kötü durumda olduk-

larını inkâr etmek de zordur. 

1997’de okullara öğrenci başına 

ayrılan para ulusal çapta az destek 

verilen mahallelerin ortalamasın-

dan yüzde 16 düşüktü. (21) New 

Orleans’ın durumu 1980’lerde 

şehirlere ayrılan federal fonlar-

daki kesintilerle başlayan, özel 

girişim, turizm ve emlak yatı-

rımcılığını özendiren girişimci bir 
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kent yönetişimi modeline dönüş-

le devam eden uzun vadeli bir 

varoş bölgelerine düşük yatırım 

politikasını yansıtmaktadır. (22) 

Bugün New Orleans’taki bağımsız 

okullar “yeniden canlandırılmış” 

(soylulaştırılmış) daha beyaz bir 

New Orleans’ta “uygun iş iklimi” 

yaratma çabalarının bir parçasıdır.

Şikago-Düşük Yatırım, 
Özelleştirme ve Soylulaştırma

Şikago, kentsel okul bölgele-

rinde baş gösteren düşük yatı-

rım ve özelleştirme mantığının bir 

başka örneğidir. (23) Şikago’nun 

Rönesans 2010 eğitim planı eyalet 

yönetimi ve şehirdeki güçlü ticari 

ve finansal çevrelerin organizas-

yonu olan Şikago Ticaret Kulübü 

ortaklığıyla hayata geçirildi. Hedef 

kamu okullarını kapatmak ve 

bağımsız okulları artırmaktı. Bu, 

daha sonra “Şikago Mucizesi” pro-

pagandasıyla cilalanan ulusal bir 

modele dönüştü. Afro-Amerikan 

mahallelerinde belediyenin atadığı 

okul idareleri okulları düşük başa-

rı bahanesiyle kapattılar. Özellikle 

soylulaştırılan Latin mahalle-

lerindeki başka okullar da aksi 

yöndeki kanıtlara karşın yetersiz 

mevcut bahanesiyle kapatıldılar. 

Okul idareleri mahalle okulları-

nın yerine bağımsız okullar ya da 

birçok mahalle sakininin devam 

edemeyeceği seçme öğrenciler 

kabul eden okullar açtılar. Okul 

kapatmalar, beraberinde çocuk-

ların başka mahallelerdeki okul-

lara naklini getirdiği için şiddet 

olaylarında artış ve mahallelerde 

huzursuzluklar baş gösterdi. (24) 

Dahası, Rönesans 2010 programı 

birçok öğrenci için eğitsel fırsatla-

rı artırmak şöyle dursun, yerinden 

edilen öğrencilerin yüzde sekseni 

kapatılan okullardan daha iyileri-

ne kavuşmadılar. (25)

Bu politika toplumlar içindeki 

yerleşik okulları kapatarak daha 

fazla yatırımsızlığa yol açmak-

tadır. Soylulaştırılan bölgelerde 

mahalle okullarını kapatmak ve 

onların yerine orta sınıfa özgü 

okullar getirmek işçi sınıfı aile-

lerinin yersiz yurtsuzlaşması-

na katkıda bulunmaktadır. New 

Orleans gibi, Şikago da, eğitsel 

siyaset ile neoliberal kentsel geliş-

menin iç içe geçtiği yerlere bir 

örnektir. Emlak sektöründeki 

gelişme, kentsel ekonomilerin bir 

sacayağıdır ve yatırımsız bölge-

lerde elit, seçici kamu okulları 

ya da imtiyazlı bağımsız okul-

lar açmak için mahalle okullarını 

kapatmak kentsel uzamın neoli-

beral yapılandırılmasının bir par-

çasıdır. (26) Eğitim politikası ile 

emlak gelişiminin oluşturduğu bu 

boğum noktası sermayenin uzam-

sal mantığı içerisine yerleşmiştir, 

üretim tesislerinin fiziki konumu, 

kentlerin inşa edilmiş çevresi ve 

tüketim mekânları sermaye biriki-

mine “yeni bir konumsal bağlantı 

noktası” sağlamak için değersiz-

leştirilmiş ve özenle yeniden inşa 

edilmiştir. (27) Yatırımdan yok-

sun, düşük gelirli diğer mahal-

lelerde kaynak yoksunu ve can 

çekişen kamu okullarına devam 

eden öğrenciler bağımsız okulla-

rın, özellikle de bu bölgeleri göz-

lerine kestirmiş büyük bağımsız 

okul zincirlerinin hazır ve nazır 

tüketici havuzudur.

Buna tepki olarak; veliler, 

öğretmenler ve öğrenciler okul 

kapatmalara ve piyasa içi çözüm-

lere karşı çıkmakta ve kamu okul-

larının geliştirilmesi ve kaynak-

ların artırılması için demokratik 

katılım ve toplum eksenli çözüm-

ler talep etmektedirler. 2010 son-

baharında Şikago’da Meksikalı 

göçmen bir toplum içindeki bir 

ilkokulda veliler okul yönetimini 

bir okul kütüphanesi yapmaya 

zorlamak için okul bahçesinde 

kırk üç günlük bir işgal gerçek-

leştirdiler. 2001’de başka bir 

Meksikalı işçi sınıfı mahallesinde 

veliler okul idaresinin okul için 

ayrılmış fonları kentin soylulaştı-

rılan alanlarında seçilmiş öğrenci-

lerin okuyacağı iki lisenin yapımı 

için harcayınca yeni bir lise yapıl-

ması için on dokuz günlük bir 

açlık grevine girişmek zorunda 

kaldılar. Her iki eylemi de bele-

diyenin atadığı eğitim idarecileri 

ile yıllarca sürdürülen çekişmeler 

izledi ama nafile. Neoliberal poli-

tikalara karşı örgütlü direniş bazı 

okulların kapanmasını önledi ve 

daha anlamlısı, ülkenin üçüncü 

büyük öğretmenler sendikası olan 

Şikago Öğretmenler Sendikası’nın 

liderliğini alacak olan ilerici bir 

kadro yarattı.

Neoliberal Eğitim Siyasetindeki 
“‹yi Niyet”

Öğretmenler ve veliler özel 

işletmeli bağımsız okullara ve 

ödenekli okullara karşı tepkilerini 

dile getirdikçe öğretmen sendika-

ları içinde baskın çıkmak için bir-

takım önlemler alındı. Girişimci 

hayırseverler (Gates ve Fordham 

Vakıfları gibi), bağımsız okul işlet-

mecileri, iş dünyası federasyonları 

(Şikago’nun Ticaret Kulübü gibi) 

ve her iki yönelimden de siyaset-

çiler eğitim piyasalarını ve öğret-

menler için performansa daya-

lı ödemeyi, can çekişen mahalle 

okullarının ve “kötü” öğretimin tek 

alternatifi olarak göstermek için 

devasa iktisadi, siyasi ve sembolik 
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kaynak kullandılar. (28) Bağımsız 

okul genişlemesini desteklediler, 

bağımsız okul girişimlerini finan-

se ettiler ve eğitim piyasalarını 

genişletmek için New Orleans ile 

Şikago’dakiler gibi politikalar 

benimsediler. Ne var ki, neoliberal 

politikalar öylece gökten zembille 

inmez. Aynı zamanda yatırımdan 

yoksun, yoz ve fazlasıyla ırkçı bir 

kamusal okul sistemi içerisinde 

kalan velilerin ve öğretmenlerin 

eylemleriyle de sağlamlaşırlar. 

Bu açıdan bakılınca, neolibera-

lizm sadece seçkinlerin değil aynı 

zamanda kendilerinin üretmediği 

koşullarda yaşayan marjinal ve 

ezilen halkların eylemleri aracılı-

ğıyla okulların söylem ve pratik-

leri üzerinden işleyen bir süreçtir.

Tom Pedroni bunu Afro-

Amerikalı ailelerin Milwaukee 

ödenek hareketine katılımını ince-

lerken dile getirir. (29) Pedroni 

Afro-Amerikalı ailelerin uzun 

soluklu mücadeleler ve başarısız-

lıkların ardından ödenek prog-

ramına katılımlarını çocukları ve 

kamusal okul velileri olarak ken-

dileri için bir miktar eğitsel eşitlik 

ve saygı elde etmeyi amaçlamak 

olarak yorumlamıştır. Pedroni, bu 

veliler için eğitsel müşteri kimliği-

nin Afro-Amerikalı çocukları hiç-

bir zaman tam anlamıyla kucak-

lamamış sorumsuz ve ırkçı bir 

kamusal okul sistemine verilecek 

yurttaş katkısından daha saygın 

ve işe yarar olduğunu öne sürer. 

Şikago’da görüştüğüm bağım-

sız okul velileri ve öğretmenleri 

gibi Pedroni de hiçbir alternatif 

sunmayan refah devleti sonrası 

dönemde velilerin kendilerini eği-

tim müşterileri olarak gördükleri-

ni söyler. (30) Gramsci’nin hege-

monik toplumsal ittifakların ideo-

lojik inşasında “iyi niyet” teorisine 

dönecek olursak, bu bakış açısı 

kendilerini eğitim piyasalarıyla 

özdeşleştiren velilerin esas kay-

gılarına eğilerek kamusal eğitimi 

savunma mücadelesini yeniden 

tanımlamak için bir çıkış noktası 

olacaktır.

Bu arada kamusal okulları 

(ve diğer refah devleti kuruluş-

larını) romantize etmenin de bir 

faydası yoktur. Onlar insanlara 

ücretsiz evrensel eğitim ve ada-

let taleplerini seslendirebilecekleri 

alanlar sağlıyor ve kimi zaman 

da güçlendirici ve özgürleştirici 

oluyor olsalar da tarihsel olarak 

eşitsizlikler ve dışlamalarla dolu 

olmuşlardır. (31) Beyaz orta sını-

fın kamusal okullardan sağladığı 

faydalar genellikle özünde eşitsiz 

bir kamusal okul sistemi oldu-

ğu gerçeğinin göz ardı edilmesini 

sağladı. Eleştirel eğitim araştırma-

cıları kamusal okulları uzun süre-

dir katmanlaşmış bir emek gücü 

ve kapitalizmi, ırkçılığı ve cinsiyet 

baskısını destekleyen görüşler ve 

ideolojiler üretmekle suçlamakta-

dırlar. Kamusal barınma müdür-

lüklerinde, devlet hastanelerinde, 

polis ve adliyelerde, sosyal sigor-

ta kurumlarında, belediyelerde, 

belediye kurumlarında ve okul-

larda Afro-Amerikalılara, Latinlere 

ve diğer renklerden insanlara ve 

kadınlara yönelik dışlayıcı, ata-

erkil, saygısız ve hatta gaddar-

ca davranış biçimleri mevcut 

kamu kurumlarını iyiden iyiye 

problematik hale getirmektedir. 

Öğretmen sendikası liderleri ise 

genelde ilerici adımlar atarak işçi 

sınıfından ve renkli toplumlardan 

velilerle işbirliğine gitmeyi başara-

mamaktadırlar. (32)

Bağımsız okulların, seçim 

şansının ve öğretmen saygınlı-

ğının cazibesini görmek, sade-

ce bu dönemde kamusal eğitimi 

savunmak için değil aynı zaman-

da demokratik ve adil kamusal 

okullar için bir program geliştir-

mek adına işbirlikleri kurmak için 

önemlidir. Vahşi neoliberal politi-

kalara direnmek kamu kurumla-

rındaki dışlamaları ve eşitsizlikleri 

kabullenmeyi ve kavramayı gerek-

tirir.(33) Bunun için şu sorular 

sorulmalıdır: Kamusal eğitimin 

nesini savunmak istiyoruz; neyi 

yeniden inşa edeceğiz; kamusal 

eğitim demokratik potansiyelini 

nasıl ortaya koyabilir?(34)

Yapısal Düzenleme ve Eğitim

2007-2008 Büyük Finansal 

Krizi’nin patlak vermesiyle bir-

likte Bush ve Obama yönetim-

leri Wall Street ile uzlaşı içinde 

yatırımcıların kayıplarını vergi 

mükelleflerinin paralarıyla tela-

fi etme yoluna gittiler. Bunu 

“başka alternatif yok” ve “hepimiz 

fedakârlık etmek zorundayız” gibi 

mantıklara sığınarak kamu işçile-

rinde ücret indirimleri ve destek 

verilen özel sektörde işçi çıkarma-

lar izledi.

Kriz devam etme eğilimi gös-

terince eyaletler ve belediyeler 

devasa boyutlarda mali krizlerle 

baş başa kaldılar. Vergi gelirlerin-

deki düşüş ile birlikte hüküme-

tin finansal piyasalardaki kayıp-

ları devlet bütçesini ağır bir borç 

yükü altına soktu. Kamu çalı-

şanları emeklilik fonları, sağlık 

sigortaları ve kamu hizmetleri 

fonları ciddi risk altına girdiler. 

Bu makalenin yazıldığı dönem-

de, Kaliforniya’nın bir sonraki on 

sekiz ay için 28 milyar dolarlık 

açığa sahip bir bütçesinin ola-

cağı öngörülüyordu. (35) Eyalet 
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yönetimleri zenginlerin ve şirket-

lerin vergilerini yükseltmek yerine 

kamu varlıklarını satıyor ve yok-

sullar, işçiler ve orta sınıfa tasar-

ruf önlemleri dayatıyorlar ve bu 

süreçte kamu çalışanları en açık 

hedef haline geliyor. Kaliforniya 

eyaleti eğitim, sağlık ve gençlerle 

yaşlılar için hazırlanan program-

larda inanılmaz kesintilere gidi-

yor. Bu senaryo ülkenin tamamın-

da eyalet meclisleri ve belediye 

başkanlıklarında birbirini takip 

edecek şekilde tekrarlanıyor. 

Wisconsin’de Walker şirketlere 

100 milyon dolarlık vergi indirimi 

için bastırırken öte yandan çıkart-

tığı yasa sadece eğitimden 800 

milyon dolarlık kesintiyi öngörü-

yordu. (36) Geniş işçi sınıfından 

maaşlarda, emeklilik haklarında 

ve zor kazanılmış haklarda kesin-

tilere, kamu hizmetlerinde azal-

malara ve kişisel varlıkların özel-

likle de evlerin kayıplarına katlan-

maları beklenirken bir yandan da 

belediye hizmetleri ve köprüler ve 

yollar gibi altyapılar yatırımcılara 

satıldı.

Şehir belediyeleri, özellikle 

emlak vergilerine, konut piyasa-

larına ve finansal piyasalardaki 

yatırımlara bağımlı oldukların-

dan krizden fazlasıyla etkilen-

diler. Kentsel okul bölgelerinde 

öğretmenler işten çıkarıldı, sınıf 

mevcutları artırıldı, öğretmen 

emeklilik ödemeleri düşürüldü 

ve müzik, jimnastik, anaokulu, 

çift dilli programlar, okul sonra-

sı etütler ve gençlik programları 

sonlandırıldı. Bu tasarruf önlem-

leri, bunlara en zor dayanabile-

cek kesimi, bu programların bir 

miktar umut aşılayacağı var sayı-

lan düşük gelirli renkli insanların 

okullarını özellikle vurdu. (37)

‹çinde Bulunduğumuz Anın 
Tehlikeleri ve Sunduğu Fırsatlar

Sosyal tasarruf önlemleri ser-

maye için de çelişkiler yaratır. 

Üretim sektörünün harcanması 

pahasına şişirilmiş finansal sektö-

re sermaye akmaya devam ettik-

çe ve devlet krizin acısını eğitim 

ve genel sosyal refahtan yaptığı 

kesintilerle çıkardıkça bir sosyal 

yeniden üretim krizi baş göster-

meye başlar. (38) Okulları bir 

dizi özel işletmeciye kiralama ve 

devretme ile ilişkili sorun devletin 

artık okulların bu işlevleri üze-

rinde daha az kontrolünün olma-

sıdır. Şişirilmiş sınıf mevcutları, 

eğitim programlarında kesintiler 

ve öğretmenlerin eriyen maaşla-

rı ile kötüleşen çalışma koşulları 

özellikle düşük gelirli okullarda 

kamusal eğitimi çökertir. Bu, hali 

hazırda iki kola ayrılmış eğitim 

sistemini daha da derinleştirecek-

tir. Detroit’in Acil Durum Finans 

Müdürü Robert Bobb (Broad 

Vakfı’nın Müfettişlik Akademisi 

mezunu) bölgedeki okulların 

yarısını kapatmayı ve sınıf mev-

cutlarını altmışa çıkarmayı öner-

mektedir. (39)

Vali Walker’ın planıyla, iki bin 

Wisconsinli öğretmen ve okul çalı-

şanı işinden olacak ve ortalama bir 

öğretmenin net kazancı 5500 ila 

7000 dolar arasında azalacaktır. 

Wisconsin’de 2011 yılının ortala-

ma öğretmen maaşı 50.627 dolar-

dır. (40) OECD’nin hazırladığı 

bir rapora (Paine ve Schleicher, 

2011) göre, ABD’li öğretmenlerin 

ücreti, çalışma koşulları ve nite-

likleri diğer ileri ekonomilerdeki 

öğretmenlere kıyasla hali hazırda 

düşüktür. (41) Sermayenin bakış 

açısından, kamusal eğitimi yatı-

rımsız bırakmak işgücünün hazır-

lığı açısından da kötü sonuçlar 

doğurur. Ayrıca bundan etkilenen 

okullardan daha çok öğrencinin 

ayrılmasıyla toplumsal istikrar 

da kötü etkilenir. Bu senaryoda 

güvenlik devleti, varlığını iyiden 

iyiye belli eder.

Wisconsin, öğretmenler gibi 

“orta sınıf” olarak tabir edilen kesi-

min yaşam standartlarını ve bek-

lentilerini göz ardı etmenin siya-

si maliyetini gizlemektedir. Çay 

Partisi ajandası işçi sınıfına yöne-

lik kapitalist saldırıyı gözler önüne 

sermektedir. Halkın, işgali sırasın-

da Wisconsin Eyalet Binası’nın 

üçüncü katından aşağıya sarkıt-

tığı altı metre boyundaki pan-

kartta şöyle yazıyordu: “Zenginleri 

Vergilendirin.” Bildiriler ve eyalet 

binasının duvarlarına yapıştırılan 

afişlerle birlikte, evlerde hazırla-

nan pankartlar eşliğinde yürü-

yüşler ve farklı gruplar arasında 

saatler süren tartışmalar yapıldı. 

Üç hafta süren Wisconsin işgali 

ve yürüyüşler dev bir demokra-

tik siyasal forum niteliğindeydi. 

Bunun benzerleri tüm eyalette 

kasaba merkezlerinde de gerçek-

leştirildi. Katılanların birçoğu için 

bunlar hayatlarının ilk siyasal pro-

testosuydu.

Bu siyasallaşmanın sonuçları 

elbette görülecektir fakat bizzat 

bütçe yasaları bile halkın eği-

timdeki kesintilerle öğretmenler 

sendikası ve diğer kamu ve özel 

sektör çalışanlarının ve çiftçilerin 

sendikaları üzerinde yürütülen 

saldırılar arasında bağlantı kur-

masını sağladı. Bütün eyaletteki 

kasabalardan itfaiyeci birlikleri 

ve onların aileleri eyalet binası-

na kararlılıkla yürüdüler ve yum-

ruklarını sıkarak şöyle bağırdılar: 

“Birleşen işçiler yenilmez.”

Kamu okullarına verilen des-
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teği 834 milyon dolar azaltma-

nın yanı sıra Walker düşük gelirli 

Wisconsinli ailelere sağlık hizmeti 

sağlayan Badgercare gibi ilaç yar-

dımı destekli programlarda deği-

şiklikler ve şehirleri, kasabaları 

ve köyleri içine alacak biçimde 

yerel belediyelere yapılan yardım-

lardan 96 milyon dolar kesinti 

yapılmasını önerdi. 12 Mart günü 

yüz bin kişilik bir çiftçi topluluğu 

“Tarla Emeği Birliği” adı altında 

traktörlerini eyalet binası etrafın-

da bir “traktör gösterisi” düzen-

lemek amacıyla Madison’a doğru 

sürdü. Tam olarak on bir bin çiftçi 

Badgercare’den faydalanmaktadır. 

Bu an, eğitime yönelik saldırıları, 

kapitalist krizle, özellikle de para-

zit niteliğindeki finansallaşmay-

la, savaş harcamalarıyla ve kamu 

hazinelerini yağmalayan, eyalet-

leri iflas ettiren ve okullarımızı 

tehdit eden zenginlere tanınan 

vergi avantajlarıyla bağlantılan-

dırma zamanıdır. Bu an, daha 

ötesi, kapitalizmin kriz eksenli 

mantığını teşhir etme ve görmek 

istediğimiz dünya hakkında ciddi 

tartışmalara girişme anıdır.

Bir Eğitim Hareketi Potansiyeli

Son birkaç yıl içinde, sınıfların 

içinde ve dışında çok yönlü bir 

eğitim hareketi, eğitimin neoli-

beral yeniden yapılandırılmasına 

karşı ve ırkçılığa, cinsiyetçi ve 

heteroseksist baskıya ve okulla-

rın militarizasyonuna direnmek 

amacıyla yeşertildi. Özgürleştirici 

eğitim projeleri ve sosyal adalet 

eksenli okullar kamusal sistemin 

çatlaklarından boy verdi. Bugün 

ülke çapında kamusal okullar 

dışında özgürlük okulları ve halk 

eğitim projelerinin yanı sıra top-

lum eksenli genç aktivist orga-

nizasyonlar mevcuttur. “Okuldan 

hapishaneye uzanan kanal” ara-

cılığıyla gençliğin suça itilmesine 

karşı göçmen hakları hareketi ve 

örgütlü muhalefet siyasal ve eğit-

sel konuları da ele almaya başla-

dı. Bir dizi şehirde aktivist öğret-

men ve toplum eğitmeni örgütleri 

ulusal ağlar oluşturmak amacıyla 

bir araya geldiler. (Özgürlük İçin 

Eğitim Ağı ve Öğretmen Aktivist 

Grupları gibi örnekler mevcut-

tur.) Bu gruplar okul kapatma-

larını ve özelleştirmeleri durdur-

mak, kentsel okul bölgelerinin 

belediyelere devrini engellemek, 

belgesiz öğrencileri savunmak ve 

yüksek standartlı sınavları kal-

dırmak için toplum koalisyon-

ları içerisinde veliler ve öğren-

cilerle toplanmaktadırlar. Şikago 

Öğretmenler Sendikası’nın başına 

ilerici bir kadronun geçmesiyle 

birlikte Amerikan Öğretmenler 

Federasyonu’nun merkezine ciddi 

bir ilerici güç yerleşmiş bulun-

maktadır. Birtakım atılımlara kar-

şın bu farklı akımlar tutarlı bir 

programın veya bir problem anali-

zinin etrafında yeterince örgütlen-

memişlerdir. (42)

Öğretmenlerin ve diğer işçi-

lerin sendikal baskılara ve tasar-

ruf bütçelerine karşı örgütlenmesi 

ortamı değiştirmiştir. Daha önce 

tek bir protestoya bile katılmamış 

binlerce kişi sokaklara dökülmüş 

ve siyasete bulaşmıştır. Ne var ki 

bu hareketlilik temelde savun-

macı niteliktedir ve bu kişilerin 

bir kısmı kapitalizmin krizden 

kurtulması için ödünler vermeye 

hazırdır. (43) Bir taraftan pro-

testoların Demokrat Parti’nin 

seçim kampanyalarının gölgesin-

de kalma olasılığı vardır. Diğer 

taraftan hak olarak elde edilmiş 

yaşam standartlarına yönelik sal-

dırılar toplumsal düzenlemelere 

farklı bir gözle bakılmasının yolu-

nu açmıştır. Bu an, Wall Street’e 

verilen destekle toplumsal yok-

sunluklar arasındaki sistematik 

bağlantıları ortaya çıkarabilecek, 

işçilere yönelik saldırılarla diğer 

toplumsal mücadeleleri karşı 

karşıya getirebilecek -özellikle 

tahakküm savaşları, renkli insan-

lara yönelik baskılar ve süre giden 

tasarruf rejimi arasındaki ortak 

yanları gösterebilecek- bir andır. 

(44)

Vali Walker’ın 2012-2013 

bütçe önerisi içerisinde bel-

gesiz öğrencilere devlet bursu 

vermeme ve belgeli göçmenleri 

Gıda Payı haklarından mahrum 

bırakma girişimi de vardır. (45) 

Wisconsin’de çoğunluğu oluştu-

ran beyaz öğretmenlerin, sendi-

ka üyelerinin ve çiftçilerin buna 

nasıl tepki vereceği önemlidir. 

Irk, etnik kimlik ve göçmenlik 

statüsü arasında sağlam köprüler 

kurmak ve ırkçı baskılara meydan 

okumak, tasarruf önlemlerinin 

üstesinden gelmek ve kapitaliz-

min kendisine karşı çıkacak bir 

siyasete yönelmek için kurula-

cak karşı-hegemonik bir ittifakın 

ön koşuludur. Her ne kadar şu 

anda sadece oluşma aşamasında 

olsa da eğitimi göçmen haklarıyla 

ve diğer toplumsal mücadelelerle 

birleştiren bir hareket öğretmen 

sendikaları, öğrenci toplumu ve 

veli örgütleri içerisinde önemli bir 

rol oynayabilir.

Sınıflarda, eleştirel eğitimciler 

gençlerin neden okullarının saldı-

rı altında olduğunu anlamalarını 

sağlamak ve noktaları kapitaliz-

min yapısal krizi doğrultusunda 

birleştirmek hedefini güderler. 

Yeniden canlandırılmış öğretmen 

sendikaları, krizin bedelini Wall 
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Street’in ödemesi konusunda 

ısrarcı davranabilecekleri strate-

jik bir konumdadırlar. Her ne 

kadar ABD bağlamı farklı olsa 

da, ABD dışındaki öğretmen sen-

dikacılığından (örneğin Oaxaca, 

Honduras ve Güney Afrika) ve 

bu sendikacılığın neoliberalizme 

karşı, demokrasi ve toplumsal 

özgürleşme için sosyal mücade-

lelerdeki hayati rolünden öğreni-

lecek çok şey vardır. (46) Bu an 

sadece sahip olduğumuz kamu-

sal eğitimi değil, aynı zamanda 

sahip olmayı dilediğimiz toplumu 

-sömürüye değil toplumsal daya-

nışma içinde insanların tam gelişi-

mine dayalı- kuracak adil, kapsa-

yıcı, demokratik, uygarlaştırıcı bir 

eğitimi de savunma anıdır. (47)
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Abit YAŞAROĞLU

E ğitim Sisteminde yapılan 

değişikliklerle imam hatip 

orta kısımlarının yeniden açılması 

ve imam hatip haricindeki okul 

türlerininde orta ve lise kısımlarına 

Kur’ân-ı Kerim ve Siyer-i Nebi 

derslerinin konulması ile birlikte 

bir tartışma yeniden başladı; dini 

eğitim ve eğitimde din tartışması. 

