SİVİL TOPLUMUN SORUNLARI
-STK’LAR, DÖNÜŞÜM VE NEVZUHUR GELİŞMELER-

T

ürkiye’de 1980 sonrasında sivil toplum çok tartışılan, lehinde ve aleyhinde pek çok söz sarf edilen kavramlardan biri haline
geldi. Bunun yanında İslâmî çerçeveden, sivil toplumun mahiyeti, Cumhuriyet dönemindeki dinamikler, dönüşüm süreçleri
vb. bir dizi parametre de değişik dönemlerde ele alındı. Şurası açık ki, 1990’larda genel olarak sivil topluma geçişin Avrupa’da
Hıristiyanlığın evriminden bağımsız olmadığı, dolayısıyla cemaatten kopuşu simgelediği üzerinde duruldu. Birliktelik biçimi
olarak asırlarca cemaat üzerinden örgütlenmiş olan Hıristiyanların artık sivil topluma avdet etmesinin ciddi bir kırılmaya
işaret ettiği, benzeri bir akıbetin Müslümanları da beklediği sıklıkla ifade edildi. Bilhassa 28 Şubat sürecinin akabinde iki binli
yılların başlarındaki tartışmalar oldukça hararetliydi. Sivil toplumun köklü seküler geleneği ile İslâm’ın dili arasında sıkışan
cemaatler “kuşdiliyle” konuşmaya mecbur bırakıldı. Başlangıçta dernek/vakıf mevzuatının oldukça geniş faaliyet sahasından
istifade etmek amaçlı kabul edilen bu yaklaşım, şimdilerde din dilinin “sivilleşmesi” sorununu ortaya çıkarmıştır ki, bu sorun
kolay aşılacağa benzememektedir.
Öte yandan Türkiye’de bir fon alma “kültürü”nün oluşmasıyla birlikte özellikle küresel fonların icbar ettiği ilişkiler daima
şüpheleri de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde bir dönem Alman Vakıfları ile ilgili yürütülen kamusal tartışmalar hâlâ zihinlerde canlılığını korumaktadır. Aradan geçen zaman zarfında siyasi hayatın dalgalı seyrine göre farklı tavır ve tutumların
adresi haline gelen sivil toplum kurumlarının kendilerini gözden geçirmelerinin gerekliliği vurgulandı. Günümüzde Türkiye’nin
“milli meselesi” olarak İslâm’ın siyasi düzendeki yerinin ne olacağına dair kıran kırana bir mücadele var. Post-Kemalizm’den
proto-Kemalizm’e uzanan mücadele hattında hemen her kurumsal ve fikri cereyan kendi önceliklerinin muhasebesini yapmak
durumunda. Bu zaviyeden “İslâmî” STK’ların üyelik ve gönüllülük yapılarından mali yapılarına, insan kaynaklarından kadınların artan etkinliğine, siyasetle ilişkilerinden gençler için bir çekim merkezi olup olmamalarına kadar birçok değişim dinamiğinin masaya yatırılması gerektiği sıklıkla ifade edilmekte.
Esasen STK’lar bazı alanların devlet etkinliği dışına çıkarılmasını sağlamak anlamında siyaseti dönüştürürler, ama kendileri güncel siyaset yapamazlar, mesela kendilerini hükümetin yerine koyamazlar, onunla özdeşleşemezler. Sivil toplum olmak
elbette devletin karşısında saf bağlamak değildir, Toplum lehine devlet dışı bir işlevi yerine getirebilmektir. Türkiye’deki sivil
toplum kuruluşlarının en temel işlevi, genelde maalesef sivil toplum olgusunun temel esprisi, olması gerektiği şekliyle, “iktidar dışı kalmak ve işlere öylece katılmak” değil, temsil etmek ve iktidara ortak olmak şeklinde işlemektedir. Ayrıca STK’lardaki
gönüllülük seyri, kâmil gönüllülükten çıkar gönüllülüğüne kadar farklı gönüllülük türlerinin belirli tonlar halinde öne çıktığı
birtakım aşamalardan oluşmakta. Görünen o ki “İslâmî” STK’ların önemli bir kısmında bir eyyamcılık söz konusu. Bunu faaliyet alanlarının dönüşümünden, kurumsal dil ve söylemin farklılaşmasından ve devletle ilişkilerin yeni tarzlarından kolayca
görebiliyoruz. “İslâmî” STK’lar gittikçe nitelikli yönlerinden ziyade uyuma yaptıkları dostlar alışverişte görsün kabilinden
“cilalı imaj” katkılarıyla öne çıkmaktalar. Ayrıca Türkiye’de günden güne teknokratlaşan ve çerçevesi daralan üniversitelerin,
akademyanın bile bilgi üretiminde, düşünsel faaliyetler noktasında tartışılması gerekirken düşünceyi üniversiteler kadar
bile merkezine almayan think tankleri düşünce kuruluşu olarak çevirmek düşünceye ve fikrî ameliyeye büyük bir haksızlık
demektir. Bu da büyük oranda bu yapıların filizlendiği siyasal ve toplumsal ortamın bilinmemesi yüzünden sağlıklı karşılaştırmaların yapılamayışından kaynaklanır. Oysa amaç şahıs, toplum, ümmet ve insanlık için hayırlar vücuda getirilmesidir. Bu
tür dernek ve vakıfların amacı siyasal, iktisadi ve toplumsal itibardan daha çok ümmete ve insanlığa dair itibar kazandırmak
olmalıdır. Ayrıca STK’ların yönetiminde etkin olan kuşak, kurucu ve yönetici gibi görevler yürütürken bir neslin kendi içinde
yaşayabileceği en yoğun değişimlerle karşı karşıya kaldı. Bu kuşak edindiği tecrübeler sonucunda ekonomik gelişme, refah,
iktidar, iş dünyası, meslek sahibi olmak gibi hayatla ilgili önemli alanlar hakkında yirmi-otuz yıl öncesine göre daha farklı bir
bakışa sahipler. Elbette bunun Türkiye’nin “milli meselesi” olarak İslâm’la irtibatından kaynaklanan daha genel bir dönüşüm
süreciyle birlikte ele alınması gerekiyor.
Günümüzde “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” gönüllü kuruluşların önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak durmaktadır. Bu süreç, önemli olduğu kadar, aynı zamanda yönetilmesi zor bir süreç… Sorunu görmezden
gelmek, ihmal etmek veya ertelemek yerine, yüzleşmek ve çözmeye çalışmak ve yeni zemine hazırlık yapmak gerekiyor.
STK’ların yeni perspektiflere ve projeksiyonlara ihtiyacı var. Stratejik bir yaklaşım geliştirme ve yeniden yapılanma ihtiyacı
açık. STK’ların “kurumsal kapasiteleri” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini artırmaları” öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. STK’larda gönüllük ruhunu kaybetmeden daha organize, verimli ve
sürekliliği sağlamaya yaracak sistemlerin oluşturulması öncelikli bir mesele olarak kendini göstermektedir.
Toplumların taleplerini devlete iletme ve toplumun huzuru ve selameti için adeta devleti denetleme vazifesi olan
STK’lar kendi içinde kitleselleşme ve devletleşme yani mekanizmanın bir parçası olma paradoksunu barındırır. STK faaliyetleri
ve işleriyle meşgul olan İslâmî oluşumlar; zamanla vakıf ve cemiyetlerin asıl manasını zedelediler. Bununla beraber Türkiye’de
sivil toplum kurumları tüm yetersizliklerine rağmen resmi ideolojinin ayrımcılıklara karşı, tabir caizse toplumun kılcal damarları
olarak görev yapmakta, az-çok bir esneklik sağlamaktadırlar. Dolayısıyla İslâmî kesimin yapı ve oluşumları her ne kadar kanun
veya yönetmelik açısından STK olarak isimlendirilse de dindar kişilerden oluşan bu yapılar, kendilerini vakıf olarak görmelidir
ve vakıf bilinciyle hareket etmelidirler. Profesyonelleşme ve kurumsallaşma dalgası içerisinde amaçlarından saptıklarını düşünen sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken, tekrar kurucu değerlerine dönmeleridir.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle
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Hocalar Üzerinden Yürütülen
Sosyo-Psikolojik Savaşın Amacı ve Hedefi Nedir?
15 Temmuz sonrasında harcanmak, tasfiye edilmek, karalanmak ve itibarsızlaştırmak
istenen herkes, her kurum, bizzat FETÖ’nün kripto elemanları, CIA, MOSSAD
ajanları ve de kifayetsiz muhterisler, medyadaki troller, tetikçiler ve sosyal medyadaki
ahlâksızlar tarafından FETÖ’cü, tacizci, manyak, sapık ve meczup olarak ilân
edilmektedir. İhanet şebekelerinin oltasına takılan şuursuz, ahlâksız, kifayetsiz
muhterisler, güvensizlik virüsünün toplumsal bünyede yayılmasına hizmet etmekte ve
kanserin “metastas” olmasına (sıçramasına, yayılmasına) katkıda bulunmaktadırlar.

Burhanettin CAN
“Göz odur ki, dağın
arkasını göre,
Akıl odur ki, başa
geleceği bile.”
4

T

ürkiye’de şer ittifakı
(ABD-İngiltere-İsrail/
Siyonizm) desteği ile
icra edilen tüm darbe ve verilmiş muhtıralarda
darbenin beyin takımının (iç ve dış beyin) 1- Darbe öncesi plânlama, 2- Darbenin icrası, 3- Darbe sonrasının darbenin amaçlarına göre formatlanması, şekillendirilmesi, yönlendirilmesi olmak
üzere üç aşamalı bir planlama yaptığını söyleyebiliriz. Türkiye’de darbe sonrası gelen iktidarlar bu
süreçleri, iyi analiz etmedikleri, edemedikleri ya
da çaresiz kaldıkları için bir müddet sonra kendileri darbenin muhatabı olmuşlardır.
Şer İttifakı tarafından başlatılan Taksim (Gezi
Parkı) Üçüncü Nesil Kadife Darbe sürecinin amacı, öncelikle şiddet kullanmadan siyasi iktidarı
düşürmek, sonra Türkiye’yi eyalet sistemine geçirterek zihnen bölmek ve nihayetinde fiziksel olarak
bölmekti. “Arap Baharı” olarak isimlendirilen İkinci Nesil Kadife Darbeler zincirinin bugün geldiği
nokta, bu tespitimizi doğrulamaktadır.
Türkiye’de Taksim kadife darbe sürecinin dershaneler aşamasından sonra Gülen hareketinin ta-

şeron örgüt olarak kullanılması, Türkiye’deki
İslâmî camianın bölünmesine ve çok sert bir
iç mücadelenin başlatılmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle sosyolojik savaş amaçlı
15 Temmuz askeri darbe girişiminde FETÖ’nün,
NATO tarafından taşeron örgüt olarak kullanılması ile Türkiye’deki Müslüman camia arasında çok
ciddi bir zihinsel sarsıntı yaşanmıştır/yaşanmaktadır da.
Sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ana hedefi, İslâm dininin halk, özellikle gençler üzerindeki etkisini kırmaktır. Dahası
zayıflatmak, yayılmasını engellemek, dini hassasiyeti yüksek olan camia ve yapılara karşı büyük bir
alerji, şüphe ve hatta düşmanlığın oluşmasını sağlamak, insanların birbirine olan güvenini yıkarak
her türlü dayanışmayı engellemek, toplumu yığın
haline çevirmekti. Bu hedef, belli boyutları ile gerçekleşmiştir ve süreç devam etmektedir.
15 Temmuz ihanet hareketinin hemen ardından birkaç ay içerisinde “En iyi cemaat, cami cemaatidir.” sloganıyla başlatılan psikolojik harekât,
“Pelikancıların”, “Mavi Marmara Manyakları ve
İslâmcılar AK Parti’den atılsın kampanyası” ve
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HOCALAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SOSYO-PSİKOLOJİK SAVAŞIN AMACI VE HEDEFİ NEDİR?
buna siyasetin sessiz kalması ile sosyolojik savaş
sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiştir. Mehmet
Görmez, İhsan Şenocak ve Nurettin Yıldız gibi
hocalar üzerinden dine ve dindara karşı başlatılan
psikolojik harekât bu sürecin bir devamıdır.
Dine ve dindarlara karşı güvensizlik inşa etme,
dinî hassasiyeti olan kesimleri yıpratma, birbiri ile
savaştırma ve gayrimemnun sayısını artırarak yeni
fay hatları inşa etme sürecine, son hafta bir kişi
daha eklenmiştir: Artuklu Üniversitesi Rektörü
Ahmet Ağırakça. CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali
Şeker tarafından Başbakan Yıldırım’a, Ağırakça’nın
2000 yılında Şamil İslâm Ansiklopedisi’ndeki yazılarından dolayı soru yöneltilmiş ve ardından
medya ve sosyal medya üzerinden yıpratma kampanyası başlatılmıştır.
Bir tuzak kurulup genişletiliyor! Bu tuzak, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden bağımsız olarak düşünülmemeli ve de
değerlendirilmemelidir. Hedef, Mehmet Görmez,
Nurettin Yıldız, İhsan Şenocak ve Ahmet Ağırakça
değildir. Hedef, topyekûn İslâm’dır, dindarlardır
ve Türkiye’dir. Bu yazıda Hocalar üzerinden açılan psikolojik harekâtın amacı, hedefleri ve dinî
hassasiyeti olan tüm yapıları bekleyen tehlikelerin neler olabileceği konusu ele alınıp değerlendirilecek ve bu sürecin, “2019 Cumhurbaşkanlığı
seçimleri” ile ilişkisi olup olmadığı tartışılacaktır.

2019 Cumhurbaşkanlığı,
Kadife Darbe Sürecinde Gelinen Aşamalar
Taksim Kadife Darbe sürecinin ana stratejisi,
mahalli seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve
2015 genel seçimleri göz önüne alınarak çizilmiş ve 7 Haziran Genel Seçimleri ile birlikte AK
Parti’nin tek başına iktidar olması engellenerek
Kadife Darbe birinci hedefine ulaşmıştı. Mahalli
seçimler sürecinde Güneydoğu’daki Bazı HDP’li
Belediye başkanlarının sürekli olarak “özerklik” ve “Bölge petrolünden pay” istemiş olmaları,
“PKK’nın Kır Gerillasından Şehir Gerillası” aşamasına geçerek “hendek savaşları” için “alt yapı
hazırlaması”, “güvenlik kontrolü yapması”, “haraç
toplaması”, Kadife Darbenin ikinci amacı ile ilgili
eylemlerdi. Ne yazık ki siyasi iktidar, bu tehlikeyi
göremedi ve “çözüm süreci” hatırına bunlara sessiz kaldı.1
Şer İttifakı tarafından başlatılan Taksim kadife
darbe sürecinin farklı dönemlerini aşağıdaki gibi
tasnif edebiliriz:

Sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz
Askeri darbe girişiminin ana hedefi,
İslâm dininin halk, özellikle gençler
üzerindeki etkisini kırmak, zayıflatmak,
yayılmasını engellemek, dini hassasiyeti yüksek olan camia ve yapılara karşı
büyük bir alerji, şüphe ve hatta düşmanlığın oluşmasını sağlamak, insanların birbirine olan güvenini yıkarak
her türlü dayanışmayı engellemek, toplumu yığın haline çevirmekti. Bu hedef,
belli boyutları ile gerçekleşmiştir ve
süreç devam etmektedir.

• 1. Dönem: Oslo görüşmesinin deşifre edilmesinden 7 Haziran 2015 genel seçimlerine kadar kadife darbe dönemi.
• 2. Dönem: 7 Haziran 2015’den 1 Kasım 2015
Seçimlerine kadar PKK’nın sosyolojik savaş
amaçlı terör dönemi.
• 3. Dönem: 1 Kasım 2015 seçimlerinden 15
Temmuz 2016 sosyolojik savaş amaçlı askeri
darbe girişimine kadar olan güvenlik güçlerinin terörle savaş dönemi.
• 4. Dönem: 15 Temmuz 2016 sosyolojik savaş
amaçlı askeri darbe girişiminden 16 Nisan
2017 referandumuna kadar Gülen şantaj ve
terör örgütünün tasfiye dönemi.
• 5. Dönem: Rıza Zarrab’ın ABD’ye götürülüp 16
Mart 2016’da tutuklanmasından 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar olacak olan yeni
kadife darbe dönemi (2019 Cumhurbaşkanlığı
Kadife Darbe Süreci).
2019 Cumhurbaşkanlığı kadife darbe sürecinin şu ana kadarki safhalarının/aşamalarının kademelerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
· Birinci Aşama/Hazırlık Aşaması: İki evre ihtiva etmektedir:
· Birinci Evre: Rıza Zarrab’ın ABD’ye Götürülüp 16 Mart 2016’da Tutuklanması,
· İkinci Evre: Can Dündar’ın MİT Tırlarından dolayı tutuklanması ve akademisyenler
bildirisi yayınlanması,
· İkinci Aşama: Darbe girişiminin bastırılması
ile sivil, askeri bürokraside ve iş dünyasında geniş çaplı operasyonların başlatılması ile
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·
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·

Sünni halk içerisinde gayrimemnun sayısının
3- “Mavi Marmara Manyakları” ve “İslâmcılar
artırılması.
AK Partiden atılsın” kampanyası ve CumÜçüncü Aşama: Halk Bankası Genel Müdür
hurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz tekkeye mürit
Yardımcısı, Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de
aramıyoruz” ifadesi ile AK Parti içerisinde
27 Mart 2017’de tutuklanması
dini hassasiyeti olanlara karşı alerji oluşDördüncü Aşama: 16 Nisan 2017 Referandumu
turulması,
· Birinci Evre: Referandum sonuçlarına iti4- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve
raz kampanyası,
Yardımcısının görevden ayrılmak zorunda
· İkinci Evre: “Tek Adam” söylemi ile “diktabırakılması,
tör inşa etme süreci”,
5Alparslan
Kuytul’un tutuklanması,
· Üçüncü Evre: Pelikancıların, Mavi Marma6- İhsan Şenocak Olayı,
racılara ve İslâmcılara savaş açması, siya7- Kadına şiddet ve cinsel taciz psikolojik
setin sessiz kalması,
harekâtının yoğunlaştırılması,
· Dördüncü Evre: Mustafa Kemal, annesi,
hanımı ve evlatlığı ile ilgili açılan çirkin
8- Nurettin Yıldız’ı linç etme girişimi ve hakkampanya,
Mustafa
kında dava açılması,
Kemal’in heykellerine
9- “İslam Dininin GüncellenTaksim Kadife darbe
yapılan saldırılar,
mesi” tartışmalarının başlasüreci ve 15 Temmuz
· Beşinci Evre: Pelikancıtılıp derinleştirilmeye çalışılSosyolojik savaş amaçlı
ların ve İhlas Grubu’nun
ması,
ihanet hareketi sonrasınKutlu Doğum Haftası
da İslâmî camia içerisin10- Artuklu Üniversitesi Reküzerinden Diyanet İşleri
de gene, tarihte tartışılıp
törü Ahmet Ağırakça hakkınBaşkanlığı’na açtıkları
unutulmuş ne kadar konu
da Başbakan Yıldırım’a, 2000
savaş sonucu Diyanet
varsa
gündeme
taşınmış,
yılında Şamil İslam Ansiklopeİşleri Başkanı Mehmet
dini
camianın
önderledisi’ndeki yazılarından dolayı
Görmez ve Yardımcısıri tartıştırılıp karşı karşısoru yöneltilmesi ve ardından
nın görevden ayrılması,
ya getirilmiştir. Bugün de
Beşinci Aşama: ABD New
medya ve sosyal medya üzehepsi
aynı
kefeye
konup
York Güney Bölge Mahkerinden yıpratma kampanyası
kademeli bir şekilde tasfimesinin Halk Bankası’nın
başlatılması.
ye edilmek istenmektedir.
eski yöneticileri ve bir bakan hakkında tutuklama
Görülebileceği gibi yedinci
kararı vermesi,
aşama, 2019 CumhurbaşkanAltıncı Aşama: AK Partilığı seçimleri ile ilgilidir. Kadife darbeciler, dini
MHP İttifakı, Türkiye’nin Kuzey Irak Referancamia üzerinden gayrimemnun sayısını artırmayı,
dumuna karşı çıkması ve Afrin Operasyonu ile
genişletmeyi ve derinleştirmeyi stratejik bir hedef
“Türkiye, Kürt halkına karşı savaşıyor.” Psikoolarak benimsemişlerdir.
lojik harekâtının başlatılması ve zaten varolan
Türk- Kürt fay hattına enerji yüklenmeye çaŞer İttifakının Stratejisinin Hedefi:
lışılması,
Yedinci Aşama: Dine ve dindara karşı güvenGayrimemnun Üretmek ve Yaygınlaştırmak
sizlik inşa etme, dini hassasiyeti olan kesimleri
5. dönemde Kadife darbecilerin muhtemel
yıpratma, birbiri ile savaştırma ve gayri memamacı, gayrimemnun halin toplumun değişik
nun sayısını artırarak yeni fay hatları inşa etme:
kesimleri arasında yaygınlaşmasını, kin ve nefre1- Darbe Girişimi sonrası açılmış olan “En iyi
tin yol boyu artmasını sağlayarak iki yıl boyunca
cemaat cami cemaatidir” ve “Laiklik en iyiTürkiye’yi gerilim halinde tutarak huzursuzludir” kampanyasının sürdürülmesi,
ğu yaygınlaştırmaktır. Bize göre Pelikancılar ta2- Ensar Vakfı merkeze alınarak tüm vakıfları
yıpratma kampanyası,
rafından başlatılan “Mavi Marmara Manyakları”
Umran • Nisan 2018

HOCALAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SOSYO-PSİKOLOJİK SAVAŞIN AMACI VE HEDEFİ NEDİR?
ve “İslâmcılar AK Parti’den atılsın!” kampanyası,
tesadüfen meydana gelmiş olmayıp iki yıllık bir
stratejinin başlangıç aşamasıdır. Kadife Darbenin
beyin takımı, mikro düzeydeki tüm fay hatlarının
enerji ile doldurulmasını ve harekete geçirilmesini
istemektedir.
Eğer içine girilen bu yeni süreç, Müslüman

Mehmet Nuri Yılmaz

camia ve siyasiler tarafından iyi anlaşılamaz ise

Her Darbeden Sonra Başlatılan
Din Merkezli Tartışmalar Tesadüfî Değildir

Taksim Kadife Darbe Süreci ve 15 Temmuz İhanet
Hareketi sürecinde ödediğimiz bedelden daha büyük bir bedel ödeyebiliriz.
Farklı düşünme bir zenginliktir. Cemaatler ve
kanaat önderleri, aralarındaki farklılıkları bir zenginlik olarak görüp müntesiplerine anlatmalı ve
birbirimize karşı kardeşçe ve adaletle davranmanın yol ve yöntemlerini öğretmelidirler: “Rabbinin
yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en
güzel bir biçimde mücadele et/tartış...” (16 Nahl
125)
15 Temmuz sonrasında harcanmak, tasfiye
edilmek, karalanmak ve itibarsızlaştırmak istenen
herkes, her kurum, bizzat FETÖ’nün kripto elemanları, CIA, MOSSAD ajanları ve de kifayetsiz
muhterisler, medyadaki troller, tetikçiler ve sosyal
medyadaki ahlâksızlar tarafından FETÖ’cü, tacizci, manyak, sapık ve meczup olarak ilân edilmektedir. İhanet şebekelerinin oltasına takılan
şuursuz, ahlâksız, kifayetsiz muhterisler, güvensizlik virüsünün toplumsal bünyede yayılmasına
hizmet etmekte ve kanserin “metastas” olmasına
(sıçramasına, yayılmasına) katkıda bulunmaktadırlar. Böylelikle Türkiye’de yeni fay hatları inşa
edilmekte; hem inşa edilen fay hatları, hem de
mevcut fay hatları enerji ile doldurulup harekete
geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu açıdan sosyolojik
savaş amaçlı 15 Temmuz askeri darbe girişimine
katkı sağlanmakta ve darbenin sosyolojik olarak
derinleşip devam etmesine hizmet edilmektedir.
Unutulmaması gereken en önemli gerçek, Kadife Darbelerin siyasi iktidarların yaptığı hatalar
üzerine kurgulanmakta olduğudur. Ne yazık ki
süreç, siyasi ittifak tarafından iyi yönetilememektedir.

Türkiye’de genel olarak her darbeden sonra,
özellikle de, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997
(postmodern darbe) darbelerinden sonra, İslâmî
camia içerisinde tarihte çözülememiş ne kadar
ihtilaf konusu varsa, gizli bir el tarafından tartışmaya açılmıştır. En dikkat çekici dönem, 12 Eylül 1980 darbe sonrası süreçtir. O yıllarda SSCB
dağılmaya başlamış, İran’da bir devrim olmuştur.
Türkiye’de ve İslâm coğrafyasında, mevcut sistemlere karşı Sosyalist/Komünist/Marksist-Leninist
düşünce ve hareketler alternatif olmaktan çıkmış,
İslâmî düşünce ve hareketler rakipsiz kalmıştır.
İran İslâm Devrimi’nin meydana getirdiği büyük
heyecan, başta gençlik olmak üzere toplumun her
kesimini etkilemiştir. Türkiye’de yükselen “İslâm
Devrimi” heyecanı ortamında İslâmî camianın
öncü kadroları/kanaat önderleri/uleması/teşkilatları/hareketleri/cemaatleri, birden bire kendilerini, tarihte çözülemeyen tüm problemlerin tartışma ortamında bulmuşlardır. “Türkiye dârü’l-harb
mi, dârü’l-İslâm mı?”, “Cuma kılınır mı, kılınmaz
mı?”, “Ramazan ayının başlaması için hilâl görüldü mü, görülmedi mi?”, “Devlet memurluğu caiz
mi, değil mi?”, “Diyanet’in imamlarının arkasında
namaz kılınır mı, kılınmaz mı?”, “T.C. camileri
Mescid-i Dırâr mı, değil mi?” vb. Buna benzer sorular kırıcı dil ve üsluplarla uzun bir süre tartışıldı ve hiçbiri çözüme kavuşturulmadan, tarafların
birbirlerine gönülleri kırgın olarak rafa kaldırılıp
unutuldu.
Bu fitne, İslâmî camia içerisine nasıl girmişti
ya da kim sokmuştu? Hiç tartışılmadı. Tarihteki
ihtilaflı konular niçin zaman zaman gündeme gelir, tartışılır; fakat çözüme kavuşturulmadan da
nadasa bırakılır?
Bu bir tesadüf mü, yoksa bir merkez tarafından yönetilen bir psikolojik harekât mı?
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Taksim kadife darbe süreci ve 15 Temmuz sosyolojik savaş amaçlı ihanet hareketi sonrasında
İslâmî camia içerisinde yine, tarihte tartışılıp unutulmuş ne kadar konu varsa gündeme taşınmış,
dini camianın önderleri tartıştırılıp karşı karşıya
getirilmiştir. Bugün de hepsi aynı kefeye konup
kademeli bir şekilde tasfiye edilmek istenmektedir.
Bu psikolojik harekâtların her dönemde belli
bir amacı olmuştur. 12 Eylül Darbesi sürecindeki amaç, yükselen İslâmî hareketi, kendi içine kapatıp, vuruşturup dermansız bırakıp, yorgun savaşçı durumuna getirmekti. 28 Şubat postmodern
darbe sürecinde başlatılan tartışma ise, “laiklik ve
AB” idi ve amacı da, Müslümanları laik ve Avrupa Birlikçi yapmaktı. 2000 sonrası süreç göz önüne alındığında, Müslüman camianın belli bir kesiminin, laik-seküler ve AB’ci olduğu rahatlıkla görülebilir.
Öyleyse bugün sosyolojik savaş amaçlı 15
Temmuz ihanet hareketi sonrasında Hocalar üzerinden başlatılan tartışmaların kapsamı, amacı ve
hedefi nedir? Ne olabilir? Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez üzerinden başlatılan psikolojik
savaşın amaç ve hedefleri, daha önceki yazılarımızda2 ele alınıp değerlendirildiği için burada sadece Nurettin Yıldız Hoca üzerinden yürütülmek
istenen psikolojik harekât ele alınıp değerlendirilecektir.
Nurettin Yıldız’ın 2012, 2013, 2015 yıllarındaki konuşmalarını kırparak, anlam kaybına sebebiyet vererek, bambaşka anlamlar üreterek başlatılan kampanya, Şer İttifakının bir psikolojik
harekâtı olup Sünni camiayı sosyolojik olarak bölüp çatıştırmak amaçlıdır. Kurulan tezgâhın ve yürütülen psikolojik harekâtın mahiyetini daha iyi
anlayabilmek için Nurettin Yıldız Hoca’nın “Asansörde Halvet Şartları” ve “Çocuk Evliliği” ile ilgili yaptığı konuşmaları ele alıp değerlendireceğiz.

Nurettin Yıldız Hoca: “Asansörde Halvet Şartları”
Nurettin Yıldız hocaya, 2013 yılında, “Kadın
tek başına veya başka bir erkekle asansöre binebilir mi?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya verdiği cevabın tam metni aşağıdadır:

Nurettin Yıldız

“Kadın tek başına veya başka bir erkekle asansöre binebilir mi? Sorumuz bu;
Asansörün Allah’ın insana lütfetmiş olduğu bir
nimet olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüksek binalarda merdiven çıkmamızı kolaylaştırıyor. Asansör
bir nimetse, bu nimet kadın veya erkek için aynı
oranda mubah demektir. Asansörü ne erkek için
ne de kadın için sakıncalılar listesine koyamayız.
Dinimizde böyle bir hüküm yoktur. Ancak Müslüman bir kadının halvet ortamında yabancı bir
erkekle bulunması asla caiz değil.
Halvet neye diyoruz?
Bekâr olmaları halinde, evlenmeleri caiz olacak şekilde birbirlerine yabancı olanlar. Bu yabancı olanların bir arada durmalarına halvet deniyor.
Elbette kapalı bir ortamda; yoksa müslüman bir
bayan sokağa çıktığında binlerce, onbinlerce yabancıyla karşılaşıyor veya bir kütüphaneye, hastaneye girdiğinde onlarca yabancı erkekle karşılaşıyor; ama kapalı ve küçük bir ortamda değiller.
Halvet, kapısı kapatılmış bir evde, odada, salonda, ofiste kadının, evlenmesi caiz olacak bekâr
olsa evlenmesi caiz olacak yabancıyla bir arada
yalnız bulunması demektir.
Bir apartmanın giriş katından sekizinci katına
çıkacak asansör, halvet ortamı oluşturur mu? Yani
yabancı bir erkek ile kadın giriş katında bindiler
ve sekizinci kata kadar çıkacaklar; görünürde 1-2
dakikayı geçmeyen yolculuk bu. ama dinimizin
bu konudaki hassasiyeti açısından bakıldığında,
halvet şartları yani erkekle kadının kapalı ortamda
bulunması durumu asansörde oluşmaktadır.
Evet; çok geniş bir yelpazeden bakıp esnek
değerlendirmemiz halinde, “bunun neresi halvet
olur; kapısı kilitlenmiş bir ev değil bu!” denebilir.
Lakin bir asansörün bir katta kilitlendiğini düşü-
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nürseniz ki asansörde olabilen şeyler bunlar; 3-510 dakika yardım çağırıncaya ve gelinceye kadar
kimsenin izleyemeyeceği bir ortamda yabancı bir
erkekle baş başa kalmış olması demektir bir kadın
için. Bu nedenle, şeffaf cam olan, her katta, her
yerden görülebilen asansörlerin dışındaki asansörlerin kadın için halvet oluşturuyor olduğunu
demeyi tercih ederiz. O sebeple bir bayan, kendisi
gibi bir bayanla asansöre binebilir; tek başına da
inip binebilir ama bir bayan ve bir erkek, asansör
ortamı, kadın için asansör ortamı, uygun olmayan
bir ortamdır.
%100 haramdır diyemiyorum çünkü bu yeni
bir mesele; “filan hoca efendi böyle dedi; filan
âlim, müçtehit böyle dedi” diyeceğimiz, önümüzde örneklerimiz yok. İkincisi, bunu bu kadar inceltmeyi uygun görmeyenler de olabilir; ama bir
asansörün sekizinci kata çıkıncaya kadar üçüncü
katta bozulduğunu ve yarım saat orada yardım
beklendiğini düşündüğümüzde, halvet ortamının
ciddi bir şekilde risk olarak bulunduğunu söylememiz mümkündür. Bu nedenle bayanlara, bir
erkek ve bir kadının bulunduğu ortamda asansörü kullanmamalarını tavsiye ederiz.”3
Nurettin Hoca, bu açıklamasında şu noktaların üzerine yoğunlaşmıştır:
1- Asansör bir nimettir, kadın ve erkeğin bu
nimetten faydalanmasını engelleyecek bir durum
yoktur.
2- Asansörün arızalanması durumunda
İslâm’da kabul edilen “halvet şartları” gerçekleşmektedir.
3- Halvet, yabancı bir erkeğin yabancı bir kadınla kapısı kapatılmış bir evde, odada, salonda,
ofiste, bir mekânda vb. bir arada, yalnız bulunması demektir.
4- Bu konuda âlimlerin, müçtehitlerin verdiği
bir fetva olmadığı ve yeni bir mesele olduğu için
%100 haramdır demiyor.
5- Bu nedenle bayanlara, sadece bir erkek ve
bir kadının bulunduğu ortamda asansörü kullanmamalarını tavsiye ediyor.
Nurettin Hoca, asansörün arızalanması durumunda, yabancı bir erkekle bir kadın için İslâm’ın
öngördüğü “halvet şartlarının” oluştuğunu beyan ederek kadınlara yabancı bir erkekle asansöre binmemelerini tavsiye etmiştir.

Gerçekte bu tavsiyeyi, sadece kadınlara değil,
dini hassasiyeti olan tüm erkeklere ve de kadınlara yapması daha doğru olurdu.
Haramdır demiyor. Bu, İslâm dinini hayatında referans alanlara yapılan bir tavsiyedir.
İslâmî hassasiyeti olmayanların böyle bir tavsiyeye
de ihtiyacı yoktur. Öncelikle bu iki noktanın altının çizilmesinde fayda vardır.
Bu noktada sorulması gereken temel soru şudur: Nurettin Hoca’nın yaptığı halvet tanımlaması, İslâm’a uygun mu? İslâm’ın öngördüğü bir tanımlama mıdır?
Bunun için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
yayınlanan İslâm İlmihali-II, İslâm ve Toplum4 ve
İslâm Ansiklopedisi’nde5 yapılan tanımlamalara
bakmamızda fayda vardır.

Diyanet Vakfı İlmihali-II ve
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde Halvet
“Erkek ve kadın biri, diğeri için cinsi uyarıcıdır. Bu sebeple yabancı (aralarında evlilik bağı
veya devamlı evlenme engeli bulunmayan) erkek
ve kadınların birbirlerine karşı ölçülü ve mesafeli davranmaları gereklidir. Yine, yabancı bir kadının, yabancı bir erkekle baş başa kalması da doğurabileceği sakıncalı sonuçlar dolayısıyla yasaklanmıştır. Aralarında devamlı evlenme engeli bulunmayan bir erkek ile bir kadının bir yerde baş
başa kalmaları İslâm hukukunda halvet terimiyle ifade edilir. Hadislerde, Aralarında nikâh bağı
veya devamlı evlenme engeli bulunmayan bir erkek ile bir kadının, başkalarının görüşüne açık olmayan kapalı bir mekânda baş başa kalmaları yasaklanmıştır.
Bir hadiste Hz. Peygamber “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın; çünkü böyle bir durumda üçüncüleri şeytandır” (Müslim,
“Hac”, 74; Tirmizi. “Rada’”, 16; Müstedrek, I, 114)
buyurmuştur. Böyle bir durum karşı cins için tahrik edicidir, zinaya veya dedikoduya ve tarafların
iffetlerinin zedelenmesine yol açabilir.
Kötülüğün önlenmesi kadar ona giden yolların kapatılması da önemlidir. Öte yandan iffet
ve namus lekelendiğinde geri dönüşü ve telafisi
olmayan bir zarar ortaya çıkmış ve temel bir kişilik hakkı ihlal edilmiş olur. Bu sebeple anılan
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muhtemel olumsuz sonuçları önlemek gayesiyle
kadının, yabancı bir erkekle kapalı bir mekânda
baş başa kalması, kadının yanında mahremi bulunmadan yolculuk etmesi uygun görülmemiştir.
Ancak bu tür davranışlar kendiliğinden değil, harama yol açması sebebiyle yasaklandığı için, belirli
ihtiyaç ve mazeretlerin ortaya çıkması veya anılan
sakıncaların bulunmaması halinde caiz görülebilmektedir. Nitekim yol emniyetinin bulunması
veya kadınların ayrı bir kafile teşkil etmesi halinde
kadının mahremi bulunmaksızın yolculuk etmesinin caiz görülmesi bu anlayışa dayanır. Öte yandan bu tür kurallar ve kısıtlamalar genel ve yaygın
durum ölçü alınarak ve muhtemel sakıncalar gözetilerek konulduğundan, kişilerin anılan sakıncaların kendileri hakkında varit olmayacağına inanmalarından ziyade objektif tespitler ölçü alınır.”6
“…Halvet kelimesi; dini literatürde, aralarında nikâh bağı ve devamlı evlenme engeli bulunmayan bir erkekle kadının baş başa kalmasını,
fıkıh terimi olarak sahih bir nikâhtan sonra kârıkocanın, üçüncü bir kişinin izinsiz muttali olamayacağından emin bulundukları bir yerde cinsi birleşme olmaksızın baş başa kalmalarını ifade eder.
Evli olmayan ve aralarında devamlı bir evlenme engeli de bulunmayan bir erkekle bir kadının
başkalarının giriş ve görüşüne açık olmayan kapalı bir mekânda baş başa kalması İslâmiyet’te yasaklanmış, İslâm âlimleri bir koruma tedbiri mahiyetindeki bu yasaklamanın kapsamı, derecesi ve
amacı üzerinde farklı fikirler ileri sürmüşlerdir.
…İzinsiz girilemeyen ev, oda, kapıları kapalı
bahçe, çadır gibi yerler halvete mahal teşkil edebilir.”7
Nurettin Hoca’nın halvet şartları ile ilgili yaptığı açıklama ve yorumlar, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan İlmihal ve İslâm
Ansiklopedisi’nde anlatılanlarla aynıdır. Arada
bir tezat yoktur. Nurettin Hoca, halvet şartlarını,
asansörlerin bozulma ihtimalini göz önüne alarak
bir değerlendirme yapmış ve ardından kadınlara
sadece bir tavsiyede bulunmuştur.
Normal şartlar altında Diyanet İşleri Başkanlığı ve söz konusu iki kitabı hazırlayanların, Nurettin Hoca’nın bu tavsiyesine destek
vermeleri beklenirdi. Ama olmadı ve linç girişimine sessiz kalındı!

Asansörde Taciz Vakaları
Nurettin Yıldız Hoca, asansörde halvet şartlarının meydana gelebileceğini ifade edip, kadınlara
yabancı tek bir erkekle asansöre binmemelerini,
kendileri için tehlikeli olabileceğini 2013 yılında tavsiye ettiğinden dolayı 2018 yılında medya ve sosyal medyada linç edilmek isteniyor ve
Nurettin Hoca üzerinden dine ve dindara saldırı
yoğunlaştırılıyor. Bir kısmı bu linç kervanına bilerek, bir kısmı bilmeyerek, bir kısmı da haset,
bağy ve hevasını ilâhlaştırdığı için katılıyor. Fakat
Türkiye’nin pratiği, Nurettin Hoca’nın yaptığı
tavsiyenin yerinde bir tavsiye olduğunu ortaya
koyuyor. Bu konuda yargıda yer alan, bir kısmı
ceza ile sonuçlanmış, bir kısmı ise devam etmekte olan pek çok dava mevcuttur. Bunlardan
birkaç örneği aşağıda vermekteyiz:
1) “TBMM’de asansörde iş arkadaşını taciz eden
memura ne ceza verilir? 23.02.2018”8
2) “Yargıtay’dan ‘asansörde tacize indirim: İnsanların birlikte yaşadığı bir ortam değil, Nevşehir - 06.05.2017”9
3) “Asansörde tacize 2.5 yıl hapis! - 16 02 2016”10
4) “Asansörde tacize uğrayan kadın bakın ne yaptı. - 24.04.2016”11
5) “84 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı asansörde taciz etti. - 21.06.2016”12
6) “Asansörde küçük kıza cinsel taciz! - 29 Mart
2016”13
7) “Asansör sapığına 2.5 yıl hapis cezası. - 18 Haziran 2015”14
8) “Asansörde tacize 10 yıl hapis istemi! 09.03.2011”15

Nurettin Yıldız: “Çocuk Evliliği Suistimaldir!”
Nurettin Yıldız, kendisine sorulmuş sorulara
verdiği cevapları, sosyal medya üzerinden paylaşmayı ve bu yolla tebliğ yapmayı bir metot olarak
benimsemiştir. Bundan üç yıl önce, 12.01.2015
tarihinde “Çocuk Evliliği İstismardır” adlı yaptığı
bir konuşma vardır.
Şu an dine ve dindarlara karşı yürütülen psikolojik savaşın boyutunu görebilmek ve gerekli değerlendirmeleri yapabilmek için bu videodaki konuşma metninin bütünü, aşağıda verilmektedir:
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HOCALAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SOSYO-PSİKOLOJİK SAVAŞIN AMACI VE HEDEFİ NEDİR?
Psikolojik harekâtların her dönemde belli bir amacı olmuştur. 12 Eylül Darbesi sürecindeki amaç, yükselen İslâmî hareketi, kendi içine kapatıp, vuruşturup dermansız
bırakıp, yorgun savaşçı durumuna getirmekti. 28 Şubat postmodern darbe sürecinde başlatılan tartışma ise, “laiklik ve AB” idi ve amacı da, Müslümanları laik ve
Avrupa Birlikçi yapmaktı. 2000 sonrası süreç göz önüne alındığında, Müslüman
camianın belli bir kesiminin, laik-seküler ve AB’ci olduğu rahatlıkla görülebilir.

“Bir anne baba, 7-8 yaşında kızını 30-40 yaşında birisine hanım olarak hangi ana-baba şefkatiyle verebilir veya hangi aklı başında bir insan yedi
yaşında bir çocukla yedi yaşında bir kızı evlendirebilir veya 10 yaşındaki bir çocuğa, 25 yaşındaki
bir kız, kadın olarak verilebilir?
Böyle bir şey olur mu?
Şeriatımızın evliliğe yaş sınırı olmadan ruhsat
vermesi, küçük çocukların da evliliğine izin vermesi veya velilerinin evlendirebileceğini söylemesi tavsiye niteliğinde değildir. Aksine kerahatle
beraber izin verdiği bir şeydir. Bu hususta biraz
önce dinlediğimiz gibi Kur’ân’ın çok açık bir hükmü var, hadis-i şerifler var. Ulemanın bu konuda
ciddi ittifakı var, mezheplere göre farklı denecek
bir durum yok.
Muasır ulemamız bu hususu farklı meclislerde tartışmışlardır. Muasırdan kasıt, son elli yıl içerisinde yazan, çizen ulemayı kastediyorum. Ciddi
bir şekilde araştırıp çalışmışlar; dikkat çeken bir
husus, bu asırda yaşayan ulema, bu asrın suiistimallerine dikkat ederek, evliliğe bir alt yaş sınırı getirmenin ciddi bir şekilde bir fitneyi, laçkalığı önleme olacağını düşünüp, “uygundur, getirilebilir, bu şeriatın hükmünü değiştirmek değildir; bilakis çocukların heder edilmelerini, mal uğruna veya cinsel ihtiraslar uğruna heder edilmelerini engeller” diye bir tedbir önerisinde bulunmuşlar… buna bağlı olarak da halkı Müslüman
olan ülkeler fetva aldık diye böyle bir genelge çıkarmışlardır.
Müslüman insanlar eğer 7-10 yaşında küçük
çocuklarını zifaf odasına koyuyorlarsa, âlimler,
devlet erbabı önce ana-babaların şefkat ve merhametlerinin nereye gittiğini araştıran bir kanun çıkarsınlar o zaman. Kendi doğurduğu çocuğu insan kurda yem eder de, 8 yaşında zifaf odasına
nasıl koyar?

Şimdi buradaki bu hassasiyeti suiistimal ediyorsa Müslümanlar, babalar sırf 5-10 kuruş elde
etmek için zengin bir damat, kayınpeder yahut da
işte evde yeniden yüzümüz mal görsün biraz, para
bizde kalsın gibi yani üç kuruşluk dünya menfaatine doğurduğu kızını feda ediyorsa anne ve babalar, Müslümanlar küçük yaşta çocuk evlenmesi caiz mi değil mi diye sormadan önce, bunlar
ana-baba mı diye soru sormalıdırlar!
Önce halledilmesi gereken budur; çocuğunun
üzerinden para kazanıyor olduktan sonra artık bu
meseleleri konuşmaya gerek yoktur, bu iş bitti demektir.
Çocuğun üzerinden para kazanan bir annebabadan her şey beklenebilir demektir. Bunlar
baba mı, bunlar ana mı? Bunların hepsi müşahede
altına alınsın; zindanlara alınsın diye bir teklife
de sıcak bakarız. Bu kadar evladına merhametsiz
olan, evladının üzerinden servet kurmaya çalışanı, ‘Nasıl bir müslüman olarak sen müslümanların
camisine geliyorsun?’ diye tenkit ederiz herhalde.
Buradaki açmaya çalıştığım farklı pencere inşallah anlaşılmıştır.
Bu yaşın küçük çocukluk denecek yaştaki evliliği açısından bu şekilde ele alınıyor. Bunun dışında baliğ olduktan sonra biyolojik, fiziksel eksiklik
söz konusu değilse, her müslüman delikanlı, her
müslüman kız evlilik namzetidir. Akşam aybaşı
olabilir, sabaha evlenebilir.
Fizyolojik ve biyolojik eksiklik söz konusu
olabilir mi? Olur tabi; aybaşı olmuştur ama hala
otuz kilo geliyordur, bir deri bir kemik; bu falanca
hastalıktan tedavi görüyordur; henüz tabak, çanak
nedir bilmiyor. Abisinin bıyıkları var, kendisinin
neden yok, bunu fark edemiyor. Yani biyolojik
eksiklik, zeka yetersizliği var, hayatı idrak edememek var; o vakit bu çocuk evlilik çağına gelmemiştir. Baliğ, baliğa olmuştur ama reşit değildir.
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Elbette bu beklenilebilir ama çocuk on altı yaşındadır, evlenmek deyince yerinden fırlıyor hatta
kaç çocuğu olacağını hesaplıyor, balayını nerede
yapacağını hesaplıyor; ona da vakti gelmedi diyenin Allah aklını tamamlasın. Ona da öyle dua
ederiz. Yani çocuk deliriyor ama babaya, anneye
göre bebek hâlâ! Baba-anne ne bekliyor o zaman;
haram düşsün de haramdan çıkaralım diye bekliyor. Bu da yanlış.
Evliliği doğal ortamında yürütmemiz gerekiyor; bu doğal ortamı da kanun vs. gibi örften önce
herkesin kendi fiziği, fizyolojisi, bedeni belirlemelidir. Beden beni evlendirin diye feryat ediyorsa
bunu engelleyecek bir şey bulunmamalıdır.”16

Nurettin Hoca’nın “Çocuk Evliliği Suiistimaldir!”
Konuşmasının Değerlendirilmesi

12

Nurettin Hoca, müslüman hassasiyeti olan insanlara yol gösterici, tavsiye mahiyetinde bir konuşma yapmıştır. Konuşma muhteva itibarıyla beş
bölümden oluşmaktadır:
1- Çocuk evlilikleri ile ilgili yaşa ilişkin sorular,
2- Geçmişteki ulema ve mezheplerin çocuk evlilikleri ile ilgili görüşleri,
3- Son elli yıl içerisindeki İslâm ulemasının çocuk
evlilikleri ile ilgili görüşleri,
4- Günümüzde çocuk evliliklerine izin veren anne
ve babaların amacı, durumu,
5- Nurettin Hoca’nın çocuk evlilikleri ile ilgili görüşleri.
Nurettin Hoca, çocuk yaşta evliliklerle ilgili 17-8 yaşında bir kız ile 30-40 yaşında bir erkeği

Kadife darbeciler, dini camia üzerinden gayrimemnun sayısını artırmayı,
genişletmeyi ve derinleştirmeyi ve bu
şekilde stratejik bir hedef olarak 2019
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şekillendirmeyi benimsemişlerdir. Sürecin
devamı için önümüzdeki günlerde şer
ittifakının yerli işbirlikçileri, devlet
mekanizmasının kılcal damarlarına,
medyaya/sosyal medyaya, iş dünyasına yerleşmiş, gizli, uyuyan kadroları/
hücreleri aracılığıyla pek çok provokatif eylem icra etmek isteyeceklerdir.

evlendirmek, 2- 7 yaşında bir erkek çocukla 7 yaşında bir kız çocuğu evlendirmek, 3- 10 yaşındaki
bir erkek çocuk ile 25 yaşındaki bir kızı evlendirmek, şeklinde bir tasnif yaptıktan sonra; buna
izin veren anne- babaların “şefkatinin” ve “aklının
başında” olup olmadığını sorguluyor ve de “Böyle bir şey olur mu?” diyerek de sorgulanmasını
istiyor. Daha soru aşamasında “çocuk evliliğine”
karşı çıkan birinin, “çocuk evliliğini savunuyor”,
“sapık”, “meczup” diye suçlanması, linç edilmeye
girişilmesinin amacı, hedefi nedir? Ne yapılmak
isteniyor?
Nurettin Hoca, geçmiş ulema ve mezheplerin
görüşlerini referans alarak “Şeriatın evliliğe yaş
sınırı olmadan ruhsat verdiğini”, “küçük çocukların da evliliğine izin verdiğini”, “velilerin küçük
çocukları evlendirebileceğini” ifade ediyor. Ancak
buna, “Kerahetle beraber izin verdiği bir şeydir.”
şeklinde bir not da düşüyor. Burada düşülen hata,
İslâmî literatürde varolan, geçmiş ulemanın ve
mezhep imamlarının kullandığı delil ve kavramları belli bir sistematik içerisinde açıklamadan,
vermeden böyle bir bilgi aktarmasıdır. Fakat bu
kısım, onun şahsi görüşleriyle alakalı değildir.
Geçmişin çok kısa bir özetidir.
İslâm’da evlilik fıkhında iki ayrı mesele vardır:
1- ‘Evlilik akdi’, 2- ‘Fiili evlilik’17. “Evlilik akdinde”
yaş aranmazken; “fiili evliliğin” çocuklar arasında
gerçekleşebilmesi (cinselliği yaşama dönemi) için
de yaşı belirleyen iki etken vardır: 1- Çocukların
buluğ çağına gelmesi, 2- Rüşt çağına gelmesi, rüştünü ispatlaması. “Evlilik akdinin ” fiili evlilik” haline dönüşmesini kısıtlayan bir başka etken de,
gençlerin “rıza”sının(“Hıyarul buluğ” – “buluğa
erenin seçim hakkı”) olup olmamasıdır. Dolayısıyla ‘fiili evliliğin’ gerçekleşebilmesi için üç temel şart ortaya çıkmış oluyor: 1- Buluğ çağına
girmek, 2- Rüşt sahibi olmak, 3- Razı gelmek.18
Osmanlı döneminde Batı’da yaygınlaşan “pedofili vakaları” üzerine 1917 yılında, “Osmanlı
Aile Hukuk Kararnamesi” yayınlanarak evlilik
için alt yaş sınırı getirilmiştir.19 Nitekim Nurettin
Hoca, kendi görüşlerini anlattığı kısımda çocukların fiilen evlenebilmesi için hem “baliğ” hem de
“reşit” olmaları ve “biyolojik ve psikolojik eksikliklerin” olup olmadığının göz önüne alınması
gerektiğini söylüyor.
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HOCALAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SOSYO-PSİKOLOJİK SAVAŞIN AMACI VE HEDEFİ NEDİR?
Çocukların evlenebilmesi için hem buluğ çağına hem de reşit olma çağına gelmesini şart koşan
biri, nasıl olur da çocuk yaşta evliliği savunmuş
olarak gösterilebiliyor? Birileri de, konuşma metnini incelemeden nasıl olur da, “sapık”, “meczup”,
“Bunu tükürükle boğmak lazım.” diyebiliyor? Nurettin Hoca, muasır ulemanın “…Çocukların mal
uğruna veya cinsel ihtiraslar uğruna heder edilmelerini engellemek” amacıyla “Evliliğe bir alt yaş
sınırı” getirmiş olmalarını da onaylıyor.
Hoca, bir taraftan çocuk evliliklerine şiddetle
karşı çıkarken diğer taraftan da çocuk yaşlardaki
çocukları evlendiren anne ve babaları çok ağır bir
şekilde eleştiriyor:
1- Âlimler ve devlet erbabının bu tür anababaların şefkat ve merhametlerinin nereye gittiğini araştıran bir kanun çıkarmasını istiyor.
2- Çocuğunun üzerinden “Para kazanmak
amacıyla çocuk evliliğini isteyenlerin” ana-baba
olup olmadıkları sorgulanmalıdır. Böyle bir
“Anne-babadan her şey beklenebilir”.
3- Bunların hepsi müşahede altına alınsın; zindanlara konsun.
4- “Bu kadar evlâdına merhametsiz olan bir
Müslüman’ın, “Müslümanların camisine gelmeye”
hakkı yoktur.
Çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ana babaları, bu kadar ağır tenkit eden/eleştiren biri, nasıl
olur da çocuk yaşta evliliği savunmuş olarak gösterilebiliyor?
Birileri de, konuşma metnini incelemeden nasıl olur da, “sapık”, “meczup”, “Bunu tükürükle
boğmak lazım.” diyebiliyor?
Nurettin Hoca’nın karşı çıktığı bir konu da,
çocukların geç yaşta evlendirilmesidir. Bunu da “
Baba-anne ne bekliyor o zaman; harama düşsün
de haramdan çıkaralım diye mi bekliyor” ifadeleri
ile eleştiriyor.

Sonuç: Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik
Savaşın Amacı Nedir?
2013 ve 2015 yılında yapılmış konuşmaların,
aşağısı, yukarısı, sağı, solu kırpılarak bir kampanya açılmış, Nurettin Hoca suçlanmış, hakarete uğramış ve savcılık soruşturma başlatmıştır20. “Çocuk Evliliği Suistimaldir!” konuşmasına, savcılık
hangi gerekçeyle soruşturma açmıştır? Bunun ayrıca araştırılması gerekir!

Nurettin Hoca ve Sosyal Doku Vakfı, geçmişte, değişik zamanlarda yapılan suçlamalara basın toplantısı yaparak cevap vermiş olmalarına21
ve savcılık da takipsizlik kararı(2015) vermiş olmasına22 rağmen bu konu, bugün neden yeniden
gündeme gelmektedir?
“Çocuk Evliliği Suistimaldir!” diyen biri, nasıl
olur da bu şekilde linç edilmek istenir?
Neden? Niçin? Osmanlı’nın son yüzyılında
başlayıp Cumhuriyet’te de devam eden dine ve
dindarlara karşı açılmış bir psikolojik savaş vardır.
Bu psikolojik harekâtta saldırının dozajı, iç, bölgesel ve küresel dinamiklere bağlı olarak değişmiş
ama süreç, kesintiye uğramamıştır. Her seferinde
sürece yeni malzemeler eklenmiştir.
28 Şubat postmodern darbe sürecinde çoğu
istihbarat elemanı olan, dindar maskesini takmış,
seviyesiz, sahtekâr Ali Kalkancı, Müslim Gündüz,
Fadime Şahin ve benzerleri üzerinden açılıp yürütülen psikolojik harekâta benzer bir psikolojik
harekât, bugün de yürürlüğe konmuş gözüküyor.
Aradaki fark dün hedefe konan kişilerin seviyesizliğine karşı bugün Mehmet Görmez, Nurettin
Yıldız, İhsan Şenocak gibi seviyeli, birikimli, çevrelerinde sevilen, sayılan, inandığını yaşayan ve
söyleyen insanların hedef alınmış olmasıdır. Bu,
çok daha tehlikelidir!
28 Şubat Postmodern Darbesinde, konumuzla
ilgili iki ana amaç vardı:
1- Dini ve dindarı itibarsızlaştırma,
2- Müslümanları, iç zalimlerinin zulmünden
zalimlerin efendisi, patronu olan dış zalimlere/Şer
İttifakına (ABD, AB, İngiltere, Siyonizm) kurtarıcı
olarak yöneltmekti.
Sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz askeri
darbe girişiminin ana hedefi, İslâm dininin halk,
özellikle gençler üzerindeki etkisini kırmaktır.
Dahası zayıflatmak, yayılmasını engellemek, dini
hassasiyeti yüksek olan camia ve yapılara karşı
büyük bir alerji, şüphe ve hatta düşmanlığın oluşmasını sağlamak, insanların birbirine olan güvenini yıkarak her türlü dayanışmayı engellemek,
toplumu yığın haline çevirmekti. Darbenin bu
boyutu “gizli ve kirli bir el” tarafından hâlâ devam
ettirilmektedir.
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Son dönemde Hocalar üzerinden dine ve dindara karşı başlatılıp sürdürülen psikolojik savaş,
bu sürecin bir devamıdır. Bugün yürütülen ve her
geçen gün yoğunlaştırılan sosyo-psikolojik savaşta, şimdilik, öne çıkan beş amaç vardır:
Birinci amaç, dini ve dindarı, genel olarak
halkın, özel olarak gençlerin, daha da özel olarak
kadınların gözünde itibarsızlaştırmaktır. Kadın ve
çocuklar, bu psikolojik harekâtın, hem malzemesi
hem de hedefidir.
İkinci amaç, genelde toplumun tüm katmanları arasında, özelde dini cemaat ve gruplar arasında
güvensizliği yaymak, fitne ve fesat tohumlarını ekmek, her türlü dayanışmayı yıkmaktır.
Üçüncü amaç, laik, seküler ve kavmiyetçiliği
ağır basan bir milliyetçiliği referans almış olan kapitalist bir sistemi, müslümanlara benimsetmektir.
Dördüncü amaç, Türk ve Kürt kavmiyetçiliğini
yaygınlaştırmak, derinleştirmek ve Türk-Kürt fay
hattında yüksek gerilim meydana getirmektir.
Beşinci amaç, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgilidir. Kadife darbeciler, dini camia üzerinden gayrimemnun sayısını artırmayı, genişletmeyi ve derinleştirmeyi ve bu şekilde stratejik bir
hedef olarak 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini
şekillendirmeyi benimsemişlerdir.
Sürecin devamı için önümüzdeki günlerde şer
ittifakının yerli işbirlikçileri, devlet mekanizmasının kılcal damarlarına, medyaya/sosyal medyaya,
iş dünyasına yerleşmiş, gizli, uyuyan kadroları/
hücreleri aracılığıyla pek çok provokatif eylem
icra etmek isteyeceklerdir.
Bazı siyaset erkânının ve bazı STK’ların, Hocaların ne deyip ne demediğini araştırmadan, mahiyetini ve muhtevasını tam öğrenmeden, ileri geri
açıklama yapması, suçlaması ve hakaret etmesi,
son derece yanlış olmuştur. Siyasetçiler ve STK’lar,
çok daha dikkatli olmalı, Şer İttifakı tarafından
yürütülen gayrimemnun üretmekle ilgili böylesi
psikolojik harekâtlara katkıda bulunmamalıdırlar.
Bu nedenle başta cemaatler, gönüllü kuruluşlar, kanaat önderleri, akademisyenler, özellikle
ilahiyatçı akademisyenler ve siyasiler olmak üzere
milletimizin bu oyuna gelmemesi tarihi bir zorunluluktur.
Henüz Vakit Varken! Yarın Çok Geç Olabilir!
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Bölgedeki Yeni Kutup ve Türkiye
Hamza ZEVBA