Aslında bu yeni bir tartışma değil. 

Ta Osmanlı devletinin medeni-

yet makası değiştirdiği Tanzimat 

ve Tanzimat’ın gerçek sahibi 2. 

Mahmut dönemine kadar gider. 

Çünkü Milletlerin bağlı olduğu 

medeniyet birikimini gelecek 

nesillere aktardığı en önemli 

kanallardan biri olan eğitim aynı 

zamanda bir kimlik oluşturmanın 

da önemli araçlarından biridir. 

Bu nedenle devletler yapısal 

dönüşüm geçirirken, toplumlarını 

da kendilerine uydurabilmek 

için eğitim sistemini de yapının 

yeniden üretilmesini sağlayacak 

şekilde bir dönüşüme uğratırlar. 

Amaç toplumu devletin yeni 

yapısına eğitim yoluyla entegre 

etmektir.

Osmanlı devletinde de batılı-

laşma ve batılı normlarda eğitim 

yaklaşık olarak aynı süreçleri ta-

kip etmiştir. Batı karşısında gerile-

yen Osmanlı devletinde Lale dev-

ri sonrası askeri alanda mecburi 

bir şekilde başlayan batılı eğitim, 

süreç içinde diğer kurumlara da 

ancak bu sefer gönüllü olarak sıç-

radı. 3. Selim döneminde batıda 

açılan sürekli elçilikler ve 2. Mah-

mut döneminde Avrupa’ya gönde-

rilen öğrenciler devletin yönünü 

artık batıya çevirdiğinin ve batının 

üstünlüğünü kabulünün işaretleri 

idi.

19. Yüzyılda batının üstünlü-

ğünü kabul etmek zorunda kalan 

Osmanlı imparatorluğu bir yapısal 

dönüşüm geçirirken, eğitim siste-

mini de aynı istikamette değişime 

uğratmıştır. Çünkü batılılaşan 

devlete paralel olarak halkın da 

batılılaşması gerekmektedir. Bu 

dönemde devlet eliyle açılan ve 

batılı tarzda eğitim veren kurum-

lara elit kesim çocuklarını gön-

dermeye başlamıştır. Geleneksel 

eğitim veren medreselere ise şek-

len dokunulmamış ise de adeta 

devlet desteğinden yoksun bu 

okulların tabii bir şekilde sona er-

mesi beklenmiştir. Bu dönemlerde 

devlet memuru olma ayrıcalığı ar-

tık medreselerden alınmıştır. Me-

mur olup itibarlı bir görev almak 

için devletin kurduğu ve batılı bir 

müfredatla eğitim veren okullarda 

okumak gerekiyordu. Devlet des-

teğindeki bu okullar medreselere 

nispetle çok daha geniş imkanlarla 

donatıldığından halk da artık ço-

cuklarını medreselere değil, daha 

bakımlı olan ve istikbal vaat eden 

devlet okullarına göndermeyi ter-

cih etmeye başlamıştı.

Tarihteki örnekleri gibi Os-

manlı aydınının Avrupa’da aldığı 

eğitim ile artık kendi kültürünü 

aşağı gören ve milletinden kendi-

ni ayrıştıran bir konuma düşmesi 

uzun sürmez. Çünkü Mağlup me-

deniyetlerin galipleri taklit etme-

leri kaçınılmazdır. Bu aydınların 

gözünde artık Avrupa medeniyeti 

asıl medeniyettir, ışığın kaynağı-

dır. Kendi değerlerine sahip çıkan-

larsa ışıktan kaçan “yarasalar”dır.

Özellikle yüksekokullar, o 

dönemde Avrupa’ya giden öğren-

cilerin ve oradan gelen uzmanla-

rın etkisi ile Pozivitizmin etkisi 

altındadır. 1847’de Tıbhane’yi yi 

ziyaret eden Mac Farlane’in belirt-

tiğine göre burada tamamen ma-

teryalist bir eğitim yapılmaktaydı. 

Mac Farlane Fransız devrimini 

hazırlayan materyalist fi lozofl arın 

hemen tüm kitaplarının burada 

okunduğunu görmekle hayrette 

kalır. Bu fakültenin kitaplığı hak-

kında “çoktan beri bu kadar düpe-

düz materyalizm kitabını toplayan 

Eğitim Sistemindeki
Dönüşümler
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bir koleksiyon görmemiştim” der. 

Mac Farlane davet edildiği 

bir toplantıda gördüklerini şöyle 

anlatır: “Doktorlara ve Türk Asis-

tanlara ayrılan mükemmel döşen-

miş bir salona davet edilmiştim. 

Kanepenin üzerinde ‘bir kitap 

vardı. Alıp baktım. Bu da Baron 

d’Holbach’ın dinsizlik kitab olan 

“Systeme de’ La Nature’u”un en 

son Paris baskısı idi. Kitabın çok 

okunmakta olduğunu sayfaların-

dan birçok parçanın işaretlenmiş 

olmasından anladım. Bu parçalar 

özellikle Tanrı’nın varlığına inan-

manın saçmalığını, ruhun ölmez-

liği inancının imkansızlığını mate-

matikle gösteren parçalardı. Kitabı 

yerine koyarken Türk doktorların-

dan biri yanıma geldi, Fransızca 

olarak şunları söyledi: Bu büyük 

bir fi lozoftur! Bu büyük bir fi lo-

zofun eseridir. O daima haklıdır.*

Eğitim sistemimiz Avrupalı-

lara teslim edilir. 1867’de Fran-

siz eğitim ‘bakanı Victor Duruy’e 

Osmanlı eğitim sistemi için bir 

proje hazırlatılır. Kabul edilen bu 

projeye dayanılarak da 1869’da 

Maarif-i Umûmiyye Nizamnamesi 

yapılır.

Verilen eğitimin sonuçları alın-

maya başlanır. Aydınlar(!)ın gö-

zünde geçmişe ait olan kötüdür 

ve yok edilmelidir ki buna mille-

tin dini de dahildir. Mesela 1915 

tarihlerinde Bolu (Livası) Darü’l-

Muallimin (Erkek Öğretmen 

Mektebi) İdman (Beden Eğitimi) 

Muallimi Manisalı Ahmet Nuri 

Efendi, beden eğitimi için talebe-

leri Karaçayır’a götürdüğü sırada 

sözü Hz. Peygamber’e getirerek, 

“(Muhammed gayr-ı muntazam 

sarıklı donsuz bir arap idi. Göster-

dikleri mucize olamaz. Bugün tay-

yare ile göklerde uçuyorlar. On-

ların mucize olması söz müdür?” 

gibi iradelerde bulunmuştur, Ay-

rıca Arapça ilimlerle uğraşan ho-

caların beyinsizliğinden bahseden 

telkinlerde bulunmuş’tur.**

Yeni eğitimle gençlikte meyda-

na gelen değişimin ilginç örnek-

lerinden biride Tevfi k Fikret’tir. 

Gençliğinde yazdığı “Sabah Eza-

nında” şiirinde, 

Allahü Ekber... Allahü Ekber..

Birsamt-ı ulvi: Güya tabiat

Hâmuş hâmuş eyler ibadet.

Allahü Ekber... Allahü Ekber... 

diyerek imanını mısralarına 

nakşeden şair Fikret verilen eği-

timle yüzünü ve gönlünü batıya 

dönmüştür. Geçmişine sırtını dö-

nen Fikret “Tarih-i Kadim” şii-

rinde Kur’ân-ı Kerim’i şöyle tarif 

eder:

“Yırtılır, ey kitâb-ı köhne, yarın

Medfen-i fi kr olan sahîfaların.”

Bu dönemin ilginç simaların-

dan biri olan ve İttihad-ı Osmani 

adıyla İttihat ve Terakki’yi kurmuş 

olan beş askeri tıbbiye öğrenci-

sinden, İçtihat Dergisi’nin sahibi 

olan Abdullah Cevdet gerilik çem-

berinin bir an önce kırılması için 

Avrupalılarla melezleşmeyi bile 

savunmuştur.

1929 yılında lise son sınıfı öğ-

rencileri için Ali Reşad tarafından 

hazırlanan 310 sayfalık tarih ders 

kitabının yüzde 82’si Avrupa ve 

kısmen dünya tarihine ayrılmış, 

yüzde 18’inin Türkiye konusunu 

ele alması dönemin mantığını ve-

ren bir durumdur.

Din ve pozitif bilimlerin bir-

likte verileceği okullar olarak 

düşünülen, bugünkü İmam Ha-

tip Liseleri’nin kökü olarak ka-

bul edebileceğimiz Medresetü’l-

Eimmeti ve’l-Hutabâ, 1913 

yılında açılır. Ancak 3 Mart 1924 

tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

ile kapatılır. Buna karşılk 1924 yı-

lında İmam Hatip Mektepleri adı 

altında 29 merkezde açılır. Ancak 

bu okulların müdürleri özel bir 

din eğitimi görmemişlerdi ve Ders 

saatlerinin çoğu bilim ve yabancı 

dil dersleriydi ve dinle ilgili ders-

ler ikinci plandaydı. İmam Hatip 

Mektepleri 1930’da kapatılmıştır. 

İmam Hatip Mektepleri’nin ka-

patıldığı, dinin eğitim hayatından 

tamamen çıkarıldığı bu dönemle 

ilgili olarak Demokrat Parti Kay-

seri milletvekili İsmail Berdok’un 

bizzat şahit olduğu bir olay, dini 

eğitime olan ihtiyacımızı gözler 

önüne sermektedir. Berdok, 1953 

yılında Meclis’te Diyanet İşleri 

Başkanlığı bütçesi görüşülürken, 

bir kaç yıl önce yaşadığı bu ola-

yı şöyle aktarır: “İstanbul’da iki 

Türk gencinin, Mukaddes Tevrat, 

İncil Kitaplar Şirketi Müessese-

si Başkanı’na yaptığı müracaata 
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tanık oldum. Gençler: ‘Vicdanı-

mızın manevi gıdaya ihtiyacı ol-

duğunu hissediyoruz. Memleket 

muhitimiz bize bu gıdayı temin 

edemiyor. Bizi Hıristiyan yapınız’ 

diyordu”***

Dünya savaşı sonrası dünyada 

yayılan özgürlük ortamı, iç ve dış 

gelişmeler sonucu ortaokul mezu-

nu, askerliğini yapmış kimselerin 

alındığı 10 ay süreli İmam Hatip 

Kursları açılarak din hizmeti gö-

revlisi yetiştirme uygulaması baş-

latılır. Bu arada sivrilen kelimenin 

tam anlamı ile fedakar ve cefakar 

kişiler vardır. Bunlardan biri de 

Celaleddin Ökten’dir. İmam ha-

tiplerin açılmasını Celal Hoca’nın 

kızı, Ayşe Hümeyra Ökten şöyle 

anlatıyor: “Benim üniversite ta-

lebeliğim zamanıydı (1946). II. 

Dünya Harbi yeni bitmiş, savaşı 

kazanan Amerika, İngiltere “Siz 

tek parti sisteminde misiniz? Ol-

maz yeni parti kurun” dediler. 

Bunun üzerine yeni parti kuruldu 

ama reylerin yeni partiye gidece-

ğini anlayan CHP, ‘Millete biraz 

dindar gözükelim, belki bize rey 

verirler’ diye düşündü. 1946 se-

çimleri oldu. Gizli oy, açık sayım 

olması gerekirken tam tersi açık 

oy, gizli sayım yapıldı. Hayat bu 

minval üzere devam ederken 

Ankara’dan Celâleddin Ökten’e, 

‘İmam yetiştiren on aylık bir kurs 

açalım’ diye emir geldi. Babam o 

zaman felsefe hocası, Fransızca da 

biliyor ya, onlara göre modern ho-

caydı. Babam, “bu on aylık kurs-

ta ancak ezan okuması öğretilir, 

müezzin, imam yetişmez” dedi 

ama açılması için de çok uğraştı. 

İlk açıldığında itibar eden yok, 

çok az kişi gelmiş, kurs neredey-

se kapanacak. Babam sokaktan 

ameleleri toplamış: “Kaç para ka-

zanıyorsanız ben vereyim, yeter ki 

gelin sınıfta oturun, müfettiş gel-

diğinde ‘öğrenci yok’ diye kursu 

kapatmasın” demiş. Öğrenci sayı-

sını yirmi kişinin altına düşürme-

mesi gerekiyormuş. Bir de ‘İmam 

Hatip Mektepleri Nasıl Olmalı-

dır?’ diye bir layiha hazırlattılar. 

Babam bir sene hazırlık üç orta, 

üç lise toplam yedi senelik okul 

nizamını hazırlayarak Ankara’ya 

gönderdi. Ne var ki niyetler ha-

lisane olmadığı için bu proje üç 

sene bekletildi. 1950 senesin-

de hükümet değişti. Ankara’da 

sümen altındaki o layiha ortaya 

çıktı ve Tevfi k İleri zamanında 

İstanbul’da İmam Hatip Mektebi 

açılsın, müdürü de layihayı ve-

ren Celâleddin Ökten olsun diye 

İstanbul Eğitim Müdürü’ne yazı 

gelmiş. O zaman babam elli sene 

öğretmenlik yapıp emekli olmuş, 

ciddi bir hocaydı. Eğitim Müdü-

rü babamı davet etti ve “Hocam 

Ankara’dan böyle bir emir geldi 

ama biz bunu yapamayız, çünkü 

tahsisat yok, mektep yok, teçhizat 

yok, hiçbir şey yok” dedi. Babam 

azim sahibiydi, “emekliyim, yaşım 

yetmiş ve bu kadar yokluk içinde 

ben bunu nasıl yaparım?” demedi. 

Bilâkis, “Ben bunu ashab-ı hayra 

yaptırırsam kabul eder misiniz?” 

dedi ve kolları sıvadı.” İşte böy-

le İmam Hatip Liseleri açılmaya 

başlandı ve bu milletin gözbebeği 

oldular.O dönemi araştırmak is-
teyenlerin rahmetli Ömer Lütfü 
Mete’nin “Çizme” adlı fi lmini 
seyretmesi yeterlidir.

Okulun inşaatında bir işçi gibi 

çalışan Celal Hoca’nın tevazuunu 

İmam Hatip Okullarında öğret-

men olarak da görev yapan Nu-

rettin Topçu, Celal Hoca’nın haya-

tını anlatan Mustafa Özdamar’ın 

“Celal Hoca” isimli belgesel ki-

tabındaki hatıralarında şöyle ak-

tarıyor: “Bir tatil günü İmam 
Hatip Okulu’na gittiğimde Ce-

lal Hoca’yı tuvalet temizlerken 
gördüm. ‘Hocam bu genç işidir, 
gençler yapsın’ dedim. Gülüm-
seyerek, ‘Gençler yaptıkları iş-
lerle şahsiyetleri arasında irtibat 
kurarlar. Yarın tuvalet temizle-
yip okudum diyerek kompleks 
sahibi olurlar. Onların gürbüz 
bir fi dan gibi yetişmeleri bizim 
mesuliyetimizin icabıdır’ dedi.”

Daha sonraki süreçte halkın 

gözbebeği olan İmam Hatiple-

rin yolu hepimizin bildiği gibi 

28 Şubat’ta kesildi ve 16 Ağustos 

1997 tarihinde çıkarılan 4306 

Sayılı Sekiz Yıllık Kesintisiz Öğ-

retim Yasası, İHL’lerin ortaokul 

kısmının kapatılmasına yol açtığı 

için İHL’ler açısından bir dönüm 

noktası oldu. Katsayıda yapılan 

değişiklikler ile de okullarımız ne-

redeyse kapatılma noktasına geldi.

AK Parti’nin iktidarı dönemin-

de yaşanan normalleşme ile imam 

hatiplere ve meslek liselerine karşı 

yapılan ayrımcılıklar adım adım 

kaldırılmış ve en son yapılan deği-

şikliklerle hem İHL orta kısımları 

açılarak İmam Hatiplere yapılan 

haksızlık düzeltilmiş oldu hem 

de seçmeli olarak Kur’ân-ı Kerim 

ve Siyer-i Nebi dersleri konularak 

gençliğin kültürel kodları ile bu-

luşmasında önemli bir rol oynan-

mış oldu. Ancak bundan sonra 

esas mesele bu derslerin içeriğinin 

nasıl doldurulacağı ve bu dersleri 

verecek kişilerin meseleye yakla-

şımıdır. Bundan sonra öğretmen-

lerimize düşen, birer Celal Hoca 

azmi ve aşkı ile bu derslere gir-

mektir.

Dipnotlar
* Murtaza Korlaelçi, Pozitivizmin Türkiye’ye 

Girişi, İnsan Yayınları, s. 197-198.

** Sadık Albayrak, Türkiye’de İslâmcılık-

Batıcılık Mücadelesi. 

*** http://www.timav.org.tr
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Diz Boyu Düşüncesizlik

M erhum üstat, Müstesnâ 

Şair Mehmed Âkif’in bir 

Kur’ân Meali üzerinde çalıştığı, 

akabinde ciddi hastalığı sebebiy-

le kendisi Türkiye’ye dönerken, 

hazırladığı metni, o tarihlerde 

Mısır’da bulunan dostu, (Ekme-

leddin İhsanoğlu’nun babası) Mü-

derris Mehmed İhsan Efendi’ye 

teslim ettiği söylenip dururdu. 

Eğer tekrar Mısır’a dönmez de ba-

şına bir hal gelirse, eldeki metnin 

ortadan kaldırılmasını vasiyet etti-

ği bilinmekteydi. Ve Âkif’in vefa-

tından çok sonraları hem de beş 

şahit huzurunda metnin yakıldığı 

da biliniyordu. Bundan daha nor-

mal bir şey olamazdı. Şairin va-

siyeti yerine getirilerek ona dost-

luk ve vefa gösterilmişti. Böylece 

Âkif’in içine sinmediği ve “nâ ta-

mam” dediği müsvedde meal met-

ni tamamen yok edilmişti.

Ne var ki asırlar boyu 

Müslüman’ca bir hayat yaşamış ve 

koca bir devlet kurmuş bulunan 

bu memleket insanının elinde, 

halkın anlayabileceği dile çevril-

miş doğru dürüst bir Kur’ân meali 

o güne kadar mevcut değildi. İlk 

mütekâmil Türkçe meal ve tefsir 

çalışması, cumhuriyet kurulup 

Millet Meclisi açılınca, kimi sarıklı 

vekillerin teklifi  üzerine, Hamdi 

Yazır ve Mehmed Âkif’e resmi gö-

rev olarak ve bir ücret karşılığında 

sipariş edilmişti. Hamdi Yazır’ın 

tefsiri bitirilmiş ve nihayet yayın-

lanmıştı. Lakin Mehmed Âkif’in 

hazırladığı meal ortada yoktu. 

Önceleri akıbeti hakkında bir yı-

ğın söylenti dolanıp durmaktaydı. 

Ancak Malatya eski milletvekili 

İsmail Hakkı Şengüler Mısır’dan 

Türkiye’ye avdet edip, bu mealin 

yakıldığına dair şahadetini açıkla-

yınca, bir gün bu mealin gün yü-

züne çıkacağına dair beklenti ve 

umutlar söner gibi olmuştu. 

Mehmed Âkif hakkında yazar-

ken ve düşünürken ben bu mem-

lekette öteden beri herkesin bir 

Âkif’i var bulunduğunu gözlem-

lemiştim. Âkif, özellikle de onun 

yaptığı söylenen meali etrafında 

giderek bir efsane oluşturulmuştu. 

Sanki onun meali yakılmasa, orta-

dan kaldırılmasa ortalığı kasıp ka-

vuracakmış gibi bir beklenti vardı. 

Oysa netice itibariyle bahsi geçen 

metin bir Kur’ân tercümesi çalış-

masıydı. Üstelik mahiyeti hakkın-

da bir malumat da mevcut değildi. 

Evet, elbette Âkif gibi herkeste 

şöyle veya böyle olumlu bir kar-

şılığı bulunan bir zatın tercümesi 

heyecan yaratıcıydı. Heyecanın 

tek sebebi bu değildi elbette. Asır-

lar boyu Müslüman’ca bir hayat 

sürmüş bulunan toplumun elinde 

kendi dillerine tercüme edilmiş 

bir Allah Kelamı olacaktı artık. 

Bir ‘ilk’ olması bakımından çok 

önemliydi. Zaten etrafında oluşan 

efsane de bu sebeple giderek gize-

mini artırmıştı.

Mahya Yayınları bu efsaneyi 

bir kanalından girerek şimdilerde 

delmiş ve kısmen hakikate dö-

nüştürmüş görünmektedir. Üçte 

birlik bölümü olsa da elimizde 

şimdi Mehmed Âkif Meali denilen 

bir kitap mevcuttur. Şu veya bu 

M. Önal MENGÜŞOĞLU

Mehmed Âkif’in
Kur’ân Meali
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biçimde ele geçen ve Kur’ân Me-

alinin ilk dokuz suresini kapsayan 

kitabın mevsukiyeti, Âkif’e aidi-

yeti, en önemlisi de meal olarak 

kıymeti elbette epeyce bir zaman 

tartışılacaktır. Gerçi Âkif hakkında 

otorite sayılacak kişiler, mese-

la Ertuğrul Düzdağ, Dücane 

Cündioğlu ve Hayrettin Ka-

raman hoca, eserin aidiyetin-

den şüphe duymadıklarını(!) 

eğer aktarılanlar doğruysa 

belirtmişler. Biz de şimdilik 

böyle kabul edeceğiz.

Ben ilk meal okumaya 

başladığım yıllarda yani alt-

mışlı yılların başında, işe, 

elimdeki Hasan Basri Çantay 

mealiyle girişmiştim. Bu me-

alin Türkçesi bayağı iyi idi. 

Ne var ki Çantay’ın gerek dip 

notlarda gerekse de tırnak içi 

ifadelerdeki açıklamaları ya-

hut kısa tefsirleri, bizim öğ-

rendiğimiz İslâm anlayışıyla 

zaman zaman çatışmaktaydı. 

Hele Ümmi Mürşit denile-

rek Abdülaziz Debbağ’dan 

aktarılan açıklamalar bizi il-

men ve fi kren doyurmaktan 

çok uzaktı. Lakin ne var ki 

Kur’ân’ı yüzünden Arapça 

okumaktansa, Türkçesini an-

lamaya dönük merakımızdan 

dolayı, eseri elimizden düşür-

müyor ve her zaman yaptığı-

mız gibi tenkitçi bir nazarla 

okumayı sürdürüyorduk. 

Bu arada hep hayıfl anıp 

duruyorduk; ah, Mehmed 

Âkif’in meali elimizde olsaydı 

da Kur’ân’ın ruhuna daha da 

vukufi yet kesbedebilseydik, diye-

rek. Sonra Ömer Rıza Doğrul’un 

Tanrı Buyruğu adlı meali elimize 

geçti. Bu zat Mehmed Âkif’in da-

madı idi. Acaba Âkif’in meali ile 

yakınlığı ne ölçüdeydi. İçimizde 

bir şüphe güvesi faaliyete geçmiş-

ti. Yoksa bu meal Âkif’e ait olan 

mıydı? Öyle ya; damadı, kayın 

pederinin eserini kendi adına ya-

yınlamış yahut en azından ondan 

azami ölçüde etkilenmiş olabilir-

di. Lakin okumalarımız yoğun-

laştıkça içimizde büyüyen şüphe 

yavaşça yerini terk etmişti. Çünkü 

Ömer Rıza’nın öteki eserleri ve 

tercümelerini de görmüş ve bu za-

tın da bayağı bir ilim adamı oldu-

ğunu öğrenmiştik. Yani bir meali 

tek başına yapabilecek kapasitesi 

fazlasıyla vardı. 

Elmalılı Hamdi Yazır tef-

sirini fakültenin ilk yılında 

temin edip okumaya başla-

dığımda artık tefsir ve meal-

ler hususunda ortalama bir 

anlayış ve malumat sahibi 

idim. O tarihlerde benim ya-

şımdaki arkadaşların birçoğu 

hâlâ, “Kur’ân anlaşılmaz, an-

cak âlimler anlar, biz Kur’ân 

okumamalıyız, Arapça bilen 

hocaların dedikleri bizim için 

kâfi dir” teraneleriyle beni kı-

nıyor, Kur’ân okursam sapabi-

leceğim konusunda uyarıyor-

lardı. Bense iyi hatırlıyorum 

onlara şöyle cevaplar veriyor-

dum: “Eğer sapacaksam, bı-

rakın başka kitaplar okuyup 

sapacağıma Kur’ân okuyarak 

sapayım; Kur’ân insanları sap-

tıran bir kitap ise…”

Elmalılı tefsirini dokuz 

ayda tahsil ederek okuyup bi-

tirdiğimde bende artık Kur’ân 

ve İslâm hakkında oluşan te-

mel idrak, toplumdaki genel 

kabullerin çok ötesindeydi. 

Nitekim Mehmed Âkif okuma-

larım esnasında, gerek Safahat 

ve gerekse de mecmualarda-

ki yazılarında geçen ayetlere 

Âkif’in verdiği mealler, dikka-

timi çekmeye başlamıştı. Bu 

arada bu mealleri kapsayan 

ve Ömer Rıza tarafından vaktiy-

le yayınlanmış bulunan, Kur’ân-ı 

Kerim’den Ayetler ve Mev’izeler 

adlı eseri, İhya Yayınları sahibi İs-

O halde burada başka faktör-
ler de aramak gerekirken, her 
nasılsa ele geçirilmiş bulunan 
ve diyelim ki Âkif’e aidiyeti 
galip zanna dayanan bir metni, 
alel acele yayına sürmedeki 
düşüncesizlik bizi düşündür-
melidir. Hele unvanlı bir hoca 
efendiye ait olduğu söylenen 
şu sözler ne kadar düşünce-
sizce söylenmiştir: “Bundan 
sonra mealler hakkında konu-
şulurken Âkif’ten önce ve 
Âkif’ten sonra” denilecekmiş! 
Benim yüreğime su serpen 
bir husus var ki o da şudur; 
bunu söylerken utanıyorum 
ama söylemek zorundayım; 
neredeyse diyeceğim ki bere-
ket versin Türkiye’de kimse 
doğru dürüst bir şey okumu-
yor. Baksanıza Mehmed Âkif 
Kur’ân Meali adıyla basılan 
esere “Bir Güzelin Takdimi”ni 
yazan Hayrettin Karaman hoca 
bile eserin tamamını okuma-
dan bu takdimi yazdığını ne 
yazık ki itiraf etmektedir.
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mail Kazdal’dan alıp okumuştum. 

O tarihlerde bende oluşan kanaat, 

Mehmed Âkif meallerinin, mevcut 

mealler yanında sönük kaldığına 

dairdi. Âkif’e olan sevgim içten içe 

şöyle bir sevince dönüşmüştü; iyi 

ki Âkif mealini ortadan kaldırmış. 

Bence yayınlansaydı onun lehine 

olmayacaktı. Düşünebiliyor mu-

sunuz, elimizde Âkif gibi önemli 

ve sevimli bir üstadın meali var ve 

fakat bu meal, onun damadı Ömer 

Rıza ile talebesi sayılan Hasan 

Basri’nin meallerinden daha başa-

rısız bir tercümeyle karşımızdadır.

Peki, bir Kur’ân mealini ‘ba-

şaramamış’ (aslında tekemmül 

ettirememiş/nâ tamam, taslak ha-

linde bırakmış) Mehmed Âkif’in 

bizim gözümüzdeki değeri dü-

şer mi? Bildiğimiz gibi Mehmed 

Âkif bütün eserleri boyunca insan 

emeğine herkeslerden çok değer 

atfetmekteydi. Nitekim Safahat’ın 

hemen her bölümünde en ziyade 

hatırladığı ve hatırlattığı, “İnsan 

için çalışmasından başkası yok-

tur” diyen Necm suresindeki ayet 

değil midir? Ayrıca yine “Sanatın 

onda dokuzu ter, onda biri ilham-

dır” diyen de kendisidir. Eme-

ğe bunca değer biçen birisi sizce 

kendi emeğini ulu orta ziyan eder 

miydi? Âkif’in mealini yayınlama-

ma düşüncesi yalnızca namazda 

Türkçe olarak kendi meallerinin 

okunacağına dair endişesi olamaz-

dı. O halde burada başka faktörler 

de aramak gerekirken, her nasılsa 

ele geçirilmiş bulunan ve diyelim 

ki Âkif’e aidiyeti galip zanna da-

yanan bir metni, alel acele yayına 

sürmedeki düşüncesizlik bizi dü-

şündürmelidir. Hele unvanlı bir 

hoca efendiye ait olduğu söylenen 

şu sözler ne kadar düşüncesiz-

ce söylenmiştir: “Bundan sonra 

mealler hakkında konuşulurken 

Âkif’ten önce ve Âkif’ten sonra” 

denilecekmiş! Benim yüreğime 

su serpen bir husus var ki o da 

şudur; bunu söylerken utanıyo-

rum ama söylemek zorundayım; 

neredeyse diyeceğim ki bereket 

versin Türkiye’de kimse doğru 

dürüst bir şey okumuyor. Baksa-

nıza Mehmed Âkif Kur’ân Meali 

adıyla basılan esere “Bir Güzelin 

Takdimi”ni yazan Hayrettin Ka-

raman hoca bile eserin tamamını 

okumadan bu takdimi yazdığını 

ne yazık ki itiraf etmektedir. 

Meali Anlamayan Nesle
Aşina Değiliz

Mehmed Âkif’e ait olduğu 

söylenerek/ispatsız iddia edilerek 

büyük heyecan ve coşkuyla piya-

saya sürülen kitabın muhtemelen 

ticari bir getirisi olacaktır. Ancak 

ben ilmi ve fi kri manada bir geti-

risi olacağından son derece kuşku-

luyum. Ayrıca zihinlerde birikmiş, 

olgunlaşmış bulunan Mehmed 

Âkif mitolojisine de bu kitabın za-

rar vereceği kanaatindeyim. Hele 

“bu mealden öncesi ve sonrası” 

gibi abartılı övünmelerin ise bu 

zararı daha da artıracağını düşü-

nüyorum. Çünkü eğer böyle bir 

ifade ille de kullanılacaksa bunu 

Muhammed Esed meali için rahat-

lıkla söyleyebiliriz. Üstelik insafl a 

düşünüldüğünde görülecektir ki 

Esed meali ayrı bir dilden tercüme 

olmasına rağmen Türkiye’de belli 

bir zihnin gelişmesinde büyük rol 

oynamıştır. Peki, şimdi elimizdeki 

bu metinle (eğer okunacak olsay-

dı), insanların hayallerindeki Âkif 

portresine gölge düşürmenin ne 

anlamı vardı? 

Metne şöyle kabaca bile bakıl-

dığında görülecektir ki bırakınız 

Kur’ân mealleri konusunda bir 

devrim yaratmayı, bu eser sıradan 

Metne şöyle kabaca bile bakıldığında görülecektir 
ki bırakınız Kur’ân mealleri konusunda bir dev-
rim yaratmayı, bu eser sıradan bir taslak metin-
den ibarettir. Mehmed Âkif’e aidiyeti elbette daha 
uzun süre tartışılacaktır. Ne var ki basılı nüshanın 
kenarlarına düşülen şerhler okunduğunda bu metni 
hazırlayan kişinin birçok ayet üzerinde bir hayli 
alternatif tercüme denemeleri yaptığı, herhangi 
birisinde karar kılamadığı da ortadadır. Besbelli ki 
metin Âkif’in içerisine sinmemiştir. Yurdundan ve en 
önemlisi kütüphanesinden uzakta, maddi ve manevi 
çöküntü içerisinde, ölümcül yorgunluklar, yoksun-
luklar ve hastalıklarla boğuşan bir adamdır Âkif, 
meali üzerinde çalıştığı yıllarda. Bu bakımdan içine 
sinecek, bizzat kendisinin onay vereceği bir meal 
çalışması yapmadığı/yapamadığı aşikârdır.
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bir taslak metinden ibarettir. Meh-

med Âkif’e aidiyeti elbette daha 

uzun süre tartışılacaktır. Ne var ki 

basılı nüshanın kenarlarına düşü-

len şerhler okunduğunda bu met-

ni hazırlayan kişinin birçok ayet 

üzerinde bir hayli alternatif tercü-

me denemeleri yaptığı, herhangi 

birisinde karar kılamadığı da or-

tadadır. Besbelli ki metin Âkif’in 

içerisine sinmemiştir. Yurdundan 

ve en önemlisi kütüphanesinden 

uzakta, maddi ve manevi çökün-

tü içerisinde, ölümcül yorgunluk-

lar, yoksunluklar ve hastalıklarla 

boğuşan bir adamdır Âkif, mea-

li üzerinde çalıştığı yıllarda. Bu 

bakımdan içine sinecek, bizzat 

kendisinin onay vereceği bir meal 

çalışması yapmadığı/yapamadığı 

aşikârdır. Elbette başlangıçta Mil-

let Meclisi’nden bir miktar para 

aldığı için kendisini sorumlu his-

sederek bir adım atmıştır. Hatta 

ortaya bir taslak metin de çıkmış-

tır; bunu biliyor ve kabul ediyo-

ruz. Lakin bizzat kendisini tatmin 

etmemiş bulunan bu tercümenin 

ortadan kaldırılması yönündeki 

vasiyete saygı göstermenin daha 

ahlaki olacağı hususundaki ka-

naatimiz üzerinde ısrarla durmak 

istiyoruz. Meali gerçekleştirmek 

maksadıyla Millet Meclisi’nden 

peşin aldığı parayı bir süre sonra 

iade etmesi de kanaatimizi destek-

lemiyor mu?

Kabul etmek lazımdır ki ya-

zıldığı tarihlerde yayınlanabilsey-

di Mehmed Âkif mealinin elbette 

önemli bir kıymeti harbiyesi bu-

lunacaktı. Çünkü evvela bir ‘ilk’ 

gerçekleşmiş sayılacak ve Arapça 

bilmeyen insanlar ilk kez ana dil-

lerinde Allah Kelamı’nı okuyacak 

ve onun hakkında bizzat malumat 

sahibi olacaklardı. O güne kadar 

cami, medrese yahut tekkelerde 

kırık dökük sadece kulaktan dol-

ma Kur’ân bilgisi, birinci elden ol-

masa bile tercüme kanalıyla insan-

ların zihninde yer işgal edecekti. 

Lakin şimdi yayınlanmış olması, 

elimizde birkaç yüz adedi bulunan 

Türkçe tefsir ve mealler arasında 

onun kısa sürede yitip gitmesi, 

üstelik de Mehmed Âkif imajına 

büyük ölçüde gölge düşürmesin-

den başka bir şeye yaramayacak-

tır. Çünkü bu mealin yazıldığı ta-

rih ile bugün arasında Türkiye’de 

İslâm ve Kur’ân hakkında muaz-

zam bir idrak gelişmesi, değişimi 

ve dönüşümü gerçekleşmiştir. 

Yapıla gelen meal ve tefsirler ço-

ğaldıkça birbirinden yararlanarak 

bugün son derece iyi bir noktaya 

varılmıştır. Bu gelişmede Mehmed 

Âkif, İslâm anlayışı, ıslahatçı tutu-

mu, ahlakı ve eserleriyle önemli 

ölçüde rol oynamıştır. Zaten bu 

sebepledir ki insanlar onun hazır-

ladığı meale bunca önem atfetmiş-

tir. Kur’ân’ın ancak üçte birinin 

tercümesi olsa da elimizdeki eser 

bu önemi hedefl eyerek piyasaya 

sürülmüş değil midir? 

Elbette tartışmalar bizim yazı-

mızla sona erecek değildir. Muh-

temelen daha yetkin kalemler bu 

hususta eseri okuduktan sonra 

konuşacak, olumlu olumsuz eleş-

tirilerde bulunacaklardır. Belki 

de piyasa yine kör ve sağır kala-

rak nisyana mahkûm edecektir. 

Her ne hal olursa olsun şöyle bir 

misal üzerinde düşünelim: Âkif 

bu kitapta İlahî Kelam’ın anahtar 

terimlerinin başında gelen ‘tak-

va’ kavramına ‘saygı’ gibi Türkçe 

bir karşılık bulmuştur. Eğer vak-

tinde yayımlanmış olsaydı bu tip 

bir Türkçeleştirme, mütercimin 

mahareti şeklinde değer bulur-

du. Ama bugünden bakıldığında 

‘takva’yı ‘saygı’ diye karşılamak 

ne kadar anlamlıdır; bunu insafl ı 

okuyucunun iz’anına bırakıyo-

rum. 

Eğer elimizdeki meal Mehmed 

Âkif’e aitse besbelli ki merhum 

üstat, Kur’ân’ı Türkçeleştirece-

ğim derken, bu endişenin tesiri 

altında, o güne kadar geliştirdiği 

güzelim üslubundan tamamıyla 

sarfı nazar etmiş gözükmektedir. 

Bilmiyoruz, kendisine yöneltilen 

resmi teklifi  üstlenirken, azami öl-

çüde dili sadeleştirmesi yönünde 

bir telkin oldu mu? Yoksa kendi-

si bilhassa böyle bir yöntemi mi 

seçti? Şurası açık ki bildiğimiz, 

tanıdığımız hatta kimi zaman 

ezberlediğimiz Mehmed Âkif’in 

o zengin, akıcı, engin edebi dili 

yok bu mealde. Son derece sun’i 

ve zorlama bir dil karşısındayız. 

Bugün durarak okunduğu vakit, 

üslup öyle yadırgatıcı gelmektedir 

ki, bırakınız Mehmed Âkif’i, ede-

biyatımızın en yapay dilli yazarını 

bile aratır mahiyettedir. Böyle bir 

metne nasıl da “bugüne kadarki 

meal ve tefsir çalışmalarını gölge-

de bırakacak”mış gibi bir gözle ba-

kılır, anlaşılır gibi değil. Belli ki bu 

yargıda Âkif’e olan aşırı muhabbe-

tin büyük rolü var.

Aralarında yaşadığımız toplu-

mun neredeyse genetik bir ma-

razıdır ki sevdiği insanı göklere 

çıkartır, yerdiğini de yerin dibine 

batırır. Aşırı ululaştırıcı ve aşağı-

layıcı dil en ziyade de okuryazar 

insanların ağzındadır. Mademki 

Âkif herkesçe sevilen bir kimsedir 

öyleyse en büyük şair odur, en de-

ğerli ahlak adamı odur, en başarılı 



74 Umran EKİM 2012

KR‹T‹K

Kur’ân mütercimi odur, en milli, 

en ilmi, en kahraman hep odur. 

Elbette Âkif kendisine yönelen 

itibarın birçoğunu hak etmiştir. 

Ancak mesela bence Âkif’in meali, 

mealler arasında en kıymetlisi ol-

maya bu haliyle hak kazanmaz, la-

kin onun bizzat emek harcadığı ve 

ancak içine sinmeyip nihai metin 

kabul etmediği bu muazzam met-

ni ortadan kaldırma hususundaki 

ilkeli tutum ve tavrı, eserinden 

çok daha önemli ve değerlidir. 

Ve zaten Âkif’in asıl büyüklüğü 

de buna benzer davranışlarından 

kaynaklanmaktadır. 

Umarım okuyucularım beni 

şöyle anlamaz; biz bu mealle çok 

çok kötü yahut en kötü meal 

karşısındayız, demiyorum. Belki 

de sahiden Mehmed Âkif meali 

karşısındayız. Ve sonuçta bu da 

bir emek mahsulüdür ve bu ba-

kımdan değerlidir. Çünkü Allah 

kelamını anlamaya, anlatmaya, 

öğretmeye dönük her çaba kıy-

metlidir bizim nazarımızda. Ne 

var ki, ah, aralarında yaşadığı-

mız toplumun şu abartıcı üslubu 

var ya, bizi yakan işte o üsluptur 

diyorum. Lüzumsuz abartılarla 

piyasaya sürülen bir eserle karşı 

karşıyayız. Eğer bu eser bir edebi 

metin olsaydı, ne bileyim yazarı-

nın özel notları, günlükleri fi lan 

olsaydı ve yazarının da herhangi 

bir yayın yasağı vasiyeti bulunma-

saydı, anlaşılabilir bir şey olurdu. 

Oysa bu bir Kur’ân meali çalışma-

sıdır. Üstelik de alelade bir insana 

ait değil, toplumun hemen bütün 

muhitlerinin gönlünde itibarlı/

prestijli yeri bulunan bir üsta-

da aidiyeti söylenmektedir. Onu 

takdim ederken azami ihtiyatlı/

ihtimalli bir dil kullanılmalıydı. 

Neden mi bakın Mithat Cemal ne 

diyordu Âkif hakkında: “Mehmed 

Âkif, Mehmed Âkif olduğunu bi-

lemeyecek kadar sade bir adamdı. 

Kalabalıklardan tenhalara kaçardı. 

Kalabalıkta ‘yok’ denecek kadar 

sessizdi. ‘Kendini göstermek’ zaa-

fına kaymadan konuşurdu.”

Bugüne kadar varlığından ha-

berdar olmamıza rağmen elimizde 

meali bulunmayan Âkif’e sahih 

akidesi, salih ameli, şiiri, mücade-

lesi ve güzel ahlakı münasebetiy-

le zaten gönlümüzde mümtaz bir 

yer ayırmışızdır. Kim tarafından 

(latinize) daktilo edilmiş olduğu 

bilinmeyen (yahut anlaşılmaz bir 

şekilde bildirilmeyen) bir metin 

halinde ele geçirildiği iddia edilen 

zayıf, yarım, taslak/müsvedde bir 

meal yüzünden bu itibarını ze-

delemeye kimsenin hakkı olmasa 

gerek; adil ve etik değil. Mevcut 

haliyle Âkif meali diye sunulan bu 

metnin her ne kadar geçici bir po-

pülaritesi olacaksa da, ciddi ilim 

ve fi kir çevrelerinde (safi yane) yu-

tulacağını sanmıyorum. Elmalılı, 

Ömer Rıza ve Hasan Basri meal-

lerinin gerisine düşmekle Âkif’in 

hatırasına küçük bir saygısızlık 

olarak görülecektir. Takdim edi-

lirken bunca abartılan metin kim-

ler için favori bir meal olacaktır, 

bunu zaman gösterecek, bekleyip 

göreceğiz. Bu arada bir Kur’ân 

mealini başaramamış, onunla baş 

edememiş bir Mehmed Âkif’in, 

bizim gözümüzdeki değerinde ise 

tersinden bakarak bir artma göz-

lenecektir. Çünkü onun, tercüme-

sinin mutlaka yakılmasını vasiyet 

etmekle ne kadar isabetli davran-

dığını bu metni dikkatle okuyan 

ilim ve fi kir sahipleri çarçabuk an-

layacaktır diye düşünüyoruz.

Hamiş

Türkiye kültür muhitinde 

Mehmed Âkif münasebetiyle gi-

derek kızışan bir tartışma vardır. 

Âkif merhumun “garbın ilmini al-

mak ama ahlakını almamak” veya 

“doğrudan doğruya Kur’ân’dan 

ilham almak” benzeri mısrala-

rından hareketle, ona yöneltilen 

eleştiriler çoğalma eğilimi gös-

termektedir. Bir de hâlâ Sultan 

Abdülhamit’e yönelik tenkitleri 

onun taraftarı olan

gelenekçiler nazarında bağış-

lanamaz bir cürüm gibi değerlen-

dirilmektedir. Kanaatimce bütün 

bunlar muhafazakâr çevrelerin 

Âkif’i dikkatle okumaya başla-

malarıyla ortaya çıkmıştır. Çünkü 

Âkif, tasavvuf’un adını vererek bu 

ad altındaki hezeyanları açıktan 

eleştiren ilk kişidir. Mistik dü-

şünceli insanların zannımca tabir 

caizse kuyruk acıları vardır. Da-

hası Âkif “atalar dini, ölüler dini, 

fal kitabı” gibi söylemleriyle de 

muhafazakârların denizine büyük 

taşlar fırlatmaktadır. Türbe tavafı 

dinine, Şamanizm’in veli kültüne 

indirgenmeye çalışılan İslâm’ı, sa-

hih yüzüyle tanıtma çabası vardır 

Âkif’in. Bunu hazmedemeyenler 

“bin yıllık tarih” diyerek durma-

dan cedlerini kutsamaktaydılar. 

Oysa, iyi okuyunca karşılarında 

dik duran Âkif’i buldular. Kavga-

nın işte böyle bir cephesi var; bu-

rada, gizlice Âkif’i itibarsızlaştır-

ma hinliğinin de hesaba katılması 

gerekir diye düşünüyorum. İyi 

niyet, coşku ve heyecandaki insa-

ni hassasiyetler, unutulmamalıdır 

ki, kendisine sağlam bir dayanak 

bulamamışsa, çoğu kere büyük 

cürümlerin işlenmesine sebebiyet 

vermiştir. 
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M alik Bin Nebi kimdir ve 

Çağdaş Müslüman Dü-

şünce içerisindeki yeri ve önemi 

nedir? Bu sorunun cevabı, belki, 

“o bir fi kir savaşçısıdır” şeklinde 

verilebilir; ancak bu tanımlama, 

‘fi kir’ kelimesinin tazammun ettiği 

geniş anlamlar düşünüldüğünde, 

izaha muhtaçtır. Acaba o, fi kri öne 

çıkarırken, fi ldişi kulelerden ko-

nuşan biri midir yoksa gerçek mü-

cadelenin ciddi bir fi kri altyapıya 

dayalı olarak verilebileceğini mi 

söylemektedir? Hayat hikayesine 

baktığımızda, Malik Bin Nebi’nin 

ikinci yaklaşımı savunduğunu; 

yani onun, fi kri entelektüel kap-

rislerine araç kılan bir yazar değil, 

‘değişim’i sağlayacak asli unsur 

olarak gördüğünü söyleyebiliriz. 

O, gerçekten bir ‘fi kir savaşçısı’dır; 

yani bir savaşım verilmesi gerekti-

ğine inanmaktadır ama bunun ön-

celikle fi kirler planında olması ge-

rektiğini; fi ili mücadelenin de bu 

noktadaki savaşım kazanıldığında 

başarılı olacağını düşünmektedir. 

Hayatına Genel Bir Bakış

28 Ocak 1905`te Cezayir’in 

Kostantine kentinde doğan Bin 

Nebi, çocukluk ve gençlik yıllarını 

Fransız sömürge yönetiminin baskı 

ve zulüm politikalarına maruz 

kalarak geçirdi ve sömürgecilerin 

yerli halkların bilinç ve ruhlarında 

ne gibi tahribatlar yaptığına bizzat 

şahitlik etti. (Hayatının ilk döne-

minde edindiği bu tecrübe, onun 

düşünce yapısında ‘sömürgecilik’ 

kavramının neden başat bir yer 

tuttuğunu da yeterince izah etme-

ktedir.) İlk ve orta öğrenimini 

Kostantine’deki bir Fransız oku-

lunda tamamladıktan sonra 

öğrenimine devam etmek üzere 

1930 Eylül’ünde Fransa`ya giden 

Bin Nebi, Doğu Araştırmaları 

Enstitüsü’nün giriş sınavına 

katılma başvurusu politik sebe-

plerle geri çevrilince Elektrik 

Mühendisliği Enstitüsü’ne girdi 

ve buradan 1935 yılında mezun 

olarak elektrik mühendisi oldu. 

Ancak asıl ilgilendiği alanlar 

tarih, sosyoloji, antropoloji gibi 

Batılı disiplinler idi. Bu arada 

Paris’te farklı akademik çevrelerde 

(Sorbonne, Fransız Koleji ve 

Doğu Dilleri Enstitüsü gibi) ilişki 

kurdu ve bu vesileyle birçok 

aydın ve fikir adamıyla tanıştı. Bu 

tanışıklık, onun Batı düşüncesi 

hakkında derinden bilgi sahibi 

olmasını sağladı. Ancak o bir 

Müslüman idi ve Cezayir başta 

olmak üzere Müslüman ülkeler-

deki sömürgecilik sorunu-

nun çözümü için kafa yoruyor, 

mücadele veriyordu. Bu bağlamda 

Fransa’da yaşayan Kuzey Afrikalı 

gençlerin sömürgeci yönetimlere 

karşı bilinçlenmesini sağlamaya 

yönelik faaliyetlerde bulundu ve 

Cezayirli işçileri eğitmek üzere 

kurulan Cezayir İslâm Kültür 

Merkezi’nde idarecilik yaptı. 

Fransız sömürgeciliğine karşı 

tavrı ve görüşleri sebebiyle Paris’te 

çeşitli sıkıntılarla karşılaşan Bin 

Nebi, elektrik mühendisi olmasına 

rağmen Fransa`da kendi mesleğini 

icra edecek imkan bulamadığı 

gibi, Cezayir’deki babası da 

memuriyetten uzaklaştırıldı. 

M. Kürşad ATALAR

Malik Bin Nebi:
Çağa Tanıklık Eden Bir ‘Fikir Mücahidi’
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II. Dünya Savaşı’nın başlaması 

üzerine Paris’te yaşaması daha 

da zorlaşınca 1939’da Cezayir’e 

gitti ancak geçim sıkıntısı 

yüzünden aynı yılın Eylül’ünde 

Fransa’ya dönmek zorunda kaldı. 

Almanların Paris’i işgali sırasında 

bazı gençlerle birlikte Paris’te 

Kuzey Afrika’nın kurtuluşu için 

bir hareket oluşturmaya çalıştı. 

1944 yılında tutuklandı ve on ay 

kadar hapiste kaldı. Cezayir’de 

meydana gelen kanlı olaylardan 

sonra ikinci defa hapsedildi. 

1956’da Fransa`dan ayrılan Malik 

Bin Nebi, hac görevini ifa ettikten 

sonra Kahire’ye gitti. Müslüman 

Kardeşler hareketini sindirme 

politikalarına ağırlık veren 

Cemal Abdunnasır ile görüştü ve 

maaşlı olarak Mısır hükümetinde 

çalışmaya başladı. O, Nasır 

yönetimini destekliyordu, çünkü 

Mısır’da sömürgeciliğe karşı ver-

ilen mücadelenin Müslüman 

Dünya’nın uyanışında önemli bir 

yeri olduğuna inanıyordu. Zaten 

aynı gerekçeyle Cezayir’deki 

kurtuluş savaşına da açık destek 

vermişti. Kahire`de bulunduğu 

süre içerisinde Arapçasını ilerleten 

Bin Nebi, artık konferanslarını 

Arapça verebiliyor ve yazılarını 

Arapça yazabiliyordu. Bu arada 

kendi evini de bir eğitim merkezi 

gibi kullanarak İslâm dünyasının 

meseleleri ve bunların çözümüyle 

ilgili düşüncelerini kitlelere aktar-

maya çalışıyordu. Aynı amaçla 

Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan 

ve Kuveyt gibi ülkelere de giderek 

pek çok konferans verdi. Daha 

önce Fransızca yazdığı eserleri 

Arapça’ya çevrildi ve böylece, Bin 

Nebi, Arap ve İslâm dünyasının 

tanınan bir ismi oldu. Cezayir’in 

bağımsızlığını kazanmasından 

sonra 1963’te ülkesine dönen Bin 

Nebi, ülkenin yüksek öğretim 

kurumlarında değişik görev-

lerde bulundu. 1967’de resmi 

görevini bırakarak bütün vaktini 

fikri çalışmalara ayırdı. 31 Ekim 

1973’te vefat etti.