A

rap dünyasının bir kısmı
Amerikan kutbuna bağımlılığından bu kutbun parçalarına bağımlılığa geçiyor. Yeni kutup Siyonist oluşumdur. Yani ABD ile yeni
bağlantı artık Tel Aviv’den geçecek.
Suudi
Arabistan’da
Kral
Abdullah’ın vefatından ve kardeşi
Selman’ın yönetime gelmesinden
bu yana devam eden iktidar geçişi düzenlemelerine bakıyorum. Ardından Selman gözlerden kayboldu ve Muhammed bin Selman Tel
Aviv kapısı üzerinden iktidara geldi. Tel Aviv, Sisi yönetime geldiğinde de günbegün işaretleri belirmeye başlayan taahhütler karşılığında
Kahire ile de aynısını yapmıştı.
Tel Aviv bölgeyi yönetecek. Sadece güçle değil, demokratik yolla halktan yöneticileri getirmekte
aciz kalan Arap siyaset sınıfına şiddetli baskılar yaparak yönetecek.
Tel Aviv gelecek 10 yıl içinde ortak
projelerle Körfez parasıyla desteklenecek. Böylelikle Siyonist oluşumun varlığını kabul etmeyen halklara karşı daha fazla abluka dayatılacak.
Arap dünyasındaki gazetecilerin
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz.
Burada yayımladığımız yazılarda ortaya
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru
olduğu veya bunların tümüne katıldığımız
söylenemez. Yazıları tercüme etme
amacımız, olayların yorumlanmasında
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını
görünür kılarak meseleler karşısında
yapılan analizlerin hangi argümanlardan
hareketle yapıldığını okurlarımızın
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/
yorumların bu perspektifle okunmasının
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki
gelişmeleri kavrama sürecine önemli
katkılarının olacağını düşünüyoruz.
Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye
çevrilmiştir. (Umran)

Tabiatıyla ABD bölgeden gizlenmeyecek, etkisi ve nüfuzu zayıflamayacak ancak bölge konularına doğrudan müdahalesi ve varlığı azalacak. Körfez parasının Beyaz
Saray’a akışıyla yetinilecek. ABD’ye
askeri, siyasi ve (despot rejimleri
doğrudan desteklemek gibi) ahlaki
açıdan hiçbir maliyeti olmayacak
bu politikayı sürdürecek. Özetle Siyonist oluşum devleti ABD’ye
uzaktan bağlı yeni eksenin merkezi olacak.
Bu eksen bir süredir hâkim
olan ve İran’dan Irak, Suriye ve
Lübnan’a uzanan Şii ekseniyle mücadelede Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve bazı Körfez devletçiklerinden oluşan Sünni eksen oluşturulması yönündeki eski
düşünceyi iptal ediyor. Bu da bugün Türkiye’nin Muhammed bin
Selman’ın son Kahire ziyareti sırasındaki açıklamalarını ciddiyetle ele almasını gerektirir. Selman,
Ankara’daki Suudi büyükelçiliğinin yalanladığı açıklamalarında
Suudi Arabistan’ın yeni düşmanlarının Osmanlı Türkiye’si, İran ve
aşırı gruplar olduğunu ifade etmişti. Oysa Mısır medya organları Bin
Selman’dan doğrudan aktardığı bu
açıklamaları yalanlamadı.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
danışmanı Yasin Aktay, kendisi ile
yaptığım televizyon programında
Türkiye’nin bu açıklamalara cevap
vermemesinin açıklamalara önem
vermediği anlamına gelmediğini,
Türkiye’nin kendisine karşı yapılanların bilgisine vakıf olduğunu
ancak sabır ve hikmetle hareket ettiği şeklinde değerlendirmişti.
Aynı zaman zarfında ABD Suriye ve bölgeden çekilirken Rusya Suriye savaşı ve bölge ülkeleriyle askeri ilişkileri üzerinden bölgedeki nüfuzunu arttırıyor. Son olarak Türkiye, Suriye’de ABD, Arap
ülkeleri ve Avrupa tarafından desUmran • Nisan 2018

teklenen Kürt güçlerle mücadele
edebilecek askeri gücü olduğunu
ilan ederek kendini gösterdi. Yasin
Aktay aynı söyleşide Türkiye’nin
Fransa, ABD ve Arap Emirlikleri gibi ülkelerin açıktan desteklediği Kürt örgütlerle mücadele ettiğini öğrenmesinin pek sevindirici olmayan bir sürpriz olduğunu
açıkladı. Bununla birlikte Türkiye
iki aydan bir sürede savaşı kazandı
ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin’in merkezine girdi.
Birçok Türk yetkilinin açıkladığı gibi Türkiye ile ABD arasındaki
ilişkiler şüphe döneminden çıkıp
tamamen kopma dönemine girdi. Türkler bunu çok iyi biliyorlar.
İran,
Siyonist-Amerikan-Körfez
Arapları ateşi altındaysa Türkiye
bu ateşten uzak değildir ve Ankara, Avrupa’yı bırakma ve AB üyeliği için istenen şartlara boyun eğmeme kararı alması sonrası kendisini İran’la ilan edilmemiş bir ittifak içinde bulabilir.
Yani Türkiye, savaş tıpkı iki yıl
önceki başarısız darbe girişiminde
bulundukları gibi kendi topraklarına gelmeden yeni düşmanlarını
kuşatma altına alması için müttefik
halkasını genişletmeye çalışacaktır. Türkiye askeri gücünün, ekonomi gücü gibi oldukça barbar olduğu bir dünyada ve bölgede yükselen küçük yönetimlerle mücadelede bekası için gerekli ve kaçınılmaz olduğunu biliyor.
Belki de önümüzdeki dönem
bir ölçüde ılımlı dışişleri bakanı
olan Tillerson’un gitmesi ve aşırı sağcı cumhuriyetçi Pompeo’nun
gelmesi sonrası bölgede savaşı daha yakınlaştıracak yeni gelişmeler yaşayabilir. Arap dünyasının
her hangi bir yerinde bir savaş çıkarsa Türkiye hiç şüphesiz kendisini ateşin içinde bulacaktır. Buna
rağmen Türkiye’nin Afrin’deki başarılı askeri operasyonunun herkese “Yeni Türkiye ile uğraşmayın”
yollu bir mesaj göndermekte başarılı olduğunu düşünüyorum.
(arabi21.com, 20 Mart 2018)
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Suudi Nükleer Bombasının Haklı Gerekçeleri
Abdurrahman RAŞİD
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uudi Arabistan Veliaht Prensi
İran’ın kendi nükleer bombasını yapması halinde nükleer bombaya sahip olmalarının şüphesiz
olduğunu ilan ederek büyük bir
bomba patlattı. Suudi Arabistan’ın
şu ana kadarki stratejisi şu iki noktadan biriydi. İran’ın uluslararası
baskılar ve müzakereler kanalıyla
nükleer silah projesini gerçekleştirmemesi veya güvenilmeyeceğini bildiğimiz uluslararası topluma
karşın İran’ı caydıracak bir strateji izlemek.
Şu an Suudi politikaları değişti ve Prens Muhammed Bin Selman ülkesinin yeni politikasını
açıklamak için Amerikan CBS televizyonunu seçti. Açıklamaları Washington’da yankı buldu.
Prensin Washington’daki Kongre üyelerini ve farklı siyasi güçleri ikna etme noktasında zor olacak. Şöyle ki Washington’un Suudi Arabistan’ın nükleer silah yapmasına onay vermesi neredeyse imkânsız… Özellikle de İsrail
dâhil birçok ülke buna itiraz ederken. Ancak Prens bu düşüncesini
İran’ın nükleer silah yapması çerçevesiyle ilişkilendirdi.
Suudi Arabistan’ın yeni politikası Avrupalılara, Amerikalılara ve
keza İran’a esneklik gösterenlere
Tahran’ın nükleer silahını geliştirmesi halinde Riyad’ın hiçbir garantiyle yetinmeyeceğini ve caydırıcılık dengesi bağlamında aynı şeyi
yapacağını ifade ediyor.
Bu çerçevede şu üç mesele tartışılmayı hak ediyor: Birincisi Suudi Arabistan kendi nükleer bombasını yapmaya kadir mi? Hiç kimse bunu teyit edemez ancak Riyad bazı bilimsel yeterliliğe sahiptir. Riyad bu yıl nükleer tesis projelerinin ve altyapı çalışmalarının
temelini atacak. Hedef ise barış-

çıl amaçlı nükleer kapasitesini geliştirmek… Suudi Arabistan kendi çöllerinde uranyuma sahip olmasıyla İran’dan farklılık arz ediyor. Kalkınma projesi, 2030 vizyonu kapsamında uranyumu çıkarma planını baz aldı.
İkincisi mesele ise Suudi Arabistan uluslararası alanda bu planına karşı çıkanlarla ve bunun siyasi riskleriyle nasıl mücadele edecek? Riyad’ın ilgili süper devletlerin onayı olmadan bu adımı atacağını düşünmüyorum. Bu ülkeler
nükleer silah yapımında ileri düzeye varan İran’ın Suudi Arabistan’ı
hedef alma gerçeğini inkâr edemiyorlar. Tahran’ın uranyum zenginleştirmesini yeniden başlatma ve
askeri amaçlarla nükleer projesini
tamamla kararı alması halinde Muhammed bin Selman’ın açıklaması haklılık kazanmış olur. Prense
karşı çıkanlar sadece İran’da değil,
Washington’da bile varlar. Kongrede dış ilişkiler komisyonu üyesi senatör Edward Mercy Prens
Muhammed’in açıklamasına cevap
vermekte gecikmedi: “Suudi Veliaht birçoklarının şüphelerini doğruladı. Suudi Arabistan’daki nükleer enerji elektrik gücünden daha
fazladır ve jeopolitik bir güçtür.
ABD, 123 Antlaşması’ndaki uranyum zenginleştirilmemesi taleplerinden ödün vermemeli.” Karşı çıkanlar Suudi Arabistan’ın ‘altın özellikler” veya “123 Antlaşması” diye adlandırılan antlaşmaları
imzalamamasına işaret ediyorlar.
Bu anlaşmalar uranyumun zenginleştirilmemesini ve politinyumun
üretilmemesini içeriyor.
Prensin açıklaması, İran’a sessiz kalınması ve nükleer silah üretimine sebebiyet verecek ağırdan almaların Suudi Arabistan’ın
da aynı şeyi yapacağı ve nükleer
Umran • Nisan 2018

Prens Selman

bombaya sahip olacağı gerçeğine
herkesi hazırlıyor. Açıklamayı iki
açından okumamız mümkün. Suudi Arabistan İran’ın nükleer silahtan imtina etmesi halinde nükleer
silah geliştirme niyetinde olmayacaktır ve Riyad İran’a müsamaha
gösterilmemesi uyarısında bulunmaktadır. Çünkü korku dengesi
ilkesini gerçekleştirmek ve savunmasını yapmak için kendi nükleer
silahını geliştirecektir.
Herkes
Muhammed
bin
Selman’ın ciddiye alıyor. Suudi Arabistan yaklaşık 6 aydır sivil
amaçlarla nükleer enerji altyapısının inşasıyla ilgili Çin’le görüşmeler yürütmektedir. Amerikalılarla görüşmelerde de bu konu gündemdedir. Amerikalılar iki seçenekle karşı karşıyadır. Ya İran’ın
nükleer silahlını engellemek için
ciddi çalışırlar, Suudi Arabistan ve
dünya nükleer tehlikenin olmadığını düşünürler artık. Ya da Suudi Arabistan’ın İran’a denk nükleer silaha sahip olma hakkını kabul
ederler. Çok iyi biliyoruz ki İran’ın
başında düşmanlarını yok etmek
için nükleer silahını kullanması
uzak ihtimal olmayan aşırılık yanlısı faşist dini bir rejim var. Doğrudan kullanmasa bile bölge ülkelerini ve dünyaya şantaj yaparak bugün gözümüzün önünde işlediğini gördüğümüz yayılmacı faaliyetlerini gerçekleştirmek için bu silahı kullanmakla tehdit etmektedir.
(Şarku’l-Evsat gazetesi, 19
Mart 2018)
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Yemendeki Meşru Yönetim
Salih’in Akıbetine mi Uğrayacak?
Yasin TEMİMİ

U

mman’ın
başkenti
Maskat’taki gizli görüşmelerle ilgili haberlerin yoğunluğu içinde hiç kimse cumhuriyetin 30 yıllık ömrü boyunca siyasetin vitrinini oluşturan Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in partisi Genel Halk Kongresi’nin (GHK)
nerede olduğunu, Maskat gizli görüşmelerinde niye bulunmadığını
ve meşru yönetimin bu savaştaki
yeni kurban mı olacağını sormadı.
Bu savaş en öne çıkan aktörü
ve darbeyi plan tarafı yedi. Bu tarafın lideri Ali Abdullah Salih, savaştan üç yıl sonra öldürülmeden
önce Husi satranç tahtası üzerinden iktidara tekrar geleceğini düşünüyordu. Salih Husilere kendisine bağlı ordumun deneyimlerini kazandırmış, bugün Yemen topraklarında yaşandığı gibi kapsamlı bir bir savaşa girmelerine imkân
sağlamıştı.
Maskat’tan gelen göstergeler
meşru hükümetin yakında Ali Abdullah Salih’in liderliğini yaptığı GHK’nin uğradığı akıbetin bir
benzerine uğrayacağına işaret ediyor. Böylelikle savaş bir üçüncüsü olmayan iki taraf arasında sınırlı kalacak: Abu Dabi-Riyad askeri
ittifakı ile Husiler ve arkalarındaki İran.
Bu konulara vakıf GHK’li bir
siyasetçiye Maskat görüşmelerinin
perde arkasını sorduğumda işlerin daha da karmaşık hale geldiğini, kendisinin de bilgileri peyderpey kaybetmeye başladığını ve bunun sebebinin de GHK’nın bu görüşmelerde bulunmaması ve siyasi
bir taraf olarak yer almaması olduğunu belirtti.
Bu acı gerçeği başkalarından
önce GHK’liler anlamalılar, siya-

si açıdan GHK’nin mirasını ve siyasi sahadaki ağırlıklarından birini temsil ettiklerini düşünen hükümet anlamalı. Savaş meşru hükümeti neredeyse yutmak üzere.
Bu ittifakın siyasi bir kılıfa ihtiyacı olmasaydı cumhurbaşkanı Abdu
Rabbuh Mansur Hadi bir saat bile
siyaset sahnesinde kalmazdı. Bununla birlikte sahada yaşananları meşru yönetimi bitirme ve Hadi
iktidarından aşamalı olarak kurtulma planının bir parçası olarak
açıklamak mümkün.
Meşru hükümet sahada ve
özellikle de güneydeki Geçici Konseyin sahiplerinin Abu Dabi’nin
truva atı olarak kendilerini sunması sonrası zor bir süreçten geçen kurtarılmış güney bölgelerinde yok artık. BAE yeni süreçte yeni
bir sömürgeci olarak ülkeye müdahalede bulundu. Bu sömürgecinin
Arap öncüsü BAE ve arkasında ise
İngiltere, ABD ve İsrail bulunuyor.
Tarihin şu dönüm noktasında
bölge iki adamın iradesine bel bağlıyor. Abdu Dabi Veliahdı Muhammed bin Zayid ve Suudi Arabistan
Veliahdı Muhammed bin Selman.
Yaş olarak gençler, siyasette de yeniler. Bu iki adam bölgeye, bölgenin yaşam modeli, medeniyeti ve
en önemli özü olan İslâm dinine
karşı çok kötü ve öldürücü olan
bir iradeye teslim oldu. Yemen bu
iki adamın bölge standartlarında
en zengin iki ülkesinde iktidara giden yollarında hayata geçirdikleri
planı en fazla ortaya çıkaran saha
olarak kendini gösteriyor.
Suudi Arabistan ve BAE,
Yemen’deki kriz ve savaşı ele alırken hiçbir ahlaki temelle hareket etmiyorlar. Yemen’deki savaşlarının hedefleri değişken… YeUmran • Nisan 2018

men sahasındaki en önemli ve en
güçlü siyasi ortağı kurban vermeye hazırlar. Bu hazırlıkları bu ortağın gücünü parçalamak için sistematik çalışmalarında, şeytanlaştırılmasında ve nüfuzunun azaltılmasında kendini gösteriyor.
Suudi Arabistan ve avenesi İran
ve Yemen’deki Şii uzantısıyla mücadele söylemini dillendiriyor, savaşı siyasi bir savaş değil de mezhepçi bir mücadele olarak göstermeye çalışıyor. Kendilerince savaşın hedefi ise darbeyi sonlandırarak ve Husi isyancıları bitirerek
meşru yönetimi tekrar getirmek.
Esasında Riyad ve müttefiki Abu Dabi savaşın resmi olarak
açıklanan söyleme ve mutabık kalınan referanslara dayanarak uygun şekilde bitmesini istemiyor.
Çünkü bu söylem daha güçlü, bölgedeki etkin demokrat bir Yemen
devletini getirebilir. Riyad geçen
yüzyılda Yemen’de daimi nüfuzunu güçlendirmek için etkili isimleri destekledi. Ali Abdullah Salih rejimi bu isimlerdendi. Ayrıca
Riyad’ın ekonomik çıkarlarla bağlantılı bir aşiret ağı vardı. Kuzeydeki ve güneydeki aşiret liderleri bu
çıkarlardan nemalanıyordu.
Maskat görüşmelerindeki yeni
olan durum, Riyad’ı Husilerle
aynı konuma koymasıdır. Bu da
Riyad’ın gelecek çözümün yapısının göstergesi olabilecek ödünler verdiği anlamına geliyor. Bu
ödünler Riyad’a boyun eğen esnek bir ortak getirmeyecektir. Aksine bu ortak tehlikeli bölgesel bir
aktör olan İran tarafından profesyonel şekilde hazırlanan bir ortak
getirecektir. İran’ın da bölgedeki
en önemli araçlarından ödüm verme genişliği yoktur. Sadece bu gelişme Yemen ve Suudi Arabistan’ı
bekleyen trajik geleceğin fotoğrafını çekmek için yeterlidir.
(arabi21.com, 18 Mart 2018)
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Sina Yeni Filistin mi?
Mazin HAMMAD
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u günlerde Sina ile ilgili ilk
söylenen şey verimli topraklar olduğu ve çöl olarak nitelenmesinin yanlış olacağı yönünde.
Yüz ölçümü ise 60 bin dönüm
yani tarihi Filistin topraklarının
yani 48 toprakları, Batı Şeria ve
Gazze şeridinin iki katı.
“Yeni Filistin devleti” ile ilgili yayınlanan haberler Amerikan
kaynaklı. Bilgiler internet sitelerine dağıtılıyor ve bu bilgilerde
Ulusal Güvenlik Danışmanı General Macmaster tedavülde olan
Filistin hikâyesinin bir iddia olmadığını bildiriyor.
Hiç kimse Kahire’deki MısırSuud buluşmasının Filistin’i Mısır çöllerine taşıma ve Filistin
topraklarını Yahudi devletine
verme amaçlı olduğundan bahsetmedi. Bizler vaat edilen devletin hayal ürünü mü, o meşhur
2030 vizyonunun bir parçası mı
yoksa “yüzyılın antlaşmasının”
bir kısmı mı olduğunu sorguladığımız zaman Filistin coğrafyası
olarak adlandırılan alan üzerinde
7 milyon Yahudi’nin ve 5 milyon
Filistinlinin yaşadığını, bu Filistinliler için “yetişkinlerin” çölde
bir vatan aradığını öğreniriz.
Yalnız Sina’daki Mısırlıların
nereye gideceğini bilmiyoruz.

Keza Sina’nın esasında 1932’de
Mısır haritası içinde yer almadığını bize hatırlatılmasının sebebini de çözemiyoruz. İngiliz mandacılığı 1937’de hâlâ bilinmeyen
sebeplerle Mısır’a vermeden önce
hâkimiyetine almıştı.
Uzman kalemlerden çıkan bu
haberler Filistinlilere verilecek
devasa alandan bahsediyorlar ancak kendileri için planlananlara,
Riyad ve Kahire’nin projeyi başlatması, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden destek alınması yönündeki attıkları adımlara karşı Mısırlılardan hiçbir tepki duymadık.
Bu tür haberleri yazanlar tezlerinin Filistin ve İran sorununu
sonlandıracağını iddia ediyorlar,
1 milyar 500 milyon doların harcanarak nükleer jeneratörler kanalıyla deniz suyunu tahliye edeceğini, 20 milyon kişinin yani gelecek Filistinlilerin iki katının ihtiyacını karşılayacağını öne sürüyorlar. Ayrıca büyük şirketler şehirler inşa edecek, yollar, okullar,
hastaneler, üniversiteler ve köprüler yapılacakmış. 350 milyar
dolar yani İsrail bütçesinin iki
katı bir para muhafaza edilecekmiş, Avrupa mültecilerin dönüş
hakkının iptali karşılığında 2 nuUmran • Nisan 2018

maralı Filistin’in altyapısının hazırlanması için çalışacakmış!!!
Bu destansı projeyi destekleyecek trilyonlara, Körfez ülkelerinin Irak, Suriye ve Lübnan’daki
İran nüfuzunu almak için ödeyeceği yüz milyarlara dair bir şey
bilmiyoruz. Ancak bu astronomik paranın sahipleri direniş ekseninin son bulacağını garanti
ediyorlar. Zira New York ve Las
Vegas tarzı bir Filistin devletinin
kurulması sonrası İran ve müttefiklerinin nüfuzunun bir hiçbir
rolü kalmayacakmış!!!
Büyük kısmı propaganda denizinde yüzen bu söylenenler iblislerin oluşturduğu yüzyılın antlaşması üzerindeki örtüyü kaldırıyor. Çamurdan saraylarını inşa
eden ve kartondan uçaklarını yapan çocuklar gibiler adeta. Yalnız tüm söylenenler hayal ürünü değil. Zira unutmamalıyız ki
Gazze’yi büyütmek ve yaşayabilir
bir Filistin devletine dönüştürmek için Sina’dan bir parça tahsis edilmesi düşüncesi, eski bir
düşüncedir ve böyle bir devletin
kurulması konusunu gündeme
getirenlerin sendromudur.
Yalnız bu düşünceyi ülkelere pazarlayanlar Ürdün’ün İslâm
kutsal emanetlerini koruma rolünü dahi unutmamışlar, rolün devamını ve semavi kitaplara inanan herkesin Kudüs’e gelmesi
için araçların belirlenmesinden
bahsediyorlar. Yunanistan’daki
Ortodoks kilisesinin Kudüs’teki
topraklarından 500 dönüm sattığı ve 800 dönüm daha satacağını
gözlemliyorlar. İsrail Siyonistlerinin bakış açısına göre dünyadaki
Hıristiyanlar ise Vatikan’a verdikleri önem kadar bu kiliseye önem
göstermiyorlar.
(Katar gazetesi Vatan, 11 Mart 2018)

ORTADOĞUDAN

Batının Yolsuzluklarla Mücadelesi ve Biz

ru olsa bile bu değerleri sadece
kendimize hasretmekte ısrar edi-

Mahir Ebu TAYR

yor. Oysa bunlar insani değerlerdir. Gücünü ve başlıklarını insanın yapısından alır. Bu değerleri esasında bölgeyle hiçbir ilişkisi olmayan milletlerde de görüyoruz. Hiç bir şekilde bizle bağlantılı değil.
Batılı ülkelerin çoğunluğu
başka ülkelerin çoğunluğu nezdinde mevcut olmayan temel-

Sarkozy

E

ski Fransa Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy, Eski Libya
lideri Muammer Kaddafi’den seçim kampanyasını finanse etmek
için para alma suçlamasıyla gözaltına alındı.
2007 ila 2012 yılları arasında
cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy, yolsuzlukla, mali ve
vergi suistimalleriyle mücadele
için merkez ofisten polislerce soruşturuluyor. Eski Fransız cumhurbaşkanı Arap bölgesiyle irtibatlı büyük bir siyasi skandalla
karşı karşıya.
Bu Batıda gördüğümüz ilk
olay değil. Zira benzer olayları farklı yerlerde ağır isimlerle ilgili olarak her daim duyuyoruz.
Ayrıca bu durum siyasi hesapların görülmesin değil sadece, aynı
zamanda ülkeleri koruyan temel değeri yani yolsuzlukla mücadeleyi ve şeffaflığı temsil ediyor. Batı kamuoyunu sarsan böyle sorunlar karşısında hiç kimse
büyük değildir. Rütbesi ne olursa olsun her yetkili bir memurdur ve bu mevkiinde belirli ahlaki kıstaslara uymak zorundadır.
İsrail işgali dahi aynı yöntemi izliyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert Arap dünyasında normal bir konu olarak görü-

Kaddafi

ler koyuyor, insana ve haklarına
önem veren, her hangi bir ülke-

lecek bir davadan yıllarca hapis
yatarken hâlihazırdaki İsrail başbakanı dünyada başka ülkelerde
hiçbir kıymeti olmayan davalarla
soruşturmalara tabi oluyor.
Bu ülke modellerini yöneten
zihniyet ile vakıayı birbirinden
ayıramayız. Çünkü siyasi manzume kâğıt üzerindeki metinlerden
ibaret değildir. Aksine bu halkların yaşadığı vakıadır. Bu ülkelerde sorunlar ve hastalıklar vardır
ancak yolsuzluk davasına bulaşmış veya anayasa, yasalar ve sistemlere göre belirlenmiş yetkilerini aşan her uygulamayı hafife
almıyorlar.
Batının aşağılanması Arap
dünyasında mevcut bir özellik…
Aşağılama, Arapların üstün, diğer ırkların ise daha altta olduğu düşüncesinden kaynaklanıyor. Hepsi cehenneme gitsin yaklaşımı baskın şu an. Bu aşağılama
Batının tarihsel olarak uyguladığı
ve çoğunluğu insan hakları, adalet ve şeffaflıkla ilgili çok önemli değerler karşısında yok olmalı.
Bu aşağılamanın ikinci bir
türü de şu. Bazılarımız tüm bu
değerlerin Arap ve İslâmî değerler olduğunu ifade ediyor ama
Batı bu değerleri uyguluyor biz
ise bırakıyoruz. Bu sözler doğUmran • Nisan 2018

de tüm yetkililer ve taraflar arasındaki farkları belirleyen, denetim mekanizmalarını güçlü şekilde etkinleştiren, ihlal veya suistimalleri engelleyen değerler bunlar. Belki de daha da önemlisi bu
yapının genel olması. Yani herkes bu değerlerle eğitiliyor ve ihlal etmiyor. Esasında nadir haller
hariç ihlal edilmesine izin verilmiyor. Bu temelleri koyan ve koruyan her toplumun siyasi meşrebi ne olursa olsun- Çin mesela- çok hızlı şekilde gelişeceğini gözlemliyoruz. Çünkü sır bakış açısıyla, içerinin organizesi
ve her şeye kıstas belirlenmesiyle ilişkilidir.
Arap dünyasında başkası gibi
olmayı temenni edenler sınıfında kalmamız acı verici. Şu ana
kadar tarihi anılarla, başkalarını aşağılayarak ve eksik görülerek farklılıklar göz ardı ediliyor.
En iyi şartlarda onlar bizim değerlerimizi alıyorlar ve uygularken biz bu değerleri hayata geçirmiyoruz.
(Ürdün Düstur gazetesi, 21
Mart 2018)
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GÜNDEM

Hasan Celâl Güzel:
Bürokrat, Siyasetçi ve Kültür Adamı
Hasan Celâl Güzel, bürokraside ve siyasette nadir rastlanan kültürlü
adamlardandı. Okur yazarlığı vardı, musiki merakı ud icracılığına
kadar gidiyordu. Bütün sağ yelpazeyi kucaklayacak bir yapıdaydı.