Çağdaş Müslüman Düşünce 
‹çerisindeki Yeri

Malik Bin Nebi’nin Çağdaş 

Müslüman Düşünce içerisindeki 

önemini tartışırken, kanımca, 

ilk elden söylenebilecek olan 

şey, onun, Afgani ve Abduh 

geleneğinin devamı olan bir 

düşünür olduğudur (zaten kendisi 

de İslâm Dünyası’ndaki ‘Uyanış’ 

olgusunu Cemalettin Afgani ile 

başlatmakta ve birçok yazısında 

Abduh, Afgani ve Reşid Rıza 

üçlüsünü hayırla anmaktadır). 

Bin Nebi düşüncesine bu açıdan 

baktığımızda, onun İslâm 

Dünyası için öngördüğü ‘medeni-

yet’ projesinin mahiyetini de 

temel esaslarıyla anlamış oluruz. 

Zannımca, bu yaklaşımda ‘Öze 

Dönüş’ kavramı belirleyicidir ve 

burada ‘öz’ elbette ki İslâm’ın 

değerleri olmaktadır. Bu vurgu, 

Afgani-Abduh’tan beri ‘Uyanış’ 

taraftarı bütün düşünür ve 

aydınların (Yusuf Akçura’dan Said 

Halim Paşa’ya, Mehmet Akif’ten 

Muhammed İkbal’e varıncaya 

kadar) görüşlerinde baskındır. 

Bu düşüncenin bir diğer sonucu, 

İslâm dünyasının Batı karşısındaki 

yenilgisinin temel nedeninin 

İslâm’dan uzaklaşmak olduğu 

yargısıdır. 19. yüzyılın sonu ile 20. 

yüzyılın ilk yarısındaki Müslüman 

alim, aydın ve düşünürlerin temel 

yazı ve konferanslarında öne çıkan 

temel konu budur, desek yerid-

ir. Bin Nebi de sonuçta çözümü 

İslâm’da görmektedir; ancak Bin 

Nebi’nin Afgani’den çok, Abduh’a 

yakın durduğunu da ifade 

etmemiz gerekiyor. Çünkü Bin 

Nebi, sömürgecilere karşı veri-

lecek mücadelenin ‘maddi’ aland-

an ziyade ‘fikir’ ve ‘ruh’ sahasında 

olması gerektiğini düşünmektedir 

ve bu bağlamda ‘eğitim’in 

son derece önemli olduğuna 

inanmaktadır. Bu, tipik manada 

Abduh’un önerisidir ve çözüm 

zamana yayılmıştır. Halbuki 

Afgani ‘acilci’dir ve çözümün 

‘pratik’ çabalarla geleceğine 

inanmaktadır. (Afgani’nin bütün 

Müslümanları Osmanlı Devleti 

etrafında toplanmaya çağırmasının 

nedeni de aslında budur). Bin 

Nebi’nin dönemin ulus-devletleri 

içerisinde aktif olarak görev 

aldığı makamlara baktığımızda, 

bunların ‘eğitim’le ilgili olduğunu 

görmemiz boşuna değildir. 

Bin Nebi’de de ‘pratik’ bir yön 

olduğuna kuşku yoktur. Özellikle 

de Cezayir Kurtuluş Savaşı’na, 

Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne ve 

Afro-Asyatik Dayanışma’ya verdiği 

açık destek bunun kanıtıdır. Fakat 

teorik önerilerine baktığımızda, 

Bin Nebi, esas itibarıyla, ‘fikri 

uyanış’ı merkeze oturtmakta ve 

bunun gerçekleşmesi yönünde 

uğraş vermektedir. Bir başka ifade 

ile, Bin Nebi düşüncesinde ‘fikir’ 

merkezdedir ve değişimi esasta 

gerçekleştiren olan da budur. Bu 

yönüyle Bin Nebi’nin Düşüncede 

Devrim’in öneminin farkında 

olduğunu rahatlıkla söyleyebili-

riz. O, yazılarında ‘eşya’yı değil 

‘insan’ı merkeze alırken; yahut 

medeniyetin ‘model insan’ bir 
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‘ruh’ üzerine inşa olunabileceğini 

ifade ederken, aslında, medeniyeti 

“düşünce bakımından değişmiş 

insan”ın kurabileceğini söyleme-

ktedir. Bin Nebi’ye, göre, fikri 

değişimi yaşamamış kişi, canlı 

bir sosyolojik varlığın dinamik 

bir üyesi olamaz. Topluma ‘ruh’ 

veren, dinamizm katan şey, 

esas itibarıyla, kişinin yaşamış 

olduğu fikri dönüşümdür. 

Bu değişimi yaşamamış 

birey ya da toplumlar, asla 

‘medeni’ olamazlar. Ona 

göre ilk Müslüman toplum 

olan Ashab’ın dinamizmini 

de bu şekilde açıklamak 

mümkündür. Onlar maddi 

bakımdan medeniyet krit-

erlerine vurulduğunda 

‘gelişmemiş’ bir toplum olarak 

nitelenebilirler, ancak fikren 

dönüşüm geçirdikleri için, 

dinamik bir bünyeye sahip-

lerdi ve çok kısa sürede maddi 

başarıyı yakalamışlardı. 

Dolayısıyla, Bin Nebi’ye 

göre, sömürgecilere karşı/

fiziksel başarı kazanılmasına 

rağmen sömürü olgusu-

nun hâlâ devam ediyor 

olmasının ardında aynı 

neden yatmaktadır. Çünkü 

sömürü belki bu mücadele-

ler sonunda fiziksel olarak bitmiş 

olabilir, ancak Müslümanların 

‘sömürülebilirlik’ özelliği devam 

ettiği için, sömürü de başka yol-

lardan varlığını sürdürmekte-

dir. Bu sorunun asli çözümü, 

‘sömürüye yatkınlığın’ ortadan 

kaldırılmasıdır. Bu ise, tıpkı Ashab 

örneğinde olduğu gibi, yeni bir 

‘ruh’un inşa olunması yani yeni 

bir ‘düşünsel dönüşüm’ ile müm-

kündür. 

Bin Nebi’nin ‘sömürülebilir-

lik’ kavramına yaptığı vurgunun 

önemi inkar edilemez, ancak 

bendeniz bu kavramın ‘özgün’ 

olmadığını düşünüyorum. Çünkü 

bu kavramın tazammun ettiği 

manaların, Bin Nebi’den önce 

Afgani ve Abduh tarafından dile 

getirildiğini biliyoruz. Kanımca 

Bin Nebi de ‘yeni’ olan şey, fikri 

dönüşümde ‘bilgi’nin önemini 

vurgularken kullandığı ‘yığma’ 

kavramıdır. Bin Nebi, Müslüman 

dünyasının ‘bilgi’ye olan ihtiyacını 

vurgularken, bunun ‘nasıllığı’ 

üzerine de kafa yormakta ve bir 

‘bina’ örneği vermektedir. Buna 

göre, Müslüman dünyasında 

bilgi sorununun çözümüne yöne-

lik gösterilen çabaları, hiçbir 

plan olmadan bina yapımında 

kullanılan malzemeleri bir yere 

yığmaya benzetmek mümkündür. 

Müslümanların yaptığı, tabiri 

caizse, bina yapımı için gerekli 

olan, devasa boyutlarda taş, tuğla, 

çimento, vs.’i bir yere yığmak 

ve bunların kendi kendine bina 

olmasını beklemekten ibaret-

tir. Bin Nebi’ye göre, bu yolla 

(yani ‘yığma’ yoluyla) bina yapımı 

(asırlar sürse dahi) mümkün 

değildir! Zannımca, Bin Nebi, 

bu tespitiyle İslâm Dünyası’nın 

fikri dönüşümünün gecikme-

sine ilişkin doğru bir 

teşhiste bulunmuştur. İslâm 

dünyasındaki (güya planlı) 

‘kalkınma’ çabalarının akim 

kalmasının nedeni de budur. 

Gerçekten de İslâm dünyasının 

‘potansiyeller’i çoktur, fakat 

bunları fiiliyata geçirecek ‘bil-

inç’ ve ‘irade’ yoktur. İslâm 

dünyasında, insan, ham-

madde vs. açısından çok 

zengin kaynaklar mevcut-

tur; ancak bunları ‘medeni-

yet’ inşa edecek biçimde bir 

araya getirecek bilgi ve ruh 

yoktur. (Bin Nebi’nin verdiği 

Almanya ve Japonya örnekleri 

bu bağlamda isabetlidir; zira 

her iki ülke de ağır yıkımlara 

uğramasına rağmen çok 

kısa sürede toparlanıp daha 

güçlü bir şekilde tarih sahnesine 

çıkmışlar; ancak Müslüman ülkel-

er bunu başaramamıştır). Bu bilgi 

ve ruh yeniden tesis olunmadıkça 

da, İslâm dünyasının yeni bir 

‘medeniyet’ oluşturması mümkün 

değildir. 

Ruhun Yeniden Tesis
Edilememiş Olması

Fakat mesele tam da bu nok-

tada ortaya çıkmaktadır. Bin 

1956’da Fransa`dan ayrılan 
Malik Bin Nebi, hac görevini ifa 
ettikten sonra Kahire’ye gitti. 
Müslüman Kardeşler hareketi-
ni sindirme politikalarına ağır-
lık veren Cemal Abdunnasır ile 
görüştü ve maaşlı olarak Mısır 
hükümetinde çalışmaya başla-
dı. O, Nasır yönetimini destek-
liyordu, çünkü Mısır’da sömür-
geciliğe karşı verilen müca-
delenin Müslüman Dünya’nın 
uyanışında önemli bir yeri 
olduğuna inanıyordu. Zaten 
aynı gerekçeyle Cezayir’deki 
kurtuluş savaşına da açık des-
tek vermişti.
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Nebi, evet, sorunun teşhisinde, 

doğru şeyler söylemektedir. Peki 

ya çözüm ne olacaktır? Bu plan 

yahut ruh nedir? Bence Bin Nebi, 

geçtiğimiz asırdaki bütün düşünür 

ve aydınlar gibi, bu noktada, net bir 

öneride bulunmamaktadır. Evet, 

Bin Nebi, insanı merkeze alan ve 

bilinç ve ruh faktörüne vurguda 

bulunurken isabetli şeyler söyle-

mektedir; fakat bu nasıl olacaktır? 

Ne yapılacaktır? Yapılması 

gereken yeni bir Yüksek Öğrenim 

Programı yahut müfredat mıdır 

(Nitekim o, Cezayir’de Kurtuluş 

Savaşı başarıya ulaştıktan sonra 

üniversitede Rektörlük yapmış 

ve ülkenin Yüksek Öğrenim 

Kurumu’nda danışmanlık göre-

vinde bulunmuştur) yoksa İslâmi 

grup, hareket veya cemaatlerin 

çoğunun yapmaya çalıştığı gibi, 

bir yapı kurup ‘kapalı devre’ bir 

eğitim çalışması yapmak mıdır? 

Bin Nebi’nin düşüncesinde bu 

konuda somut bir öneri olmadığını 

görüyoruz. O, ‘eğitim’in önem-

ine vurguda bulunurken isabet 

kaydetmiştir ama ‘nasıl?’ sorusuna 

cevap verememiştir. Bu noktada 

bendeniz şöyle düşünüyorum: bu 

sorun, sadece onun değil, bugüne 

kadar görüş beyan etmiş bütün 

alim, aydın ve düşünürlerin 

de (tam olarak) çözemediği 

bir sorundur ve halen de öyle 

olmaya devam etmektedir. Hatta 

şunu dahi söylemek müm-

kündür: bu sorun, maddi planda 

değil esasen ‘düşünce’ planında 

çözülememiştir. Çözülemediği 

için de, İslâm Dünyası’nda 

sömürgecilere karşı verilen 

fiili mücadelelerde başarılar 

kazanılmış olmasına rağmen, 

dinamizmi doğuracak o ruh 

yeniden tesis olunamamış, yani 

‘model insan’ oluşturulamamıştır. 

Yaklaşık bir asırlık geçmişi olan 

İslâmi Uyanış sürecinde aydınlar, 

alimler, fikir adamları konuy-

la ilgili pek çok şey söylemiş 

olmasına rağmen, ‘sorun’ hâlâ 

varlığını sürdürmektedir; bunu 

da ‘sonuçlar’ hareketle gözlem-

leyebiliyoruz. İslâm dünyasında 

değişim, hala çoğunlukla ‘bireysel’ 

nitelikli olarak gerçekleşmektedir. 

İslâmi Hareketler, kimi ülkelerde 

geniş yığınlara hitap etme 

imkanına kavuşmuş olmasına 

rağmen, Çağdaş İslâm Düşüncesi, 

‘toplumsallaşabilme’nin asli kri-

teri olan ‘okullaşma’ noktasında 

eksikliklerle maluldür. Düşünce, 

hâlâ, Bin Nebi’nin örneğinde 

olduğu gibi, ‘yığıntı’ olarak 

mevcuttur; bunu belirli bir plan 

(yani ‘bilinç’) doğrultusunda 

kullanıp bir bina (yani ‘okul’) 

inşa edecek bir ‘sistematik’ çaba 

henüz yoktur. Böyle olduğu için 

de Bin Nebi’nin sözünü ettiği 

‘medeniyet’in tesisindeki ilk şart 

yerine getirilememektedir. Maddi 

potansiyelleri harekete geçirecek 

olan şey, zihniyet inkılabıdır; 

onu sağlayacak olan şey ise, 

bilgidir. Bilinç, bilgi ile inşa 

Bin Nebi’nin Afgani’den çok, Abduh’a yakın dur-
duğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü Bin 
Nebi, sömürgecilere karşı verilecek mücadelenin 
‘maddi’ alandan ziyade ‘fikir’ ve ‘ruh’ sahasında 
olması gerektiğini düşünmektedir ve bu bağlamda 
‘eğitim’in son derece önemli olduğuna inanmakta-
dır. Bu, tipik manada Abduh’un önerisidir ve çözüm 
zamana yayılmıştır. Halbuki Afgani ‘acilci’dir ve 
çözümün ‘pratik’ çabalarla geleceğine inanmaktadır. 
(Afgani’nin bütün Müslümanları Osmanlı Devleti 
etrafında toplanmaya çağırmasının nedeni de aslın-
da budur). Bin Nebi’nin dönemin ulus-devletleri 
içerisinde aktif olarak görev aldığı makamlara bak-
tığımızda, bunların ‘eğitim’le ilgili olduğunu gör-
memiz boşuna değildir. Bin Nebi’de de ‘pratik’ bir 
yön olduğuna kuşku yoktur. Özellikle de Cezayir 
Kurtuluş Savaşı’na, Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne 
ve Afro-Asyatik Dayanışma’ya verdiği açık destek 
bunun kanıtıdır. Fakat teorik önerilerine baktığımız-
da, Bin Nebi, esas itibarıyla, ‘fikri uyanış’ı merkeze 
oturtmakta ve bunun gerçekleşmesi yönünde uğraş 
vermektedir. Bir başka ifade ile, Bin Nebi düşünce-
sinde ‘fikir’ merkezdedir ve değişimi esasta gerçek-
leştiren olan da budur.
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olunur. Dinamizmi getiren ruh, 

bilgiden beslenir. Ashabı ashab 

yapan böylesi bir bilgidir. Bugün 

İslâm Dünyası’nda eksik olan 

da esas itibarıyla budur. Özetle, 

Bin Nebi, ‘düşünce’ kavramına 

vurgu yaparken haklıdır; bu nok-

tada, İslâm dünyasının eksiğini 

görmüştür; fakat somut bir ‘çözüm’ 

önerisi getirememiştir. Bendeniz 

bu nakısanın, esas itibarıyla, 

genel ‘bilgi düzeyimiz’in düşük 

olmasından kaynaklandığını 

düşünüyorum ve bu yüzden İslâm 

dünyasında ‘malumat’ miktarının 

artırılmaması durumunda, ‘eğitim’ 

kavramına yapılan vurguların 

soyut kalacağına ve ‘model insan’ 

ve (tabii ki Bin Nebi’nin söy-

leminde ‘medeniyet’) inşası 

noktasında ciddi bir ilerleme kat 

edilemeyeceğine inanıyorum. 

Malik bin Nebi düşüncesinde 

(özellikle de politik analizler ve 

öneriler açısından) ‘sömürgecilik’ 

kavramı merkezi bir yer tutar. 

Düşünce yapısının bir diğer 

önemli kavramı olan ‘medeniyet’i 

izah ederken dahi bu kavrama 

sürekli göndermeler yapar. Ancak 

bunu doğal karşılamak gerekir. 

Zira onun yetiştiği dönem, özel-

likle de Cezayir örneği özelinde 

düşünülecek olursa, sömürgeci 

baskı ve zulmün zirve dönem-

lerinden biri olarak nitelendir-

ilebilir. Bin Nebi’nin siyasal 

düşüncesinin temel sorusu, İslâm 

dünyasının sömürgecilikten nasıl 

kurtulabileceğidir. Medeniyet 

inşası için çalışmasının bir amacı 

da bu sömürünün ortadan 

kaldırılmasıdır. Fakat burada şu 

hususun altını çizmek gereki-

yor ki, sorunun çözümünün 

‘aciliyet’ine olan inancı, onun, 

kimi yazı ve sohbetlerinde yanlış 

değerlendirmeler yapmasına 

neden olmuştur. Örneğin 

Cezayir Kurtuluş Savaşı’na İslâm 

dünyasının uyanışı bağlamında 

yüklediği ‘aşırı’ değer, Afro-

Asyatik dayanışmayı çözümün 

bir unsuru olarak sunması 

yahut Mısır ve Suriye arasında 

bir ittifak anlaşmasıyla hay-

atiyet bulan ve birkaç yıl 

sonra Suriye’nin ayrılmasıyla 

başarısızlıkla sonuçlanan Birleşik 

Arap Cumhuriyeti deneyimini 

İslâm Dünyası’nın ‘uyanış’ın 

işaretlerinden biri olarak görme-

si, Nasır’ın ‘sosyalist’ içerikli 

kimi uygulamalarına destek 

vermesi ve hatta bu dönemde 

maaşlı bir işte çalışması bunlar 

arasında sayılabilir. Elbette ki 

Bin Nebi, bunu, sömürgecilere 

karşı gösterilen ‘direniş’inin en 

küçük örneğine bile değer verdiği 

için yapmaktadır; ancak teslim 

edilmelidir ki, bunlar ‘siyasal’ 

değerlendirme yanlışının sonu-

cudurlar. Burada Bin Nebi’nin, 

II. Dünya Savaşı sonrası siyasi 

düzenin mahiyetini gereğince 

kavrayamadığını görüyoruz. II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra küresel 

bir düzen inşa olunmuştur ve buna 

göre sömürgeciler sömürdükleri 

ülkelere ‘sahte’ bağımsızlıklar 

vereceklerdir. Savaş’tan sonraki 

düzenin temel stratejilerinden biri 

budur. Bu bağlamda, Asya, Afrika 

ve Latin Amerika’da bir çok devlet 

bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 

Ancak II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra, sömürü ‘dolaylı’ yol-

lardan ve (belki) daha etkin bir 

şekilde (Dünya Bankası ve IMF 

gibi kurumların ekonomik ve 

siyasal hayata nüfuzu yoluyla) 

devam etmiştir. Üstelik, kurulan 

ulus-devletler de, küresel düzene 

(dolaylı yoldan) hizmet etmekten 

başka bir şey yapamamışlardır. 

Nasır’ın darbe ile iktidara gelişi 

de tam bu dönemde olmuştur. Bu 

dönemde kurulan ulus-devletleri, 

İslâm Dünyası’nın uyanışının birer 

göstergesi olarak değerlendirmek 

önemli bir siyasi değerlendirme 

hatasıdır. Verili bir gerçeklik 

olarak biliyoruz ki, bu devletler, 

İslâmi gelişmeyi desteklemek bir 

yana, boğmak için çalışmışlardır. 

Nitekim Nasır, İslâm dünyasının 

uyanışının Öze Dönüş ile müm-

kün olacağı noktasında o dönemde 

Bin Nebi’nin cümlelerinden daha 

vurgulu ifadelerle bir mücadele 

yürüten ve başlangıçta Nasır’a 

destek veren Müslüman Kardeşler 

hareketini kısa bir süre sonra 

sindirmeye ve Seyyid Kutub gibi 

alim ve mücahitleri de yok etm-

eye çalışmıştır. Benzeri durum-

lar, Savaş-sonrası kurulan bütün 

yönetimler için de söz konusudur 

(Mesela, esas itibarıyla bir ulus-

devlet olan Pakistan, 1947 yılında, 

üstelik İslâm Cumhuriyeti adıyla 

kurulmasına rağmen, Mevdudi’nin 

Cemaat-i İslâmi’sine rahat nefes 

aldırmamıştır). Bin Nebi’nin ulus-

devletlerin yapısına ilişkin bu 

değerlendirme yanlışının, onun 

pratiklerine de yansıdığını söy-

leyebiliriz. Nitekim hem Mısır’da 

hem de Cezayir yönetiminde 

görevler üstlenmesi, esas itibarıyla 

onun bu yönetimlere bakışıyla 

ilgilidir. Halbuki Kutub, bilindiği 

gibi, bu tür rejimleri Cahiliye’nin 

bir unsuru olarak görmekte ve 
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bu tür rejimlerde görev almayı 

‘çarkın dişlileri arasında ezilmek’ 

olarak tanımlamaktadır. Bu nok-

tada Bin Nebi’nin toplum, dev-

let ve bireye dair düşüncelerinin 

Kutub’unkilerden farklı olduğu 

açıktır. Zannımca da, bu noktada 

Kutub daha isabetli düşünmekte, 

Bin Nebi ise yanılmaktadır. 

Nitekim daha sonraki pratikler 

de göstermiştir ki, ulus-devlet-

lerin bünyesinde yapılan iyi 

niyetli eğitim çalışmaları nihay-

etinde akim kalmaktadır. Zira 

bu çalışmalarda görev alan-

lar, son tahlilde, ulus-devletin 

mekanizmalarına eklemlenmekte, 

yani onu içselleştirmekte ya da 

çarkın dişlileri arasında ezilmek-

tedirler. 

Temel ‘Tıkanma’ Noktaları

 Bin Nebi düşüncesinin 

‘siyasal’ uzak görüşlülük 

açısından zaaflı olduğunun en 

somut örneğini ise ‘demokrasi’ 

tartışmasında görmemiz müm-

kündür. Bin Nebi’nin bu kavrama 

ilişkin düşüncesini, Mevdudi’nin 

görüşüyle karşılaştırdığımızda, 

gerek içerik gerekse üslup 

yönünden büyük benzerlik-

ler olduğunu söyleyebiliriz. Her 

ikisi de özetle İslâm rejiminin 

bir ‘dini demokrasi’ olarak 

tanımlanabileceğini söylemekte-

dir ki bu ‘üslup’ Kutub yahut 

Özkan’ın görüşleriyle taban tabana 

zıttır. Demokrasinin teorik temel-

lerine itiraz noktasında Bin Nebi 

ve Mevdudi ile Kutub ve Özkan 

arasında çok büyük bir fark olma-

sa da, ‘tanımlama’ noktasında 

bariz bir farklılık olduğu görülme-

ktedir. Bin Nebi ve Mevdudi, 

“İslâm’ı bir dini demokrasi olarak 

görmekte mahzur yoktur” tarzı 

bir cümleyi rahatlıkla kura-

bilirken, Kutub yahut Özkan 

“İslâm’ın özgün bir siyasi sis-

temi vardır ve İslâm demokrasi 

ile bağdaşmaz” üslubunu tercih 

etmektedirler. Peki bu üslup 

farkının nedeni nedir? Bunu basit 

bir ‘ifade ediş farkı’ olarak izah 

etmek mümkün müdür? Elbette 

ki değildir. Bu, ‘üslup’ ile ideoloji 

arasındaki ilişkinin tanımlanması 

noktasındaki farklı yaklaşımın bir 

sonucudur. Kutub ve Özkan’daki 

hassasiyetin nedeni, üslubun 

ideoloji ile doğrudan ilişkili 

olduğuna inanmalarıdır. Bin Nebi 

ve Mevdudi ise, ifade tarzının 

değil ‘meram’ın önemli olduğunu 

düşünmektedir. Nitekim Kutub, 

Yoldaki İşaretler’in “Medeniyet 

İslâm’dır” adlı bölümünde, bu 

‘üslup’ meselesinin önemini 

teorik temellerini anlatarak izah 

etmiştir. Aynı ‘bilinç’ halini, 

ne Mevdudi’nin de ne de Bin 

Nebi’nin eserlerinde göremiy-

oruz. Aslında bu konu, Çağdaş 

Müslüman Düşünce’nin ‘zaafları’ 

başlığı altında incelenebilecek en 

önemli konular arasındadır; zira 

Çağdaş Müslüman Düşünce’nin 

bir asrı geçkin tecrübesinin temel 

‘tıkanma’ noktalarından birini 

oluşturmaktadır. Bu süre zarfında, 

düşünsel zenginlik ve billurlaşma 

tedricen artmış olmasına rağmen, 

üslup safiyeti henüz tam olarak 

tesis edilememiştir. Benzer bir 

durumu, Ali Şeriati’nin yazılarında 

da görmekteyiz. O da Bin Nebi 

gibi (hatta ondan daha da ileri 

boyutlarda) Batı modernitesini 

tanımakta ve eleştirmektedir; 

ancak eleştirirken ‘modern etki’ye 

de açık olduğu görülmektedir. 

Bunu üslubuna yansıyan ‘sosyalist’ 

ifadelerden anlıyoruz. Bin Nebi’de 

de benzer bir etki vardır ve üstelik 

bu, bayağı belirgindir. Abduh’tan 

beri devam eden bu durum, 

kanımca, ancak Düşüncenin 

Okullaşması ile nihayet bulabi-

lecektir. Fakat tabii ki bu, zorlu 

bir süreçtir ve çok-yönlü ve yoğun 

‘ilmi’ çalışmaları gerektirmekte-

dir. Kanımca, Çağdaş Müslüman 

Düşünce, kendi ‘dil’ini inşa 

ettiğinde, modern etki zeval bula-

cak ve İslâm, çağın insanına kendi 

özgün dili ile hitap edecek ve onu 

kalbinden ve aklından yakalayıp 

fethedecektir.