D. Mehmet DOĞAN
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asan Celâl Güzel, 1970’li
yıllarda Cumhuriyet bürokrasisinin değişimini müjdeleyen sembol isimlerdendi. Öğrenciliğimiz sırasında tanışamadık, biz Basın Yayın Yüksek Okuluna girdiğimiz yıl
o SBF’den mezun olmuştu.
Muhafazakâr öğrencilerin kurduğu Hür Düşünce Klübü’nde
yer aldığını, ağır sol işgalindeki
SBF Yurdu’nu basan gruba öncülük ettiğini duymuştuk. Esasen biz SBF ve Basın Yayın öğrencileri azılı solun
rehinesi gibiydik. Bu baskın da bizim için iyi olmamıştı. Nitekim bir süre sonra SBF’de farklı görüşleri temsil eden klüpler kalmadı ve birçok öğrenci okula devam edemez hale getirildi.
Hasan Bey’le yüz yüze tanışıklığımız, 1970’lerin sonlarında. Ankara’nın yeni ve mabedsiz kısmına bir kimlik işareti gibi dikilmeye başlayan
Kocatepe Camii’nin bodrum katı cuma buluşmalarının merkeziydi. Ankara’nın siyasileri, bürokrasisi, okur yazarları cuma için Kocatepe’ye gelirdi. Hafta boyu hissettiğimiz azlığı cuma kalabalığı ile telafi ederdik. Bir cuma çıkışı tanıştık Hasan Celâl Güzel’le. O cana yakın tavrıyla kucakladı. Batılılaşma İhaneti’ni heyecanla okumuş ve
İçişleri Bakanlığı’nda çalışırken yakınlarındakilere dağıtmıştı.
DPT’de çalışan Hasan Celâl’le bir işimiz olmadı ondan sonra. Burada yaptığı hayırlı işlerinden biri Hacettepe Üniversitesi kurulurken Taceddin Dergâhı’nın korunması konusunda İhsan
Doğramacı’yı ikna etmesidir. Yazarlar Birliği kurulduktan sonra Hatay sokağındaki mütevazı yerimize uğrayanlardandı. Turgut Özal, Süleyman De-

mirel hükümetinde Başbakanlık Müsteşarı olmuştu. Ona da
müsteşar yardımcılığı teklif etmişti. Bu karışık dönemde kabul etmesinin faydalı olacağını
düşünüyorduk. Nitekim kabul
etti. O sıralar zihnimizi “Afgan Cihadı” ziyadesiyle meşgul ediyordu. Afganistan’dan
bir heyet gelmişti, Burhaneddin Rabbani’nin Cemaat-i
İslâmî’sinden. Onları hem
Ankara’daki yazar çizer, gazeteci çevresi ile tanıştırıyor hem de siyasî liderlerle görüştürüyorduk. Alparslan Türkeş’le görüşmede onun bölgedeki Amerikan varlığına vurgu yapması bizi o zaman hayli rahatsız etmişti. Şimdi bu
vurgunun boşuna olmadığı daha kolay anlaşılıyor.
Hasan Celâl’in muavenetiyle heyeti Başbakanlık
Müsteşarı Turgut Özal’la da görüştürdük. Görüşme iyi geçmişti. Adamlar silah ve mühimmat istiyordu. Bu hususta ne yapıldı, hatırlamıyorum
ama Türkiye’de yüksek seviyede bir devlet görevlisi ile görüşmeleri onları etkilemişti.
1980 darbesinin ayak seslerini Ankara sokaklarında duyuyorduk. Anarşi olayları hızla artıyor,
halkın tedirginliği yaygınlaşıyordu. Kenan Paşa
kuvvet kumandanlarıyla idareye el koydu. 12 Eylül darbesi ile sükûnet sağlandı. Turgut Özal müsteşarlıkta bırakıldı, hatta bakan yapıldı. Hasan
Celâl de müsteşar oldu.
Devletin üst kademesinde bulunan dinamik
bir karakter olarak Hasan Celâl’in darbe sonrası siyasî hayatta kendine bir yer araması olağandı. Onun Zincirbozan’dan bırakılmış olan “bir bilen” ünvanlı Süleyman Demirel’le düşüp kalktığını duyuyorduk. Yazarlar Birliği’ne arada bir uğrar
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HASAN CELÂL GÜZEL
28 Şubat’ta tek başına her şeye rağmen direnen, sözünü esirgemeyen odur. Bu sebeple “tank hasan” olarak adlandırılmış ve birçok dava açılarak engellenmeye çalışılmıştır. Sonunda hapis cezasına çarptırılmış ve Ayaş cezaevinde yatmıştır. Devlet’in en
yüksek makamlarında yer alan, muhtemelen birçok devlet sırrına vakıf olan bir şahsiyetin cezaevinde yatırılması çok fazla görülen bir örnek değildir.

ve bizi Demirel’in çok değiştiğine ikna etmeye çalışırdı. Buradan onun Demirel’in işareti ile kurulacak siyasî partiye gireceğini çıkarıyorduk. Doğru Yol Partisi Milli Güvenlik Konseyi’nden birçok
kurucusu için veto yedi ve teşekkülünü tamamlayamadığı için 1983 seçimlerine katılamadı. Bu
Turgut Özal’ın Anavatan Partisi için fırsat oldu.
Turgut Bey’in ANAP’ı yüksek bir oy oranı ile seçimi kazandı. Böylece Hasan Celâl Bey Başbakanlık Müsteşarı oldu. Ara seçimlerde Gaziantep’ten
milletvekili seçildi. Ankara bürokrasisinin kafileler halinde bu seçim kampanyasına katılmaya gittiklerini hatırlıyorum.
Hasan Bey milletvekili oldu, ardından bakan
oldu. TYB ile ilişkilerini ihmal etmedi. Birçok
önemli hadisede danışmak için geldi. Bakan olduktan sonra bazı davranışlarından rahatsız olduk. Devlet bakanlığından sonra Millî Eğitim Bakanı olmuştu. Arkadaşlarla istişare ettik, tebrike
gitmeyecektik. Bir ay sonra özel kalemden bir telefon geldi. Bakan Bey randevu talebimizi kabul
etmişti, bizi bekliyorlardı! Tabii özel kalemden
arayanlara “hayır biz görüşme talep etmedik” diyemedik. Arkadaşları topladık Hasan Beyi ziyaret
ettik. Hasan Bey bu kırgınlığı ortadan kaldırmak
istiyordu. Neye ihtiyacımız olduğunu öğrenmeye
çalıştı. Yıllık yayınlıyorduk, piyasada kâğıt karaborsa idi. SEKA genel müdürünü aradı, bize yıllık
için kâğıt tahsis edilmesini sağladı.
Hasan Celâl’in siyasi hayatı talihsiz hadiselerle akamete uğradı. ANAP genel başkanlığına aday
oldu. Tezgâhı kıramadı, kaybetti. ANAP’tan ayrıldı, kendi partisini kurdu: Yeniden Doğuş Partisi.
Bu ölü doğmuş bir parti idi. Siyasi hayatımızda bir
tesir hâsıl edemeden kapandı.
Hasan Bey’in bu sıralar siyasetten daha önemli
bir işe başladığını söyleyebiliriz: Yeni Türkiye dergisini yayınlaması... Şimdi öyle sanıyorum ki, bazı
sayıları kitaplık hacminde olan bu dergi gelecekte
Hasan Celal Bey’i hep hatırlatacak. Siyaset, tarih,
dil ağırlıklı özel sayılar kütüphanelerimizde mutena bir yer tutuyor. Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yılı kutlamaları onun dergisinin 8 ciltlik Os-

manlı sayısı olmasa idi, boş geçmiş sayılabilirdi.
Bu derginin birçok sayılarında yazım var. Hasan
Bey gecenin bir yarısında arar: Özel sayının konusunu söyler ve yazı beklediğini belirtir. Onun
sözü yerde bırakılmaz, ne yapar yapar yazıyı yetiştirirdik.
Parti merkezi aynı zamanda derginin merkezi
idi. Giden geleni çoktu. Tek başına bir ordu gibi
çalışırdı. Enerjisi bitmek tükenmek bilmez, geceleri çalışmaya devam eder. Bu yorucu faalliğin
onun vücudunda bazı hasarlara yol açtığı tahmin
edilebilir.
Hasan Celâl bürokraside ve siyasette nadir
rastlanan kültürlü adamlardandı. Okur yazarlığı vardı, musiki merakı ud icracılığına kadar gidiyordu. Bütün sağ yelpazeyi kucaklayacak bir yapıdaydı.
28 Şubat’ta tek başına her şeye rağmen direnen, sözünü esirgemeyen o dur. Bu sebeple “tank
hasan” olarak adlandırılmış ve birçok dava açılarak ile engellenmeye çalışılmıştır. Sonunda hapis
cezasına çarptırılmış ve Ayaş cezaevinde yatmıştır.
Devlet’in en yüksek makamlarında yer alan, muhtemelen birçok devlet sırrına vakıf olan bir şahsiyetin cezaevinde yatırılması çok fazla görülen bir
örnek değildir.
Vatanı, milleti ve devleti esas alan bir tavır sahibi idi Hasan Celâl Güzel. 12 Eylül’e yakın günlerde
dindar gençler arasında radikalizm alıp yürümüş,
Bayrak, İstiklâl Marşı millî semboller küçümseniyor. Kızılay’da, eski Milli Kütüphane’nin karşısında, Kumrular sokağında Akıncılar Derneği’nde bir
toplantı yapılıyor. Gençlere “akıncı” bile millî geliyor, “seriyye” diyerek daha sıkı ümmetçi ve Müslüman olacaklarını sanıyorlar. Hasan Celâl onlara
toprağa basmalarını, eğer toprak ayaklarının altından kayarsa, Müslümanca sığınacakları yer bulamayacaklarını hatırlatıyor.
Bir özel durumu da atlamamalıyım: Hasan
Celâl, başbakanlık müsteşarı iken nikâh şahidim
oldu!
Güzel adamdı Hasan Celâl Güzel, Allah rahmet etsin!
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SİVİL TOPLUMUN SORUNLARI

Sivil Toplum ve Kuruluşları
Esasen sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevi resmi ideolojiye
dayalı ayrımcılıkları, din, eğitim, siyaset, sosyal haklar ve benzeri
alanlarda toplumsal değerlere ve hukuka dayanmayan uygulamaları
izlemek ve gözlemlerini raporlaştırmaktır. Talep ancak bunun üzerine
oturabilir. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin en önemli tarafını,
devletin üç erkinin iyi kullanılmasına ilişkin talepler oluşturabilir

Mustafa AYDIN
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ivil toplum, günümüzde, modern kültürün,
kamusal alan, çoğulcu toplum, insan hakları, demokrasi gibi sıkça kullanılan kavramlarından birisidir. Kullanımı, bir dönemlere göre biraz tavsamışsa
da güncelliğini hâlâ yitirmiş değildir. Dikkat çekicidir ki Batı dışı toplumların aydınları bu tartışmaya
daha istekli gözükmekte,
tabir caizse kılı kırk yararcasına anlamlar üretip zihni inşai bir sonuç ortaya
koymaya çalışmaktadırlar. Ne var ki önlerine sürülen modern paradigmalardan kendilerini kurtaramadıkları için pek çok yerde olduğu gibi bu konuda da farklıca bir sonuç ortaya çıkaramamaktadırlar. Büyüsüne kapıldıkları kavramlara hep içerden bakmakta, vaktinde bunları edinememiş olmanın kompleksini yaşamaktadırlar. Hâlbuki burası çelişkilerle dolu bir alandır. Sözü edilen kavramlar arasındaki çelişkinin bile farkına varamamaktadırlar ki bunlardan birisi, üzerinde durmakta olduğumuz sivil topum ve ona nispet edilen kuruluşlardır.
Şüphesiz burada ciddiyetle düşünüp cevaplandırılması gereken bir yığın soru vardır: Sivil olmak ne demektir, toplumun sivil olması ne an-

lama gelir, toplum genel
olarak resmi alan da dâhil
her şeyi kapsayan bir oluşum ise sivil olmayan bir
toplumdan söz edilebilir
mi, sivil toplum tasarımını temsil ettiği düşünülen
topluluklar gerçekten sivil
mi, yaptıkları işler sivilliğe
bir katkı sağlıyor mu, yoksa resmi toplum olarak nitelenen bir yapının pekiştiricileri mi? Tabi bir örneklem olarak bu sorular listesine kendimizle ilgili sivil toplum kuruluşları olarak nitelenen örgütler bir sivil eylem içinde midirler, hatta işin doğrusu sivil olarak nitelendirilen bir davranış içinde mi olmak gerekir gibi sorular eklenebilir.
Tabi makale tarzında sınırlı bir yazının çerçevesi içinde bu soruların hepsini cevaplandırmamız söz konusu değildir. Ama bu sorular bağlamında genel bir cevap bulmak ve bir değerlendirme yapıp önemli görünen bazı noktaların altını çizmek mümkündür. Bunu yapabilmek için de
söylediklerimizi bir yere oturtabilmek bakımından önce sivil, sivil toplum, sivil toplum kuruluşları gibi kavramlar ile ilgili “olan”ı yani bu konuda
genel olarak söylenenleri kısaca özetlemek, sonra
da “olması gereken”leri vermek uygun olacaktır.
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SİVİL TOPLUM VE KURULUŞLARI

Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlgili
Genel Söylem

yönetim şekli insanların özel hayatına bu seviyede
müdahale etmemişti. Onun için de devlet dışı bir
toplumsal alan talebi olmamıştı. Ne var ki gelinen
Grekçe kökenli olan sivil kelimesi, yerleşik
noktada artık sivil toplum talebi, tartışılması bile
medeni, şehirli, askeri, üniformalı bir giyimi buanlamsız, mutlak gerekli bir olgu algısı içinde karlunmayan kimse, resmiyetle ilgisi olmayan, gibi
şımıza çıkmıştır. Bu da doğal olarak konuya eleştianlamlara gelmektedir. Bunların ortak tarafı gerel bakma imkânlarını ortadan kaldırmıştır.
nel olarak devlet dışında kişisel ve toplumsal olan
Belirtildiği üzere genel olarak sivil toplum,
manasını taşımış olmasıdır. Bu bakışa göre sivillik
kendini devletle özdeşleştirmemiş ve hatta gerektoplumun bir sıfatıdır. Esasen Batıda sivil toplum,
tiğinde onun kurgu ve baskılarına karşı koyabidevletin örgütsel-baskıcı yanına karşılık, onun
len halk yapılanmasını ifade etmektedir. Bir başdışında kalmış inisiyatif alanı anlamında kullanılka deyişle sivil toplum, gerektiği yerde ortaya çımaktadır. Olgu her ne kadar Antikçağa kadar gerikan ve siyasal erke göre kurye götürülebilirse de mevcut
gulanan bir anlayışın dışınhaliyle kavram ortalama iki
da veya karşısında bir görüş
yüzyıllık bir tarihe sahiptir.
ve eylem alanı olarak takdim
Batıda kendine özgü şartlar
Hegel’in resmi toplum (devedilmektedir. Tabii ki moiçinde oluşmuş diğer kavramlet) ve sivil toplum (halk) ayıdern ulus devlet genel olarak
lar gibi sivil toplum da her
rımına dayandırılabilir.
bir seçkin(ci)ler yapısıdır ve
haliyle herkesi kapsayacak
Gerçi pek çok kavram gibi
kaçınılmaz olarak elitliği ve
şekilde genel geçer bir anlam
sivil toplum da bir dönüşüm
bunların çıkarları temsil eder.
taşımamaktadır. Sivil toplum
geçirmiş, kapitalist süreçle
Özellikle de erkinin devamıkavramı antikçağda ortaya
birlikte sivil toplum talebi
na ilişkin kaygılar belli alançıkmış paradoksal bir kavdaha belirgin hale gelmiştir.
larda baskıları getirmekteramdır. Batıda ilk çağlarGerçekten de sivil toplum,
dir. Toplum tepkilidir ve sidan itibaren siyasi otoritelesınai kapitalist düzenle, özelvil toplum bu tepkilerin varrin adım adım yükselişleri ve
likle de bir merkezi yönetim
lık sebebidir.
özel (ailesel) hayat aleyhine
biçimi olan ulus- devletle çok
Sivil sıfatıyla nitelenen bu
kamusal
alana
varlı
yoklu
yakından ilgilidir. Çünkü katoplum, kısaca devlet denen
müdahale etmeye başlamapitalizm, üretim-tüketim olsiyasal topluma karşı tepkiguları itibariyle bir özgürlük
ları sebebiyle, devlet dışı
lerini kendine nispet edilen
ortamına ihtiyaç duyar. Her
kalabilmiş bir toplum özleörgütler aracılığıyla yapar.
ne kadar üretim süreci momi de gündeme gelmiştir.
Bundan dolayıdır ki Batıda
dern ulus yapılarıyla geliştibu kuruluşlara NGO, Nonrilmişse de, özellikle tüketim
Govermental Organization
süreci sivil bir inisiyatife ihti(devlet dışı organizasyon) adı
verilmektedir. Bu niteleme Türkçeye Sivil Toplum
yaç duymuştur. Böylece paradoksal olarak devlet
Kuruluşları (STK’lar) olarak çevrilmiştir. Potansive toplum, birbirlerinin inisiyatif alanlarını sınıryel bir güç olan toplum, fiilen kendini bir başka
landırmak üzere karşı karşıya gelmişlerdir.
şekilde ifade etme şansına sahip değildir. Esasen
Bu aşamada baskıcı ulus devlet yapıları bir sibütün sosyal- politik etkinlikler Mosca’nın ifadevil toplum özlemi doğurmuştur. Çünkü bu mersiyle bir seçilmiş örgütsellik gerektirir, yoksa pokeziyetçi yapılar ferdin ve toplumun bütün hayatansiyel, fiili hale gelemez. STK’lar da sonuç olatını kontrol altına almış, nasıl giyineceğinden neye
rak böylesi bir örgütselliktir. Tabii ki devlet de
inanacağına, kaç çocuk sahibi olabileceğinden
bir başka örgütselliktir. Ama devlet STK’lara göre
hangi siyasal ideolojiyi kabul etmesi gerektiğine
daha ikincil bir konumdadır. Dolayısıyla bu mokadar, çoğu yaptırımlı bir seri düzenleme getirdern kurama göre istenen sivil toplum bu kurumiştir. Hâlbuki modern öncesi dönemlerde, şefluşlarla var kılınabilir. Bunların varlığı, yaygınlılik, krallık, imparatorluk ve benzeri hiçbir siyasal
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Bir sivil toplum örgütü özelde hangi kesimi temsil ederse etsin, genel bir sosyal politik tavra, sivil topluma baskı niteliği taşıyan siyasal uygulamalara karşı bir sözcülüğe talip olmalıdır. Esasen STK’lar bazı alanların devlet etkinliği dışına çıkarılmasını
sağlamak anlamında siyaseti dönüştürürler, ama kendileri güncel siyaset yapmazlar,
mesela kendilerini hükümetin yerine koyamazlar, onunla özdeşleşemezler.
ğı ve etkinliği toplumların gelişmişliğinin bir kriteri sayılmaktadır. Buna göre geleneksel toplumların yapamadığı şeylerin en önemlilerinden birisi de budur.
Evet, genel söylem budur. Olguya biraz daha
yakından ve derinden bakmak gerekir.

Gerçekten Sivil Toplum Ne Demektir?
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Batıda kendine özgü şartlar içinde oluşmuş diğer kavramlar gibi sivil toplum da her haliyle herkesi kapsayacak şekilde genel geçer bir anlam taşımamaktadır. Sivil toplum kavramı antikçağda ortaya çıkmış paradoksal bir kavramdır. Batıda ilk
çağlardan itibaren siyasi otoritelerin adım adım
yükselişleri ve özel (ailesel) hayat aleyhine kamusal alana varlı yoklu müdahale etmeye başlamaları sebebiyle, devlet dışı kalabilmiş bir toplum özlemi de gündeme gelmiştir.
Her ne kadar Hegel’e kadar somut bir biçimde ifade edilmemişse de bir devlet-toplum farkı
algısı süregelmiştir. Nihayet felsefesinde devleti
çok önemseyen ve kutsayan Hegel, resmi ve sivil, iki organizasyonun olduğunu ileri sürmüştü.
Daha sosyolojik bir ifadeyle iki insan birlikteliği
vardı: Resmi toplum (yani devlet) ve resmi olmayan (yani devlet yapısı dışında kalmış sivil toplum). Daha sonra bu görüş geliştirilerek sürdürüle
gelmiştir. İlk bakışta tutarlı ve hatta başka bir alternatifi yokmuş gibi gözüken bu kuram bir dünyaya göredir. Ne dün ve ne de bugün tüm insanlığı açıklayacak durumda değildir.
İşin gerçeği toplum, toplumdur, toplumun siyasisi olmaz ki sivili olsun. Toplumun işleyişi güce
göre değil, sosyal ilişkiler ağına göredir. Bu ilişkiler ağı kendine özgü kurumsal ilişkiler biçimi doğurur ki devlet teşkilatı bunlardan sadece biridir.
Yani toplumlar doğal olarak diğer alanlarda da kurumlar oluşturduğu gibi bir resmi kesit de oluştururlar. Sorun, bunun sosyal ve insani kılınabilmesidir. Guenon’un ifadesiyle, bu güce dayalı yapı-

nın, sırf bir fiziksel bir iktidar olmasının ötesinde
manevi içerikli bir otorite olabilmesidir. Tarih boyunca krallar, imparatorlar, genelde iktidar değil,
otorite idiler, onun için de insanlar bir sivil toplum oluşturma ihtiyacını duymadılar. Unutulmamalıdır ki Batının geliştirdiği ahlak dışı iktidar anlayışı sürdükçe sivil toplum gibi tabir caizse daha
nice palyatif çözümler peşinde koşturacağız. Aşağıda da belirtileceği üzere başka işlerimize yarasalar bile bu konudaki derdimize yeterince çare olamayacaklardır.
Aslında sivil toplum kavramının sorunu yalnızca sivilliğinde değildir. Bizzat toplum olgusunun kendisi de sorunsuz değildir. Birincil ilişkiler üzerine oturan ve doğal insan birlikteliği olan
topluluğa karşılık toplum, ikincil ilişkilerin geçerli olduğu bir insan topluluğudur. Elimizdeki genel kuramlara göre toplumun ilk şeklini, insana yabancıyla birlikte yaşama zorunluluğu getiren kentlerin oluşmasının doğurduğu kabul edilmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta
bu zorunlu ve sorunlu olgunun görülmemesi, işin
normalinin bu olduğunun kabul edilmiş olmasıdır. Yani burada bir sorunun olduğu kabul edilmemekle kalınmamış, normalin bu olduğu ileri
sürülmüş, bu sürece özel olarak destek verile gelmiştir.
Mesela sorunların önemli bir kısmının yabancılaşmadan kaynaklanmasına rağmen bir yabancılaştırma politikası sürdürülmüş, bu teşvik edilerek ikincil ilişki ağı gelişmişliğin önemli bir ölçüsü kabul edilmiştir. Bu konuda “maskeli balo” tipik bir örnektir. Burada tanıdık erkek-kadın belirsizleştirilerek birbirlerine yabancılaştırılmış ve
cinsel arzu artırılmaya çalışılmıştır. Aynı mantıkla
bizde arada evlilik ilişkisi bulunmayan her kadın
bacı iken bayanlaştırılmıştır. Çünkü bacı cinsel
eğilim gösterilemeyen kadındır, ama bayan cinsel
metadır. İlginçtir bugün Fransa’da dilin en kibar
sözcüklerinden birisi olan ve cinselliğe bulaşmamış (bakire) kız anlamına gelen matmazellik kı-
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nanacak bir iştir ve kavramın kullanımı yasaktır.
Yani artık kız yok kadın (madam) vardır.
Modern kültür tabiatı itibariyle pagan (müşrik) bir kültürdür. Tevhidi dünya görüşünden
uzaklaştıkça her şey (çoğullaşmaz) çoğulculaşır.
Varlık doğal olarak çokluk içindedir, bu çokluk
varlığın parçalanmasından kaynaklanmaz. Çokluk yapay değildir, bizatihi vardır ve tevhidin iç
unsurları olarak yerlerini alırlar. Bu unsurlar birbirilerine değil, mutlak Bir’e bağlıdırlar. Birilerine
mutlak bağlılık ile gerçekleşen birlik, diğerlerinin
yok edilmesiyle sağlanan bir tekelci birlik oluşumuyla sonuçlanır. İşte ferde karşı toplumun, topluma karşı devletin egemen olmalarını ve karşısındakinden bir şeyler koparmaya çalışmalarını gerekli ve hatta zorunlu hale getiren süreç buradan doğar. Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
böylesi bir ortamda fert ve toplumu devlete karşı
savunma mekanizması olarak ortaya çıkmışlardır.
Öyle ki günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan sivillik, bir yüksek değer olarak algılanmakta,
pek çok olgunun başında bir sivil nitelemesi getirilerek saygınlığı ve meşruiyeti anlatılmaya çalışılmaktadır. Sivil toplum, sivil din, sivil eğitim, sivil
kadın, vb. örneklerinde olduğu gibi. Değeri olan
bunların sivil olanlarıdır. Yani bu bağlamda sivil,
öncelikli bir niteliktir. Ünlü ayırımında Hegel sivil
topluma bir öncelik tanımıyor idiyse de daha sonraki gelişmelerde genel teamül önemli olanın sivil
toplum olduğu, resmi toplum denen devletin de
sivil toplum için olduğudur. Yani devlet toplum
içindir, toplum devlet için değil. Hatta bu noktadan hareketle siyasi literatürde devletin siyasal ve
sosyal iki tipinin olduğu kabul edilir. Gerçi çoğu
kere özel bir kast oluşturan seçkincilerin elinde,
topluma öncelenen devlettir. O, orada durur ve
tüm toplumsal değişmeleri dizayn eder. Her toplumsal gelişmeden nem kapar ve bir sapma sayarak müdahale eder. Sosyal devlet ise toplumsal
hayat için var olan, gerektiğinde toplumla birlikte değişen ve dönüşen devlet olarak düşünülür.
Ne var ki günümüzde sosyal devlet tercihine
rağmen merkezi seçkin(ci)ler, devleti tekellerinde görerek siyasal devlet tutkusunu sürdürürler.
Üstlendikleri en önemli sorun olan güvenlik onların vazgeçilmez imtiyaz alanını belirler. Önemli bir kısmı bizzat kendileri tarafından oluşturmuş
güvenlik sorunlarıyla ya da üstlerine olmayan iş-

lerle etkinliklerini sürdürürler. Sistemi tekellerinde gördükleri için onu kollarlar, arta kalan zamanlarda da rejim üretmekle meşgul olurlar.
Burada unutulmamalıdır ki sivilin karşısına
konulan “resmiyet” bazılarının sandığı gibi sırf askeri bir olgu değildir. Sivil görünümlü militarist
ve hatta faşist bir mantık ve ruh yapısına sahip geniş bir sivil (!) aydın kesimi de vardır. Bunlar ilkece siyasetin asıl sahibi olan (sivil) topluma düşürmemek için ellerinden geleni yaparlar.

Sivil Toplum Kuruluşları Gerçekten Sivil midirler?
Günümüzde gelinen noktada, katı bir devlet
organizasyonuna bağlı işlemlerde bazı sıkıntılar
doğdukça, devletin sınırlandırılması ve toplumsal
inisiyatifin artırılması, çok gönüllü olmasalar bile
bizzat devletler tarafından da ilkece kabul ve teşvik edilmektedir. Değişik sosyal hizmetlerde özel
girişimcilik önemsenmekte, STK’ların etkinliğine
kısmî de olsa bir bakıma göz yumulmaktadır.
Ne var ki STK olarak nitelendirilen kuruluşların önemli bir kısmı devlet baskısına karşı fert ve
grupların özgürlük alanlarını açma çabası yerine
ekonomik çıkar ve özel ideolojik tavırlar sergilemekle meşguldürler. Yani sosyal politik platformda daha çok ekonomik temelli çıkar grupları veya
özel ideolojik gruplar olarak yer almaktadırlar. Bu
durum onları devletle işbirliğine götürmekte, sonrasında sivilliklerini koruyamamaktadırlar. Öyle
ki bir ayağı devlette olan pek çok resmi kuruluş
sivil toplum kuruluşu sayılmakta (daha doğrusu
sanılmakta)’dır. İlgi çekicidir ki bir ucunda asker
bulunan 28 Şubat devlet dayatmacılığı sürecinde CHP lideri Sayın Deniz Baykal, “Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK), bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak çalışıyor” demişti. Buna göre sivil eyleme ihtiyaç yok, yapılacağı en iyi şekliyle resmi toplum
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yapmaktadır. Tabii ki her zaman bu söz konusu
örgütsellik sivil toplumun temel esprisi olan devletin baskıcılığından uzak bir özgürlük alanına çekilmesi anlamına gelmemektedir. Başörtüsü yasağına karşı gösterilen tepkilerin bu kuruluşlardan
çok spontane sosyal oluşumlar aracılığıyla yapılmış olması bu yargının tipik bir delilidir.
Tabii ki burada anlatılmak istenen şey,
STK’ların her hâlükârda devletin karşısında saf
bağlamaları gerektiği değil, ne dereceye kadar toplum nezdinde saf tutabildikleridir. Yani STK’ların
önceliği devlet karşıtlığı değil; devlet dışılığı ve
toplum yanlılığı olmalıdır. Ne var ki bu kuruluşlar
toplumun önünü açmaktan belki daha fazlasıyla
devletin yaptığı olumsuz şeyleri de meşrulaştırarak toplumun değil, devletin önünü açmaktadırlar. Hatta çoğu mesleki olan bu örgütler bu halleriyle sivil inisiyatifin önünü tıkayabilmektedirler.
Şüphesiz bu halleriyle sivil toplum örgütleri her zaman gerçeklerin adresi değildirler. Toplumsal değerlerin yanlı algılanmasına bile sebep
olabilmektedirler. Her haliyle sağlıklı bir değer
üretim merkezi de değildirler. Normal olarak bazı
değerler devleti sınırlandırdığı gibi birey ve örgütleri de kapsar ve sınırlandırır. Ortaklaşa özümsediğimiz değerler yoksa bu sonsuz ve sınırsız
bir çıkar kavgası demektir ki bu açıdan grupçu
yapıların sorunları vardır. Unutulmamalıdır ki
STK’ların eleştirdiği resmi toplum da sonuç itibariyle toplum içinden çıkmış örgütsel yapılardır.
Terör örgütüyle devlet denen örgüt arasındaki
meşruiyet çizgisi genel kabulle beliren bir meşruiyet ise aynı şey sivil toplum için de düşünülebilir.
Yaygın ama yanlış bir anlayışta olduğu gibi
STK’ların görevi kamu hizmeti görmek değil, kamusal diye nitelendirilen nice alanın siyasetin baskı ve etkinliğinden çıkarılıp sivil hale getirilerek
sivil kuruluşlarca temsil edilmesini sağlamaktır.
Yani bir sivil toplum örgütü özelde hangi kesimi
temsil ederse etsin, genel bir sosyal politik tavra,
sivil topluma baskı niteliği taşıyan siyasal uygulamalara karşı bir sözcülüğe talip olmalıdır. Esasen STK’lar bazı alanların devlet etkinliği dışına
çıkarılmasını sağlamak anlamında siyaseti dönüştürürler, ama kendileri güncel siyaset yapmazlar,
mesela kendilerini hükümetin yerine koyamazlar,
onunla özdeşleşemezler.