Bin Nebi’nin ‘medeni-

yet’ kavramını önceleyen 

düşüncesinin İbni Haldun’dan 

etkilendiği yönündeki 

değerlendirmelere gelince, bence 

bunlar isabetli değildir. Çünkü 

İbni Haldun, hadariliği izah eder-

ken, ‘dayanışma’ ve ‘üretim’ fak-

törünü öne çıkarırken, Bin Nebi, 

tam tersine, dayanışmayı ortaya 

çıkaracak asli faktörün ‘fikir’ 

olduğunu söylemektedir. Bu nok-

tada Bin Nebi düşüncesinin belki 

Gazali düşüncesine benzediği 

söylenebilir. Zira Gazali de, döne-

mindeki bozulmayı düzeltmenin 

yolu olarak ‘ilmi’ göstermiş ve 

mücadelesini (İhya ve Tehafüt gibi 

eserlerde görüldüğü üzere) fikir 

planında yürütmüştür. Bin Nebi 

düşüncesinde İbni Haldun’un 

‘aşamalı tarih’ yaklaşımını 

andıran unsurlar elbette vardır 

(her medeniyetin, ruhi evre, akli 

evre, içgüdüsel evre olmak üzere 

üç evreden oluştuğu yönündeki 
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düşüncesi gibi). Fakat mahiyeti 

itibarıyla, Bin Nebi, kanımca, 

burada başka bir şey söyleme-

ktedir. İbni Haldun, medeni-

yetin oluşumunu, bir anlamda, 

ekonomik üretime endekslerk-

en, (bu noktada, sosyalistlerin 

İbni Haldun’a ilgisini anlamak 

zor olmasa gerektir!) Bin Nebi, 

ekonomik canlılığın köke-

nine ‘ruh’ faktörünü, yani ‘fikri 

gelişmişliği’ koymaktadır. Bin 

Nebi düşüncesinde, özellikle de 

toplumların ‘amacı’nı bu ruhun 

belirlediği, tek başına üretimin 

yahut ekonomik kalkınmanın 

bir mana ifade etmeyeceği 

düşüncesi çok belirgindir (o, 

‘verimlilik’ kavramının önem-

ine dair yazılarında dahi, mese-

leyi yine ‘düşünsel gelişmişlik’ 

çerçevesinde izah etmektedir). Bu 

temel düşüncesi dolayısıyla, Bin 

Nebi’nin ‘medeniyet’lerin ‘motor 

gücü’ konusundaki tespitlerinin, 

İbni Haldun’unkinden esas-

ta farklı olduğunu söylememiz 

gerekiyor. 

Son olarak, Bin Nebi 

düşüncesinin döneminin ‘aktif’ 

sorunlarıyla doğrudan ilişkili 

olduğu değerlendirmesini yapa-

biliriz. O, çağının sorunlarına 

çözüm bulmaya çalışan (yahut 

‘çağa tanıklık eden’) bir entele-

ktüeldir; o yüzden soyut ve 

teorik konularla (örneğin Kelami 

tartışmalarla) ilgilenmemekte-

dir. İlgisinin yoğunlaştığı konu-

lar, sömürgecilik, bağımsızlık, 

kalkınma, medeniyet gibi pratik 

alanla ilgilidir. Bu, bir anlamda, 

yaşadığı dönemin sorunlarının 

ağırlığını da gösterir. Gerçekten 

de Bin Nebi, sömürgeciliğin etki-

lerinin özellikle de Müslüman 

dünyasında çok yoğun hissedildiği 

bir dönemde yaşamıştır ve 

sorumlu bir aydın olarak çözüm 

için çareler aramıştır. Çarenin, 

dinamizmi (ve dolayısıyla 

‘medeniyet’i) doğuracak ruhun 

inşasında olduğu yönündeki tes-

piti doğrudur. Ancak bu ruhun 

‘nasıl’ inşa olunacağı konusunda 

somut öneriler getirememiştir. Bu 

yüzden de, yeni kurulan ulus-

devletler içerisinde görev alarak 

medeniyeti inşa edecek insanın 

inşa edilebileceği yanılgısına 

düşmüştür. Bu tavrını siya-

sal değerlendirme hatası olarak 

niteleyebileceğimiz gibi, onun 

(örneğin bir Kutub’ta olduğu 

gibi) bir ‘yöntem’ önerisinin 

olmadığı şeklinde yorumla-

mak da mümkündür. Çağdaş 

Müslüman Düşünce açısından 

değerlendirdiğimizde, Bin 

Nebi’nin ‘öze dönüş’ bağlamında 

serdettiği düşüncelerin Abduh 

ve Afgani tarafından ilk kez 

dile getirilen fikirlerin bir nevi 

tekrarı olduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak içerik elbette Bin Nebi de 

daha zengindir ve konular da 

çeşitlidir. Fakat temel vurguları 

açısından Bin Nebi’nin Abduh-

Afgani düşüncesini ‘aştığını’ söy-

leyemeyiz. ‘Aşma’yı, kanımca, 

hem içerik hem de somut öneriler 

açısından, Kutup’ta görüyoruz. O, 

gerek ‘toplum’ analizi noktasında, 

gerekse medeniyeti inşa edecek 

öncü grubu ve mücadele yön-

temini tanımlama noktasında, 

Çağdaş Müslüman Düşünce’ye 

yeni ve önemli katkılarda 

bulunmuştur. Benzer bir çabayı 

kısmen Mevdudi’de de görüyoruz. 

Ali Şeriati’yi ise, Batı düşüncesine 

yönelik etkili eleştirileri ve 

farklı üslubu ile, Kutup’ta ve 

Mevdudi’de bulunmayan başka 

bir ‘katkı’nın sahibi olarak 

niteleyebiliriz. Ancak bendeniz 

Bin Nebi düşüncesinin Çağdaş 

Müslüman Düşünce’ye Kutup ve 

Şeriati örneklerinde olduğu gibi 

‘orijinal’ bir katkısı olduğunu 

düşünmüyorum. Buna rağmen, 

Öze Dönüş’ün gerekliliği ve fikrin 

önemine dair vurguları açısından 

Bin Nebi’nin düşüncelerinin ve 

düşüncelerini hayata geçirmek 

için verdiği mücadelenin değerli 

olduğunu düşünüyorum.

İslâm dünyasında değişim, hâlâ çoğunlukla ‘bireysel’ 
nitelikli olarak gerçekleşmektedir. İslâmi Hareketler, 
kimi ülkelerde geniş yığınlara hitap etme imkanına 
kavuşmuş olmasına rağmen, Çağdaş İslâm Düşüncesi, 
‘toplumsallaşabilme’nin asli kriteri olan ‘okullaş-
ma’ noktasında eksikliklerle maluldür. Düşünce, 
Bin Nebi’nin örneğinde olduğu gibi, ‘yığıntı’ olarak 
mevcuttur; bunu belirli bir plan (yani ‘bilinç’) doğ-
rultusunda kullanıp bir bina (yani ‘okul’) inşa edecek 
bir ‘sistematik’ çaba henüz yoktur.



82 Umran EKİM 2012

KR‹T‹K

B eş yıl önce Henri Pirenne’nin önce-

ki kitabı Ortaçağ Şehirleri’ni oku-

muş ve büyüleyici bulmuştum. Kitabın 

temel tezi Ortaçağ dünyasıyla ilişkiliy-

di ve tartışma konusu hâline getirdiği 

mesele, su yollarının, ırmakların ve 

Akdeniz’in kontrolünün şehirlerin yapı-

sını şekillendirmesiydi. 

Geniş bir tarihsel iddia ortaya 

attığı bu yetkin çalışmasında Pirenne, 

editörünün sözleriyle, şunu savunuy-

ordu:

“Belçikalı muazzam bilim adamı 

Henri Pirenne bu son çalışmasında, 

Konstantine’den Şarlman’a kadar 

yaşanan zamandan hareketle, 

Avrupa’nın gelişimiyle ilgili yeni ve 

devrimci bir yorum önermiş oldu. 

Pirenne’nin temel tezi, antikitenin kes-

intiye uğramasında ve Ortaçağ’da Batı 

medeniyetinin gerilemesinde Germen 

istilalarından ziyade İslâm’ın yayılışının 

etkili olduğudur.”

İlk kısımda Batı medeniyetinin 

Germen istilalarından sonra ne hâlde 

olduğu meselesi incelenmektedir. 

Pirenne, Germen aşiretleri tarafından 

önemli askeri başarılar kazanılırken 

Roma’nın köklü kültürünün oldukça 

az sayıda işe yarar yönteme sahip 

olduğunu gösterir. Nispeten old-

ukça kısa bir dönem içinde Germen 

topluluklarının Roma kültürüne nasıl 

adapte olduklarını ve böylece Latin 

dil(ler)inin baskınlığını sürdürdüğünü 

ortaya koyar. Germen topluluklarının 

imparatorluğu işgal etmeyi pek de arzu 

etmediklerini, daha ziyade kârların 

paylaşımından nasiplenmeyi önem-

sediklerini özlü bir biçimde savunur.

Pirenne, istila sonrasına ait zaman 

diliminden, imparatorluğun Avrupa 

bölgelerinden farklı görünümler-

le genel tezini destekleyici ayrıntılar 

ortaya koyar. Bu tezin anahtarı Germen 

aşiretlerinin tamamıyla soğurulması 

değil imparatorluğun kültüründe ve 

yapısında hiçbir temel değişikliğin ya da 

ekonomide kayda değer bir sarsıntının 

söz konusu olmayışıdır. Şüphesiz 

bir dereceye kadar özyönetimin ve 

iktisadi bağımsızlığın da aralarında 

bulunduğu bazı değişikliklerin söz 

konusu olduğunu kabul eder. Merovenj 

döneminde (500-751) ve Germen 

istilasının başarılı olduğu yıllardan 

Şarlman’a kadar, imparatorluğun 

özgün toplulukların ve istilacıların 

her an bozulabilecek birliğiyle hayatta 

kaldığını, yalnız bu süreç içinde ekono-

mide azar azar da olsa dikkate değer 

herhangi bir gerileyiş yaşanmadığını 

ileri sürer.

Bu tezi desteklemek üzere Pirenne 

arazi mülkiyeti ve idaresinin düzenleniş 

biçimlerini inceler. Romalı mülk sahip-

lerinin sıklıkla Germenlerle ziraat ve 

arazi yönetim sistemlerinde herhangi bir 

değişiklik yapmaksızın Germen mülk 

sahipleriyle yer değiştirdiğini iddia eder. 

Daha önemlisi imparatorluğun oldukça 

azalan zenginliğine karşın üretimin 

sahiden aynı oranlarda seyredebilm-

esidir.

İmparatorluğun Doğu yakası 

denizcilikle özellikle Akdeniz’de 

-fakat nehirlerle ulaşılabilen iç bölge-

lerde de- ticari etkinliğini sürdürür. 

Batı’nın ithalata olan ihtiyacındaki 

hayatiyeti not etmek önemlidir. Şarap, 

yiyecek, baharat ve zeytin yağı (hem 

yemeklik olarak hem de aydınlanma 

için) hayati ihtiyaçlardı. Bütün bu 

şeyler Asya ve Afrika’dan gelmek-

teydi. Avrupalılar büyük kısmını Ren 

nehrinin kuzeyinden olan barbarların 

oluşturduğu köleleri tekstilde ve inşaat 

için odunculukta çalıştırmak üzere alıp 

satıyorlardı. Suriyeliler ve Yahudiler bu 

gelgitli deniz ticaretinde vazgeçilmez 

bir öneme sahiplerdi. Çarşılarda değil, 

yalnızca limanlarda gerçekleşmek 

suretiyle, ticaret şehirlerde toplanmıştı.

Ona göre esas nokta, hayatın 

Germen istilalarından evvelki hâliyle 

büyük ölçüde aynı şekilde sürme-

si ve sadece bazı kilit oyuncularda 

değişiklikler yaşanmasıdır.

Bu ticarette kritik olan, ticaretin var 

olduğu andan itibaren hâkim mübadele 

aracı olan altının yerini değiş tokuşa 

değil paraya bırakmasıydı. Pirenne 

ticareti takviye edecek düzeyde bir altın 

sirkülasyonunun olmayışının ve Batı’da 

altın madenleri bulunmamasının, 

ayrıca altının kendisini de önemli bir 

ithalat malı haline getirdiğine dikkat 

çeker. Buna kanıt olarak da Batı’daki 

entelektüel hayatı öne sürer. Pirenne 

bu bölümde imparatorluğun yıkılışında 

Germen istilalarına nispeten daha uzun 

Bob CORBETT

“Hz. Muhammed ve Şarlman”
Kitabı Üzerine Görüşler
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sürede etkili olan bir şeyin varlığına 

ilişkin argümanını ispatlamak için farklı 

tezler kullanır. 

“3. Yüzyıldan itibaren antik 

kültürün ve entelektüel hayatın gittikçe 

bozulduğunun üzerinde durmak dahi 

gereksizdir” der.

Bilhassa birçoğumuzun diline 

pelesenk olmuş böyle bir bilgiyi 

“üzerinde durmayı dahi gereksiz” 

bulması beni sarstı. Entelektüel hayatı, 

klasik antikiteden tevarüs eden 

birikim ile yeni ortaya çıkan  

Hıristiyanî şuur arasındaki bir orta 

katmana yerleştirir. Şunu vurgu-

lar:

Gerçi bozulmanın hızlanarak 

sürdüğünü o da kabul eder. 

Bununla beraber Boetius’un hem 

Aristotales çevirilerinin hem de 

esas çalışması olan Ortaçağda 

çarpıcı bir etkiye sahip olan 

Felsefenin Tesellisi’nin kayda 

değer başarısını da anar.

Cassiodorus manastır fikrini, 

klasik antikitenin edebi mirasını 

toplayabilecek ve koruyabi-

lecek merkezler olarak ilk defa 

tasavvur eden bir diğer önemli 

figürdür. Kilise, Latinceyi halkın 

Hıristiyanlığı daha iyi anlamasını 

sağlayan bir biçimde peyderpey 

daha fazla konuşma diline yakın 

bir biçimde (klasik Latincenin 

aksine) kullanarak bir başka 

değişim sürecini devam ettirmiştir. 

Ve sanat, İran, Suriye ve Mısır’la kuru-

lan ticari ilişkiler doğrultusunda  ory-

antalizasyona yönelen bir akımın 

hâkimiyeti altına girmiştir. Güneydeki 

istilalardan evvel Rusya ile uzun süre-

li ilişkileri bulunan Germen aşiretleri 

de sanattaki bu akıma katılmışlardır. 

Roma kültürünün sürdürülmesine katkı 

sağlayan bir diğer entelektüel kuvvet 

ise kanuni, idari ve ticari sisteme ait 

kurumların yönetilebilmesi ve sürek-

liliklerinin sağlanabilmesi için kayda 

değer sayıda insanın Latince okur-

yazarlığa sahip oluşunun gerekliliğiydi. 

Tezinin savunusunun bu ilk 

yarısını Pirenne şöyle sonuçlandırır: 

“Almanların işgal ettikleri İmparatorluk 

değil Batılı emperyal idareydi.”

Britanya bu iddianın doğrulanma 

noktasıydı, zira orada, Pirenne’nin 

savunduğu şekliyle, değişimler çok 

daha çarpıcıydı ve Romalılarınkinin 

değil Anglosakson kültür ve yaşam 

formlarının takipçisiydi.

Alman istilalarının rolünü 

İmparatorluğun çöküşünün temel sebe-

bi olarak gören klasik bakış açısına bir 

veda konuşması yaparcasına bu tarihsel 

tezlerin Karolenj sonrası dönemdeki 

Merovenj çağına dikkat edildiğinde 

geçersizleştiğini ortaya koyar. Kitabın 

başlangıç bölümünde aslında 7. yüzyıla 

kadar Roma İmparatorluğu’nun önem-

ine ve kültürünün çöküşüne ilişkin hiç-

bir şeyin söylenmemiş oluşunu tartışma 

konusu yapar.

Sonuç olarak Pirenne argümanının 

eksen noktasını İslâm’ın bir anda 

yükselmesi ve bunun Avrupa için 

her şeyi değiştirmesi üzerine kurar. 

Bizans İmparatorluğu’nun ve Roma’nın 

güneyden gelecek bir saldırıya ilişkin 

hiçbir korkuları olmadığını belirtir. 

Buna dair hiçbir işaret de yoktur. 

Afrika ve (bugün orayı adlandırdığımız 

şekliyle) Ortadoğu’da bir saldırı 

izlenimi uyandıracak hiçbir şey 

bulunmamaktaydı. Adrian’ın 

duvarı yoktu. Eğer bir şey varsa, 

o da Bizans’ın Akdeniz’de ser-

best ticaret ve ulaşımı garanti 

altına alan etkili filosuydu. Buna 

rağmen, 634’ten itibaren, İran’la 

henüz yapılmış bir savaşın ve 

hiçbir şekilde ne beklenen ne de 

hazırlıklı olunan İslâmi hücumların 

sonucunda İmparatorluk her yanı 

dökülür bir hâle gelir. Saldırı, 

bölge ve güç ilişkilerinin hızlıca 

el değiştirmesine yol açacak kadar 

hızlı ve ağırdır.

Pirenne şu soruyu yöneltir: 

Neden Araplar da Germenler gibi 

yutulmadı ve asimile edilmedi? 

Yanıtı İslâm’ın bir din oluşu ve 

büyük bir süratle yayılmasıdır. 

Müslümanlar değiştirmediler. Bunu 

hiç denemediler. Fethettikleri yer-

lerde kendi idare ve adalet sis-

temlerini kendi dilleriyle uygu-

lamaya koymakla yetindiler. Kendi 

dünyalarında Bizans’ın bilimiyle, 

eğitimiyle ve sanatıyla bütünleştiler; 

ama kendilerine ait ifade şekilleriyle. 

Kısa bir süre içinde Akdeniz 

Hıristiyanlığın ortası olmaktan 

çıkıp hududu hâline geldi. Afrika 

kaybedilmiş, Suriye ve Mısır sahip 

oldukları bütün ticari canlılıkla elden 

çıkmışlardı. 200 yıldan az bir sürede 

Akdeniz’in tamamı İslâm’ın elindeydi, 

Roma’nın elinde kalan kuzey kıyıları 

Geniş bir tarihsel iddia ortaya 
attığı bu yetkin çalışmasında 
Pirenne, editörünün sözleriy-
le, şunu savunuyordu:
“Belçikalı muazzam bilim 
adamı Henri Pirenne bu son 
çalışmasında, Konstantine’den 
Şarlman’a kadar yaşa-
nan zamandan hareketle, 
Avrupa’nın gelişimiyle ilgili 
yeni ve devrimci bir yorum 
önermiş oldu. Pirenne’nin 
temel tezi, antikitenin kesinti-
ye uğramasında ve Ortaçağ’da 
Batı medeniyetinin gerileme-
sinde Germen istilalarından 
ziyade İslâm’ın yayılışının etki-
li olduğudur.
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haricinde Batı Akdeniz kıyıları da 

yitirilmişti.

Konstantinopolis, Adriyatik’i de 

kontrol eden büyük bir filoya sahip 

olmayı sürdürdü. Büyük bir ticari 

akıntının başlamasıyla birlikte bütün 

zenginlik ve refah da Akdeniz’le bir-

likte akıp gitti. 700’lerden itibaren Batı 

Akdeniz ve Ege denizi Hıristiyan dün-

yaya fiilen kapandı ve Arap/Suriye/Mısır 

ve Afrika ticareti sonlandı.

“İbni Haldun’un dediği gibi, 

Hıristiyanlar bundan böyle denizde 

kalas bile yüzdüremezlerdi.”

Papirüs gözden kaybolan ilk 

şeylerden biriydi, yavaş yavaş 

parşömenle yer değiştirdi. Baharatların 

süratle sonu geldi ve parfüm de dahil 

olmak üzere bunlar çok kıymetli mal-

lar hâline geldi. Afrika şarapları ve 

zeytin yağı ulaşılabilir olmaktan çıktı 

ve ipek oldukça az bulunan nadide bir 

şeye dönüştü. Fransız sikkeleri altın 

yokluğundan dolayı ilk defa gümüşle 

karıştırılmaya başlandı ve kısa zaman-

da %100 gümüşe döndü. Ekonomik 

gelişim için her zamankinden daha 

önemli olan şey, profesyonel bir tüccar 

sınıfının ve ekonomik birikimi tetik-

leyen faiz borçlarının reddedilişiydi. 

Sadece Müslümanların kendilerine 

rahat vermediği Yahudi tüccarlar bir 

ticari bağ oluşturmaktaydı. Bizans’ın 

pozisyonu, Avrupa’nın bu büyük 

düşüşü ve çöküşü sırasında zarar 

görmemekti. Hâlâ bir filosu vardı ve 

Asya ticaretini sürdürüyordu.

Venedik Bizans için aşırı derecede 

önem taşıyordu. Müslümanlarla ticareti 

sürdürmekteydi, özellikle Slav köleleri 

ve hatta Hıristiyan köleleri Afrika ve 

Ortadoğu malları karşılığında satıyordu. 

Venedik de Sicilya da Bizans’la dost-

tular ve birbirine düşman olan iki 

tarafla da, yani hem Balkanlarla hem 

Müslümanlarla ticari ilişkileri vardı. 

Pirenne bu bölümün sonunda 

İslâm’ın  inkişafından sonraki vaziyeti 

şöyle özetler: 

“Hıristiyan Akdeniz, İslâm devletleri 

tarafından kuşatılmış doğu ve batı diye 

iki farklı havzaya ayrılmıştı. 9. Yüzyıl’ın 

sonlarına doğru Müslümanların fetih 

faaliyetleri sona ermişti. Onlar kendileri 

için başkalarına muhtaç olmadan ayak-

ta durabilecekleri Bağdat merkezli ayrı 

bir dünya kurmayı başarabilmişlerdi. 

Asya, kervanlarla artık bu yeni merkeze 

doğru ilerlemekteydi. Volga üzerind-

en Baltık’a ulaşan büyük ticaret yolu-

nun son noktası da burasıydı. Afrika 

ve İspanya’ya ihraç edilecek mal-

lar, kervanlarla Bağdat’ta yükleniy-

ordu. Her ne kadar Müslümanlar 

Hıristiyanlarla ticaret yapmıyorlardıysa 

da, limanlarını onlara kapatmamışlardı. 

Hatta Hıristiyanların Arap sahillerini 

ziyaret ederek Müslümanlara köle ve 

kereste getirmelerine, dönerlerken de 

yanlarında istedikleri malları götürme-

lerine müsaade etmekteydiler.”

“Zaten Hıristiyan denizciliği sadece 

doğuda canlılığını korumuş, Güney 

İtalya’nın en uç noktası ise doğu dünyası 

ile irtibatlarını koparmamıştı. Bizans 

İslâm’ın denizlere hâkim olmasının 

önüne geçebilmişti. Venedik’te yelken 

açan gemiler, Adriyatik ve Yunan sahill-

eri boyunca ilerleyip, Boğaz’daki o 

muhteşem kente ulaşmaya devam etme-

kteydiler. Anadolu, Mısır, Afrika, Sicilya 

ve İspanya’daki Müslüman limanları, 

bu gemilerin istilasına uğruyordu. İslâm 

ülkelerinin giderek artan refah düzeyleri, 

fetihlerin durmasıyla birlikte, İtalya’nın 

denize kıyısı olan kentlerine yaramıştı. 

Bu refah ve bolluk sayesinde güney 

İtalya’da ve Bizans İmparatorluğu’nda 

kentleri, altın paraları ve meslekten 

tüccarlarıyla ileri bir uygarlık muhafaza 

edilebilmişti. Bu uygarlık aynı zamanda 

antik temellerini de korumaktaydı.”

“Batıda ise bu durumun aksine 

Lyon körfezi ve Tiber nehri ağzına 

kadar Riviera bölgesi savaşlar ve kor-

sanlar nedeniyle harabeye dönmüştü. 

Donanmadan yoksun olan Hıristiyanlar 

direnç gösteremiyorlar ve bu yüzden 

de bölge yalnızlığa ve korsanların 

insafına terk ediliyordu. Limanlar ve 

şehirler boşaltılmıştı. Doğuyla bütün 

bağlantılar kesikti. Saracen sahilleri-

yle de iletişim kurulamıyordu. Her şey 

ölüm sessizliğine bürünmüştü. Karolenj 

İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu 

arasında çok çarpıcı bir tezat vardı. Bu 

bölgede denize çıkış noktası olmayan bir 

kara devleti bulunmaktaydı. Önceleri 

İmparatorluğun en canlı kentlerinin yer 

aldığı ve ülkenin hayat damarlarını bes-

leyen Akdeniz, artık en yoksul, en çare-

siz ve dış tehditlere en çok maruz kalan 

bölge konumundaydı. Doğuya yerleşen 

uygarlık tarihinde ilk kez gözünü kuz-

eye dikmişti. Bu medeniyetin torunları 

bundan böyle yüzyıllar boyunca 

Pirenne şu soruyu yöneltir: Neden Araplar da 
Germenler gibi yutulmadı ve asimile edilmedi? 
Yanıtı İslâm’ın bir din oluşu ve büyük bir sürat-
le yayılmasıdır. Müslümanlar değiştirmediler. Bunu 
hiç denemediler. Fethettikleri yerlerde kendi idare 
ve adalet sistemlerini kendi dilleriyle uygulamaya 
koymakla yetindiler. Kendi dünyalarında Bizans’ın 
bilimiyle, eğitimiyle ve sanatıyla bütünleştiler; ama 
kendilerine ait ifade şekilleriyle.
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■ “Hz. Muhammed ve Şarlman”

Sen ve Ren nehirleri arasında hayat 

bulacaklardı. Şimdiye kadar zulüm ve 

barbarlıklarıyla ön plana çıkan Germen 

halkları Avrupa uygarlığının yeni-

den inşasından sonra olumlu bir rol 

oynamaya başlayacaklardı.” 

Klasik kültür İslâm’ın Akdeniz’in 

kadim bütünlüğünü ortadan 

kaldırmasıyla harap oldu. İslâmi 

akınların püskürtmesiyle güç ilişkileri 

çarpıcı bir değişiklik gösterdi. 

Fransızların denizle irtibatı kesildi 

ve zayıfladılar. İtalya’da Lombardlar 

Roma’dan daha fazla içlerine kapandılar. 