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye’de sivil toplum ve kuruluşlarıyla ilgili düşünce ve uygulamalar bir hayli yenidir. Kavramın Türkiye’ye 1990’lı yılların başında girdiği göz önünde tutulursa olgunun ortalama çeyrek
yüzyıllık bir geçmişi vardır. Tabii henüz yeterince
oturmamışlıktan kaynaklanan sorunlara da sahiptir. Ama bu konudaki sorunların önemli bir kısmı
geneldir ve sırf bizim STK’lara özgü değildir.
Bu genel sorunların başında devletin bunları
himayesine alması, kuruluşların kendilerini “devlet babanın şefkatli kollarına atması” (!) gelmektedir. Bu durum bazı derneklere “Kamu Yararı” statüsünün verilmiş olması ile sınırlı değildir. Ne yazık ki STK olarak nitelenen kuruluşların önemli
bir kısmı resmi kurumların bir yan kuruluşu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ise söz konusu kuruluşların gösterdiği etkinlik ne kadar olumlu olursa olsun bazı sivil toplum alanlarının peşinen kapatılması demektir.
Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin tüm yetersizliklerine rağmen resmi ideolojinin ayrımcılıklarına karşı, tabir caizse toplumun kılcal damarları olarak görev yapmakta, az-çok bir esneklik sağlamaktadırlar. Esasen sivil toplum kuruluşlarının
en önemli görevi resmi ideolojiye dayalı ayrımcılıkları, din, eğitim, siyaset, sosyal haklar ve benzeri alanlarda toplumsal değerlere ve hukuka dayanmayan uygulamaları izlemek ve gözlemlerini raporlaştırmaktır. Talep ancak bunun üzerine oturabilir. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin
en önemli tarafını, devletin üç erkinin iyi kullanılmasına ilişkin talepler oluşturabilir: Bunlar da genel olarak yasaların çıkışında uyarılar, yürütmenin hukukla yüzleştirilmesi, yargıda ortaya çıkan
tutarsızlıkların gösterilmesidir.
Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi
Türkiye’de de sivil toplum örgütlerinin önemli bir
kısmı dini içeriklidir. Laik devlet anlayışı açısından da bu gayet tabii gözükmektedir Yani devlet
burada belirleyici, baskıcı bir tutumla ortaya çıkmakta, din de bir sivil alan olarak kendini göstermektedir. Bu alanda resmi ve sivil toplum ikilemi
açıkça yaşanmaktadır. Hatta sivil toplum örgütü
olarak bir yerde durma kararlılığını bu topluluklarda daha çok görürüz. Profan kuruluşlar devletle
daha çabuk özdeşleşe bilmektedirler. Ülkemizde
bazı kuruluşların STK’lığını (!) 28 Şubat sürecindeki resmi baskıcılığa verdikleri destekle tanıdık.
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Daha önce de belirttiğimiz üzere sivil toplum
olmak elbette devletin karşısında saf bağlamak
değildir, Toplum lehine devlet dışı bir işlevi yerine getirebilmektir. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının en temel işlevi, genelde maalesef sivil
toplum olgusunun temel esprisi, olması gerektiği
şekliyle, “iktidar dışı kalmak ve işlere öylece katılmak” değil, temsil etmek ve iktidara ortak olmak
şeklinde işlemektedir.

STK’lar Çözüm Yolu mudurlar, Değilse Ne işe Yararlar?
Gerçekten STK’lar tanımlandığı biçimiyle sivil midirler? Genel söylemdeki işlevi yerine getirebilecek durumda mıdırlar? Devletlerin toplum
açısından hatalı icraatlarına karşı bir tavır sergileyebilmekte midirler? Dolayısıyla da bu örgütsellik ne dereceye kadar, arkasında olduğu düşünülen kitleyi temsil etmekte ve gerilimsiz, itaate layık, saygıya değer bulunuyor? Vakıa örgütsellikten doğan her türlü güç birikimi, toplum genelinden farklı kendine özgü bir çıkarı ve ideolojiyi belirleyebilmektedir. Teşkilat, toplum adına bu kendine has görüşü temsil etmekte ve tabi bunu genel geçer bir görüş olarak temsil ettiğini varsaydığı kitleye dikte edebilmektedir. Belki daha kötüsü
topluma, onun hak ve hakkaniyetine karşı resmi
görüşün yanında yer alabilmeleridir.
Maalesef bu örgütler pek çok yerde kendilerinden beklenen sivilliği yerine getirememektedirler. Çünkü devlet bunların inisiyatif alanlarının sınırlarını çizdiği kadar onlara imkânlar sağlamaktadır. Yani devletler bu kuruluşlara tabir caizse “bana muhalefet edin ” (!) diye yardım yapmakta ve böylece kendi işine yarayacak bir geri tepme
sistemi oluşturmaktadır. Bu durum dünyanın hemen her yerinde böyledir. Sivil yapılanmanın prototip ülkesi sayılan ABD’de bu bağlamdaki hiçbir
örgüt sivil değildir. Dünya magandalığına soyunan ve tam bir terör örgütü haline gelen ve dolayısıyla da dünya kamuoyunda ülkelerini itibarsız
hale getiren devlete karşı hiçbir örgütün dediği bir
şey yoktur. Evrensel hiçbir değere sahip değildirler. Mesela yeryüzündeki bir buçuk milyar Müslümanın terörist olarak nitelendirilmesine karşı söyleyebilecekleri bir şey yoktur.
Peki, günümüzde sivil toplum kuruluşları ne
işe yaramakta, toplumda daha çok hangi görevi
yerine getirmektedirler? Şüphesiz bu kuruluşlar
her haliyle anlamsız ve işlevsiz değildirler. Ancak

Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin tüm
yetersizliklerine rağmen resmi ideolojinin ayrımcılıklara karşı, tabir caizse
toplumun kılcal damarları olarak görev
yapmakta, az-çok bir esneklik sağlamaktadırlar. Esasen sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevi resmi ideolojiye dayalı ayrımcılıkları, din, eğitim,
siyaset, sosyal haklar ve benzeri alanlarda toplumsal değerlere ve hukuka
dayanmayan uygulamaları izlemek ve
gözlemlerini raporlaştırmaktır.
dünyanın hemen her yerinde bu söz konusu işlevleri, bir siyasal uyarıcı olmaktan çok, (belirtilen çıkar sağlayıcılık ve ideolojik yönlendiriciliklerinin
yanında), devletin ulaşamadığı yerlere hizmet götürmek, sorunları güncellemek, gibi görevler yerine getirmektedirler. Bizim toplumumuzda bu kuruluşların çoğu, birer hayır kurumu olarak çalışmakta, içeride olduğu kadar dışarıda dünyanın
pek çok yerinde muhtaç insanlara yardım ulaştırma çabası içinde bulunmaktadır. Böylece devletin
eksik kaldığı yerleri tamamlamakta, onun önünü
açıp arkasını toplamaktadırlar. Vakıa son zamanlarda devlet de bu yardım işlerine ciddi bir şekilde katılmakta teşkilatlar ve devlet söz konusu hizmetleri paralel yürütmektedirler.
Şüphesiz bu, eleştirilecek bir durum değil,
takdire değer bir harekettir. Esasen devletin özelliklerinden birisi onun yardımseverliğidir. Bunun
gereği olarak yardım etmelidir. Ama sosyal hizmet
ve yardım işlerini devlet ne denli yüklenirse yüklensin İslâmî inancımıza göre ferdin (infak, yardım ve destek gibi) görevleri ortadan kalkmamakta, hep var olmaktadır. Çünkü öbür tarafta hesap verecek olan, kulluk mükellefiyetinde olmayan devletler değil, insanlardır. Devlet alanında da
mükellef, onun adına da olsa işi yapıp yapmayanlardır. Bu tür konularda demokrasi gibi mekanizmaların siyasal eylemlere meşruiyet sağlayıcılığı
kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Sonuç olarak bu geldiğimiz noktada sivil toplum örgütlerinin başka olumlu işlevleri varsa da,
söylem bağlamında dişe dokunur sivil işlevlerinin
olmadığı söylenebilir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında
Değişim Yönetimi ve Kurumsallaşma
Günümüzde “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” gönüllü kuruluşların
önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak durmaktadır.
Bu süreç, önemli olduğu kadar, aynı zamanda yönetilmesi zor bir
süreç. Sorunu görmezden gelmek, ihmal etmek veya ertelemek yerine,
yüzleşmek ve çözmeye çalışmak ve yeni zemine hazırlık yapmak gerekiyor.

Nihat ERDOĞMUŞ

Giriş

S
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ivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
devlet ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet
göstererek önemli bir boşluk
doldurmaktadır. STK’lar insanı, içinde yaşadığı toplumu ve
çevreyi güzelleştirmeye katkı
sağlayan zeminler olarak da ifade edilebilir. Ülkemizde birçok
STK bugüne kadar vakıf, dernek
gibi çeşitli gönüllü kuruluşun çatısı altında bin bir güçlükle ve büyük
fedakârlıklarla güzel işler yaptı ve yapmaya
da devam etmektedir. Bununla birlikte günümüzde STK’ları etkileyen önemli gelişmeler de yaşanmaktadır. Uluslararası gelişmeler, sosyal, ekonomik, siyasi ve teknolojik değişimler STK’ları ciddi
biçimde etkilemekte ve pek çok ihtiyaç, sorun ve
meydan okuma ile bu kuruluşları karşı karşıya
bırakmaktadır. Bu gelişmeler, STK’ların “geleceğe
hazırlanma”, “strateji geliştirme”, “kurumsal yapılanma”, “yönetim becerileri” ve “insan istihdamı”
gibi yönetsel konuları daha fazla gündemlerine almalarını önemli ve acil hale getirmektedir.
STK’ların yaş, faaliyet konusu ve ölçek gibi
faktörlere göre kurumsal yapı ve işleyiş kurma
ve buna uygun yönetsel tarz oluşturma gereğine dikkat çekmekte yarar var. Diğer bir ifadeyle,
STK’ların içinde bulundukları zamanı ve zemini

dikkate alarak organizasyon, yönetim, çalışma usulleri ile profesyonel ve gönüllü istihdamı meselelerini yeniden
ele almaları gerekmekte. Zaman
içinde STK’ların hizmet ve fayda
üretme zemini değişmektedir.
Günümüzde “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” gönüllü kuruluşların önündeki en
temel yönetim meselelerinden
birisi olarak durmaktadır. Bu süreç, önemli olduğu kadar, aynı zamanda yönetilmesi zor bir süreç. Sorunu görmezden gelmek, ihmal etmek
veya ertelemek yerine, yüzleşmek ve çözmeye
çalışmak ve yeni zemine hazırlık yapmak gerekiyor.
İslâmî STK’ların kurumsal yapı, faaliyet alanları, ilişkiler, mali kaynaklar ve görünürlülük gibi
alanlar bakımından sosyolojik ve yapısal değişim
geçirdiklerini/geçirmeye devam ettiklerini görmekteyiz. Değişim yönetimi açısından baktığımızda, bu değişimlerin bilinçli bir tercihin sonucu
olup olmadığı hususu çok kritik. Bu değişimlerin
büyük ölçüde pratik tarafından şekillendirildiği
ve değişim sonrasında da bu pratiği meşrulaştıran
zihinsel düzenlemelerin yapıldığına sıkça şahitlik etmekteyiz. İslâmî STK’lar alanında yaşanan
değişimler büyük niceliksel sonuçlar doğurdu
ancak niteliksel sonuçların biraz tartışılması ve
sorgulanması gerekmekte. Çünkü, STK’lar için
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söz konusu olacak değişim, gaye ve değerlerden
beslenen fikri bir çerçevenin yönlendirdiği planlı
bir değişim çabası olmalı. Planlı değişim ile kastedilen, bilinçli bir tercihin sonucu ve bir modele
dayanan değişim süreci. Bu bağlamda bu yazıda
STK’ların değişim sürecini yönetme ve kurumsal
yönetim çerçevesinde neler yapmaları gerektiği
genel hatlarıyla ortaya konulmaktadır.

STK’larda Kurumsallaşma Ne Demektir?

kurum kültürünün dönüştürülmesi gibi sosyal
yönü de öne çıkan bir durum arz etmektedir. Bu
yüzden mevcut STK’larda kurumsallaşma, kuruluş yıllarından farklı bilgi, deneyim ve beceri gerektirmektedir. Bu yazıda belli bir olgunluk düzeyine ulaşmış STK’ların kurumsallaşması üzerine
odaklanılmaktadır. STK’ların mevcut durumu ve
yönetim kapasitesini dikkate alarak, kurumsallaşma sürecinin etkin bir biçimde oluşturulması ve
yönetilmesi için neler yapılabileceği hususu sonraki bölümlerde detaylandırılmaktadır.

Kamu ve özel sektörde olduğu gibi STK’ların
da kurumsallaşması gereği sıkça dile getirilmekKurumsal Gayenin Yeniden Tanımlanması ve
tedir. Bu bağlamda kurumsallaşmayı bir süreç
Paylaşılması
olarak ele almak ve şu şekilde kısaca özetlemek
Günümüzde STK’ların yönetiminde etkin olan
mümkündür. Kurumsallaşkuşak, kurucu ve yönetici
ma sürecinde öncelikle belli
gibi görevler yürütürken bir
bir gaye ile yola çıkmak ve
neslin kendi içinde yaşayabibir değerler setine sahip olleceği en yoğun değişimlerle
Günümüzde STK’ların yönetimak gerekiyor. Daha sonra
karşı karşıya kaldı. Bu kuşak
minde etkin olan kuşak, kurufaaliyet gösterilecek zemin
bugün yaşadıkları olaylar ve
(politik, ekonomik, sosyal
cu ve yönetici gibi görevler
deneyimler sonucunda ekove teknolojik çevre) analiz
yürütürken bir neslin kendi
nomik gelişme, refah, iktidar,
edilir. Sonra gayenin gerçekiçinde yaşayabileceği en
iş dünyası, meslek sahibi olleşmesi için odaklanılacak
yoğun değişimlerle karşı karmak gibi hayatla ilgili önemli
stratejik alanlar ve faaliyet
şıya kaldı. Bu kuşak bugün
alanlar hakkında 20-25 yıl
konuları belirlenir. Peşinden
öncesine göre daha farklı bir
yaşadıkları olaylar ve denefaaliyetlerin
gerçekleşmesi
bakışa sahipler. Yaşanılan deyimler sonucunda ekonomik
için uygun bir organizasyon
neyimler bu kişileri, hayatın
gelişme, refah, iktidar, iş
yapısı ve işleyişi tesis edilir.
gayesi, insan, sivillik, kamu,
dünyası, meslek sahibi olmak
Organizasyonun ihtiyaçlarıncemaat, birey gibi pek çok
gibi hayatla ilgili önemli
dan yola çıkarak yönetim ve
konuda yeniden düşünmeye
alanlar hakkında 20-25 yıl
diğer kadrolar oluşturulur.
zorlamakta. Bu kuşağın bu
öncesine göre daha farklı bir
Yine faaliyetlerin devamı için
deneyimler ve sorgulamalarbakışa sahipler.
gerekli finansal kaynakların
dan sonra zihni berraklığa
temini ve devamlılığı sağlakavuşması ve STK’lar için yenır. Buraya kadar sıralanan ögeler kurum olmaniden anlamlı ve anlaşılır bir kurumsal gaye ortaya
nın teknik yönlerine karşılık gelmektedir. Bunun
koymalarına ihtiyaç var. Sivil toplum alanında göyanında STK’ların genel gönüllülük prensibi ve
nüllülük ruhunun ve heyecanının kaybolmaması
özelde ilgili STK’nın gaye ve değerlerini yansıtan
için gayenin oluşturulması sonrasında, gönüllü
bir kurum kültürü oluşturması gerekir. STK’larda
kuruluşun gayesinin (temel varoluş amacının) yökurumsallaşma derken teknik/yapısal ve sosyal
neticiler, gönüllüler ve profesyoneller tarafından
benimsenmesi ve paylaşılmasını sağlamak da geyönün uyumlu işlediği bir canlı organizmadan
rekmektedir.
bahsediyoruz.
Yukarıda genel hatları verilen kurumsallaşma
İmkân ve Kapasite Analizine Dayalı
süreci yeni kurulan STK’lar ile mevcutlar bakıStratejik Tercihler
mından farklılık gösterecektir. Yukarıdaki çerçeve
Bir STK’nın varoluş gayesinin gerçekleşmesinyeni kurulacaklara kılavuz niteliğindedir. Ancak
de
stratejik
tercihler oldukça kritik ve belirleyicimevcut STK’lar için bu süreç sadece kurumsaldir. Stratejik analize dayalı stratejik tercihler galaşma değil aynı zamanda değişim yönetimi ve
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yeye ulaşmayı sağlayacaktır. Bu yüzden, STK’ların
geleceğe hazırlık ve stratejik tercihler sırasında
sahip olduğu kaynak, kabiliyet, kısıt ve kapasitelerini doğru analiz etmeleri hayati öneme sahiptir.
İçinde bulunulan çevre, zaman ve zemini doğru
okuma ve analiz etme stratejik yönetimin olmazsa olmazları arasındadır. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmak, çevredeki imkân ve tehditleri
doğru okumak stratejik analizin temelidir.

30

Stratejik Tercihlerle Uyumlu Kurumsal Yapılar Oluşturmak
STK’ların stratejik tercihlerle uyumlu, faaliyet
alanına ve ölçeğe uygun, etkin işleyen bir organizasyon yapısı oluşturmaları gerekmektedir. Günümüzde STK’ların gayelerinin hayata geçirilmesine aracılık edecek doğru ve işlevsel kurumlar
oluşturma ve/veya var olanların kapasitelerini geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile
stratejik amaçlarla uyumlu, kurumsal ve yönetsel
sürekliliğe katkı sağlayan ve yönetimi devredilebilir bir niteliğe sahip kurumsal yapıların oluşturulması gerekmekte.
Kurumsal yapıları ele alırken STK’ların kamu
kurumları ve özel sektör şirketlerinden farklı olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir organizasyon olarak STK’ların kamu kurumları ve özel
şirketlerle benzerlikleri olmakla beraber, kendilerine has yapılar olduklarını unutmamak lazım.
STK’lar için oluşturulacak kurumsal yapılar ahlaki değerlere uygun, etkin, adil, şeffaf ve güvenilir
bir yönetim sisteminin ve daha verimli çalışabilen
kurumsal yapıların oluşmasını sağlamalıdır.

STK’ların yeni perspektiflere ve projeksiyonlara ihtiyacı var. Stratejik bir yaklaşım geliştirme ve yeniden yapılanma ihtiyacı açık. STK’ların “kurumsal
kapasiteleri” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini artırmaları” öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. STK’larda gönüllük ruhunu kaybetmeden daha organize, verimli ve
sürekliliği sağlamaya yaracak sistemlerin oluşturulması gerekmektedir.

Kurumsal Yönetim Anlayışına Sahip Yönetim
ve Liderlik
Kurumsal yapıların değer üretmesini sağlamak
için, yönetici kompozisyonu ve liderlik konusu
önemlidir. Yönetim ve liderlik ya kurumların önünü açmakta ya da kurumlar için darboğaz oluşturmakta. STK’larda etkin bir yönetim ve liderlik
için, yönetim kurulları, komisyonlar ve yönetim
kadrolarında uyum ve farklılığı nasıl dengeleyeceğiz? sorusu günümüzün en hayati yönetim sorularından birisidir. Bu bağlamda ikinci bir konu
ise yönetim süreçlerinde baskın lider mi, kolektif
akıl mı, tercih edilecek sorusu. Artık tek tip ve en
iyi liderlik yaklaşımı yerine, zamanın ve koşulların farklı liderlik tarzları gerektirdiğinin altını çizmekte yarar var. Bu yüzden genel bir formül yerine STK’nın içinde bulunduğu koşullara uygun
tarzın geliştirilmesinde yarar var. Ancak genel bir
yaklaşım olarak kolektif aklı harekete geçiren ve
katılımcılığı sağlayan tarzların STK’larda daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.
STK’larda Gönüllü ve Profesyonel İnsan Kaynakları İstihdamı
STK’larda insan kaynağı istihdamı da önem arz
eden kritik bir konudur. Diğer bir ifade ile nitelikli ve gönüllü insan kaynağının temini, elde tutulması ve geleceğe hazırlanması STK’ların karşı karşıya kaldığı temel yönetim meselelerindendir. Gönüllü bulmak ve gönüllüleri etkin yönetmek, gönüllü çalışma ile profesyonelliği dengeleyebilmek,
çalışma ortamı ve özlük haklarıyla ilgili iyileşme
yapmak gerekmektedir. Bu bağlamda gençleri anlamak ve gönüllü kuruluşlara katılımını artıracak
istek ve motivasyonu sağlamak konusunda yeni
yaklaşım ve çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulamakta yarar var. Yine STK’larda gönüllülük meselesi yasal yön, katkı, katılım, motivasyon, kurumsal çalışma gibi açılardan ele alınmayı beklemektedir.
Sürdürülebilir Mali Kaynaklar Oluşturmak
STK’ların faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve
sürekliliği sağlaması için mali kaynaklara ihtiyacı bulunmakta. Mali kaynaklar meselesi, kaynak
bulmak ve geliştirmek, mali kaynakların yönetiminde iyileşme, iş ve işlemlerde şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilir sistemler oluşturmak gibi
sistematik çalışmalar yapmayı gerektirmektedir.
STK’ların büyük ölçüde hayırseverlerin yardımları
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ile faaliyetlerini gerçekleştirdikleri bir vakıa. Hayır faaliyetlerinde reklam yapmama ve gösterişten
kaçınma hassasiyeti yanında, işlemlerde yanlış,
ihmal ve hataların olmaması için şeffaf ve hesap
verebilen sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç var.

STK’larda Değişim Yönetimi ve Kurumsallaşma İhtiyacı
STK’lar için yönetim süreci bakımından yapılacak temel işleri ortaya koyduktan sonra, bu işlerin yapılış biçiminde farklılıkların olması gerekmektedir. STK’lar sayı, faaliyet alanı ve büyüklük
bakımından çeşitlenmekte, sorunları da bu çerçevede farklılaşmaktadır. Bu yüzden Değişim yönetimi ve kurumsallaşma bakımından STK’lar için
genel geçer ve tek tip çözümlerden bahsetmek oldukça zor görünmektedir. Küçük ve/veya büyüme
aşamasında olan bir STK ile büyük ve/veya uluslararası faaliyet gösteren STK’ların ortak sorunları
kadar farklılaşan sorunları da bulunmaktadır.
STK’ların Kuruluş Aşamasında Yönetim ve
Kurumsallaşma
Küçük ve/veya yeni kurulma aşamasında olan
STK’ların öncelikli sorunları arasında organizasyonel yapının oluşturulması, insan kaynakları ve
mali kaynaklar bakımından yetersizlik dikkat çekmekte. Bu tür kuruluşlarda kurucu ve/veya kurucu ekip bunların tümünü üstlenmektedir. Başlangıçta kurucu kişi ya da kurucu ekibin yüksek çaba
ve gayreti gerekirken, zamanla bu yükün diğer kişilere ve birimlere dağıtılması gerekmektedir. Maalesef bu geçiş sürecini yönetmekte ve yetki devretme konusunda sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Bu sorunun iki yönlü olumsuz etkisinden bahsedebiliriz. Birincisi, STK’nın yükü az sayıda kişinin
üzerine kalmakta (hatta tek kişi bile denilebilir),
kolektif çaba yerine kişilere bağımlılık artmakta
ve performans düşmektedir. İkinci sorun ise, tek
kişi ya da bir kaç kişinin öne çıktığı yapılarda katılım sorunu öne çıkmakta ve diğer kişiler yavaş
yavaş süreçten kopmakta ve işlevsiz kalmaktadır.
Böyle bir durumda sorunun kaynağının çoğu zaman yanlış yerlerde arandığı görülmektedir. Burada temel konu, kurucu ya da kurucuların hem
yapısal olarak hem de yönetim tarzı olarak diğer
profesyonel ve gönüllüleri sürece katabilmesidir.
Bu sorunun temelinde STK’yı bir “kurum” olarak
yönetme beceri ve deneyimi eksikliği olduğu söylenebilir. Bu yüzden STK’ların büyüme sürecinde

kurucuların paylaşma, yetki devri ve katılımcılığı
sağlayabilme becerileri kritik öneme sahiptir.
STK’ların Büyüme ve Olgunluk Döneminde
Yönetim ve Kurumsallaşma
Görece olarak daha büyük ölçeğe ulaşmış
STK’ların kurum olarak zamanla belli gelenekleri oluşmaktadır. Bu gelenekler hem avantaj hem
de kısıt olabilmektedir. Ölçeği büyük STK’ların
insan kaynağı ve mali kaynaklara ulaşma konusunda küçük STK’lara göre daha avantajlı olduklarını söyleyebiliriz. Ancak günümüzde büyük
STK’ları bekleyen başka sorunlar bulunmaktadır.
Bunları bekleyen en önemli meydan okuma, niceliksel büyüme ve genişlemeyi niteliksel büyüme ve genişlemeye doğru dönüştürme meselesidir. Bu açıdan konuyu ele aldığımızda, ölçeği büyük STK’ların gayelerine odaklanma, gayelerini
tüm profesyonel ve gönüllü çalışanlarıyla paylaşabilme, yeni zemine göre stratejik tercihlerde bulunma, etkin işleyen bir organizasyon yapısı oluşturma, nitelikli profesyonel ve gönüllü istihdamı
yapabilme ve süreklilik gösteren finansal kaynakları bulma gibi ihtiyaçları öne çıkmakta. Bu ölçekteki kuruluşların tüm bunları gönüllülük ruhunu
kaybetmeden, etkin işleyen bir kurumsal yapı ve
kurum kültürü oluşturarak yapmaları gerekiyor.
Kurumların ölçeği ve yaşı büyüdükçe, değişimle ilgili sorunları algılamak ve bunlarla yüzleşmek kolay olmamakta. Çünkü kurumlar belli
bir büyüklüğe ulaştığı zaman kurum körlüğü ve
kurum içi dengeler öne çıkabilmekte. Bu yüzden problemleri algılayamamak, ertelemek ya da
yüzleşmekten kaçınmak STK’ları bekleyen tehlikeler arasındadır. Sorun görülüyorsa ve sorun
konuşuluyorsa çözüm imkânının yolu da açılmış
demektir. Büyük STK’lar hem içinde bulunduğumuz şartların değişmesi, hem de bulundukları
yaş itibariyle yapısal, yönetsel ve kurum kültürü
bakımından değişim ihtiyacı içindeler. Temel değerleri ve gayelerini göz ardı etmeden bu değişimi
gerçekleştirmek gerekmekte. Burada bir hususun
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altını çizmekte yarar var: Sorunları el yordamıyla
çözmek yerine, kurumların büyümesi ve değişimi
hakkında sistematik bilgi ve deneyimden yararlanmak yolu tercih edilmeli.

SİVİL TOPLUMUN SORUNLARI

STK’ları Birer Kurum Olarak Ele Almak ve
Kurumsal Yönetim
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Yukarıda sıraladığımız sorunların çözümünde
STK’ları birer “kurum” olarak ele almak gerekiyor.
Kurum olma sürecinin on yıllar aldığını görüyoruz. Bu yüzden kurum olmanın bir yönü zamanla
ilgili. Kurum olmanın ikinci bir yönü ise, kurum
demek biraz formalleşme, durağanlaşma ve katılaşma demek. Yani kurumun yaşı ilerledikçe biraz
da durağanlaşmaya başlar. Kurumların sürekliliği
için buna ihtiyaç da vardır. Burada dikkat edilmesi gereken kritik husus şudur: Kurumlar iyi yönetilemezse, ya da vakti geldiği zaman gerekli dönüşümler yapılamazsa kolaylaştırıcı olmak yerine
kısıtlayıcı olmaya başlar, yönetici ve çalışanların
hareket alanını daraltır, hatta teslim alır. Yine kurumların ve kurum kültürünün oluşumunda kurucuların rolü çok belirleyicidir. Var olan kültürü
dönüştürmek yeni kültür inşasından daha zor.
Bu yüzden kurucuların nasıl bir yapı ve kültür
oluşturdukları/oluşturmak istedikleri konusunda
hassas ve sorumlu davranmaları gerekir. Söz konusu STK’lar ise daha organize olmaya çalışırken
gönüllüğü kaybetmeyecek bir organizasyon yapı
ve kültürüne ihtiyaç var. Bunun tamamlayıcı bir
unsuru olarak STK yöneticilerinin bu yapı ve kültürün üzerinde kolektif aklı (buna kurumsal mantık da diyebiliriz) ve katılımcılığı öne çıkaran bir
yönetim tarzı uygulamaları gerekir. İyi kurumlar
güçlü insanları gereksiz kılmaz. Aksine daha çok
hizmet ve faaliyet üretmeye aracılık eder.
Güçlü kişilik/liderlik ile kurumsal yönetim
birlikte götürülmesi kolay olmayan bir gerilim
alanı oluşturur. Bu gerilimde kurumsal yapı fazla
baskın olursa fazla katılaşma ve hantallaşma riski
ortaya çıkar. Bu gerilimde güçlü liderlik fazla baskın olursa bu sefer de kolektif katkı ve süreklilik
sorunuyla karşılaşılır. Bu sorunların farkında olarak, koşullar gerektirdiği zaman bazen güçlü liderlik, bazen de kurumsal yapı öne çıkabilir. Günümüzde genelde kurumların, özelde STK’ların
bu gerilimi yönetilebilir düzeyde tutmalarının çok
kıymetli bir yaklaşım ve beceri olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Bu gerilimi yönetebilmek
STK’ları değer üreten kurumlar haline getirecektir.

Artık tek tip ve en iyi liderlik yaklaşımı yerine, zamanın ve koşulların farklı liderlik tarzları gerektirdiğinin altını
çizmekte yarar var. Bu yüzden genel bir
formül yerine STK’nın içinde bulunduğu koşullara uygun tarzın geliştirilmesinde yarar var. Ancak genel bir yaklaşım olarak kolektif aklı harekete geçiren ve katılımcılığı sağlayan tarzların
STK’larda daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.
STK’lar için oluşturulacak kurumsal yapılar
ahlaki değerlere uygun, etkin, adil, şeffaf ve güvenilir bir yönetim sisteminin ve daha verimli çalışabilen kurumsal yapıların oluşmasını sağlamalıdır.
Kurumsal yönetim anlayışı hem yapısal olarak
hem de yönetim yaklaşımı olarak adil, sorumlu,
şeffaf ve hesap veren bir STK’nın oluşmasını sağlayacak katkı sağlamaktadır. Bu noktada gönüllülük
ve kurumsallaşma dengesi gözetilirse STK’lar organize, verimli ve sürekli bir şekilde faaliyetlerine
devam edecektir.

Sonuç
Sonuç olarak bugün STK’ların geldiği nokta,
içinde bulunduğumuz şartlar ve geleceğe yönelik
trendler dikkate alındığı zaman STK’ların yeni
perspektiflere ve projeksiyonlara ihtiyacı var. Stratejik bir yaklaşım geliştirme ve yeniden yapılanma
ihtiyacı açık. STK’ların “kurumsal kapasiteleri”
ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini artırmaları” öncelikle ele
alınması gereken konuların başında gelmektedir.
STK’larda gönüllük ruhunu kaybetmeden daha
organize, verimli ve sürekliliği sağlamaya yaracak
sistemlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda stratejik yönetim anlayışının geliştirilmesi,
uygun kurumsal yapı ve işleyişin oluşturulması,
yönetim ve denetim sistemlerinin kurulması, profesyonel ve gönüllü istihdamına uygun çalışma
ortamlarının oluşturulması, sürdürülebilir mali
kaynakları temin yöntemleri bulunması önemlidir. Bu bağlamda, gönüllü kuruluşların faaliyetlerini yürütürken gönüllülüğü kaybetmeden daha
organize, sistemli ve verimli çalışmaları gereği oldukça açıktır.
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STK’ların Aslî Görevleri ve İlişkileri
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim
Akademisi (KYA) için İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden
Doç. Dr. Lütfi Sunar “Türkiye’de İslâmî STK’ların Kurumsal Yapı ve
Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı bir araştırma raporu hazırladı. Rapor, Sivil
toplum kavramını, İslâmî STK’ların Cumhuriyet dönemindeki dinamiklerini,
dönüşüm süreçlerini çok yönlü bir şekilde irdeliyor. İslâmî STK’ların üyelik
ve gönüllülük yapılarından mali yapılarına, insan kaynaklarından kadınların
artan etkinliğine, siyasetle ilişkilerinden gençler için bir çekim merkezi
olup olmamalarına kadar birçok değişim dinamiğinin masaya yatırıldığı
raporda uluslararası faaliyetler alanındaki dönüşüm de ele alınıyor. Lütfi
Sunar’la sivil toplumu, STK’ların dönüşümünü konuştuk. (Asım Öz)

Lütfi SUNAR
“İslâmî Sivil Toplum Kurumlarının”, kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimine odaklanan
bir rapor hazırladınız. Öncelikle şunu sormak
istiyorum: Türkiye’de öteden beri devam eden Sivil Toplum tartışmalarının teorik serencamından
geriye ne kaldı?
Türkiye’de sivil toplum tartışmaları ciddi bir
biçimde Osmanlı toplum modeline dair meselelerle iç içe geçmiş vaziyettedir. Bu tartışmalar, Batı
dışı toplumların yapısına dair oluşturulmuş olan
şarkiyatçı bakış açısından beslenmektedir. Özellikle aydınlanma döneminden beri oluşturulagelen Batı dışı toplumların despotik olduğu şeklindeki bakış açısı Türkiye’de toplum tartışmalarına
egemen bir söylemdir. Bu iddianın iki versiyonu
olan Marksist Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) teorisi ile Weberyen Patrimonyalizm anlayışının
beslendikleri ana fikir batı dışı toplumlarda despotik iktidar ile halk arasında bir ara tabakanın
(sivil toplumun) olmadığı şeklindeki varsayımdır.
Böylece bu toplumsal modelin bir modernleşme
ve demokratikleşme üretemeyeceği de düşünülmektedir. Zira demokrasinin var olabilmesi için
bağımsız bir sivil toplumun olması gerektiği öngörülmektedir. Zaman zaman sorgulansa da Osmanlı toplumunda sivil bir unsurun olmadığı
şeklindeki anlayış gittikçe Türkiye’de egemen olmuştur.

Orta Sınıfın Zayıflığından Yeni Orta Sınıfa
Bu çerçevede Kemal Karpat’ın dikkat çektiği
orta sınıf meselesi var ayrıca. Bunu son yıllarda gündeme gelen yeni orta sınıf tartışmalarıyla
birlikte ele aldığımızda neler söylenebilir?
Kemal Karpat Osmanlı tarihinde sivil toplum
tartışmalarına katkı yapan önemli isimlerden birisidir. Ona göre, Osmanlı toplum yapısındaki dinamizm eksikliğinin en önemli sebebi sosyal yapıda iyi konumlandırılmış bir orta sınıfın eksik oluşudur. Karpat, bütün Osmanlı tarihinde Müslüman tüccar ya da zanaatkârların yüksek görevlere getirilmediğini belirtir. Benzer şekilde bir orta
sınıf adayı olan ayanlar da merkezî bürokrasi tarafından bastırılmıştır. Ayanların bıraktığı boşluk
güçlü bir iktisadî temele sahip olmasa da küçük
tüccar ve esnaf tarafından doldurulmuştur. Bu sınıf Karpat’a göre, kapitalizme açılışı engellese de
bu yeni orta sınıf 19. yüzyılda yaşanan toplumsal değişimlerde önemli roller oynamıştır. Nihayetinde bu orta sınıf milliyetçi seküler bir karakter
kazanarak modern Türkiye’yi kuran sosyo-politik
zemini oluşturmuştur.
Karpat’ın analizi güçlü bir orta sınıfın oluşamaması üzerine temellenmektedir. Buna göre eğer
18. yüzyılda güçlü bir orta sınıf oluşmasına müsaade edilseydi Avrupa’yı andıran bir demokrasi-
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nin oluşumu da daha kolay olacaktı. Ancak modernleşme sürecinde ekonomik kaynakların devlet tarafından kontrolü tarafından belirlenecek bir
biçimde sürekli devlete bağlı ve bağımlı bir girişimcilikle şekillenen zayıf bir orta sınıf oluşmuştur. Dolayısıyla da bu zayıf orta sınıf bir sivil toplumun oluşumunu besleyememiştir. Karpat, 1950
sonrasında nüvelenen ve 1980 sonrasında gittikçe gelişen yeni orta sınıfın sivil toplumun gelişimi için bir imkân oluşturduğunu düşünmektedir.
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Gerek raporunuzda gerekse başka mecralarda sıklıkla mesele Osmanlı mirasıyla ilişkili
olarak analiz ediliyor. Teorik tartışmaları özetlerken Osmanlı sivil toplumunun özel yapısına
vurgu dikkat çektiğiniz fark ediliyor. Bunu biraz
açar mısınız?
Bir kez daha söylemek gerekirse sivil toplumu
ele alan yaklaşımlar Osmanlı’da devlet ile toplumun birbirinden kopuk olduğu şeklindeki şark
despotizmi tezleri üzerine kuruludur. Dahası Batılı toplumsal yapı ve ilişkileri Osmanlı’da aramak gibi bir durumun sonucu olarak bir yokluklar sosyolojisi kurmuşlardır. Hâlbuki Osmanlı toplum modelinde, Batılı muadillerine benzemeyen başka bir siyasi düşünce ile yoğrulmuş bir
devlet-toplum ilişkisi mevcuttur ve bunu anlayıp çözümlemek, sivil toplum sorunsalına aydınlanmacı şark despotizmi ve Weberyen patrimonyalizm tezlerinin ötesinde yeni bir biçim vermek
için gereklidir.

Modernleşme ve Merkezîleşme
Osmanlı siyasal modelinde, merkez ile çevreyi
birbirine bağlayan ana mekanizma adalettir. Buradaki adalet fikri, toplumsal yapıda uzun vadeli bir
denge anlamına gelmektedir. Bu dengenin oluşması için iki ana bileşen mevcuttur: Bunlardan ilki
siyasal gücün belirli ellerde toplanmasını engelleyen aşağıdan yukarıya yükselmeyi temsil ve teşkil eden toplumsal hareketlilik; ikincisi de zenginliğin belirli ellerde toplanmasını engelleyen yeniden dağıtım mekanizmasıdır. Toplumsal hareketlilik temelde devlete adam yetiştiren özerk sivil
eğitim kurumları olan medreseler eliyle gerçekleştirilirken; yeniden dağıtım da toplumsal sorunları gideren ve faydaları çoğaltan özerk sivil vakıf
müessesesi çerçevesinde sağlanmaktadır. Bu ikisi
birbirini besleyen bir çerçeveye sahiptir. Böylece

aslında Osmanlı modeli kendi siyasal denge modelini bu iki sivil unsurun işlemesi üzerine kurmuştur. En yoksulların bile kabiliyet ve çalışmalarına göre siyasal ve iktisadî hiyerarşide en yukarıya çıkmalarını temin eden sistem aynı zamanda üretilen refahı, topluma dağıtmakta ve belirli
sürelerle yeniden paylaşmaktadır. Böylece devlet
dışı sivil yapılar Osmanlı toplum modelinin ayrılmaz bir parçasına dönüşmüştür.
Osmanlı siyasal modelinde merkez ile çevreyi
birbirinden kopuşu modernleşme döneminde yaşanan merkezîleşme ile gerçekleşmiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru Batılı merkezî bürokratik ulus
devletler ve onların merkezî orduları ile karşılaştığında Osmanlı Devleti kendi sisteminin bu devasa güç-makinaları karşısında dayanamayacağını
da erken bir biçimde fark etmiştir. Akabinde 19.
yüzyıldan itibaren hızlı bir modernleşme ve merkezileşme gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm hattında
klasik Osmanlı sivil unsurları tasfiye edilmiş ve
yerini dolduracak modern burjuva orta sınıfı da
bir türlü teşkil edememiştir. Zira modernleşme ile
merkezîleşme gerçekleşirken onu dengeleyecek
demokratik kurumlar tam olarak ortaya çıkmamıştır. O sebeple modern Türkiye’nin tarihi zayıf
sivil toplum ile güçlü devletin varlık tezahürleri
ile doludur. Ancak bunun temel sebebi klasik Osmanlı sosyo-politik modeli olmaktan ziyade modernleşme politikalarıdır. Bu bağlamda Osmanlı
tarihinin Weberci patrimonyalizm fikri çerçevesinde klasik şark despotizmi tezleri şeklinde ele
alınması sadece klasik Osmanlı toplum modelinin
değil modernleşme sürecinin de doğru bir biçimde anlaşılmasını engellemiştir.

Umran • Nisan 2018

STK’LARIN ASLÎ GÖREVLERİ VE İLİŞKİLERİ

İslâmî STK Tanımının Mahiyeti ve Muhafazakârlık

dığınız “milliyetçi” kurumlarla “İslâmî” olanlar
arasındaki ayrımların günden güne kaybolduğuTeorik meselelerinin de özet bir şekilde yer
nu yahut belirsizleştiğini söyleyebilir miyiz?
aldığı raporunuzda sivil toplum alanında yaşaİslâmî STK’ları kendisine en yakın kategoriyi
nan değişime odaklı olarak meseleyi çerçevelioluşturan muhafazakâr STK’lardan ayırmak zoryorsunuz. Ne var ki ilgili kurumları adlandırırdur. Zira her ikisinde de zaman zaman çok temel
ken “İslâmî” adlandırmasını tercih etmeniz “sokonularda İslâmî referanslar karşımıza çıkmakrunlu” değil mi? En azından dönüşüm sürecini
tadır. Ancak İslâmî STK’larda bu referanslar teifade eden daha başka bir adlandırma yapılamaz
mel gaye ile ilişkili iken muhafazakâr STK’larda
mıydı?
bu referanslar daha çok süreçler ve faaliyetler ile
Bir kuruluşu ya da organizasyonu ele aldığıilişkilidir. Bir başka tabirle din ile kurulan ilişki
mızda onu İslâmî diye nitelemek gerçekten de
birisinde doğrudan kuruluşun varlığı ile ilişkiliybazı anlama zorlukları oluşturabilir. Ancak başken diğerinde daha çok çalışmaları ile ilişkilidir.
tan şunu belirtmekte fayda var: Son kertede bu
İslâmî STK’lar, değişimci yönleri ile öne çıkarken
tanımlama normatif bir tanımlamadan ziyade
muhafazakâr STK’lar, mevcut sosyal düzeni korubetimleyici bir tanımlama. Yani bu kuruluşlama yönleri ile ortaya çıkarlar. İslâmî STK’lar devrı “İslâmî” diye nitelemek
letle çatışmalı bir tarihe saburalarda yürütülen bütün
hipken; muhafazakâr STK’lar
işlerin ve işlemlerin İslâm’a
genellikle daha fazla devletle
göre uygun olduğu anlamına
Görünen o ki İslâmî STK’ların
temas ve ilişki içerisinde olagelmiyor. Ya da bu tanımlaönemli bir kısmında ciddi
gelmişlerdir.
ma içine girmeyenlerin İslâm
bir muhafazakârlaşma eğiliAslında bu raporun sordışı oldukları anlamını da
mi söz konusu. Bunu faaliyet
duğu temel sorulardan biçıkaramayız. Buna göre bir
risi de İslâmî STK’larda
alanlarının dönüşümünden,
kuruluşu İslâmî yapan onun
muhafazakârlaşma yönünde
kurumsal dil ve söylemin
gayesini ve kendi varlığını
bir değişimin olup olmadıfarklılaşmasından ve devletaçıklarken İslâmî referanslağıydı. Nihayetinde görünen
le ilişkilerin farklılaşmasınra başvurmasıdır. Dolayısıyla
o ki İslâmî STK’ların önemdan kolayca görebiliyoruz.
burada kuruluşun kendisini
li bir kısmında ciddi bir
İslâmî STK’lar gittikçe değitanımlarken başvurduğu remuhafazakârlaşma
eğilimi
şimci yönlerinden ziyade
ferans çerçevesi nitelemenin
söz konusu. Bunu faaliyet
uyuma yaptıkları katkıyla
belirleyici unsuru olarak koalanlarının dönüşümünden,
runmuştur.
öne çıkmaktadırlar.
kurumsal dil ve söylemin
Kavramsal olarak baktığıfarklılaşmasından ve devletle
mızda sorunlu görünen bu niilişkilerin farklılaşmasından kolayca görebiliyoteleme, aslında sosyal gerçekliğe baktığımızda bu
ruz. İslâmî STK’lar gittikçe değişimci yönlerinden
kadar muğlak değildir. Türkiye’nin sosyal gerçekziyade uyuma yaptıkları katkıyla öne çıkmaktaliği bize bu tanımlamayı yapma fırsatı vermektedırlar.
dir. Sivil toplumun belirli bir kesiminin kendisini
İslâmî saiklerle gerekçelendirmesi az rastlanır bir
Kurumsal Yapı ve Faaliyetler
durum değildir. Nitekim araştırmamız kapsamınPeki, ele aldığınız kurumları nasıl seçtiniz?
da görüştüğümüz isimlerin bir kısmı başlangıçta
3 yıl boyunca yürüttüğümüz araştırmada kulkavramsal olarak kendi kuruluşlarının İslâmî STK
lanılan veriler odak grup çalışmaları, yarı yapılanolarak tanımlanmasına karşı çıksa da daha sonra
dırılmış derinlemesine mülakatlar ve doküman
varlık gerekçelerini ve gayelerini İslâmî kavram ve
analizleri yoluyla toplanmıştır. İlk önce araştırma
içerikle sunmuşlardır. Dolayısıyla bu kuruluşlar
temalarını belirlemek üzere biri uzmanlardan bir
İslâmî STK olarak tanımlanabilirler.
diğeri de tecrübeli aktivist ve yöneticilerden oluşan iki grupla ayrı ayrı tarihlerde odak grup topÖte yandan dönüşüm süreçleri dikkate alınlantıları gerçekleştirilmiştir. Bu odak gruplarda
dığında sizin “muhafazakâr” olarak adlandırUmran • Nisan 2018
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katılımcılardan İslâmî STK’lardaki kurumsal yapı
ve faaliyetlerdeki değişimlerle ilgili gözlemlerini
paylaşmaları istenmiştir.
Görüşme yapılacak kişiler kurumlardan hareketle belirlenmiştir. Araştırma kapsamında son
yirmi yıllık değişim incelendiği için kurumsal tarihi 2000’lerden önceye giden STK’lar araştırmaya
dâhil edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle bir kurum
listesi oluşturularak alandan uzman ve tecrübeli
kişilerle müzakere edilerek alternatifli bir görüşme çizelgesi oluşturulmuştur. Bu bağlamda seçilecek STK’ların fikrî bakımdan, faaliyet alanı, çalışma biçimleri açısından çeşitlilik göstermesine özel
önem verilmiştir. Ayrıca İstanbul İslâmî STK’lar
için bir merkez olsa da İstanbul dışında merkezi
bulunan STK’ları da araştırma kapsamına katmaya özel bir önem verilmiştir. Bu bağlamda belirlenen 31 STK’dan 40 isimle görüşülmüştür.
Bu STK’larda görüşülecek kişiler belirlenirken
kurum tarihine vâkıf, hâlen kurumda aktif olan
ve yönetici konumdaki kişilerle görüşülmüştür.
Bu görüşmeler çoğunlukla başkanlar veya eski
başkanlar (genellikle kurucu başkanlar) düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Her bir STK’dan bir isimle
görüşülürken ihtiyaç olması hâlinde büyük kuruluşlardan iki isimle görüşme gerçekleştirilmiştir.
Bu kurumsal isimlere ek olarak çeşitli kurumlarda
farklı zamanlarda aktif olmuş ve İslâmî STK’ların
tarihi ile ilgili gözlemleri ve tecrübeleri olan kişilerle de ayrıca görüşülmüştür. Görüşmelerin tamamı kuruluşların binalarında gerçekleştirilmiş
ve 1,5-2 saat arasında devam etmiştir. Tüm görüşmelerde ses kaydı alınmıştır. Bu kayıtlar öncelik-

Proje eksenli çalışmanın geleneksel ilişkileri yıpratma, STK’ları sosyal sorundan uzaklaştırıp etkinlik eksenli bir yere
dönüştürme, çıktı oluşturmayan ancak
kimlik oluşturucu geleneksel faaliyetleri
ihmal etme ve buna dayalı olarak sosyal zemin kayması ve misyondan uzaklaşma gibi riskleri bünyesinde taşıdığı
görülmektedir. Görüştüğümüz STK’lar
henüz bu sorunları yaşamaya başlayacak düzeyde “projeci” olmadıkları için
bu bağlamda bir farkındalıkları da
bulunmamaktadır.

le metne aktarılmış ve analiz edilerek kullanılmıştır. Bu görüşmelere ek olarak ziyaret edilen kuruluşların web sitelerindeki bilgiler, elde edilen bülten, kurum broşürü, faaliyet raporu ve bültenler
gibi kurumsal dokümanlar analiz edilerek görüşmelerden elde edilen bilgilerle karşılaştırmalı bir
biçimde incelenmiştir.

Karşılıklı Olarak Birbirini Dönüştürme Süreci
Raporunuzda kırılma zamanlarına da değiniyorsunuz. Kurumlardaki dönüşüm sürecinin başlangıç noktası olarak 28 Şubat tarihini bir milat
olarak aldığınız çok bariz. Hâlbuki 1990’ların
başlarından itibaren bir dönüşüm haritası çıkarılsa durum pek farklı olmayabilirdi Bu çerçevede İslâmcıların bir dönem sıklıkla ve eleştirel
olarak ele aldığı kavramlar arasında yer alan
sivil topluma ilişkin rezervlerinin neredeyse tümüyle ortadan kalktığı söylenebilir mi?
Sivil toplumun Cumhuriyet Türkiye’sindeki
macerasını devlet ve toplum arasındaki ilişki çerçevesinde analiz etmek mümkündür. Zira modernleşme süreci bir merkezîleşme eğilimi ile sivil
toplumun bastırılmasını kapsamaktadır. Ancak
gerek modernleşmenin başarısızlığı gerekse ortaya çıkardığı yeni imkânlar, sivil toplum unsurlarının yeni biçimlerde ortaya çıkabilme imkânını
da oluşturmuştur. Bu var oluş ve imkânlar aynı
zamanda devlet ile yahut sistemle girilen uzun
bir karşıtlık ilişkisinin dönüştürücü özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla
Türkiye’de İslâmî sivil toplumun tarihini devlet
ile İslâmî sivil aktörlerin karşılıklı olarak birbirini
dönüştürme süreci olarak okumak gerekir.
Bu çerçevede modern Türkiye’de İslâmî sivil
toplumun oluşumu, gelişimi ve dönüşümünün
dört temel dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Başka
bir deyişle İslâmî sivil toplumun değişim tarihini
dört döneme ayırarak ele almak mümkündür: 1)
Örgütsel olmayan (bireysel) İslâmî sivil gruplar
dönemi (1924-1950), 2) Cemaat merkezli oluşumlar ve temsil mekanizmaları dönemi (195080), 3) İdeolojik ve siyasal dönüşümün zemini
olarak girişimci İslâmî sivil kuruluşlar dönemi
(1980-2000) ve son olarak da 4) Formelleşme ve
odaklaşma dönemi (2000 sonrası). Elbette sosyal
olgularda bu dönemlerin kesin sınırlarla birbirinden ayrıldığını iddia etmek güçtür. Genel eğilimleri seyrettiğimizde yeni bir döneme geçildiğinde
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Yeni tip kurumlardan söz
ediyorsunuz. Bunların bariz
özellikleri nelerdir?
Yeni tip İslâmî STK’lar
1980’lerin sonu ve 1990’ların
başından itibaren ortaya çıkan
kuruluşlardır. Bu kuruluşları
diğerlerinden ayıran en önemli özellik cemaatsel bir zemine
sahip olmamaları veya bununla tanımlanmamalarıdır.

eski dönemin özelliklerinin
de bir süre devam ettiğini,
yani arada her zaman bir geçiş
dönemi olduğunu söylemek
mümkündür. Bu bağlamda
üçüncü dönemden dördüncü
döneme geçişte 28 Şubat olayının oluşturduğu etki ve bu
etkiye yönelik zaman içinde
değişen tepkiler çok merkezi
bir öneme sahiptir. Zira 28 Şubat sonrası gelişen baskıcı siyaset 1990’larda oluşan İslâmî
sivil toplum kuruluşlarını hem
yapısal özelliklerini ve faaliyetlerini hem de toplumla ilişkilerini değiştirmeye zorladı.

Proje Eksenli Çalışmalar Revaçta

Pasif Devrim Kavramsallaştırması Gözden Geçirilmeli
28 Şubat sürecinden devam edelim. Hatırlarsınız vaktiyle bu darbe sonrasında İslâmcıların
bir pasif devrim yaşadıkları bundan dolayı da siyasal alandan geri çekildikleri şeklinde birtakım
değerlendirmeler gündeme gelmişti. Ana hatlarıyla söylersek; siyasal olandan ricatin önemli
aktörleri olarak vakıflar ve dernekler gösterilmişti. Bu konudaki kanaatiniz nedir?
Pasif Devrim kavramsallaştırması ve buna dayalı sosyal-siyasal analiz 2000’lerin başlarındaki
görünüme uysa da sonraki on yılda yeni bir eğilimin ortaya çıkması bu analizi yeniden gözden
geçirmemizi zorunlu hale getirmektedir. Gerçekten de 2000’lerin başında siyasetten kopan (baskı
altında siyasallığını yitiren) İslâmî grupların sivil
alana doğru bir yönelimi söz konusudur. Aynı zamanda mevcut kuruluşların çalışmaları gittikçe
daha formel eğitim, sosyal yardım ve akademik
faaliyetler gibi daha çok etkinlik temelli faaliyetlere doğru yönelmiştir. Böylece bir siyasallığı kaybetme ve “sivilleşme” görünümü ortaya çıkmış ve
bu ciddi bir biçimde tartışılmıştır. Ancak 2010
sonrasında ortaya çıkan yeni süreçlerde İslâmî sivil kuruluşların gittikçe daha fazla siyasallaştıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla siyasallıktan sivilliğe
kaçış tezleri en azından şimdilik tam tersi bir görünüm arz etmektedir. Günümüzdeki yaygın endişe ise sivilliğin kaybı ve aşırı siyasallaşma olarak
gözükmektedir.

Proje eksenli çalışmanın
ekonomik ve sosyal hayatın
temeli haline geldiğini belirtiyorsunuz. Peki, bu çalışma
biçiminin risklerini dikkate alıyor mu görüştüğünüz STK temsilcileri?
Aslında şu anda gerek dışarıdaki fonlara yönelik ilgi gerekse içerideki çıktı odaklı çalışma sistematiğinin gelişimi proje eksenli çalışmaları daha
fazla özendiriyor. STK evreni faaliyetlerin çıktıları ve bilinirliği ekseninde geniş bir rekabeti de
bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla bu bağlamda
avantaj oluşturan proje eksenli çalışmanın revaçta
olması söz konusudur. Ancak bunun geleneksel
ilişkileri yıpratma, STK’ları sosyal sorundan uzaklaştırıp etkinlik eksenli bir yere dönüştürme, çıktı
oluşturmayan ancak kimlik oluşturucu geleneksel
faaliyetleri ihmal etme ve buna dayalı olarak sosyal zemin kayması ve misyondan uzaklaşma gibi
riskleri bünyesinde taşıdığı görülmektedir. Görüştüğümüz STK’lar henüz bu sorunları yaşamaya
başlayacak düzeyde “projeci” olmadıkları için bu
bağlamda bir farkındalıkları da bulunmamaktadır. Ancak bu sorunların çok da uzak olmayan
bir gelecekte ortaya çıkacağı düşünüldüğünde bu
meseleleri konuşmak için geç kalınmaması gerektiği de fark edilecektir.
Türkiye’de İslâmî STK’lar üzerine yapılan
akademik çalışmaların az olması ilginç…
Evet, gerçekten de öyle. İslâmcılığın ve dinî
grupların sık tartışılan konular olmasına nispetle
İslâmî STK’ların çalışılmamış olması konuyla ilgili
bir bilgi birikiminin oluşmamasına neden oluyor.
Bu bağlamda yine de kadın mevzusu başta olmak
üzere tikel meselelerle ilgili veya yardım STK’ları
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Raporunuz STK’ların mali durumu, gelir
kaynakları, hibe ve bağış durumları gibi konulara da temas ediyor. Genel olarak STK’ların yurtdışıyla bağlantısı, küresel sermaye ile devletlerin
fonlarıyla ilişkisi ne düzeyde?
Türkiye’de son yirmi yılda STK’ların uluslararası ilişkileri gittikçe artmaktadır. Benzer şekilde ülkemizdeki faaliyetlere yönelik fon veren küresel kuruluşların da sayısı artmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği, çeşitli ülke vakıf fonları, Birleşmiş Milletler’in çeşitli kuruluşlarının fonları, çeşitli uluslararası proje kuruluşları bu bağlamda ülkemizdeki STK’lara fonlar vermektedir. Bu fonların
toplam büyüklükleri hakkında maalesef bir bilgi sahibi değiliz. Ancak şu kadarını belirtebiliriz:
Türkiye’de bir fon alma kültürü oluşmaktadır. Bildiğiniz üzere bu tür küresel fonlar daima şüpheleri de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde bir dönem Alman Vakıfları ile ilgili yürütülen kamusal
tartışmalar hâlâ zihinlerde canlılığını korumaktadır. Bu anlamda İslâmî STK’ların küresel fonlardan genellikle uzak durdukları görülmektedir.
Tabi bunda bu tür fonların tahsis edildiği alanlarda İslâmî STK’ların genellikle aktif olmaması, bu
fonları getiren ilişki ağlarına dâhil olmaları ve bu
tür çalışmalar için gerekli insan kaynaklarına sahip olmamaları da etkilidir.

Peki, kurumların mali yapıları sağlam mı?
Kurumların mali yapılarına gelince, aslında mevzunun iki boyutu olduğunu görüyoruz.
Görüştüğümüz kuruluşların genellikle gelirleri
geçmişle kıyaslanamayacak derecede artmış durumdadır. Ancak faaliyet çeşitlenmesi, yeni faaliyet türlerinin maliyetleri, genişleyen profesyonel
istihdamı ve artan tanıtım, iletişim ve ofis maliyetleri aynı zamanda giderleri de ciddi bir biçimde
artırmaktadır. Bu anlamda bir kuruluş için denge,
sabit veya geleneksel gelirleri ile temel giderlerini
ve sabit faaliyetlerinin maliyetlerini karşılayabilmesidir. Bu dengenin son zamanlarda bozulmaya
başladığı görülmektedir. Dolayısıyla genişleme ve
büyümenin daha dikkatli bir biçimde ele alınması
gerekmektedir.
Yapılan araştırmaların, Türkiye’de bireysel
bağışçılığın düşüşte olduğunu ortaya koyduğunu
belirtiyorsunuz…
Dünya Bağışçılık Endeksi verilerine göre,
Türkiye’de şahsi bağışlar çok azdır. Bu raporda bir
sivil toplum kuruluşuna nakdi bağış yapma oranı
sadece %12’dir. TÜSEV’in 2006 ve 2016 yıllarında yürüttüğü Türkiye’de Hayırseverlik araştırması
da bireysel bağışçılığın hem az hem de azalma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu rapora göre
STK’lara karşı düşük güven ve STK’lar hakkında
bilgisizlik, bireysel barışçılığı zayıflatan iki ana etkendir.
İslâmî STK’lar hayırseverlik ve dinî dayanışma
duygularından beslenen farklı mali kaynaklara sahiptir. Şartları uygun olan her müslümanın vermesi gereken zekât ve fitre, hayırseverliğin temel
biçimi olan infak ve muhtaçları gözetmek amacına yönelik olan sadaka, İslâmî faaliyetlerin önemli temel mali kaynakları arasındadır. Ayrıca uzun
vakıf geleneği de kalıcı mali imkânların oluşturulmasına zemin hazırlayan bir bağış ortamı hazırlamıştır. Ancak sivil toplumun değişen yapısı bu tür
bağışların İslâmî STK’lar için yeterli olmayacağını
ve yeni bağışçılık örüntülerinin oluşturulması gerektiğini ortaya koyuyor.