Buna rağmen, aynı zamanda, her ne 

kadar güçten düşmüş bir tarzda da olsa, 

kuzey ve batıda sürmekte olan Germen 

yaşamı esasında bir Avrupa uygarlığı 

yaşamıydı. Merovenj düzeni çökmek-

teydi; Merovenj kralları üzerinde kuru-

lan hâkimiyet sayesinde Akdeniz’de izin 

verilen ticaretle, fakat aynı zamanda 

İspanya’nın kaybedilişiyle ve Akdeniz 

ticaretinin kesintiye uğramasıyla. 

Ekonominin daha büyük bir kısmı 

karaya dayanmakta ve karasal aris-

tokrasi de böylelikle krallara göre daha 

çok güç kazanmaktaydı. Merovenj 

kralları kiliseyle bir ittifak kurmayı 

denediler fakat kilisenin kendisi de 

bir  tür örgütsüzlük içinde ve yardıma 

muhtaçtı.  Batı Roma’nın çöküşünden 

sonra papalık İstanbul’daki imparatora 

sadakat gösterdi. Roma’daki papalık 

imparatoru tanıdı ve buna karşılık 

olarak papa İmparatorluktaki en yük-

sek seviyeli dinsel otorite olarak kabul 

edildi, Hıristiyanlığın erken dönem din 

adamlarından daha yüksek bir konu-

ma yükseltildi. 725-726’dan itibaren 

süre giden bir teolojik/siyasi mücadele 

papalığın İmparatorluktaki konumunu 

alttan alta zayıflattı. İmparator Leo, 

İstanbul’da resimleri yasaklayan bir 

öğreti olan İkonoklast doktrini ilân etti. 

Papa II. Gregory, İkonoklazm’a karşı 

çıktı ve  bunu bir sapıklık olarak itham 

etti. Ancak Gregory Bizans’la tama-

men bağlarını koparmaktan da kaçındı. 

731’de III. Gregory resim düşmanlarını 

aforoz etti. İmparatorun  papalığı Roma 

piskoposu statüsüne indirmesine karşın 

İstanbul’la ilişkiler sonlandırılmadı.

741’de üç mühim liderin ölümüyle 

köklü bir değişim belirginlik kazandı.

• Papa III. Gregor öldü ve yerine Papa 

Zaccharies geçti.

• Batının etkin lideri Charles Martel 

öldü ve Pippin yerine geçti.

• Bizans İmparatoru III. Leo öldü ve 

5. Konstantin tahta çıktı.

Bu arada St. Boniface Avrupa’nın 

kuzeyinde ve batısında devasa kitlelere 

Hıristiyanlığı kabul ettirmede dev bir 

başarı sağladı. Pippin, papadan kendisini 

Batı’nın hükümdarı olarak tanımasını 

istedi ve Papa Zaccharies de öyle yapar-

ak İstanbul’la münasebetleri kesmeye 

teşvik etti ve Bizans Hıristiyanlığı ile 

Roma Hıristiyanlığı arasında kesin bir 

kopuşun gerçekleşmesine neden oldu.

Pippin’in hükümdarlığı Merovenj 

çağının sonunu belirginleştirdi ve 

Karolenj dönemini başlattı. Roma ve 

de facto Germen gücü arasında itti-

fak tesis edildi. 754’te Pippin, Roma’yı 

Lombardlardan korumayı başardı ve 

Papa tüm Karolenj krallarının Pippin’e 

tâbi olmak zorunda olduklarını ilân 

eden bir ferman yayınladı. Pippin 

Lombardların üzerine doğru ilerledi 

ve onları yenilgiye uğratarak Roma’nın 

koruyucusu hâline geldi.

Pippin’in oğlu Şarlman 768’de 

babasının ölümü üzerine ve miras 

bıraktığı Roma siyasetini devralarak kral 

oldu. 744’te, güçlenen Lombardları bir 

kez daha yenilgiye uğratmakla kalma-

yarak kendisini onların kralı ilân etti. 

Şarlman kuzey Avrupa’ya hükmederken 

Lombardlara kayda değer bir ölçüde 

özyönetim hakkı tanıdı. Karolenj 

dünyası İtalya’da dahil olmak üzere 

kuzey ve batıya egemen oldu.

800 yılının 25 Aralık’ında Şarlman 

Hıristiyanlığın İmparatoru olarak taç 

giydi. Bu taç giyme töreni pek Bizans’a 

has bir usulde değildi. İmparator  halk 

tarafından ilân edildi. Şarlman Roma 

tarafından taltif edildi. Bu, Avrupa 

halkının gücüne dayanan bir şey 

olmayıp, kilisenin bir lütfuydu.

812’den itibaren Şarlman Bizans’la 

barış yaptı ve Venedik’le Sicilya’dan 

vazgeçti; bu da Akdeniz’e erişimi olmay-

an bir imparatorluk yarattı.  “Şarlman 

İmparatorluğu, İslâm’ın Avrupa denge-

siyle yaşadığı uyuşmazlığın mühim bir 

neticesiydi.”

Bu üç kilit faktör tarafından müm-

kün kılındı:

1. Doğu ve Batı uyuşmazlığı

2. Papanın kesin bir biçimde Batı’da 

Hıristiyanlığın lideri hâline gelmesi

3. Afrika ve İspanya’nın Müslümanlara 

bırakılması

“Bu yüzden Muhammed’siz 

Şarlman’ın anlaşılamayacağını söylemek 

tamamen doğrudur.”

“Germenlik tarihte sahip olduğu 

rolü oynamaya başladı. Roma geleneği 

o güne dek kesintisiz bir şekilde 

ulaşmıştı. Şimdi ise orijinal Roma-

Germen medeniyeti gelişmekteydi.”

“Karolenj İmparatorluğu ya da farklı 

bir deyişle, Şarlman İmparatorluğu 

Ortaçağın yapı iskelesi gibiydi. Devlet 

fazlasıyla zayıf ve hâlihazırda parçalan-

mak üzere olarak devralındı. Ama 

İmparatorluk, Hıristiyan aleminin üst 

düzey birliği olarak hayatta kaldı.”

Şarlman’ın yükselişine giden yolu 

bu şekilde tartıştıktan sonra Pirenne 

son bölümde Ortaçağın değişimine 

yoğunlaşır. Tezi ekonomik ilişkilerin her 

zaman merkezde yer aldığıdır ve yine 

buradan başlar. Kitap boyunca, döne-

minin bu değişim hakkındaki geçerli 

sayılan görüşlerine saldırır. Karolenj 

döneminin erken günlerinde ekonomik 

bir diriliş yaşandığına dair sık rastlanan 

bir savunusuna dikkat çekerek anlama 

ve analiz etme kudretinden yoksun bir 

bakış açısına dayanan bu gibi görüşleri 

reddeder.

Çeviren: Habil Sağlam
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Önce şuradan başlayalım: 

Bu konuyu inceleme ve 

araştırma düşüncesi sizde ne 

zaman belirdi? 

Doksanlı yılların sonlarına 

doğru… Yüksek lisans tezi olarak 

neyi çalışabilirim sorusunun peşine 

düşmüştüm… Bir an önce karar 

verip çalışmaya başlamalıydım. 

Sorun sadece benimdi, fakat çev-

remdeki bazı şair, yazar ve akade-

misyen arkadaşlarımı da buna dâhil 

etmekten çekinmedim. Böylece, 

Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri konu-

sunun seçimi bana ait bir tercih 

olmaktan çıkıverdi. Özellikle rah-

metli Nazir Akalın’ı burada anma-

lıyım. Zira bazı çekincelerime rağ-

men, bir Ankara yolculuğu sırasın-

da bu konuyu bana kabul ettiren 

o olmuştur. Kırıkkale’den otobüse 

binişimizle başlattığımız müzakere 

sürecimiz, Ankara’da, Aydınlıkevler 

Kavşağı’nda otobüsten indikten 

hemen sonra meyvesini vermişti. 

İkna olmuştum. O gün Ankara’daki 

kitapçılardan kaynak toplamaya, bu 

çalışma için kitap satın almaya baş-

lamıştım. 

Bu arada, merak eden olabilir, 

benim Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri 

konusuna temkinli yaklaşma sebep-

lerimi de belirtmek istiyorum: O 

yıllarda edebiyat geleneği üzerine 

farklı boyutlarda çalışmalar yapıl-

mıştı, yapılıyordu. Sanki bıkmış, 

usanmıştım bunlardan. Böyle bir 

durumda, bir de ben işin içine 

girersem ne olacaktı ki? Başka bir 

husus da İkinci Yeni’ye olan yak-

laşımımdı. İlk gençlik yıllarımdan 

başlayarak hemen bütün İkinci Yeni 

şairlerini okumuştum. Vaktiyle kimi 

İkinci Yeni şairini kendime öncü 

seçmiştim. Böyle olmakla birlikte, 

o günlerde sanki daha önce İkinci 

Yeni hakkında verilmiş kimi kasıtlı 

ve kısıtlı hükümlerin etkisindey-

dim. Gerek gelenek üzerine yapı-

lan çalışmalara yönelik yargılarım, 

gerekse hangi sebeple olursa olsun 

İkinci Yeni’ye bir miktar mesafeli 

yaklaşır bulunmam, sonraki süreç-

te hayli işime yaradı. Nihayetinde 

işe başlarken bir yandan mevcut 

gelenek çalışmalarının bıktırıcılığı, 

öte yandan İkinci Yeni’nin naza-

rımdaki görüntüsü çalışmamı farklı 

bir mecraya sevk etmişti. İşimi sıkı 

yapacaktım ve her ikisine de torpil-

siz yaklaşacaktım…

Yirminci yüzyılın ikinci yarı-

sında Türkçe şiirin en çok tartışı-

lan konularından birisi İkinci Yeni 

hareketi olmuştur. İkinci Yeni’nin 

bu kadar çok tartışılmış olmasının 

nedeni nedir?

İçine doğduğu ortamlar İkinci 

Yeni’yi merkezîleştirmiştir. Tabii 

ilk bakışta siyasî ortamla birlikte 

düşünülür tartışılır olmuş, edebi-

yat ortamına yaptığı müdahaleler 

bu çerçevede göz önüne alınmıştır. 

İkinci Yeni’cilerin edebî tutumlarına 

Cevat Akkanat: 
“Geleneğini İkinci Yeni’yle başlattığını

itiraf eden şairlere acıyorum.”
Asım ÖZ

1964, Balıkesir Dursunbey doğumludur. 1991’de Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 

bitiren Akkanat, 2000’de ise Kırıkkale Üniversitesi’nde “Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri” başlıklı Yüksek Lisans tezi-

ni tamamladı. 1997-2005 yılları arasında Likâ edebiyat dergisini çıkardı. Bursa’da bir orta öğretim kurumunda 
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■ Cevat Akkanat

siyasî bir meselenin parçası olarak 

bakılması, o dönemde ve sonrasın-

da edebiyat ortamına hâkim olan 

‘resmî/ toplumcu bakış’ın marazi-

liğindendir. Bunu geçelim. Çünkü 

sonradan anlaşıldı ki İkinci Yeni’nin 

daha ziyade şiire getirdiği farklılık-

larla tartışılması gerekiyormuş... 

Şimdi, İkinci Yeni’nin içine 

doğduğu şiir ortamına da göz ata-

lım: Günübirlik nüktelerle hayatını 

idame ettiren Garip ve yanı sıra 

Tanzimat’tan beri süregelen kimi 

anlayışlara bağlanmış, dolayısıyla 

genelleşmiş bazı yapılanmalar… 

Böyle bir zamanda İkinci Yeni, evet, 

kesinlikle Batı’dan ilhamlar alarak, 

yani bir bakıma kendinden önceki 

yakın dönem edebî süreçlerine de 

yaslanarak hareket etmekle birlik-

te, şiir diline köklü bir müdahale-

de bulunuyordu. Türkiye’deki şiir 

anlayışları için kesinlikle alışılmı-

şın dışında olan bu tutumu, İkinci 

Yeni’yi sadece çıktığı dönemde 

değil, bugüne kadarki süreçte de 

gündemin başköşesinde tutmuştur.

İkinci Yeni’nin gelenek kar-

şısındaki durumu nedir? Bu şiir 

hareketi nerede gelenekle yakınla-

şıyor, nerede uzaklaşıyor? 

Bir defa, konuyla ilgili söz söyle-

miş olanların metinlerine gidersek, 

İkinci Yeni’nin eski şiiri hatırlattı-

ğını dile getirenleri görürüz. İkin-

ci Yeni’nin bu hatırlatması kişiden 

kişiye farklı boyutlardadır. Kimi 

kanaat sahipleri İkinci Yeni’nin bir 

şekilde gelenekten faydalandığı-

nı dile getirirken, kimisi ilişkinin 

sadece ‘zayıf bir bağlantı’ olduğu-

nu söylemiştir. Bunların yanı sıra, 

bazı araştırmacıların işi abarttığı-

na tanık oluruz: “Eskiye yeniden 

dönüş, bir tür néo-clasizme” diyen-

ler gibi. Mesela Erdoğan Alkan, 

İkinci Yeni’nin şiirimizin Nedim 

çizgisinden Şeyh Galip çizgisine 

kaydırılarak bu yolda yozlaştırılma-

sı olarak görür. Ebubekir Eroğlu ise 

İkinci Yeni’nin “geniş çağrışım alanı 

sağlayan kelimeler”le “eski şiir ve 

kültürümüze” yaklaştığını söyleye-

cektir. Bu arada, meseleye yüzeysel 

bir bakış ve siyasî bir yaklaşımla 

eğilenlere bu bahiste de rastlarız. 

İkinci Yeni’yi “sinsi bir Divan Şiiri 

muhipliği” ile suçlayan Asım Bezirci 

gibi. Onun İkinci Yeni Olayı kita-

bındaki şablonları bu temele daya-

nır. Sonraları her nasılsa pek çokları 

Bezirci’nin ideolojik bir refleksle 

söylediklerini, sanki okumak, ince-

lemek, düşünmek ve karar vermek 

gibi vasatlardan mahrumlarmışça-

sına, tekrarlayıp durmuşlardır. Bu 

arada, İkinci Yeni’nin sadece Divan 

şiiriyle değil, Halk şiiriyle de kimi 

bağlantıları olduğunu söyleyenlere 

rastladığımızı belirtelim. İsmet Özel 

gibi, İkinci Yeni’nin “gelenekten 

kesin kopuş” çağının şiiri olduğunu 

dile getirenler de bulunmuştur. 

Bunları bir tarafta tutarak, 

bugün şunu kolaylıkla söyleyebili-

riz: İkinci Yeni şiiri, bir bütün ola-

rak elbette Divan veya Halk şiiriyle 

farklı açılardan ilişkilendirilebilir. 

Fakat hareketin yapısı gereği, İkinci 

Yeni şairlerini tek tek ele almak 

daha doğru olur. Dahası ben bunu 

yaptım ve şu ilişki durumlarını dik-

kate aldım: İkinci Yeni şairlerinin 

gelenekle ilgisi hakkında daha önce 

verilmiş hükümleri inceledim. İkin-

ci Yeni şairlerinin gelenekle ilgili 

düşüncelerini tespit ettim. Onla-

rın metinlerinde yer alan Divan ve 

Halk şiirine ait biçimsel özelliklerini 

ortaya çıkardım. Yine bu metinle-

rin geleneksel muhteva unsurlarıy-

la hangi diyalogları kurduğunu ve 

klasik edebî sanatlarla olan ilişkile-

rini sorguladım… Sonuçta, her bir 

İkinci Yeni şairinin gelenekle olan 

ilgisi ve bu ilginin derecesi ortaya 

çıkmış oldu. 

Dönemlerin, dergilerin, sosyo-

ekonomik olguların şairi yönlen-

dirdiğini, yanlı ve yönlü durmasını 

sağladığını biliriz. İkinci Yeni’nin 

doğuş yıllarından söz edelim biraz. 

Dönemin sanatsal, siyasal ve top-

lumsal koşulları, İkinci Yeni’nin 

doğumunda rol oynayan etmen-

ler denildiğinde neler akla gelir? 

İkinci Yeni’nin oluşumunda Pazar 

Postası’nın yeri nedir?

En başta şunu bildirelim: İkin-

ci Yeni’nin oluşumuna yönelik üç 

ayrı temel görüşten bahsedilmiş-

tir. Bunlardan ikisi, harekete dışa-

rıdan bakan yani edebiyat dışı bir 

yaklaşımı ifade eden bakışlardır. 

Devrin sosyal manzarası ve Garip’e 

tepki. Mehmet H. Doğan bunları 

“toplumsal ve sanatsal çevre” diye 

adlandırır.

Sanatsal çevreden başlayalım. 

Kastedilen, İkinci Yeni’nin Birinci 

Yeni’ye (Garip hareketine) yöne-

lik bir tepkidin ürünü olduğunu 

savunanların görüşüdür. Bu fikre 

göre, Garipçiler 1950’lere gelin-

diğinde şiiri iyice yozlaştırmışlar, 

Rasim Özdenören’in ifadesiyle şiirin 

üzerine kurdukları ‘sulta’ ile büyük 

bir geleneği sıfır noktasına getirmiş-

lerdir. Attila Özkırımlı, “İkinci Yeni, 

Garip’in tam tersi bir noktadan yola 

çıkar.” diyerek özetler bu durumu. 

Sanatsal çevreye karşıtlık sadece 

Garip karşıtlığıyla da açıklanamaz. 

İlhan Berk, İkinci Yeni’nin Garip’e 

olduğu kadar, kendisinden önceki 

Toplumcu şiire de karşı durduğunu, 

oluşumunda bunun yabana atılma-

ması gerektiğini söyler. 

İkinci Yeni’yi ele alıyorsanız, 

bu hareketin oluşumuna etki eden 

siyasi ve sosyal yapılardan bah-

setmemeniz mümkün değildir. 

Haddizatında İkinci Yeni bunların 

bir sentezidir. Şimdi bu cümle-

yi açalım. Bu harekete ideolojik 

bir tutumla yaklaşanların iddiası 
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şudur ki “İkinci Yeni, Menderes 

diktasının şiiridir”. Attila İlhan’ın 

ifadeleriyle söyleyelim: “Âdeta 

diktanın işine gelir bir sapıklık” 

hareketidir İkinci Yeni. Meseleyi 

bu noktadan ele alanlar, Demokrat 

Parti’nin Türkiye’yi küçük Amerika 

yapma sevdası, Marshall yardımları, 

IMF’ye katılım, Kore Savaşı, Tru-

man Doktrini, burjuvazinin geliş-

mesi, yabancı sermaye, çok uluslu 

kapitalizm, vb. anahtar kavramları 

kullanırlar. Asım Bezirci’nin de kat-

kıları olmuştur bu listeye: Baskı ve 

bunalım çağıdır Bezirci’ye göre bu 

dönem. Ağa, tefeci, tüccar ve sana-

yicinin işçi, köylü, memur ve asker 

tabakalara tahakkümü vardır. Tam 

da böyle bir dönemde, iktidarla 

uyuşamayan, fakat harekete geçme 

umudu da taşıyamayan yılgın ve 

sinik bir küçük burjuva şair top-

luluğu türemiştir. İkinci Yeni işte 

budur. 

Attila İlhan ve Asım Bezirci 

sanki olabildiğince sığ bir bakış açı-

sının tercümanlığına soyunmuşlar-

dır. Oysa Muzaffer Erdost da DP’ye 

yüklenmekle birlikte İkinci Yeni’nin 

oluşumuyla ilgili daha mutedil bir 

anlayışın sahibidir. Bu harekete isim 

babalığı da yapan Erdost, İkinci 

Yeni’yi, dil içi bir hamle olarak 

görür. Ona göre İkinci Yeni, “söz 

ile sözcük arasındaki geleneksel 

denge”nin bozulmaya başladığı bir 

edebi vasatta “gelişen öz”ün “şiirde 

yeni bir biçim ara”masıyla oluşmaya 

başlamıştır: “Söz ile sözcük arasın-

daki (alışılagelmiş) dengenin, söz-

cük çıkarına bozulması olarak orta-

ya çıkmıştır İkinci Yeni”. Erdost’un 

harekete ad olan “İkinci Yeni” baş-

lıklı makalesindeki şu anahtar kav-

ramlar da edebiyat içi bir oluşumu 

işaret etmektedir: ‘Şiir dili’, ‘mısra 

yapısı’, ‘şiiri düşünüş’…

Tabii bütün bu süreci bir de 

İkinci Yeni şairlerinin ağzından 

dinlemek lâzım. Onların kendi 

hikâyelerini Gelenek ve İkinci Yeni 

Şiiri’nden derli toplu bir şekilde 

okumanız mümkün…

Peki, İkinci Yeni’yle birlikte 

olan ne, biten ne? Bu şiirin özel-

liklerini ana çizgileriyle nasıl özet-

lersiniz? 

İkinci Yeni’nin hangi tarih-

te kurulduğu, kuruluş süreci, ne 

zaman sona erdiği gibi hususlar, 

bütün somut verilere rağmen, üze-

rinde ittifak edilen şeyler değildir. 

Sözgelimi kuruluş yılı olarak 1953 

ila 1956 arasındaki dört ayrı yıla 

atıflar yapılmaktadır. Bunun gibi, 

harekete kimlerin dâhil olduğu da 

hep tartışılmıştır. Topluluğun olu-

şumu belirli bir plân ve programdan 

ziyade rastlantısaldır. Aynen adını 

alışı gibi… Yukarıda bahsettiğimiz 

yıllarda Yeditepe, Yenilik, A, İstan-

bul, Şiir Sanatı, Pazar Postası gibi 

dergilerde şiir yazan çoğu birbirin-

den habersiz bir grup şair, Muzaffer 

Erdost’un 19 Ağustos 1956’da Son 

Havadis’de yazdığı bir yazının baş-

lığı ile tarihe geçmiş oldular. Süreç 

içerisinde İkinci Yeni’nin ne’liği 

hususu ‘akım’, ‘topluluk’, yahut 

‘hareket’ oluş/olmayış bağlamları ile 

de tartışılmış, bu konuda da ortak 

bir kanaate ulaşılamamıştır. 

Bütün bunlar olup biterken 

İkinci Yeni, olumlu yahut olumsuz, 

pek çok kişinin ilgi odağı olmuştur. 

Çoğu polemik seviyesinde gelişen 

tartışmalar, İkinci Yeni’nin çevre-

sinde gelişmiştir. Bunlar arasında 

edebiyat dışı amaçlarla yapılan 

eleştiriler, peşin yargılar, suçlama-

lar, kalıplaşmış ifadeler, bir süre 

hareketin aslî (şiirsel) niteliklerinin 

görülmesini engellemiştir. İkinci 

Yeni etrafında koparılan fırtınaları 

bir tarafa bırakarak, hareketin şiir-

sel özelliklerini istediğiniz düzeyde 

(ana çizgileriyle) belirtelim: İkinci 

Yeni şiiri, kapalı ve soyut bir şiirdir. 

Bu, alışılmamış bağdaştırmalar ve 

söz diziminin bozulması gibi yol-

larla sağlanmıştır. Çağrışım zengin-

liği ve düzensizliği İkinci Yeni’nin 

ayırt edici özellikleri arasında yer 

alır. Bütün bunlarla birlikte, İkinci 

Yeni’yle birlikte şiirimizde tasannu 

yeniden başlamıştır. 

Ece Ayhan’ın İkinci Yeni’yi 

“sivil şiir” olarak adlandırmasını 

nasıl anlamak gerekir?

Bu tek başına pek artistik bir 

söylem gibi durmaktadır. Anlaşıla-

bilir yönleri olduğu kadar, dışarı-

dan bakınca cins bir söylem olarak 

da yargılanabilir. Ece Ayhan’ın pek 

çok kere dile getirdiği bir tabirdir 

bu. Başıbozuk Günceler’de İkinci 

Yeni’nin ‘Sivil şiir’ olarak adlandırıl-

ması gerektiğini hatırlatır ve bu şii-

rin 1955-56’dan beri bir ‘sıçrama’yı 

ifade ettiğini belirtir. Aynalı Dene-

meler kitabında İkinci Yeni şair-

lerinden bir kısmının adını anıp 

‘Sivil şairler’ şeklinde zikrederek 

bu şairlerin ‘etik’çi olduklarını söy-

ler. Benzeri cümlelerine Sivil Dene-

meler Kara kitabında da rastlanır. 

Şimdi, Ece Ayhan’ın bu tanımından 

ne anlamamız gerektiği meselesi-

ne bakalım. Ben bu ifadeyi, İkinci 

Yeni’yle birlikte Türk şiirinde edebi-

yata yeniden dönüş yapıldığı anla-

mında yorumluyorum. Başta hemen 

yanı başında duran Garip ve Top-

lumcu şiir olmak üzere, Türk edebi-

yatında Tanzimat’tan beri, özellikle 

de Cumhuriyet ile birlikte, küçük 

aralıklar hariç, yaygınlık kazanmış 

olan ‘sosyal faydacı’ şiire karşı bir 

‘sivil’lik. Ece Ayhan’ın ‘sivil’liği ‘sıç-

rama’ ile birlikte ele alması da bun-

dandır. Yoksa, siyaseten bir ‘sivillik’ 

değildir kastedilen. Zira, böyle bir 

mukayesede İkinci Yeni’nin çoğu 

şairi Kemalist bir çizginin hizasında 

durmaktadırlar ki bunun ‘sivillik’ 

olmadığını bilirsiniz.
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■ Cevat Akkanat

Cemal Süreya ‘’İkinci Yeni’’yi 

bir ‘’güvercin curnatası’’ olarak 

nitelemişti. Hep şu şairlerin adı 

öne geçti: Turgut Uyar, Edip Can-

sever, Cemal Süreya, İlhan Berk, 

Ece Ayhan, Sezai Karakoç... Oysa 

o “curnatada” hakkı yenen nice 

şair vardı. Ülkü Tamer ile Tevfik 

Akdağ burada ilk akla gelenler. 

Neden hep aynı isimler akla gelir?

İlk bakışta okur avcılığı için kul-

lanılan bir ifade gibi durur “güver-

cin curnatası”. İyi bir adlandırma ve 

şairane. Güvercin sökünü, güvercin 

sürüsü. Malum, bir yayınevi bunu 

Cemal Süreya’yla yapılan konuşma-

ların toplandığı kitaba ad yapmıştı. 

Cemal Süreya bunu ne zaman ve 

niçin söyledi; buna bakalım isterse-

niz önce. Şair bunu Ocak 1986’da 

Düşün Dergisi’nde Enver Ercan’a 

verdiği bir mülakatta söylüyor. 