Gençler, Siyasileşme ve Gelecek
Gençlerin STK’lara katılımının düşük olduğunu ve bunun Türkiye’nin nüfus yapısıyla çeliştiğini ifade ediyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz?
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Türkiye’de bir fon alma kültürü oluşmaktadır. Bildiğiniz üzere bu tür küresel fonlar
daima şüpheleri de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde bir dönem Alman Vakıfları
ile ilgili yürütülen kamusal tartışmalar hâlâ zihinlerde canlılığını korumaktadır. Bu
anlamda İslâmî STK’ların küresel fonlardan genellikle uzak durdukları görülmektedir.
Tabi bunda bu tür fonların tahsis edildiği alanlarda İslâmî STK’ların genellikle aktif
olmaması, bu fonları getiren ilişki ağlarına dâhil olmaları ve bu tür çalışmalar için
gerekli insan kaynaklarına sahip olmamaları da etkilidir.
İslâmî sivil toplumun yönetici yapısına baktığımızda şöyle bir genel görüntü çıkıyor karşımıza: Orta yaşta, orta sınıfta, orta eğitimli ve
erkek. Bu görünüş cari siyasal iklimin getirdiği
muhafazakârlaşma ile birleştiğinde İslâmî STK’ları
gençler için cazip bir yer haline getirmiyor. Kurumsal yapılar, mekânların tasarımı ve faaliyet biçimleri gençleri içeri çeken bir biçimden ziyade
dışarı iten bir karaktere sahip. Biraz da gençliğin
önemine dair klişe ibarelerle geliştirilmiş soğuk
salon programları artık çekici gelmiyor. Benzer
şekilde geçmişe nostaljik bir özlemle şekillenmiş
hamasi programların da bir karşılığı bulunmuyor.
İslâmî STK’ların basit bir düzeyde de olsa gençliğin özelliklerini, önceliklerini, yeni ilgi alanlarını
bildiğini ve bunu dikkate aldığını zannetmiyorum.
Sivil toplum alanındaki katı ayrışmaların
toplumsal hayatın son on yıldaki siyasi haraketlilikle bağlantıları var muhakkak. “Yandaşlaşma
sendromu”yla kastettiğiniz nedir?
Şurası açık ki son on yılda Türkiye siyasetinde yaşanan dengesizliklere bağlı olarak İslâmî
STK’larda hızlı ve kontrolsüz bir politikleşme süreci yaşandığını görüyoruz. Zira bu politikleşme
görece yine hızlı ve kontrolsüz gerçekleşen bir on
yıllık apolitikleşme sürecinin üzerine geldi. Bu
hızlı geçişlerin şüphesiz bu kuruluşların yapısını
ve faaliyetlerini baştan ayağa sarstı.
28 Şubat’la başlayan süreçte Türkiye’de ciddi
bir politik kutuplaşma süreci yaşanıyor. Bu politik kutuplaşma genel bir sosyal kutuplaşmaya
dönüşmese de toplumsal yaşamda ideolojik hatların zaman zaman daha da kalınlaşıp belirginleştiğini söylemek mümkündür. Özellikle meşru
bir iktidara karşı siyaset dışı müdahaleler gündeme geldiğinde İslâmî STK’lar gittikçe daha sık ve
görünür bir biçimde siyasetin yanında yer almaya

ve açıktan desteklemeye başladılar. İçinde yer aldığımız bu süreçte İslâmî STK’lar her geçen gün
siyasetle daha fazla meşgul olmaya ve bu ilişkilerin getirdiği imkânlardan daha fazla faydalanmaya
başladılar. Böylece hem siyasal ilgilerin yakınlaşması hem genel kutuplaşma havası hem de oluşan imkânların sağladığı faydalar gittikçe İslâmî
STK’ları siyasetin yanına çekmektedir. Bunun aksi
bir eğilimin de seküler STK’lardaki aktivistleşme
eğilimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu konu da ayrıca araştırılmayı hak eden bir konudur.
Toplumsal hayatta ve devlette sivil topluma
yönelik artan bir güvensizliğe dikkat çekiyorsunuz. Son dönemde, değişik kişiler ve çevreler
üzerinde yürütülen tartışmaların muhtemel bir
iktidar değişiminin akabinde STK’ları tekrar
“tehlikeli konuma” döndürebileceği kanaatine
katılır mısınız?
Gerçekten de böyle bir riskten sıklıkla bahsediliyor. Bunun beslediği bir korku ve safları sıklaştırma durumu da var. Elbette kaynakları dağıtan
merci olarak iktidarların değişimi bugün belirli
kuruluşların elde ettikleri kaynaklara erişimlerini
zorlaştıracaktır. Kamu-STK ilişkilerinin hukuki ve
kurumsal bir zemine oturtulmamış olması da bu
anlamda bu korkuya dayanak teşkil etmektedir.
Ancak ben olası bir iktidar değişiminin zannedildiği gibi İslâmî STK’lar için bir yıkım olacağını
düşünmüyorum. Hatta bazı imkânların azalması
belki de bu kuruluşların kendi aslî görevlerine
ve ilişkilerine dönmelerine ve bunları daha fazla
önemsemelerine yol açabilir. Zaten eğer bir kuruluş siyasî değişimlere bu kadar duyarlı ise sivil
olma vasfını da yitirmiş demektir. Ben böyle bir
zaafın henüz söz konusu olmadığı kanaatindeyim.
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Nevzuhur Bir STK Modeli Olarak
Think Tank’ler
Türkiye’deki 15-20 yıllık tecrübeden sonra şu açıklıkla görülebilir ki
bu yapıların düşünce üretmek gibi pek bir kaygısı yoktur. Gittikçe
teknokratlaşan ve çerçevesi daralan üniversitelerin, akademyanın bile
bilgi üretiminde, düşünsel faaliyetler noktasında tartışılması gerekirken
düşünceyi üniversiteler kadar bile merkezine almayan think tankleri
düşünce kuruluşu olarak çevirmek düşünceye ve fikrî ameliyeye büyük
bir haksızlık demektir. Bu da büyük oranda bu yapıların filizlendiği
siyasal ve toplumsal ortamın bilinmemesi ve bu bilinmemezlik
yüzünden sağlıklı karşılaştırmaların yapılamayışından kaynaklanır.

Yunus ŞAHBAZ
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ivil toplum kavramının kendisi
başlı başlına tartışmalı bir kavramdır.
Her şeyden önce genel bir sivil toplum
tanımının
yapılamaması, sivil/siyasal
ayrımının ne ölçüde
ayrıştığı/ayrışabileceği temel tartışma
noktalarından biridir. Yine sivil toplumun doğuşu ve tarihsel süreçte şekillenişi, modern devletin
toplumla ilişkisi ve bürokratik yapısından kaynaklı önem atfedilen konumu da kavramı tartışmalı kılmaktadır.
Şayet sivil toplumu Rousseau’nun yaptığı gibi
insanlık tarihinin ilk dönemleriyle özdeşleştirir ve
“Belirli bir toprak parçasını çitle çeviren ve burası
benimdir diyen” ilk insanı sivil toplumun kurucusu olarak ilan ederseniz esasen kavramın hemen
hiçbir açıklayıcılığı kalmaz. Ya da sivil/siyasal ayrımının kadim zamanlardan beri geçerli bir ayrım
olduğunu kabul edersek modern devletle birlikte
sivil toplumun kazandığı önemi açıklamakta zorluk çekebiliriz. Dolayısıyla şunu söylemek gerekir ki, sivil toplum hem kavramsal olarak hem
de işlevi, temel karakteristik özellikleri itibarıyla

modern dönemlerle
ve özellikle modern
devletle birlikte düşünüldüğünde anlamlı olabilen bir
olgudur.
Sivil’in
karşıtı
olarak konumlandırılan siyasal olan
ve siyaset/devlet biçimi modern öncesi
devlet ve yönetim biçimlerini değil, temelde modern siyasal anlayışını ve modern siyaset/devlet
biçimini ifade eder. Modern devlet ise esasında
Avrupa’nın siyasal, ekonomik ve tarihsel gelişimi
sonucu ortaya çıkan bir modeli ifade ettiğine göre
modern anlamdaki sivil toplum esas olarak Kıta
Avrupası’nın siyasal, toplumsal ve kültürel özelliklerinin bir sonucudur. İlginçtir, hem modern
devleti kutsayan ve aşkınlaştıran hem de modern
devlete karşı sivil toplumun savunuculuğunu yapan isimler çoğunlukla Kıta Avrupası menşeilidir.
Öte yandan, Avrupa dışındaki Amerika’nın ve
Türkiye’nin/Osmanlı’nın tarihsel ve sosyo-politik
sürecinde Avrupaî bir sivil toplum anlayışı görülmez. Bu yüzden de, mesela, Osmanlı’da sivil
toplumun neden gelişmediği/gelişemediği üzerine kocaman bir külliyat bulmak mümkündür.
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Tabi ki, burada olmadığı iddia edilen sivil toplum
den bizzat devlet aygıtının sorunsallaştırılması,
Avrupaî anlamda, burjuvazinin önderliğinde şedin, laiklik ve Kürt meselesi, kimlik tartışmaları
killenen sivil toplumdur. Benzer şekilde Amerika
gibi konular üzerinden devlet dışı alana bir yer
için de Kıta Avrupası modelinde gelişen bir sivil
açma çabası olarak sivil toplumun önemi üzeritoplumdan söz edilemez. Zira Amerika’da devne zengin bir literatür oluşmuştur. Sivil toplum
let bizatihi kuruluşundan itibaren olabildiğince
tartışmalarıyla da bağlantılı olarak, ‘90’larla birsınırlı, farklı siyasal ve toplikte Türkiye’de daha sık
lumsal kesimlerin çıkarlarını
duyulmaya ve tartışılmaya
maksimize edecek şekilde ve
başlayan kavramlardan biri
uzun tartışmalar sonucunde think tankdir. Think tank
da oluşmuştur. Amerika’daTürkçe’ye ‘düşünce kuruluLiteratürdeki genel kabul
ki sivil toplum ya da siyasal
şu’, ‘düşünce üretim merkezi’
şekliyle think tankler kâr
olmayan yapı olabildiğince
gibi farklı şekillerde çevrilamacı gözetmeyen, tarafsız
farklılık arz eden/parçalı ve
mektedir ancak baskın temave bağımsız, kamuoyunu ve
pragmatik çıkar mücadeleleyül ya kavramın orijinaline
kamu politikalarını etkilemerinin rahmi konumundadır.
sadık kalarak think tank şekyi amaçlayan, siyasi yönelimDevlet bu gruplar tarafından
linde ya da Düşünce kuruli araştırmalar ve analizler
kendi çıkarları için yönlenluşu/merkezi karşılığını kulyapan kuruluşlardır. Ancak
dirilmeye çalışılan ve dolalanmak yönündedir. Aslında
şunu kaydetmek gerekir ki,
yısıyla bir başkandan diğer
düşünce merkezi iyi bir çeviri
bu tanım birçok noktası itibaşkana bambaşka politikadeğildir daha doğrusu think
barıyla bir somut gerçekliklar izleyebilen bir aygıta dötank yerine hangi karşılık
ten ziyade teorik kabullere
nüşebilmektedir. Şüphesiz
kullanılırsa kullanılsın kavdayanmaktadır. Zira hemen
Amerika’nın kurumsallığıramın Türkçe’de ifade ettiği
hiçbir think tank kuruluşu
nı ve temel kurumlarındaki
anlam think tankin gerçek
tam anlamıyla tarafsız ve
sürekliliğini göz ardı ediyor
mahiyetini kavramada yeterbağımsız olamamıştır.
değilim; ancak şunu tespit
siz kalacaktır. Zira think tank
etmemiz gerekir ki, devlet
spesifik kültürel süreçlerden
aygıtı farklı baskı gruplarının
husule gelen bir yapı ve anlayışa işaret etmektedir
etkisi ve yönlendirmesi altında kalabilmektedir.
ve en basit anlamıyla sivil toplum kavramsallaşGöreve geleli henüz 1 yıldan fazla bir süre geçmiş
tırmasının bile Türkçe’deki çağrıştırdığı muğlak
olmasına rağmen Trump’ın yaptığı atamalar ve Dıyapı göz önünde tutulduğunda, sivil toplumun
şişleri Bakanı da dahil sansasyonel görevden almadaha özgül bir hali diyebileceğimiz think tankin
lar söz ettiğim mücadele şeklinin en bariz örnekTürkçeleştirilmesi daha problemlidir. Biz de bu
leridir. Brookings Institution’ın 2018 Şubat ayında
metinde kavramın Türkçe’ye yabancılığını da vuryayınladığı ve liberal küresel kriz bağlamında Avgulamak amacıyla Türkçe çevirilerini değil think
rupa-Amerika ilişkilerine yoğunlaşan Normal is
tank kelimesinin kendisini kullanacağız.
Over raporu Trump’ın karşılaştığı muhalefeti ve
yaptığı hamleleri anlamlandırmak açısından bir
Zamansal/Mekânsal ve Karakteristik Boyutlarıyla
perspektif sunabilir. Aşağıda da üzerinde duraThink Tankler
cağım gibi, bir sivil toplum birimi olarak kabul
Başlangıç olarak think tanklerin anavatanının
edilebilecek think tank kurumlarını Amerika’nın
Amerika olduğunu söyleyebiliriz ve dünya çapındevlet-toplum ilişkisini göz önünde tutarak dedaki en mümeyyiz örnekleri de buradadır. Her
ğerlendirmek gerekir.
ne kadar İngiltere’de 1884 yılında kurulan FabiTürkiye’deki sivil toplum tartışmalarının yoan Society gibi kuruluşlar ilk örnekler olarak dile
ğunlaştığı dönem ise 1990’lı yıllardır. Her ne kagetirilse de, bizce bu mümkün değildir zira Fadar Osmanlı toplum yapısı üzerinden yürütülen
bian Society’nin ortaya çıkışı ve faaliyetleri think
tartışmaları esas olarak ‘60’lı yıllara götürmek
tanklerden hayli farklıdır. Amerika’da ise think
mümkünse de, ‘90’lı yıllarda Kemalizm üzerinUmran • Nisan 2018
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tanklerin başlangıcı 1900’lü yılların başına götürülmektedir. 1907 yılında kurulan Russell Sage
Foundation bu alandaki ilk girişim sayılabilir. Yine
Amerika’nın en önemli think tanklerinden Brookings Institution’ın kuruluş tarihi 1916’dır. Ancak
think tanklerin Amerika’da ve zamanla da tüm
dünyada daha etkili olmaya başlaması II. Dünya
Savaşı sonrası döneme rastlar. Özellikle Soğuk Savaş döneminin getirdiği askerî ve istihbarî bilgiye
duyulan ihtiyaçla birlikte bu yapıların etkinliği
artmaya başlamıştır. Dünyadaki 5000 civarında
think tankin neredeyse yarısını bünyesinde bulunduran Amerika’da ’73 Petrol Krizi’yle başlayan
1970’ler ve Soğuk Savaş’ın bitmesinin simgesi olarak Sovyetler’in dağılmasına tekabül eden ‘90’lar
bu kuruşların sayısındaki sıçrama yılları olarak
kaydedilebilir. Bu iki dönem de Amerika’nın global anlamda krizlerle karşılaştığı ve ülke sınırları
dışında daha fazla politika ve vizyon üretmesi gerektiği yıllar olarak dikkat çekmektedir.
Literatürdeki genel kabul şekliyle think tankler kâr amacı gözetmeyen, tarafsız ve bağımsız,
kamuoyunu ve kamu politikalarını etkilemeyi
amaçlayan, siyasi yönelimli araştırmalar ve analizler yapan kuruluşlardır. Ancak şunu kaydetmek
gerekir ki, bu tanım birçok noktası itibarıyla bir
somut gerçeklikten ziyade teorik kabullere dayanmaktadır. Zira hemen hiçbir think tank kuruluşu tam anlamıyla tarafsız ve bağımsız olamamıştır. Ülkenin toplum yapısına, siyasal merkezinin
merkeziyetçi ya da âdem-i merkeziyetçi olmasına
bağlı olarak tarafsız ve bağımsızlık anlayışları ge-

Amerika ve Avrupa’daki devlet formasyonlarının aksine Türkiye’de devlet ve
sivil toplum ya da daha genel anlamda olmak üzere toplum, tam anlamıyla
ayrışmış değildir. Şüphesiz bu Türkiye’de
sivil toplum olmadığı anlamına gelmez;
zira, Lütfi Sunar Hocanın Türkiye’de
İslâmî STK’ların dönüşümünü incelediği raporda bir kez daha gösterdiği gibi
Türk/Osmanlı geleneğindeki sivil toplum anlayışı Batı’daki modellerinden
epeyce farklılık arz eder.

niş bir şekilde yorumlanmaktadır. Ancak özellikle
günümüzde tarafsızlık ve bağımsızlık gibi nitelemeler think tanklerden beklenen hasletler olmanın çok ötesinde kalmıştır. Taraflılık, bir şekilde
politik bir tutum takınmak genel olarak bu kuruluşların en temel karakteristik özelliği olmaktadır.
Buradaki temel mesele üretilen bilginin ve yapılan
yayınların niteliğinin ne olduğu ve kamuoyunda
ne gibi etkiler/sonuçlar doğurabildiğidir. Bu yüzden de think tankleri artık tarafsız birimler yerine, siyasal analizler ve yorumlar yapan, siyasilere
ve bürokratik kadrolara pratik, güncel malumat
sağlayan kuruluşlar olarak değerlendirmek daha
doğru olacaktır.
Think tanklerin tarafsız ve bağımsız olup olmadığıyla yakından bağlantılı olarak karşılaştığı en
büyük problem finansman problemidir. Finansman problemini nispeten çözebilen Amerika’daki
kuruluşların öne çıkmasının en önemli sebebi de
budur. Amerika’da özel sektör içerisindeki yüklü
miktarlardaki ‘bağış’ geleneği bu kuruluşlar için
hayati öneme sahiptir. Zaten Amerika’da akçal yardımlar da dahil olmak üzere, lobi faaliyetleri, başkanlık ve Kongre seçimlerinde yüklü miktarlarda
mali yardımlar olağan karşılanan bir durumdur.
Buradaki temel kriter, nereye ne kadar verildiğinin şeffaf olmasıdır. Bu şeffaflık kriterine bile ne
kadar uyulup uyulmadığı da tartışmalıdır çünkü
Yahudi lobisi gibi güçlü baskı grupları legal bağış
sistemini manipüle edebilmektedir. Yine benzer
şekilde think tankler üzerinde maddi sermaye ve
entelektüel birikim olarak yoğun bir Yahudi nüfuzundan söz etmek gerekir. Ancak Amerika’da bile
RAND Corporation gibi birçok think tank CIA,
Pentagon gibi güvenlik bürokrasisi diyebileceğimiz devlet kurumları tarafından fonlanmaktadır.
Bu da dünya çapında rapor ve analizler yayınlayan bu yapıların bile ne kadar tarafsız kalabildiğini göstermektedir. Öte yandan Amerika dışındaki
think tanklerin finansmanını sağlamakta Amerika’dakiler kadar özel sektörden destek gördüğü
söylenemez. Bu yüzden Amerika dışındaki think
tanklerin devlet desteğine daha çok muhtaç olduğu söylenebilir. Bazıları bu desteği devletle ortak
projeler yürüterek sağlarken Türkiye’deki Dışişleri
Bakanlığı’na bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi
(SAM) gibi bazı düşünce kuruluşları doğrudan bir
kurumun ya da Almanya’daki Hıristiyan Demokrat Birliği’ne bağlı Konrad Adenauer Vakfı gibi ya-
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pılar da bir siyasal partinin çatısı altında faaliyet
göstermektedir. Yine Türkiye’de Bilkent, Koç ve
TOBB Üniversitelerinde görülebileceği
gibi üniversite bünyesinde faaliyet
gösteren think tankler de vardır.
Dünya geneline baktığımız
zaman, think tanklerin temel işlevi belirli alanlarda rapor, analiz,
kitap yayınlamak, araştırmalar yapmak ve siyasal karar alıcılara resmi ya da
yarı-resmî danışmanlık görevlerinde bulunmaktır.
Özellikle Amerika’daki kuruluşları diğerlerinden
ayıran diğer bir husus da bu faaliyet alanıyla ilişkilidir. Amerika’daki birçok think tankin genellikle yoğunlaştığı belirli bir alan vardır. Siyaset,
Dış Politika, Ekonomi, Güvenlik gibi alanlarda
uzmanlaşma söz konusudur. Hatta Dış Politika ve
uluslararası ilişkiler bağlamında Ortadoğu, Uzakdoğu Asya gibi bölgesel meselelere yoğunlaşan
kuruluşlar vardır. Eğitim, seminer programları,
staj imkânları da yine bu yapıların toplumdaki
işlevlerinden bazılarıdır. Amerika başta olmak
üzere yurtdışındaki think tanklerin bir özelliği de
kalıcı kadrolara sahip olması ve bir kariyer imkânı
sunmasıdır. Özellikle buraların doğrudan devlet
bürokrasisine ve önemli özel kuruluşlara kalifiyeli insan yetiştirdiği söylenebilir. Siyasal danışmanlık, müşavirlik gibi nispeten inisiyatife bağlı
diyebileceğimiz kadrolarda bu kuruluşlardan gelen kişilerin değerlendirilmesi daha sık görülen
bir durumdur. Ancak Amerika dışındaki ve ekonomik fonlama noktasında sıkıntı yaşayan think
tankler çalışanlarına kariyer imkânı sunmakta
o kadar başarılı değildir. Buralarda çalışanlar da
daha çok diğer bir işinin yanında (çoğunlukla da
üniversitede öğretim görevlisi olarak) bu kuruluşlarda çalışmaktadır ve bu da yapılan işin niteliğine
yansımaktadır. Uluslararası ve uzun erimli politik
vizyonlar geliştirilememesi bu durumunun en bariz sonucudur.

Türkiye’deki Think Tanklerin Farklılık ve Benzerlikleri
Türkiye’de think tankler esas itibarıyla ‘90’lar
ve 2000’lerden itibaren gelişmeye başlamıştır. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
(ESAM) gibi bazı kuruluşlar kendilerini 1969 gibi
bir tarihle başlatsalar da esas itibariyle “Thinktank mantığının” Türkiye’de 15-20 yıllık bir se-

rüveninden söz etmek gerekir. Dünyadaki trende
uygun olarak Türkiye’de de bu kuruluşlar daha
çok uluslararası ilişkiler alanında yoğunlaşmaktadır. Ancak Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) gibi ekonomik konulara yoğunlaşan kuruluşlar da vardır.
Türkiye’deki think tanklerin temel özelliği
özel sektör tarafından değil devlet tarafından başlatılan girişimler olmasıdır. 1961 yılında Nejat
Eczacıbaşı’nın öncülüğünde kurulan Ekonomik
ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti’nin devamı
olan ve 1994 yılında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’na (TESEV) dönüşen kuruluş
sivil bir inisiyatif gibi görünse de bu da zamanla finansman sorunları yaşamış ve Can Paker’in
başkanlığı döneminde, 2003 yılında George
Soros’un sahibi olduğu Açık Toplum Enstitüsü
tarafından fonlanmıştır. Ford Vakfı ve Soros Vakfı
ya da Açık Toplum Enstitüsü gibi kuruluşlar sadece Türkiye’de değil tüm dünyada think tank
kuruluşlarını fonlamaktadır. Ancak Türkiye’de bu
durum bir think tankin kendi varlığını devam ettirmek için başvurduğu bir yöntem olarak değil
de Türkiye’nin aleyhine bazı politikalara alet olmak olarak yorumlanmaktadır. Açıkçası, komplo
teorilerini bir yana bırakırsak, Açık Toplum Enstitüsü gibi kuruluşların bir misyonu vardır ve bu
misyon çerçevesinde bunca fon dağıtılmaktadır.
Amerika gibi ülkelerle gayet örtüşebilen bu misyonun Türkiye’de bir think tank için olumsuz bir
etiket olarak kodlanmasında çok da anormal bir
durum yoktur. Hatta Soros’un kendi memleketi
olan Macaristan’da bile ülkenin Başbakanı tarafından birtakım ithamlara konu olduğunu da düşünürsek Türkiye’de Soros tarafından fonlanan bir
kuruluş hakkındaki intibaı daha iyi anlayabiliriz.
Dolayısıyla think tanklerin temel problemi olan
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finans sıkıntısı Türkiye’deki kuruluşlarda da fazlasıyla hissedilmektedir.
Finansman sağlama konusunda da Türkiye’deki think tanklerin proje faaliyetleri üzerinden
devletle yakın ilişkileri vardır. Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Dernekler Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar
ortak proje faaliyeti yürütülen başlıca devlet organlarıdır. Bu proje faaliyetleri zaten özerk olma
noktasında problemleri olan Türkiye’deki bu kuruluşları devlete daha da bağımlı hale getirmektedir. Ancak devletle kurulan bağımlılık-özerklik
ilişkisi salt finansman sıkıntılarıyla açıklanamaz;
şüphesiz bu durum Türkiye’nin toplumsal ve siyasal kültürü, devlet-sivil toplum ilişkisiyle doğrudan bağlantılıdır.
Amerika ve Avrupa’daki devlet formasyonlarının aksine Türkiye’de devlet ve sivil toplum
ya da daha genel anlamda olmak üzere toplum,
tam anlamıyla ayrışmış değildir. Şüphesiz bu
Türkiye’de sivil toplum olmadığı anlamına gelmez; zira, Lütfi Sunar Hocanın Türkiye’de İslâmî
STK’ların dönüşümünü incelediği raporda bir kez
daha gösterdiği gibi Türk/Osmanlı geleneğindeki sivil toplum anlayışı Batı’daki modellerinden
epeyce farklılık arz eder. Özellikle tarikatların ve
sivil eğitim kurumları olan medreseler ve vakıfların Osmanlı toplumunda oynadığı rol özgül bir
örnek sunmasının yanında Avrupaî anlamdaki sivil toplum kavramsallaştırmasından da farklılığı
ifade eder. Dolayısıyla devlete karşı/t bir sivil alan
konumlandırması Türk/Osmanlı siyasal tecrübesi
için açıklayıcı değildir ve dahası aralarında organik diyebileceğimiz ve birbirini tamamlayan dayanışmacı bir ilişki vardır. Avrupa ve Amerika’daki
gibi devlet-sivil toplum karşıtlığının olmadığı bir
toplumsal gelenekte devleti yönlendirecek, kamuoyunu ve kamu politikalarını etkileyecek güç ve
donanımda ‘sivil’ oluşumların vücuda gelmesi çok
da mümkün olmamaktadır. Bu yüzden düşünce
kuruluşları başta olmak üzere, çoğu sivil teşebbüs
bir şekilde devletle münasebete geçmek sorunda
kalmıştır. Kendisini nispeten devletten azade kılan İslâmî STK’lar da gittikçe devletle bütünleşmeye ve özellikle finansman kaygılarından dolayı
proje çalışmaları vesilesiyle devletle daha organik
bir ilişki biçimine doğru evrilmektedir. Ayrıca Türkiye’deki hayırseverlik anlayışının think tankler

gibi bu tür soyut girişimlerden ziyade daha somut
cami, vakıf, Kur’an kursu gibi merkezler etrafında toplanması da Türkiye’nin kültürel yapısından
kaynaklanan farklılıklardan biridir. Yine bu farklılığın bir sonucu olarak Türkiye’deki çoğu think
tank Vakıf olarak örgütlenmiştir. Hemen hepsinin
kısaltmasının sonunda Vakfın V’si vardır. Siyaset,
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) da
ilk yıllarında SETAV kısaltmasını kullanmış ancak
daha sonra SETA’ya dönüştürmüştür. Söz konusu kuruluşlar her ne kadar kendilerini doğrudan
think tank olarak tasvir etse de bu durum ‘Vakıf’
nosyonundan kopamadıklarını göstermektedir.
Hem hayırseverlik anlayışındaki farklılık hem de
sivil/devlet ayrışmasının kendine münhasır yapısı
dolayısıyla think tanklerin finansmanları büyük
oranda devlete bağlı kalmaktadır. Hatta değişen
iktidarla birlikte bazı düşünce kuruluşları öne çıkarken bazıları popülaritesini kaybedilmektedir.
Siyasal kültür açısından ise Türkiye Amerika
gibi ülkelere nazaran daha homojen bir yapı arz
eder. Yaşam tarzı, din-laiklik gibi ikilikler üzerinden bazı ayrışma ve kutuplaşmalar belirgin olsa
da toplumda bu farklı fraksiyonların doğrudan
bir çıkar çatışmasına girmesi gibi bir durumla
karşılaşılmaz. Daha çok her toplumsal ‘mahallenin’ kendi içinde örgütlenmesi söz konusudur ve
bu anlamda kapalı bir yapı arz ederler. Bu yüzden
toplumsal çıkar gruplarını devlet üzerinde doğrudan bir baskı unsurları olarak düşünemeyiz. Bu
da think tank mantığının Türkiye toplumundan
uzak oluşunun sebeplerinden biridir.
Türkiye’deki think tank yapılarının bir özelliği
de, spesifik bir konuya yoğunlaşmak yerine birçok farklı alanı bünyelerinde barındırmalarıdır.
Örneğin ilk kuruluş yıllarında daha çok dış politika ağırlıklı olan bir kuruluş bünyesinde artık
Enerji çalışmalarına bile yer verebilmektedir. Bu
da think tankleri uzun vadede ve belirli bir konu
üzerinde ayrıntılı analizler yapmak, politika önerileri sunmak yerine daha kısa vadeli ve günceli
yorumlamaya dayalı faaliyetlere itmektedir. Türkiye gibi iç ve dış politikanın sabahtan akşama
keskin değişiklikler yaşayabildiği bir ülkede gündeme endeksli faaliyet de bir köşe yazarı ya da
gazeteci değerlendirmelerini çok da geçemeyen
bir üretim faaliyeti anlamına gelmektedir. Yani ekseriya dünyadaki örneklerinde bu kuruluşlar yaşanması muhtemel iç ve dış politik olaylara ilişkin
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NEVZUHUR BİR STK MODELİ OLARAK THINK TANK’LER
Türkiye’deki think tank yapılarının bir özelliği de, spesifik bir konuya yoğunlaşmak
yerine birçok farklı alanı bünyelerinde barındırmalarıdır. Örneğin ilk kuruluş yıllarında daha çok dış politika ağırlıklı olan bir kuruluş bünyesinde artık Enerji çalışmalarına bile yer verebilmektedir. Bu da think tankleri uzun vadede ve belirli bir konu üzerinde ayrıntılı analizler yapmak, politika önerileri sunmak yerine daha kısa vadeli ve
günceli yorumlamaya dayalı faaliyetlere itmektedir.

olası politik senaryolara dair bazı ön değerlendirmeler yaparken Türkiye’de daha çok siyasal süreci
geriden takip eden ve yaşanması muhtemel değil
de yaşanmış ya da yaşanmakta olan olayları değerlendirme şeklinde bir düşünsel üretim olmaktadır. Bu değerlendirmelerin özellikle iç ve dış politikadaki faaliyetle sınırlı olduğunu da belirtmek
gerekir; zira ekonomi, eğitim, Suriyeli mülteciler
gibi alanlarda daha önemli işlere imza atıldığını
teslim etmek gerekir.
Dünyadaki örneklerine paralel olarak,
Türkiye’de think tanklerin önemli işlevlerinden
birisi politik ve bürokratik kurumlara insan kaynağı sağlamasıdır. Hatta bu kuruluşların daha çok
bu yönüyle öne çıktığı ve sıçrama tahtası olarak
kullanılma durumuyla sık sık karşılaşıldığı görülür. Bunda şüphesiz think tanklerin çalışanlarına
bir iş garantisi ve kariyer imkânı sunmaması en
önemli etkendir. Çünkü bu yapıların kendisi de
zaten uzun erimli, sağlam temellere dayanmamakla malûl olduğu için, bu imkânı sunamaması
gayet doğaldır. Bir seçim sonucu ya da bir iktidar
değişikliği Türkiye’deki birçok think tank kuruluşunda keskin kopuşlara sebebiyet verebilir. Bu
yüzden think tankler adına en büyük handikaplardan birisi de istikrarlı bir personel istihdamına
dayanmıyor oluşu ve kuruluşun kendisi de dahil
olmak üzere geleceğini öngörmekte siyasal değişkenlere fazlasıyla bağımlı olmasıdır.