Enver Ercan’ın şaire İkinci Yeni’yle 

ilgisini sorması üzerine şöyle 

diyor: “İkinci Yeni ben’im… Tabii, 

Ece’yi, Turgut’u, Sezai’yi, Edip’i, 

Can’ı, Tevfik’i, Özdemir’i, Nihat’ı, 

Gülten’i, Hilmi’yi, Ergin’i, Metin’i, 

Dağlarca’yı, Ahmet’i, Ahmet Arif’i, 

Mehmed Kemal’i, Şeyh Gâlib’i, 

Nâzım’ı saymazsak… Yılmaz da var, 

Attilâ da, İsmet Özel de, Behram’lar 

da. Berfe!” Ve şöyle devam ediyor: 

“Bu işler karışık geliyor bana. Zor 

sorular sorma. Anam ağlamasın. / 

İkinci Yeni bir güvercin curnata-

sıdır. Ben en alçaktan uçuyorum. 

Avcılardan değil, arkadaşlarımdan 

korktuğum için.” Cemal Süreya’nın 

bu muzip cevabı, aynı zamanda 

İkinci Yeni adlandırmasına karşı 

yapılmış bir aksi duruşu da ifade 

eder. Benzeri bir duruşu, “Yaş ve 

Şiir Üstüne Söyleşi”de şöyle dile 

getirir şair: “… öyle bir noktaya 

geldi ki, artık yazılarda herkesin tek 

tek adından çok ‘İkinci Yeni’ diye 

bir ad geçiyor… Kimdir bu ‘İkinci 

Yeni’, kaç kişidir belli değil.” Cemal 

Süreya, devamını okursak, İkinci 

Yeni adlandırmasından şikâyetçidir. 

Bunun sebebi, grup olarak değil de, 

ferden bilinmek, tanınmak arzusu 

olsa gerektir. Şair haklıdır, böyle bir 

toptan (sürü, curnata) adlandırma 

ile bazı isimlere haksızlık olacaktır.

Kimlerin İkinci Yeni şairi, kim-

lerin takipçi ve taklitçi olduğu 

hususu elbette tartışılabilir. Muzaf-

fer Erdost’un olumlayarak zikrettiği 

takipçiler ile Asım Bezirci’nin tahfif 

ederek listesini verdiği taklitçileri 

birbirinden ayırmak lazım tabii ki. 

İkinci Yeni kadrosunda yer alıp 

almamak toptancı bir yaklaşımın 

yanı sıra edebî kanonun keyfiye-

tiyle de ilgilidir. Zira her ikisinin 

kapısı da unutma ve unutturmalara 

açıktır. 

Bu arada, Ülkü Tamer adını 

anmışsınız; Gelenek ve İkinci Yeni 

Şiiri’nde ona esaslı bir yer ayırdı-

ğımız bilinsin. En azından kitabı 

görmemiş olanlar için bunu hatır-

latmalıyım. 

Sezai Karakoç’un İkinci Yeni’ye 

dâhil edilip edilemeyeceği nok-

tasındaki tartışmaların hikâyesi 

nedir?

Evet, böyle bir hikâye var. Ciddi 

bir hikâye hem de. Sezai Karakoç’un 

İkinci Yeni’ciliği üzerinde birbiriyle 

çatışan görüşlerdir bunlar. Bu konu-

da ben şu ayrıntıyı dile getiriyorum: 

Başlangıçta Karakoç’un bu harekete 

dâhil olduğu konusunda kimsenin 

itirazı yoktur. Sonraki zamanlarda 

oluşan tartışmalar -ki şairin kendi 

görüşleri de böyledir- genellikle 

edebiyat harici bakışların eseridir. 

Oysa İkinci Yeni’nin öncü şairle-

rinden birisi olarak Sezai Karakoç, 

ideolojik bakımdan diğerlerinden 

ayrılmakla birlikte, şiirsel algı ve 

teknik bakımdan daima o ilk çizgi-

de kalmıştır. Bizim kıstasımız belli-

dir. Şiirin yapısal unsurlarına baka-

rız. Burada bir sıkıntı yoktur. Bu 

yüzden, kimsenin Sezai Karakoç’u 

İkinci Yeni’nin dışına çıkarmaya 

gücü yetmeyecektir.

İkinci Yeni şiirinin Batı şiiriyle 

bağlantısı nedir?

“Ben eski edebiyatımızın değer-

leriyle de, Batı edebiyatının değer-

leriyle de beslendim. Şiirim, bu iki 

edebiyatın çelişkisidir. Birleşmesi, 

uzlaşması değil.” der Cemal Süreya. 

Fazla söze gerek var mı? Elbette 

İkinci Yeni şairlerinin Batı şiiriyle 

sıkı bir bağı var. Enis Batur bunu 

“dizgeli bir ilişki” şeklinde açık-

lamıştır. Tahsin Saraç’ın tavsifi ise 

şudur: “nedensiz ve köksüz bir batı 

taklidi.” Mehmet H. Doğan’dan da 

bir aktarma yapalım: “bir esin, bir 

iz, hatta doğal bir uygulama biçi-

minde” bir etkilenme… 

İfrat tefrit arası gidip gelen 

hükümleri bir tarafa bıra-

kıp, Sürrealizm’den Letrizm’e, 

Dadaizm’den Egzistansiyalizm’e 

farklı edebî akımlara ve bunların 

temsilcilerine dair izler buluruz 

İkinci Yeni şairlerinde. Onların Batı 

kökenli hangi kavram ve kişilere 

atıflar yaptıklarına, kimlerle yatıp 

kalktıklarına dair bir bölüm ayır-

dım çalışmamda. 

Eleştirmen/şair Ahmet Oktay 

“ben İkinci Yeni’nin o günlerde 

savunulduğu biçimiyle anlamsız-

lığa, sentaksın tümüyle dışlanma-

sına, imgesel ve düşlemsel düze-

neğin, bürokratikleşmiş gündelik 

ussallığa karşı çıkmak amacıyla 

saçmalığa bitiştirilmesine karşı 

çıktım. Ama yine de bir şeyler 

olmuştu. İkinci Yeni’nin gizilgüç-

lerini görmezden gelmek yanlış 

olurdu.” diyerek İkinci Yeni şii-

rine bakışını eleştirir. Son yıllar-

da yayımlanmış bir iki çalışmayı 

istisna edersek genelde İkinci Yeni 
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hareketini konu edinen çalışma-

ların genelde sol kökenli tarihsel 

blok eleştirmenlerince kaleme alın-

dığını görüyoruz. Örneğin, Asım 

Bezirci, Attila İlhan, M. İlhan 

Erdost, Memet Fuat vb… Bunu 

nasıl açıklarsınız?

İkinci Yeni Olayı, İkinci Yeni 

Savaşı, İkinci Yeni Yazıları ve İkin-

ci Yeni Tartışması. Sırasıyla Asım 

Bezirci, Attila İlhan, Muzaffer İlhan 

Erdost ve Memet Fuat’a ait kitap-

lar. Bu yazarların hemen her biri o 

süreçte İkinci Yeni’ye müdahildir. 

Şimdi, Erdost’unki hariç, bu kitap-

ların içeriği adlarına yansıtılmış. 

Polemik kitaplarıdır bunlar. İkin-

ci Yeni’nin doğup geliştiği, hüküm 

sürdüğü yıllara ait makale, deneme 

ve değinilerin yer aldığı bu kitaplara 

çatışmacı bir üslup hâkimdir. İçle-

rinde en makul olanı zaten makul 

bir isim koymuş eserine. Şimdi, 

tamamı derleme yazılardan oluşan 

bu kitaplar elbette tarihsel bir işlevi 

yerine getirmişlerdir. Fakat her biri 

tek başına yahut bir arada, İkinci 

Yeni’yi anlatabilecek, kavratabilecek 

niteliğe sahip değildir. Şu kadarı-

nı söyleyeyim, İkinci Yeni hareketi 

hakkında bunlardan sonra yayım-

lanan ilk kitap olan Gelenek ve 

İkinci Yeni Şiiri’ni yazarken, hayli 

istifade ettik bunlardan. Bu bakım-

dan daima şükranla anarız. Fakat 

objektif kaynaklar olmadıklarını da 

söylememize kimse darılmasın. 

‘’80 Şiiri’’nde ‘’İkinci Yeni’’den 

beslenen bir damar olduğu söy-

lenebilir mi? ‘’80 Şiiri’’, ‘’İkinci 

Yeni’’nin oluşturduğu şiir diline 

neler borçludur?

İkinci Yeni şiirinin Türk şiirinde 

bir çığır olmasını başka nasıl izah 

edebiliriz? Bu şiir, kendisinden son-

raki bütün kuşakları etkilemiştir. 

İkinci Yeni toplu bir hareket ola-

rak bittiği halde, sonradan gelen-

lere yeni yollar sunabilmiş bir şiir 

olayıdır. Eser Gürson bu hususu 

“İkinci Yeni alanının epey aşınmış 

olduğu söylenebilir. Ama tükendiği, 

görevini bitirdiği, işlevini yitirdiği 

çağdaş duyarlığın ardında kaldığı 

söylenemez. Çünkü onun belirli 

sınırları yoktur.” şeklinde açıklar. 

Edip Cansever de içeriden bir isim 

olarak, “İkinci Yeni olayını var-

saymak zorundaysak, niye susma-

lı, yayıldı, genişledi, etkisi büyük 

oldu. Açın şiir kitaplarını, açın 

sanat dergilerini, bugün okuduğu-

muz şiirlerin büyük bir bölüğü bu 

özden, bu biçimden, bu kıvamdan 

ve ayrı ayrı mizaçlardan kaynak-

lanmaktadır.” diyerek, söz konusu 

etkinin niteliği hakkında bilgi verir. 

Mehmet Yaşar Bilen’in 70 Kuşağı 

Şiirimizi Tartışıyor kitabında pek 

çok 70 Kuşağı şairi bu etkiyi teslim 

eder. 70’liler böyle düşünüyorsa, 

varın 80’lileri siz düşünün. 90’ları, 

2000’leri saymaya bile gerek yok. 

İkinci Yeni’nin ucu açık. Fakat bu 

açıklık özellikle 90’lardan sonra 

genç şiirin önünü kapamıştır. Nasıl 

yani? İkinci Yeni’ye dadanan genç-

ler ya bu şiirin göz alıcı (maalesef 

onlar için ‘köreltici’) albenisinden 

ya da kendilerine mahsus ataletten, 

her nedense işte, İkinci Yeni öncesi 

devrelerin şiirlerine gitmeyi aklede-

memişler yahut ihmal etmişlerdir. 

Geleneğini İkinci Yeni’yle başlattı-

ğını itiraf eden gençlere acıyorum. 

Çünkü, İkinci Yeni’yi bilmediklerini 

de itiraf ediyorlar aynı zamanda…

Son zamanlarda eleştiri dünya-

sında İkinci Yeni’yi ele alan çalış-

malar hakkında ne düşünüyorsu-

nuz?

Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri’nden 

hemen sonra bu alan epey çalışma 

yapıldı. Öncesinde yukarıda bah-

settiğimiz dört polemik kitabı ile 

birlikte hocam Prof. Dr. Ramazan 

Kaplan’ın 1981’de tamamladığı 

Şiirimizde İkinci Yeni Hareketi ve 

Süheyla Dönmez’in 1993’te hazır-

ladığı İkinci Yeni Hareketinde Dil 

Problemi adlı Yüksek Lisans tezleri 

vardı. Oysa günümüzde bu türden 

çalışmaların sayısı hayli artmıştır. 

Özellikle üniversitelerde İkinci Yeni 

şairleri tek tek araştırma konusu 

yapılmış, haklarında çeşitli yönle-

riyle tezler yazılmıştır. Bunların yanı 

sıra akademi dışı orijinal eserler 

de vardır. Gerek akademik tezler 

gerekse akademi dışı çalışmalar 

şeklinde hazırlanan ve bir kısmı 

kitaplaşan bu araştırma ve incele-

melerin yazarları arasında Alâattin 

Karaca, Zübeyde Şenderin, Yakup 

Altıyaprak, Orhan Koçak, Yusuf 

Alper, Erdoğan Kul, Ahmet Orhan, 

Ali Akgün, Fırat Caner, Hulusi 

Geçgel, Fariz Yıldırım, Münire 

Kevser Baş, Nilay Özer, M. Selim 

Ergül, M. Devrim Dirlikyapan, Ali 

Selçuk … bir çırpıda sayabileceğim 

isimler. 

İhtisas alanım olması hasebiy-

le bu çalışmaları yakından takip 

ediyorum, fırsat buldukça gerek 

kitap olarak yayımlananları, gerek-

se tez halinde olanları inceliyorum. 

Birkaçı hakkında farklı zamanlarda 

değerlendirmeler de yazmıştım. 

Eklemek istediğin başka bir şey 

var mı?

İkinci Yeni hareketi, 60 yıla 

yakın bir zamandan beri şiir gün-

deminin birinci derecede konusu. 

Fakat hâlâ yeterince anlaşılabilmiş 

değil. Bu yolda yapılacak daha fazla 

mesaiye ihtiyacımız var. Gözü ve 

gönlü olanları davet ediyorum. 

 

Teşekkür ederim…

Asıl teşekkür benden… 
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Naci CEPE

B ilme; öğrenme vukufiyeti ile 

bilgiye ulaşıp bir eyleme geçme 

çabasıdır.

Bilme; bilgiyi kullanma eylemi 

var olduğuna göre bilgiye ulaşan 

her bilgi eylemcisinin de bildiği 

şeyler hakkında öğrendiği kadarıyla 

birikim sahibi olması beklenir. Her 

kapasite arttırıcı düşünce bir önce-

ki düşünceden farklılık gösterdiği 

oranda daha fazla bilme eylemine 

sahip olması gerekir. Bilmenin sta-

tik kalmak ve bu yüzden statükocu 

olmak gibi bir lüksü yoktur. Bilme, 

bir emek eyleminin de mahsulüdür. 

Bu yüzden inşa edici ve kurucu bir 

dinamizm potansiyeli taşıyan faktö-

rel bir durumdur. Bir bilen; kendi 

birikimine ait zihni düşünme hin-

terlandında kendi yetenekleriyle 

bir donanıma sahip olabilir. Ama 

“Daha iyi bir bilen” çok iyi bir çalış-

ma performansıyla ve daha zengin 

araştırma çabasıyla zeka kapsitesini 

kullanarak bir fark açma ya da daha 

farklı olma gayretiyle bilgiyi daha 

ileriye doğru taşıması söz konusu 

olur ki bu söz konusu durum, bir 

üstünlüğü değil ancak bir farkı or-

taya koyabilir.

Bir bilenden daha iyi bir bile-

nin olabilmesi, sürekliliği olan bir 

görelilik işareti de taşımasını da 

gerektirir. İçeriğini yeterince şekil-

lendirememiş bir bilgi sabitlenerek 

dondurulmaya çalışıldığı takdirde 

bir zihin akışı işlevsiz bırakılmış-

sa bu bilgi akim kalır. Bir görev ve 

ödev yapamaz. Mutlak bilgi ise, ey-

lemi yapan faili değil eylem haline 

geçebilecek bilgilerin nitelliğinin 

madeni olduğu için bu madenin 

çalışıp insanlara yararlı olmasını ve 

sürekliliği olan bir eylem için sade-

ce kendinde varolanın aktarılmasını 

teşvik eder. Ama mutlak bilgi, ken-

disi değişmez ve değiştirilemez olan 

özelliğinden dolayı insanı mobilize 

edebilecek potansiyelde bulunup 

kendinin bir cevher ya da bir töz 

olarak kullanılmasını bekler. Mut-

lak bilginin özünde bir dinamizm 

mevcuttur. Öznenin kendi nesnel 

konumuna değil daha ziyade özne-

nin eylemine önem verir.

İnsanlık aleminin içinde yaşayan 

beher insana her ne kadar zeka ve 

buna bağlı meziyetler verilse de bu 

yetenekleri bir başka insanın zeka-

sının üzerinde üstünlüğünü yarıştı-

racak kabiliyeti yerine daha ziyade 

ontolojik farklılığını ortaya çıkar-

ması daha fazla mümkün olur. Fiili 

üstünlüğe dönüştürülmüş yetenek-

leriyle kendilerini sürekli ön plana 

çıkarmış insan toplumları olsaydı 

yaşanılan yaşam tarzı, içinden çıkı-

lamaz kaosa dönüşebilirdi. İnsanlı-

ğın kadim zamanlardan günümüze 

değin yaptığı yaşam yolculuğunda 

hep “Üstünlük taslayanların” sonu 

hüsranla buluşmuş ve kendi kendi-

lerini toplumun kahir çoğunluğun-

dan soyutlamıştır. Sosyal bir varlık 

olarak üst benlikçilik yapan bu 

insanlar söz konusu duruma düş-

mekten mutazarrır olmuşlardır. Salt 

zekasına güvenerek ve bulunduğu 

konumu itibariyle kendi gücüne da-

yanarak büyüklük taslayanlar, daha 

bu eylemlerinin başındayken hük-

men mağlup olup tarihin sahifele-

rine gömülmüş olarak kalmışlardır.

Hz. Musa (a.s.) Firavun’u, bir 

tek yaratıcı gücü Rabb olarak tanı-

maya davet ederken, Firavun, gücü-

nün kendine verdiği kibirle Rabblık 

ve ilahlık taslamak suretiyle hazin 

sonunun ipini bizzat kendi elleriyle 

çekmesini sağlamıştır. Bu bakım-

dan tüm insanlık dünyası, tiranların 

anomalik zekalarıyla ve güçleriyle 

değil bilakis, ontolojik normdaki 

farklılıklarıyla bir arada yaşamlarını 

sürdürmeye devam etmektedir. On-

tolojik farklılıklar; daima insanlığın 

dayanışmasında ve paylaşımında 

toplumda çok değişik harmoniler 

oluşturur. Üstenci bencil benlikler 

ise kaos ve kriz oluşturmaya siste-

matik bir biçimde devam ederler. 

İnsanlık evreninin tüm zaman aşa-

malarında, üstün insan, üstün bilen, 

üstün ırk, üstün kavim, üstün sınıf 

kast vb. yapılanmaları tarihsel yol-

“Bir Bilenden Daha İyi Bir Bilen Vardır”
Aşkın Hakikat Sözü Üzerine 

Düşünceler
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culuklarında mütemadiyen toplum-

sal ayrışmalara yol açmışlardır. Za-

ten kendini değil gücünü ön planda 

tutan tüm patetik istikbar sahipleri-

nin kendi heva heveslerine ram ol-

maktan başka bir işleri de olmamış-

tır. Bilme eylemi, insanın yapacağı 

çalışma performansına bağlı olduğu 

için şüphesiz bilmenin oransallığı 

da görelilik taşıyacaktır. Bir insan, 

dahi zekasına sahip olsa bile her 

zaman başarı ile sonuç almak duru-

munda da bulunamayabilir.

Konuya bir başka zaviyeden 

baktığımızda “Bir bilenden” daha 

iyi bir bilenin bulunacağı gibi “Daha 

iyi bir bilenden” başka bir bilen de 

daha iyi bilme ihtimalini pekâla 

üzerinde taşıyabilir. Bu sebepten ne 

bilmeyi ne de daha iyi bilmeyi sabit-

leyebilme gibi kimsenin bir şansı da 

yoktur doğrusu. Çünkü bilme eyle-

mi, aktif efor değişkenliğiyle konum 

değiştirme gibi temel ve değişmeyen 

bir özelliğe sahiptir.

Toplumsal birliktelikler için-

de şura ile alınan kararlar, bilginin 

müşterekliğinin gereğine inanılarak 

alınır. Buradaki bilme eyleminde bir 

bilen yoktur. Şura ile yapılan çeşitli 

konulu mülahazalardan sonra orta-

ya çıkacak sonuç, çok verili bilme-

de mutabakat eşitliğidir. Nedeni ise 

sorunlarını müştereklikte pekişim 

anlayışına göre çözme bilincinde 

olmalarıdır. Bilme eylemi, görüşle-

rin müşterekliğinden daha sağlık-

lı sonuçlar çıkarma gibi bir hedef 

tutturmanın ortak bilinci içinde 

bulunulmasıdır. İşte söz konusu bu 

bütünsel birleşime de ‘farklılıkların 

koalisyonu’ diyebiliriz. İnsanlık ev-

reni, geçmişe dayalı yaptığı aktivite-

lerin ampirik birikiminin verileriyle 

bilme eylemine daha bir zenginlik 

katabilir. Böylelikle nesiller boyu 

süren farklılıkların şu an yaşanılan 

farklılıklarla bütünleşerek buluşma-

sı da bir başka farklılık geleneğini 

oluşturacaktır. Bu gelenek; aynı za-

manda toplumsal aidiyet duyguları-

nı da ön plana çıkaracaktır. Nesiller 

arası bilgi birikimleri birbirlerine 

embeded olduğu oranca toplum-

ların zinde duruşunu belirlemede 

etkili olacaktır. Her şeye rağmen 

bilme eyleminin sabitlenememesi 

ve bir tekelinin ne kişilerin elinde 

ne de kurumsal yapıların tekelinde 

olamayacağına göre o halde tüm 

zamanların başının ve sonunun bil-

gisinin ancak ve ancak Allah’a ait 

olduğu hakikatinin mutlaklık taşı-

yan bir durum olduğu da insanoğlu 

tarafından bilinmelidir.

Ancak ortadaki mevcut bu bil-

giyi, eylem haline dönüştürmek 

ve hayatı zinde tutmak için insana 

emaneten bırakıldığı gerçeğini de 

yadsımamalıyız. Emaneten bırakı-

lan bu bilgi taşıyıcıları tarafından 

yaradılış devam ettiği sürece hiçbir 

zaman -durdurulması dahi düşü-

nülüp- durağanlaştırılamaz. Zira 

bilgi, statik bir şey değildir. Yapıla-

nışı itibariyle ritmik bir dinamizm 

taşıdığından, tıpkı yaradılış sürgit 

nasıl devam ediyorsa bilgi de aynı 

paralelde ilerlemede süreklilik ta-

şımaktadır. Bugün evrenin bilişim 

çağına eriştiği bir süreçte bilginin 

gelişim hızının, belki değil kesin 

ifadeyle neredeyse ışık hızı kadar 

hızlı olduğu artık apaçıktır. Öyle 

ki gelişmemişliğin yaşandığı top-

lumsal düzenlerde sık sık devrimler 

yapılırken bugün aynı ülkelerde bil-

gi iletişiminin hızı ve teknolojinin 

gücü yüzünden artık bu eylemle-

rin yapılması dahi söz konusu bile 

değildir. Kısmi lokal bölgeler hariç 

dünya artık paramidal/hiyerarşik sı-

nıf yapılanmalarını kapitalizm hariç 

çoktan bıraktı. Hindistan, Asya ve 

Ortadoğu vb. gibi ülkelerde az da 

olsa bazı kesimler lokal gelişmemiş-

likler yaşıyor. Çok yakın zamanda 

bilginin erişim hızının o bölgelere 

kadar ulaşacağı da bir gerçek. Ne 

yazık ki güçsüzler yaşadıkları top-

raklarında, güçlülerin kendilerini 

sömürmeleri karşılığında zikretti-

ğimiz bilgi ve verilerine kavuşması 

söz konusu olacak biçimde görülü-

yorlar. Zira güçlü olanlar dün nasıl 

istilalarla zengin oldularsa bugün 

de post kolonyal varsıllaşma po-

litikalar izledikleri gözünü açmış 

herkesçe bilinmektedir. Demek ki 

bilgi yerinde ve zamanında en iyi 

biçimde doğru kullanıldığında yük-

sek yamaçlardan yol bulup akan 

pınarlara benzer. Onlarca,yüzlerce 

çokluktaki pınarlar kendilerine yol 

bulduklarında toplanma menbala-

rına yönelip orada bir bütünlüğün 

kucağında nasıl toplandılarsa, daha 

büyük güç olabilmek için her bir 

pınarın akışlarındaki hareket hızla-

rıyla istikamet belirleyip büyük bir 

derya olma sevdaları da vardır. İşte 

bilginin erişim hızında da aynı hare-

ketlilik böylece yaşanır.

Bilgi, aklın erebileceği olgu, ger-

çek ve ilkeler bütünüdür. Öğrenme, 

araştırma, ve gözlem yolu ile elde 

edilen soyut, bir o kadar da somut 

bir gerçek. Aynı zamanda beş duyu 

sezilerimizle zihni çıkarsamalarımı-

zın ürettiği bir düşünce üründür. 

Bilme ise bir şeyin ne olduğunun 

bilincine varma, tanıma ve kavra-

manın eyleme dönüştürülme hali-

dir. Bilgi; temellendirilmiş olguya 

dayanan bir gerçek olduğuna göre 

bilme de bir şeyi tanıyıp kavramayla 

yapılan bir eylemler manzumesidir. 

Bilgi; insan aklının erebileceği olgu, 

gerçek ve ilkeler bütünü olduğuna 

göre, insanın bilgiyle ilk tanışması, 

bilginin ne olduğunun kavranılması 

eşyanın yani obje ile sujenin tanış-

tırılmasıyla başlar. Bir özne varlık 

olan insan, böylelikle kullanacağı 

eşyanın bilgisiyle tanıştırılarak bil-

me eylemine yönelik ilk adımını da 

atmış olur. O halde bilginin asıl kay-

nağı yani adresi neresidir?
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■ Aşkın Hakikat Sözü Üzerine Düşünceler

Bilginin Asıl Kaynağı 

Hiç kuşku yoktur ki bilginin 

asıl kaynağı ilahi esaslıdır. İnsan 

ise yaratılışından itibaren sınırlı bir 

varlıktır. Ontolojik donatı tamam-

lanmış varlıkların içinde yaratılmış 

en mükemmel varlıktır. Öğrenme 

melekeleri ve öğrenmeye meyilli is-

tidadı olan fakat öğrendiği şeylerin 

ne olduğunu yaradılışının başlangı-

cında bilmeyen bir varlıktır. Bilginin 

kaynağı elbetteki ilahi merkezlidir

“Son Saat’in ne zaman geleceğini 

yalnız Allah bilir; yağmuru yağdıran 

O’dur; rahimlerde yer alanı [yalnız] 

O bilir: Halbuki kimse yarın ne 

kazanacağını ve hangi topraklarda 

öleceğini bilmez. [Yalnız] Allah, her 

şeyi bilen ve her şeyden haberdar 

olandır.” (Bkz. 31/34,12/76, 2/30-

33)

 

Allah’tan başkasının bilgisi sı-

nırlıdır: 

“...Onların/insanların çoğu bil-

mezler.” (16/38), “İnsana bir zarar 

dokunduğu zaman, bize dua eder; 

sonra tarafımızdan ona bir nimet ih-

san ettiğimizde der ki: ‘Bu, bana an-

cak bir bilgi(m) dolayısıyla verildi.’ 

Hayır; bu bir fi tne (kendisini bir de-

neme)dir. Ancak çoğu bilmiyorlar.” 

(39/49), “İşte siz böylesiniz. Haydi 

biraz bilginiz olan şey hakkında 

tartıştınız, ya hiç bilginiz olmayan 

şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? 

Allah bilir, siz bilmezsiniz?” (3/66), 

“İnsanlardan bazıları Allah hakkın-

da bir bilgisi olmadığı halde tartışır 

da her azılı şeytanın ardına düşer.” 

(22/3)

İnsanın bilgisi olmadığı konu-

larda tartışmaması gerekir:

“Hakkında bilgin olmayan şeyin 

ardına düşme; çünkü kulak, göz ve 

kalb, bunların hepsi ondan sorum-

ludur.” (17/36, 31/6)

“Bu bana bendeki bilgim/ilmim 

sayesinde verildi” diyenler:

“...(Karun): ‘Bu (servet), bende 

bulunan bir bilgi sayesinde bana ve-

rildi’ dedi.” (28/78)

“...’Bu bana bilgim sayesinde 

bana verildi (‘ben bunu kendi bil-

gimle kazandım’)” (39/49)

Gaybi bilgi;geçmiş ve gelecek 

bilgisi:

“...hiç kimse nerede öleceğini 

bilemez.” (31/34)

“...Hiç kimse ne zaman dirilece-

ğini bilemez.” (27/65)

“...Doğarken hiçbir şey bilmi-

yordunuz.” (16/78)

Peygamber gaybı bilemez, gay-

bı yalnız Allah bilir:

“De ki: ‘Size Allah’ın hazineleri 

yanımdadır demiyorum, gaybı da 

bilmiyorum ve ben size bir meleğim 

de demiyorum. Ben, bana vahyedi-

lenden başkasına uymam.’ De ki: 

‘Kör olanla, gören bir olur mu? Yine 

de düşünmeyecek misiniz?’” (6/50)

“Ne zaman demir atacak? diye 

sana kıyametten soruyorlar. De ki: 

‘Onun bilgisi yalnız Rabbimin ka-

tındadır. Onu vakti vaktine mey-

dana getirecek O’dur! O öyle ağır 

bir meseledir ki, bütün göklerde ve 

yerde ona dayanacak bir kimse yok-

tur. O size ancak ansızın gelecektir.’ 

Sanki sen onun hakkında bilgi edi-

nip haberdar olmuşsun gibi senden 

soruyorlar. De ki: ‘Onun bilgisi an-

cak Allah katındadır. Fakat insanla-

rın çoğu bilmezler’ ” (7/187)

“De ki: “Ben kendim için bile 

Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir 

değilim: Ne fayda sağlayabilirim ne 

de gelecek bir zararı uzaklaştırabi-

lirim. Şayet gaybı bilseydim elbette 

çok mal mülk elde ederdim, bana 

hiç fenalık da dokunmazdı. Ama 

ben iman edecek kimseler için sa-

dece bir uyarıcı ve bir müjdeleyi-

ciyim.” (7/188, bkz. 9/101, 10/20, 

11/30, 12/102, 21/109, 28/44-46, 

33/63, 40/78,46/9, 47/30, 67/25-

26, 72/25)

“Allah buyurdu: “Ey Âdem, ha-

ber ver onlara onların adlarını.” 

Adem onlara onların adlarını haber 

verince, Allah şöyle buyurdu: “De-

memiş miydim ben size! Ki ben, 

göklerin ve yerin gaybını en iyi bi-

lenim. Ve ben, sizin açığa vurduk-

larınızı da saklaya geldiklerinizi de 

en iyi biçimde bilmekteyim.” (2/33)

“Allah’ın bütün peygamberleri 

toplayıp onlara, “Size ne cevap ve-

rildi?” diye soracağı gün onlar, “Bi-

zim bir bilgimiz yok: Yalnız Sensin 

yaratılmışların idrakini aşan her şeyi 

tümüyle bilen!” diyecekler.” (5/109-

116, bkz. 6/59, 73, 7/187, 9/105, 

10/20, 11/123, 13/9, 16/27,77, 

18/26, 23/92, 25/6, 27/67, 31/34, 

32/6, 34/3,48, 35/38, 49/18, 59/22, 

64/18, 72/26-28, 5/116, 27/65, 

72/66, 13/9, 23/92, 32/6, 39/46)

Allah insana bilmediğini öğre-

tir:

“Dediler ki: ‘Sen yücesin, bize 

öğrettiğinden başka bizim hiçbir 

bilgimiz yok. Gerçekten sen, her 

şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi 

olansın.’ ” (2/32)

“Eğer Allah’ın senin üzerindeki 

lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlar-
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dan bir grup seni şaşırtmaya mut-

laka yeltenecekti. Ama onlar kendi-

lerinden başkasını saptıramazlar. Ve 

sana hiçbir şekilde zarar veremezler. 

Allah sana Kitap’ı ve hikmeti indir-

miş ve sana bilmediğin şeyleri öğ-

retmiştir. Allah’ın senin üzerindeki 

lütfu çok büyüktür.” (4/113, bkz. 

5/110,69/51,96/5

 

Allah, insanlara bilmediklerini 

açıkça bildirmek ister:

“Allah size (bilmediklerinizi) 

açıkça bildirmek, sizi sizden evvel-

kilerin (İbrâhîm ve İsmâil’in) yol-

larına iletmek, sizin tevbelerinizi 

kabul etmek ister. Allah hakkıyla 

bilicidir, yegâne hüküm ve hikmet 

saahibidir.” (4/26)

Allah bilendir. Allah her şeyi 

bilir. Allah gizliyi(Gaybı) de açığı 

da bilir:

“...Allah, her şeyi bilir.” (9/115, 

bkz. 15/24, 27/74-75, 57/3)

“...Allah bilir siz bilmezsiniz.” 

(2/216, bkz. 3/66)

“...Allah, bilendir. Hikmet sahi-

bidir.” (4/170)

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 

olur mu?:

“Böyle birisi; gece saatlerinde 

secde ederek, ayakta durarak ibadet 

eden, ahiretten korkan, Rabbinin 

rahmetini uman biri gibi midir? De 

ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit 

olur mu? Ancak gönül ve akıl sahip-

leri düşünüp ibret alır.” (39/9)

Anlamı değil, ilmin ilerleyişini 

dikkate alarak zamana göre değişen 

anlayış ve bakış açılarımızı yeniden 

gözden geçirmeliyiz.

“Bir bilenden daha iyi bir bilen 

vardır.” Aşkın hakikatin gerçekliği-

ni bilme noktasında bilme eylemini 

kimsenin inhisarına bırakılmayaca-

ğı apaçık iken. Zamanın ilerleyen 

akışı içinde muhkem olan hakikatin 

ahkam işaretlerinin dışında müte-

şabihi metoforları bugüne göre ye-

niden irdelemek gerekir. Günümüz 

insanının algılama ve anlama kapa-

sitesine göre anlamaya çaba göste-

rilen metoforik/teşbihi bilgi, içinde 

bulunulan dinamik zamanın akış 

seyrine niçin bırakılmıyor? Bunu 

anlamak gerçekten zor. Eskitilerek 

dondurulmuş ve sadece bir görüş-

ten ibaret olan bir düşünce biçimi 

neden hâlâ statik halde tutulmaya 

çalışılıyor bunu da anlamak kabil 

değil doğrusu. Aşkın hakikate dair 

bir metafor hakkında adı üzerinde 

sadece bir “görüş” ün beyanı niçin 

“mutlak” hale dönüştürülüyor aca-

ba? Bu durum bir bilgi eksikliği mi 

yoksa cesareti olmayan bir irade ek-

sikliği mi?

Bugün bilginin ayyuka çıkmış 

zenginliğinin nezaretçiliğinde özel-

likle metaforik konularda bugüne 

uygun düşen çok geniş anlam zen-

ginliği “Gibi” gibi açılımlarla niçin 

önemsemekten çekiniliyor? Eski-

tilmiş bir bilgi neden apolejetik/

savunmacı refl ekslerle korunmaya 

çalışılıyor? Bu mezkur durum; ya 

oraya yeni anlayış performansına 

uygun bir şey koymanın bilgisiz-

liğini yaşıyor ya da ortaya konan 

yeni bir bilginin doğruluğundan 

emin olamamak gibi bir trajik ruh 

hali yaşanıyor. “Bir bilenden daha 

iyi bir bilen vardır.” şeklinde insana 

dair bir temel bildirimde, esaslı bir 

paradigmanın “devir daim” yani dö-

nüştürücü ve daha bir seyyal oluşu 

söz konusu. “Bir bilen” in bilmesi 

eylemini tek başına aynı insana sa-

bit kılınmadığı net ve açık şekilde 

ortada bulunmaktadır. Söz konusu 

olan, “Bilme eylemi” için gösterile-

cek gayret ve bir emeğe bağlı oldu-

ğudur. Bilenin varlığı ise aynı zaman 

mekanında olduğu anlamına gelme-

diği de serahatle ortaya çıkmaktadır.

Belli bir konuda yapılan alan 

çalışmalarına yönelik bir bilme ey-

leminin sırrının, bir ya da birkaç 

yüz yıl sonrasının içinde bulunması 

pekâla mümkün olduğu da yadsın-

mamalıdır. İlmin gelişimci temel 

yapısında farklılık gösterebilecek 

yetenek ürünü varsayım özellikleri-

nin bulunduğunu da hiçbir zaman 

unutmamak gerek.

Ebedi Hakikatin Temel Taşı

“Bir bilenden daha iyi bir bilen 

vardır” cümlesi anlam doygunlu-

ğu sonlandırılmış öyle bir hüküm 

cümlesi ki, anlamı apaçık olan bu 

cümlenin üzerine açıklayıcı baş-

ka bir cümlenin morfolojisi dahi 

yapılamaz.Cümlenin kurgusunda 

muğlaklık ya da müphemlik taşıyı-

cılığını bir yana bırakın, anlam zen-

ginliğinin tartışması dahi yapılamaz 

içerikte olduğu açık bir durumdur. 

Bilgiye ulaşmış bir insanın ulaştığı 

bilginin öznel kılınamayacağı me-

sajının da açık seçik olması gerekir. 

Bilginin esas sahibi hiç şüphesiz 

Allah’tır. Allah bilgiyi insanlığa ne-

siller boyu gelişmeyi sürdürebilecek 

devredilmiş bir nimet, bir emanet 

şeklinde bırakmıştır. Emanet edilen 

bu bilgi tüm insanlığın hayatında 

kıyamete kadar sürdürülebilirliği 

olacak ve ontolojik farklılıkları ön 

planda tutulmuş görelilik taşıyarak 

süreceği de inanç/bilinç sahibi olan 

erdemli insanlar tarafından iyice ka-

nıksanmıştır. Zaafl arıyla mücehhez 

insanoğlunun, yaşadığı hayatın her 

anında acizliği ya da düşkünlüğü 

rahatça görülebilir. Aciz olan insan, 

Garaudy’nin söylediği gibi hayatın-

da üç şeyi ilelebet taşıyacak güçte 

değildir: Gücü, yetkiyi ve bilgiyi.

Gücü, yetkiyi ve bilgiyi ken-

di elinde tuttuğunu söyleyebilen 

insan-ı fani olarak zaten kendisi 

için belli bir miad ile sınırlandırıl-

mış ömrün içinde geçici olarak ka-



95Umran EKİM 2012

■ Aşkın Hakikat Sözü Üzerine Düşünceler

lacağından ta baştan belli olan bu 

dünyadaki bir sonla karşılaşacağı 

gerçeğini bilmesi gerekir. Gücüne 

güvenen gücü ile sonsuza değin 

yaşayacakmış gibi istikbarca sözler 

söyleyen nice fi ravunlar, nemrutlar 

ve tiranlar gelmiş ama hepsi de is-

tikbarlık taslayan güçlerini bir ölüm 

vakası karşısında bile koruyama-

mışlar. Güç sahibi olduğunu veh-

medenler, belli bir zaman diliminde 

hükümran olmuşlar fakat sonun-

da onlar da ölüm karşısında yenik 

düşmüşlerdir. Dillere destan olmuş 

hazineler sahibi olduğuyla övünen 

efsane şahsiyet olarak bilinen Karun 

bile kazandığı hazinelerini kendi 

bilgisi sayesinde elde ettiğini söy-

lemesine rağmen Karun’un o bilgisi 

de bir işe yaramamıştır. Bir süreliği-

ne tahdit edilmiş biçimde yaratılmış 

ve yaşayabileceği kadar yaşadığı 

oranda bilgisiyle övünmüş sonunda 

da yok olup gitmiştir. O halde gü-

cün, yetki ve bilginin ilanihaye in-

sanın egemenliğine bırakılmayacağı 

bir kez daha kanıtlanmış bir hakikat 

olarak bilinmelidir.

Hayatın içinde insan akışının 

yüzyılların selinde bilginin tekrarı, 

bilme eylemcilerinin geçici nöbeti 

ile el değiştirmesiyle kaim olduğu 

bir gerçektir. Hiç bir insanın tekliği 

ile var olma gibi sabit taşıyıcı rolü 

bulunmamaktadır. Tüm insanlık 

çağlarının bütününde bilgi, değiş-

kenliğini üzerine bir katma değer 

koyarak gelişen seyrine göre geçi-

ciliğiyle devam eder. Bilginin ebedi 

olamayan eylemci aktörleri de aynı 

minval üzere suretlerini yenileyerek 

değiştirirler. Bu hal, kıyamete değin 

sürüp gider. Bunun için hiç kimse 

bir bilen olmaya kalkışmasın. Zira 

bir bilenden daha iyi bir bilenin 

münavebeli/dönüşümlü olmasının 

bir başka ontolojik varlık işareti ta-

şıdığının bulunmasını sakın kimse 

unutmasın!

Bilme eyleminde bilen rolünde 

olanlar, sadece ve sadece dinamik 

sürekliliği olan bir bilgi taşıyıcısı 

olmalarıdır. Çünkü sabit salt bilgi-

nin sahibi değildirler. Sadece sabit 

“Bir bilen” Allah (c.c.) olunca bilen-

ler bilme eylemleriyle bilgiyi başka 

bilenlere aktarmakla kalacaklardır. 

Aşkın hakikatin hikmet taşıyıcısı 

olan sözleri de sadece bir insanın 

bilmesine kayıt düşüp muteberleş-

tirilecek kadar kutuplaştırılması da 

itikaden mümkün görünmemekte-

dir. Eğer muteberlik; bir zaman bağ-

lamında sadece bir iltifat ve takdir 

beyanı ile istifade edilmesinde ilmen 

bir sakınca yoksa zaten bir mesele 

yoktur ve olamaz. Ancak aynı mute-

berliği, iltifattan öte bir kutuplaştır-

manın tekeline bırakılacak olunursa 

veya ortaya konulan söz konusu 

olan bu çalışma, zamanlar üstü sa-

yılarak baş tacı edilmek suretiyle 

eskitilmeye maruz bırakılırsa; işte 

o zaman bir hizbin polarizasyonu-

na katılmış olur. Ki sonunda mez-

kur çalışma, başta sünnettullaha ve 

daha sonra ilme dayanak olmaktan 

bile uzaklaştırılmış olur.

Hiçbir insanın, kendi bilgisini 

mağlup edilemeyecek şekilde san-

ması olası değildir. Ya da tam zıd-

dıyla zorla hükmedebilecek tarzda 

kendi gücüne dayandırma yetkisin-

de ve etkisinde buluyorsa. Bu ege-

menliğini uzun bir süreç içinde 

dönüştürmesi yine ontolojik olarak 

mümkün görünmemektedir. Zorla 

dönüştürmeye çalıştığı takdirde ise 

var olmanın ontolojik yasasını çiğ-

neyecek, sonunda yenik düşecek ve 

bu işlevi de akim kalacaktır. Birçok 

bakımdan yetkisiz olan insanın bil-

gisi, kısmen de olsa kendisine veril-

miş bir yetkiyi kullanırken kendini 

yeterli bulup bu yetkiyi bir güce 

dönüştürmesi bile görelilik içinde 

kalarak geçici bir süreliğine aldatı-

cı bir adımı belki olacaktır. Ama bu 

adım, yine sosyal pratikte sahicilik 

bile kesb etmeyecektir.

Uzun süren mezalimler ve bas-

kılar bile sürgit kalıcı değildir. Yani 

zulümler bile geçici bir sınır dahi-

linde bulunduğu tarihin bilgileriy-

le sabittir. Bilgiyi, yetkiyi ve maddi 

gücü olumlu veye olumsuz anlam-

da hiçbir insan uzun süre “Ben bi-

lirimci” bir iktidar mantığıyla kul-

lanamıyor. Aslında “Ben bilirimci” 

bakış açısının söylem vurgularında 

kuşku götürmez patalojik sorunlar 

yatmaktadır. Bu sorun; sınır tanı-

maz ve bilmezliğin sebebi ultra bir 

bencilliğin özünde orantısız, ölçü-

süz ve dengesizce kullanılma soru-

nudur sanırım. Bu durum doğrudan 

doğruya insanın hakikate dair olan 

inanma ve teslim olma noktasında 

başına buyrukça kendini merkeze 

alma egoizminden kaynaklanmak-

tadır. Bu bakımdan malik olma 

bilgisi; yönetim bakımından ne 

Firavun’a, zengin olma bilgisi bakı-

mından ne Karun’a ve İlahi bilginin 

yetkisizce kullanılması bağlamında 

Belamlık yapan Haman’a verilmiştir. 

Doğru, engin ve sonsuz külli bilgi 

sadece ve sadece Allah’a mahsustur. 

Sınırlı bilgi ise insana mahsustur.

Sınırlı bilgi; evrenin zaman evre-

lerinde yaşayan insanların taşıyıcılı-

ğı olan bir bilgidir. Yani intikalci bir 

bilgidir. Zamanın akışında ve zama-

nın duraklarında varolan ve insanla 

ilişkili tutulan bir bilgidir. Ebedi de-

ğildir. İnsanın kendisine öğretilerek 

verilen bilgi sadece yaşadığı evrenin 

sınırlarıyla kaim olmuş bir bilgidir. 

Sınır tanımaz değildir. Sınır koyulan 

bir bilgidir. Elbette ki,bir bilenden 

daha iyi bir bilen vardır ve olacaktır. 

Ama bu bilgi sürekli görelilik taşı-

yabilecek, dönüşümleri, değişimleri 

olabilecek, nesiller boyu embedet 

olacak bir bilgidir. İnsana dair haya-

tın inşası “Hiç bilenlerle bilmeyen-

ler bir olur mu?” teşvikiyle başlar. 

Yine “Bildiklerinizle amel ederseniz 

Allah size bilmediklerinizi öğretir” 

teşvikiyle kıyamete kadar sürer gi-

der.
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Türkiye’de Dindarlık
Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Önder Küçükural, Kurtuluş Cengiz
İletişim Yayınları, 2012.
Türkiye’de İslâm’ın  sosyal ‘anlamı’ nedir, insanlar dine nasıl bakıyorlar? Dindarlığın 
ölçüsü ne, nasıl algılanıyor? Dine bakış, insanların gündelik davranışlarını, sosyal 
ilişkilerini, birbirlerine bakışlarını nasıl etkiliyor? Muhafazakârlığın, dindarlığın, laikli-
ğin sınırları nerelerden geçiyor? 
Türkiye’de sosyolojinin önemli  hocalarından Bahattin Akşit’in Recep Şentürk, Önder 
Küçükural ve Kurtuluş Cengiz’le birlikte yaptığı üç yıl süren kapsamlı çalışma, bu 
sorulara yönelik cevap anahtarları sunuyor.  Çalışma büyük oranda AKP’li yıllarda 
Türkiye’de yaşanan bazı gelişmelerin gölgesinde ilerlemiş. Yirmi beş ilde uygulanan 
anketlerin ve sekiz ilde yapılan derinlemesine görüşmelerin analizini yapan yazarlar, 
afaki ve yüzeysel değerlendirmeleri aşan fakat her halükârda seküler zeminde kalan 
bir tartışmaya zemin hazırlıyorlar.

Tâhirü’l-Mevlevî, ‹stiklâl Mahkemesi Hatıraları,
Hazırlayan: Nurcan Boşdurmaz,
Büyüyen Ay Yayınları, 2012.
İstiklâl Mahkemeleri hakkında neşredilen birkaç önemli kitap arasında yer alan 
Tâhirü’l-Mevlevî’nin İstiklâl Mahkemesi Hatıraları adeta gelecek nesillere aktarmak 
üzere kaleme alınmış bir vesika niteliği taşır. Yakın tarihimize ilişkin tanıklıklar içeren 
İstiklâl Mahkemesi Hatıraları çok yönlü bir okumaya ve değerlendirmeye tabi tutula-
bilecek bir eser.  
Tâhirü’l Mevlevî’nin kaleme aldığı hatıralarını, İstiklâl Mahkemesi’nde yapmak isteyip 
de yapamadığı ayrıntılı bir savunması olarak değerlendirebileceğimiz gibi, Osmanlı’nın 
ahlâk, gelenek ve yaşayış tarzı itibariyle batılılaşmasına karşı donanımlı, birikimli ve 
dindar bir aydının savunması olarak da görebiliriz.
Osmanlı’nın çöküşü ve devrimler Türkiye’sinin doğuşuna şahit olup tekke ve zaviyele-
rin kapatılması, harf ve şapka inkılâplarıyla hayli sıkıntılı günler yaşayan yazar birçok 
yerde sessiz kalmayı tercih etmiştir. Ancak ilerleyen sayfalar boyunca bu sessizliğin 
aslında birçok şeyi de anlatmakta olduğu görülecektir. 

Hasan el- Benna’nın Siyasi Düşüncesi
İbrahim el-Beyumi Ganim
Ekin Yayınları, 2012.
“İslâm din ve devlettir. Yönetim İslâm’ın bir parçasıdır. İslâm, dengeli bir biçimde 
hayatın bütün alanlarını düzenlemek için geldiği gibi dünya ve ahiret işlerini de 
birleştirir.”diyen el-Benna’nın açtığı çığır ödenen ağır bedellere rağmen halklara umut 
ve direnç sağlamaya devam etmiştir. Şüphesiz ki Müslüman Kardeşler’in kurucucu-
su Hasan el-Benna açtığı çığır ile milyonlarca kişiyi etkilemiş ve etkilemeye devam 
etmektedir. İbrahim el-Beyyumi Ganim bu çalışması ile Mısır İsmailiye de başlayan ve 
bugün tüm dünyada manşetlerde olan ve hakkında binlerce makale, kitap yazılan 
Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan el-Benna’ın siyasi düşüncesini tüm boyutları 
ile gün yüzüne çıkarmaya çalışmıştır.  Bu çalışma, el-Benna’ın beslenme kaynakları, 
fikri öncülerinin yanı sıra güncel sorunlara dair yaklaşımları hakkında da önemli ana-
lizler içermektedir.

Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya
Erich von Falkenhayn
İz Yayıncılık, 2012.
Birinci Dünya Savaşı, dünya tarihinin ilk önemli büyük savaşıdır. Birden fazla devlet, 
birbirleriyle ittifak kurarak ölesiye çatışmalara girişmiş, milyonlarca insan ya hayatını 
kaybetmiş veya ömrünün geri kalanını sakat olarak geçirmiş, milyonlarcası anavatan-
larından göç etmek zorunda kalmış, dünya siyaseti silbaştan yeniden tanzim edilmiş-
tir. Almanya, savaşın başlangıcında kendi lehine seyreden olumlu havaya rağmen, 
işin sonunda mağlup tarafta kalmış, cihan hakimiyeti kurma iddiasıyla başlayan serü-
veni hezimetle sonuçlanmıştır. General Erich von Falkenhayn, Alman ordusunun en 
önemli subaylarından biridir. Savaş döneminde Almanya’nın Harbiye Nazırlığı görevini 
yürütmüş, aynı zamanda genelkurmay başkanlığını da yapmıştır. Görev süresinin son 
döneminde, Kayzer II. Wilhelm tarafından Yıldırım Orduları Komutanlığı’na tayin 
edilen Falkenhayn, 1918 yılında emekli olmuş ve askerlik mesleğinden ayrılmıştır. 
Bu eser, General Falkenhayn’ın, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın dahil olduğu 
çarpışmaları, ülkenin savaş stratejisini, savaş sonrası amaçlarını, yapılan hataları, öze-
leştirileri ve sonuç olarak gelinen noktanın nedenlerini ele aldığı hâtıratının Osmanlıca 
neşrinden yapılmış sadeleştirmedir.

Edebiyat, ‹deoloji ve 
Poetika

Ümit Aktaş, Sanat
Okur Kitaplığı, 2012.

Aslında anlamsal ola-
rak birbirlerine olduk-
ça yakın olan bu kav-
ramların (edebiyat, 
ideoloji ve poetika) 
arasındaki mesafe-
leri ölçmek, hiç de 
kolay değil. Bir ede-
biyat eserinin, dahası 
sanatsal/estetik bir 
yaratıcılığın ideoloji-
den bütünüyle arın-
dırılması gerektiğine 
dair o nahif saflık 
arayışıyla (“sanat 
sanat içindir” gibi), 
tüm insani edimle-
rin ideolojik olduğu-
nu savunan siyasal 
kararcılığın (“kişisel 
olan her şey siyasi-
dir” gibi) arasındaki 
salınımlar içerisinde 
doğru bir minvali 
bulmanın zorluğudur 
karşımızda olan. Bu 
kitap da işte hayatı-
mızın anlamını teşkil 
eden bu temel sorun-
ları farklı açılardan 
tartışmaya açmakta 
ve sorgulamakta.

Kitaplık
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