Sonuç Yerine; Her Bahçede Limon Yetişmez
Şunu net olarak söylemek gerekir ki, think
tankler belirli mekanda ve belirli tarihsel koşullar sonucunda ortaya çıkmış yapılardır. Formatları ve ilgi alanları zamanla değişse ve genişlese de
Amerikan toplumunun siyasal ve toplumsal kültürünün doğrudan bir sonucudurlar. Avrupa’da
da önemli think tankler vardır ancak bu yapıların
temel çıkış noktası Amerika’dır ve Amerika’nın

da 1950-60’lardan itibaren gelişen siyasal yapısı
içerisinde önemli bir konuma gelebilmiştir. Türkiye için de think tanklerin kendini hissettirmeye başladığı zaman dilimi ‘90’lara rastlar çünkü
Türkiye’de devlet karşısında bir sivil alan açma
arayışının zirveye çıktığı yıllardır bu dönem. Ancak devlet-toplum ilişkisinin tarihsel yapısını göz
ardı eden ya da bunu değiştirmeye çalışan girişimler 2000’lerin ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır. 2010’ların sonuna geldiğimiz bu
vasatta ise devlet tekrar dinî yorumlama tekeline
bile açıkça sahip olduğunu açıklayabilecek bir konuma evrilebilmiştir.
Son olarak think tankler özelinde kavramsal
tartışmaya dönerek bitirmek istiyorum. Türkçeye yapılan çevirilerden birinin düşünce kuruluşu olduğunu söylemiştim ancak hem dünyadaki
örneklerinden hem de Türkiye’deki 15-20 yıllık
tecrübeden sonra şu açıklıkla görülebilir ki bu yapıların düşünce üretmek gibi pek bir kaygısı yoktur. Gittikçe teknokratlaşan ve çerçevesi daralan
üniversitelerin, akademyanın bile bilgi üretiminde, düşünsel faaliyetler noktasında tartışılması gerekirken düşünceyi üniversiteler kadar bile merkezine almayan think tankleri düşünce kuruluşu
olarak çevirmek düşünceye ve fikrî ameliyeye büyük bir haksızlık demektir. Bu da büyük oranda
bu yapıların filizlendiği siyasal ve toplumsal ortamın bilinmemesi ve bu bilinmemezlik yüzünden
sağlıklı karşılaştırmaların yapılamayışından kaynaklanır. Her bahçede limon yetişmeyeceği gibi
her siyasal ve toplumsal kültürde de think tank
mantalitesinin yaşaması mümkün değildir. Şayet
bu olacaksa, her toplumsal kültürün kendine özgü
unsurlarını gözeterek ve çoğunlukla da bunları bir
malullük unsuru şeklinde bünyesine dahil ederek
olabilir. Nitekim Türkiye’de think tanklerin devletle ilişkisi Türkiye siyasal kültüründeki devletsivil toplum ilişkisinin icbar ettiği bir malullüktür.
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Vakıftan STK’laşmaya
Muhafaza/Kârlığın Hikâyesi
Toplumların taleplerini devlete iletme ve toplumun huzuru ve selameti için adeta devleti
denetleme vazifesi olan STK’lar kendi içinde kitleselleşme ve devletleşme yani mekanizmanın
bir parçası olma paradoksunu barındırır. STK faaliyetleri ve işleriyle meşgul olan İslâmî
oluşumlar; zamanla vakıf ve cemiyetlerin asıl manasını ve misyonunu kaybettiler.

Ahmet DAĞ

1
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990’lu yılların ortalarına kadar vakıf,
cemiyet ve birlik vs.
yapı ve kavramlar çerçevesinde
“uhuvvet,
tesânüd ve kuvvet” inşa
etmeye çalışan İslâmî
kesim, 2000’li yıllarda
meydana getirmiş olduğu yapıları STK (Sivil Toplum Kurumları) olarak
isimlendirmiştir. İslâmî kesim; hem kendisi tarafından hem de başkaları tarafından “muhafazakâr”
olarak isimlendirilirken, bu kesimin yapmış olduğu faaliyetler ise “sivil toplum faaliyetleri” olarak
görülmüştür. Bu isimlendirmelerin hem olumlu
hem de olumsuz tarafları vardır. Bazıları tarafından ifade edildiği gibi bu isimlendirmeler altında
faaliyet yapan dindar kesimler sosyalleşme imkânı
bulurken bazılarının ifade ettiği gibi bu oluşum
ve faaliyetler; İslâmî kesimin sekülerleşmesine
yani dünyevileşmesine yol açmıştır. ‘Sivil toplum’
kavramının İslâmî kesim tarafından benimsenmesinin en büyük nedenleri; modern, cazip, albenili
olması ve “vakıf” veya “tarikat” gibi kavramlara
göre daha çekici olmaları ve onların üzerinde bir
kavram olmasıdır.
“Sivil toplum” kavramının çekici yönünün olması ve modern bir tema içermesi İslâmî kesimlerin bu kavramı benimsemesine yol açmıştır. Bu
cazibenin yanında 28 Şubat sürecinin İslâmî ke-

sim üzerinde meydana
getirmiş olduğu baskılar
da kentleşmeye başlayan İslâmî kesimin bu
kavramı tercihi etmesinin ve benimsemesinin
diğer nedeni olmuştur.
Krishan Kumar, “Sivil
Toplum Örgütü” ifadesinin kulağa hoş gelen ve hoş duygular meydana getiren fakat ama asıl maksat ve hakikatten uzaklaştıracak bir kavram içeriğine sahip olduğunu söyler.
Hem devletle hem de siyasal toplumla ilişkili
olan bu kavramın tercihi; kendi içinde hem “devletleşme” hem de “toplumlaşma/kitleleşme” durumunu ortaya çıkaracak bir potansiyele sahiptir.
Toplumların taleplerini devlete iletme ve toplumun huzuru ve selameti için adeta devleti denetleme vazifesi olan STK’lar kendi içinde kitleselleşme ve devletleşme yani mekanizmanın bir parçası
olma paradoksunu barındırır. STK faaliyetleri ve
işleriyle meşgul olan İslâmî oluşumlar; zamanla
vakıf ve cemiyetlerin asıl manasını ve misyonunu
kaybettiler.
STK’lar; Batı’da devletleşmenin başlangıç yıllarında ve iyi devlet olunamadığı düşünülen yüzyıl
olan 18. yüzyılda meydana gelmiştir. Oysa toplumun iyiliği, hayır-hasenat, toplumsal dayanışmayı
ve toplumsal dinamizmi sağlayan oluşumlar İslam
tarihinde kadim ve önemli bir yere sahiptir. İslam
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VAKIFTAN STK’LAŞMAYA MUHAFAZA/KÂRLIĞIN HİKÂYESİ
Adeta MGV’nin konumunu doldurmak maksadıyla kurulan yeni gençlik dernek ve
vakıflarının ciddi sorunlarının olduğunu düşünüyorum. Bu oluşumların en büyük
sorunu siyaset-ticaret ilişkisine girmesidir. Bu durum kaçılabilecek veya sakınabilecek bir mesele değildir. Bu tür vakıfları aşan kaçılamayan bir gerçeklik var. Böyle bir
ilişkinin oluşması ise hem İslâmî hem de ahlaki değildir.
tarihinde Peygamberimiz, Dört Halife, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde vakıf bir
hakikattir. Türk-İslam tarihinde vakıf gerçeğini
Maveraünnehir’den Atlantik kıyılarına kadar her
tarafta görmek mümkündür. Osmanlı; STK’lardan
oluşan bir devlet olmaktan daha çok vakıf ve cemiyetlerin varlığı söz konusu olan devlet yapılanmasıdır. Bundan ötürü Osmanlı, bir STK devleti değil
vakıf medeniyetidir. Osmanlı’da devlet olgusu ve
kavramı önemli olduğu kadar adalet olgusu ve
kavramı da önemlidir. Devlet ve adalet düalizmini
birbirini tamamlayan kavram ve olgu olarak yerleştiren Osmanlı’da STK’lar yerine vakıflar, cemiyetler ve loncalar vb. oluşumlar vardır. Bu yapılar
alma ediminde veya talepte bulunan yapılar değil
bilakis veren veya arz eden yapılardır. Nitekim
devlet-adalet düalizmi arasındaki mizanın bozulduğu 28 Şubat sürecinde; MGV, Zehra, Sahabe
Eğitim ve Kültür, İslâmî Dayanışma ve Hak-Yol
gibi vakıflar tasfiye edilmiş, Aziz Mahmut Hüdai
ve İlim Yayma gibi vakıflar ise zayıflatılmıştır. Bu
tür vakıflar ve cemiyetlerin tasfiyesi, İslâmî kesimleri STK kurma arayışına itmiş ve kendilerini STK
olarak ifade etmişlerdir. STK ve medyada kendinin zayıf olduğunu düşünen İslâmî kesim, STK’da
ve medyada güçlü olmak gerektiğine inanmıştır.
Yine bu yıllarda FETÖ’nün kendisini STK
adıyla ifade etmesi bu sürecin neticesidir. Kemalist ve jakoben bir yapıda inşa edilen devlet yapısından dolayı bürokrasinin yani devletin ele geçirilme mücadelesine yol açmıştır. Katı Kemalizm’in
oluşturduğu bürokratik yapıların varlığı, devletin
ele geçirilmesi gereken bir kale gibi algılanmasına
yol açmıştır. Kemalizm, kendi içinden başka bir
jakoben yapı olan Gülenizm’i doğurmuştur. Nitekim “kale”yi ele geçirme mücadelesinin göstergesi
Ergenekon’da olup bitenlerdir. Temel olarak kötü
niyetin ve istihbarat ağlarının bir şebekesi olan
FETÖ’nün taban olarak da sorunlu hale gelmesinin en büyük nedeni STK’laşma süreci olmuştur.
STK’laşma süreci, tabanının da ihanet sürecine
girmesini hızlandıran bir süreç olmuştur.

Şerif Mardin’in ifade ettiği ‘merkez’in ‘çevre’ye
şüpheci tavrı; İslâmî kesimin cemaat, cemiyet ve
vakıflarını STK’laştırma sürecine itmiştir. VakıfCemiyet-Cemaat ruhundan uzaklaşılıp, STK ruhuna evrilen İslâmî kesimin varlığı meydana gelmiştir. Bu tür oluşumların fertleri, ortak menfaatte
uzlaşan üyelere, faaliyetleri ise “cehd”, “dava” ve
“rıza-yı ilahi” gibi unsurların yerine menfaate doğru evrilmiştir. Bu kesimin üyeleri; “veren el” olma
niteliğinden daha çok “alan el” olma durumuna
erişmişlerdir. Kifayetten daha çok kıyafete, keyfiyetten daha çok kemiyete önem veren bir sürece giren sivil toplum müesseselerin varlığı ortaya
çıkmıştır. Ayakkabısı su alan, yaşadığı mekan ve
bindiği arabanın ne olduğunu umursamayan ‘vakıf adamları’nın yerini yeni bir imgesel bir figür
almıştır. Eskinin mütevazı adamının yerini giyim
kuşamı, imajı ve temsili esas alan, bir vizyon içinde olan nevzuhur bir figür almıştır. Vakıf adamı
varlık sahasından çekilmiş, daha çok ‘protokol
adamı’ doğmuştur. Küçük mezbele denilebilecek
yerlerden fakir-fukaraya, düşmüşe ve muhtaca
yardım eden vakıf veya derneklerin yerini plazavari mekanlar, vakıf adamlarının ve kadınlarının
yerini bakımlı kadınlar ve erkekler almıştır. Konforlu mekanlarda ve plazavari yapılarda yardım faaliyeti içinde bulunma lükslüğü ve rüküşlüğü içinde bulunulduğu zaman dilimi yaşanılır olmuştur.
Son zamanlarda cemaatlerin varlığı ve konumu tartışılmaktadır, oysa asıl tartışılması gereken,
İslâmî kesimin STK’ları olmasıdır. 2000’li yıllardan sonra siyasal iktidarın gücünü de yanına alarak güç devşiren STK’ların ülkenin kültür, ahlak,
medeniyet, içtimâiyat sürecine kuşatıcı bir katkıda bulunacak bir donanıma sahip olduğu söylenemez. Devasa ekonomilere ve toplamda milyonlarca üyelere sahip olan MÜSİAD, Memur-Sen,
Ensar, ÖNDER, İlim-Yayma, TÜGVA-TÜRGEV,
KADEM ve Aziz Mahmud Hüdai vs. yüzlerce vakıf
veya derneğin varlığı söz konusudur. Bu dernek
ve vakıfların son haliyle STK’ların imkanları olduğu gibi zaafları da var.
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Adına STK denilen vakıf, cemiyet ve derneklerin titiz ve dikkatli olması gerekir. Söylediğim şeylerin modası geçmiş
söylemler olarak nitelendirilmesi yerine
kadim olanın ardına düşmeliyiz. Eğer
hakikat derdimiz varsa eleştirilerden
dersler çıkarmamız gerekir. İslâmî kesimin yapı ve oluşumları her ne kadar
kanun veya yönetmelik açısından STK
olarak isimlendirilse de dindar kişilerden oluşan bu yapılar, kendilerini vakıf
olarak görmelidir ve vakıf bilinciyle
hareket etmelidirler. Gelirlerinin de
giderlerinin de dinî dairede olmasına
titizlikle dikkat etmelidirler.

48

Yüzbinlerce üyesi olan sendika hem insan hem
de maddi gücün yerinde kullanılamayışının en
büyük örneğidir. Yaptıkları kadar yapmadıkları
çok olan bu sendika platformu nedeniyle kapsamlı kütüphane/ler, kültür merkezi/leri ve ciddi bir yayıncılık kazandırabilirdi. Eğitim, hukuk
ve sağlık gibi önemli alanlarda eğitimli üyelere
sahip olmasına rağmen atıl bir pozisyonda kalmıştır. Oysa hem toplum ve devletin en önemli
mekanizmaları olan eğitim, adalet ve tıp alanlarında üyeleri bulunmasından hem de bu kişilerin konumları ve birikimlerinden istifade ederek
ülkeye ciddi anlamda katkı sunabilirdi. Ülkeyi
felsefileşmiş medeniyet sürecine dahil edebilirdi.
Piknik yapma ve salon toplantıları tertip etme gibi
vs. şeylerle meşgul olma sendikalaşma veya sivil
toplum örgütü işi ve şartı olarak görülmüştür.
Ayrıca bu tür STK’ların çok yüksek denilebilecek
ekonomik gelirlerine karşın (üyelerine karşı) mali
şeffaflığının yok denilebilecek düzeyde olduğunu
söyleyebiliriz.
Siyasal iktidarın kendisinin de ifade ettiği gibi
en başarısız olduğu iki alan kültür ve eğitim alanı olmuştur. Eğitim çalışanların üyelerinden müteşekkil olan lokomotif birime de sahip olan bu
sendikanın pasifliği ya da iktidarı ciddi konularda
ikna edememesi eğitim ve kültür alanlarında sorunların aşılamamasına ve artmasına yol açmıştır.
İkna edememe aynı zamanda akli ve teorik gerekçeleri iyi sunamamak durumuyla alakalı bir şeydir. Başarısız uygulamalar olan SBS, OKS, TEOG,

KPSS, LYS ve ÖSS vs. birçok sınav sisteminde defalarca yapılan değişikliklere ilişkin ciddi önerisi
olmamış, olsa bile siyasal iktidara bu öneriye dair
ikna edememiştir. 12 yıllık zorunlu eğitim, çocuk
eğitim yaşının düşürülmesi, zorunlu ana okulu ve
tam gün eğitim gibi öneri ve uygulamalara karşı
önerileri olmayan, olsa bile dikkate alınmayan bir
sendika görünümü ortaya çıkmıştırr. Ayrıca yeni
açılan üniversitelerin gerekliliği veya gereksizliği
ve bu üniversitelerin yaşayacağı ve yaşadığı sorunlara dair oluşabilecek zaaf ve imkanlar konusunda
iktidarın sağlıklı düşünebilmesine yol açılamamıştır.
Anadolu Liselerinin tasfiyesi (aslında yapılan
Anadolu Liselerinin genel liseye dönüştürülmesidir), öğretmenlerin alım şartlarının sorunlu olması, idarecilerin atanması usulü, okullarda olan
marazî disiplin sorunları, öğretmen dövme veya
öldürme olayları ve dilekçe dahi yazamayan lise
mezunları vs. birçok soruna dair etkisiz kalmıştır. Sendika, mülakat gibi liyakati ölçmeyen ve
iltimasa yol açan öğretmen alımlarına dair eleştirileri olsa da bu konuda da siyasal iktidarı ikna
edememiştir. 16 yıllık siyasal iktidar sürecinde en
çok değiştirilen ve istikrarlı olmayan ve verim alınamayan Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı olmuştur. Bu durumda sendikanın kusuru veya eksiği
olmadığı söylenemez. Çünkü atanan bakanların
yeterlilikleri usulünce tartışmaya açılabilirdi, oysa
siyasetin gölgesinde ve tahakkümünde kalındı.
Söylenilen şey, bakanın sendika tarafından belirlenmesi değil bilakis siyasal iktidarın uygun bir
ismi tercih etmesinde ve isabette bulunmasına
yardımcı olunabilmesidir. Yine nitelikten uzaklaşan akademinin sorunları, rektörlerin atanma
usulü ve üniversitelerde keyfi ve sorunlu uygulamaları nitelikli bir üslupla dile getirilebilirdi. En
son yapılan ve ciddi sorunları bulunan yardımcı
doçentliğin kaldırılması ve doçentlik kriterlerinin
değiştirilmesi konusunda da etkili olduğu söylenemez. Sorunlu uygulamalara itiraz edemeyen,
edebilse bile dikkate alınmayan bir yapı durumuna düşmüştür.
STK olarak asıl durması gereken yerde bazen
duramaması söz konusu olmuştur. Özellikle il
ve ilçelerde okul idarecilerinin atanmasıyla ilgili
yersiz iradeleri ve tercihleri sendikanın araçsallaştırılmasına yol açmıştır. Kifayetten ve liyakatten
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yoksun kişilerin idareci olmasında araçsal hale
gelme durumları sendikanın iktidar nezdinde de
itibarsızlaşmasına neden olmuştur. Keyfiyetten
daha çok kemiyete önem veren sendika, muteber ve asil bir sendika kurma amacı olan kurucu
misyonundan uzaklaşmıştır. Siyasal iktidarı çoğu
konuda ikna edemediği gibi “ideal, dava, mücadele, medeniyet, irfan ve hikmet” gibi kavramları ve
bunlara yönelik olması gereken perspektifini yitirdiği görülmektedir. Sendikanın üst yapısındaki
fertlerin dünyasında, büyük adamlarla yan yana
oturmanın, şatafatlı salonlarda ve protokol içinde
yer almanın öncelikli tercih hale geldiği gözlemlenmektedir. Kendi içinde, kusurlarını gidererek
bir yapılanmaya gitmesinin yolunun üye sayısını
artırmaktan değil nitelikli kişiler ve fikirler yetiştirmekten geçtiğini bilmelidir. Ufkunu geliştirerek ülkenin eğitim, adalet ve tıp alanında itibarlı
işler yapılmasına yardımcı olmalıdır.
Eskinin misyon kaybetmesine ve deforme olmasına
karşın MGV ve Hak-Yol gibi
tasfiye edilen yapının yerine
inşa edilen yapıların ise eskiyi aratan nitelikte olduğu görülmektedir. Adeta MGV’nin
konumunu doldurmak maksadıyla kurulan yeni gençlik
dernek ve vakıflarının ciddi
sorunları söz konusudur. Bu
oluşumların en büyük sorunu siyaset-ticaret ilişkisine girmeleridir. Bu durum kaçılabilecek veya
sakınabilecek bir mesele değildir. Böyle bir ilişkinin oluşması hem İslâmî hem de ahlaki değildir.
Bu tür vakıflara ve derneklere yapılan birtakım
hayır ve hasenatlar bağlamında bu ilişki, bize
Peygamber Efendimiz’le sahabe arasında geçen
şu diyaloğu hatırlatmalıdır: Zekât toplayan bazı
memurlar, Peygamberimiz’e, “Şu zekât malı, şu da
bana verilen hediye” dediğinde O zekât memurunun hediye adıyla bir şey almasına rıza göstermeyerek demiştir ki, “Sen annenin evinde otursaydın
bu sana verilir miydi?”
Yine bu tür vakıfların misyonu, hazırlamış oldukları reklam ve bültenler, sahip oldukları içerik
ve nitelikler açısından MGV gibi önemli bir hareketin sahip olduğu niteliklerden çok uzak olduğunu göstermektedir. Birtakım sorunları olmakla

birlikte MGV, siyaset, ticaret, akademi ve bürokrasi gibi alanlarda müslümanca yaşamayı amaç
edinmiş bir nesli inşa etmiştir. Lüksten uzak, mütevazılığa sahip ve yoksun denilebilecek bu mekanlarda daha çok “dava, vazife, ümmet, İslam”
gibi kavram veya tasavvurlar çerçevesinde orada
kalmayı tercih eden bir nesil yetişmiştir. Şu anda
ise, iş adamlarının desteği yanında yerel ve genel
yönetimlerin desteğini alan bazı vakıflar lüks denilebilecek mekanlar ve burs imkanlarıyla konformist ve pragmatik düşünen bir neslin zeminini
oluşturmaktadır.
Bir şehrin vakıf başkanı, öğrenci yurtlarında
neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelerimi istediğinde “24 saat sıcak verilmesin, yemekler mütevazılık ölçütü aşmasın, odalar mümkünse 4 kişilik
olsun, 24 saat internet sunmayın, TV saatleri belli
saatlerde olsun, vakit namazlarına dikkat edilsin,
İslâmî içerikte programlar düzenlenmesine azami
gayret gösterilsin” vb. tavsiyeler verdiğimde “Hocam siz
neler söylüyorsunuz böyle!
Biz konforu artırmaya çalışıyoruz siz “konforu düşürün”
diye tavsiyesinde bulunuyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi
yaparsak biz öğrenci bulamayız.” demişti. Ben de “Size
çıkar için değil de gerçekten
bir dava ve amaç için gelen gençleriniz olsun istiyorsanız böyle yapmalısınız! FETÖ kendi yurtlarında ve evlerinde sizin verdiğiniz imkanların
çoğunu vererek yüzbinlerce öğrenci genci barındırdı ve durumu ortada. Önemli olan sayının çok
olması değil niteliğin yüksek olmasıdır” dediysem
de onlara çok makul gelmedi.
“Geleceğinizi teminat altına almak istiyorsanız
…… tercih edin” ilanını gördüğümde çok şaşırmış ve anlamakta çok zorlanmıştım. Olması gerekenin üzerinde sunulan imkanlar, ancak beden ve
kafa konforunu bozmayacak, atalet içinde bulunacak ve derdi olmayan bir nesli doğurur.
Diğer bir örnekse muhafazakâr kesime ait bir
kadın derneğidir. Referansları ve misyonu bakımından ele alındığında İslâmî bir içerikten daha
çok hümanist/antroposantirik bir içeriğe sahip
olan bu dernek; geleneği sorunlu olarak gören,
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daha çok modern olanla uzlaşmaya çalışan, çalışve dikkatli olması gerekir. Söylediğim şeylerin
ma ve söylemler bakımından feminist bir içeriğe
modası geçmiş söylemler olarak nitelendirilmesi
sahip bir oluşumdur. Referanslarında batılı argüyerine kadim olanın ardına düşmeliyiz. Eğer hamanları kullanan, İslâmî perspektiften çok uzak
kikat derdimiz varsa eleştirilerden dersler çıkarbu yapı, yapılan hukuksal düzenlemelerde nüfumalıyız/istifade etmeliyiz. İslâmî kesimin yapı ve
zunu kullanarak “pozitif ayrımcılık” olarak ifade
oluşumları her ne kadar kanun veya yönetmelik
edilen ucube bir kavramı gerçekleştirme gayesi
açısından STK olarak isimlendirilse de dindar kiiçinde bulunmaktadır. Son yapılan medeni hukuk
şilerden oluşan bu yapılar, kendilerini vakıf olarak
düzenlemelerinde erkek tarafına karşın ciddi adagörmelidir ve vakıf bilinciyle hareket etmelidirler.
letsizlikler yapılmıştır. Nitekim Afrin’de savaşan
Gelirlerinin de giderlerinin de dinî dairede olmabir asker yaşadığı boşanma ve neticesinde ödemek
sına son derece dikkat etmelidirler.
zorunda kaldığı nafaka problemini mektubunda
Vakıf sürecinden STK sürecine geçişimiz seküdile getirmiştir.
lerleşme veya dünyevileşme sürecimizi hızlandırGeleneksel yaşantıdan kaynaklanan erken
dı. Vakıf şuurunda katılım, paylaşım, feragat etme
yaşta evliliklerin kamu dave helale riayet etme esastır.
vası haline getirilerek 3800
Yalnızca yaşanılan mekanın
ailenin mağdur duruma düşya da komşunun mutluluğu
mesinden dolayı yapılan yasa
değil tüm insanlığın mutluluHayratta amaç şahıs, topdüzenlemede ortaya koymuş
ğu esastır. Veren el fedakârlık
lum, ümmet ve insanlık için
olduğu tavır neticesinde,
ve başkasına iyilikten mutlu
hayırlar vücuda getirilmesimağduriyeti giderecek ve
olurken alan el ihtiyacının
dir. Bu tür dernek ve vakıflabir kereliğine çıkacak yasa
karşılandığı için şükredici
rın amacı siyasal, iktisadi ve
tasarısını ortadan kaldırmışolur. Hayratta amaç şahıs,
toplumsal itibardan daha çok
tır. Oysa kendi anneleri dahi
toplum, ümmet ve insanlık
ümmete ve insanlığa dair itierken yaşta evlenen bir geleiçin hayırlar vücuda getirilbar kazandırmak olmalıdır.
nekten gelen bir kesimin üyemesidir. Bu tür dernek ve vaKendilerine ve misyonlarına
leri olan bu derneğin, burada
kıfların amacı siyasal, iktisadi
adanmış tipler yetiştirmek
mağdur olan ailelerin mağve toplumsal itibardan daha
yerine ülke, millet ve ümmeduriyetini ortadan kaldırmak
çok ümmete ve insanlığa itite bir şeyler verme amacında
için yasa düzenlemesinin
bar kazandırmak olmalıdır.
olan İnsan/Müslüman vargeçmesi için yardımcı olması
Kendilerine ve misyonlarına
lıkları olmaları gerekiyor.
ve tavsiyede bulunan bir tuadanmış tipler yetiştirmek
tum takınması gerekiyordu.
yerine ülke, millet ve ümmeBu meseleden bağımsız olarak bu dernek, uygute bir şeyler verme amacında olan insan/müslülamaları ve söylemleri açısından, İslâmî olmayan
manları yetiştirmeleri gerekiyor. İçinde müslüman
son derece feminist bir söylem ve içeriğe sahiptir.
olan her yapının amacı fedakârlık, ümmet ve inDolayısıyla duruş ve tavır olarak diğer seküler kasanlık için ortaya bila-ücret işler ortaya koymak
dın derneklerinden adeta hiçbir farklı yok gibi bir
olmalıdır. Kendilerini vakıf olarak görmelidirler
görüntü arz ediyor.
ki “alan el” değil “veren el” olabilsinler. KendileEvet gençlere ve kadınlara hitap etmek çok
rini vakıf olarak görmelidirler ki makam, statü ve
önemli bir şey. Bu meseleyi, ülke ve İslam dünyası
menfaat dostları ve beklentisi içerisinde olanları
hatta insanlık için önemli görüyorum. Söylemek
değil, derdin ve davanın dostlarını içlerinde baistediğim şey; yaklaşım ve metodun yanlış oldurındırabilsinler. Kendilerini vakıf olarak görmeliğudur. Eğer felsefilemiş bir medeniyet yani ilim,
dirler ki muhafaza/kâr olmak yerine müslüman
ahlak, şahsiyet ve medeniyet kurma amacı içinkalabilsinler ve müslümanca yaşayabilsinler. Eleşdeysek ki (böyle bir gaye içinde olmalıyız) adına
tirel düşünce bizi doğruya götürecek hakiki bir
STK denilen vakıf, cemiyet ve derneklerin titiz
düşüncedir.
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Sivil Toplumun Doğasına Dair
Sivil topluma geçiş Avrupa’da Hıristiyanlığın evriminden bağımsız değildir. Yukarıda
da işaret etmeye çalıştığımız bu evrim, esasında cemaatten kopuşu simgeler.
Birliktelik biçimi olarak asırlarca cemaat üzerinden örgütlenmiş olan Hıristiyanların
artık sivil topluma avdet etmesi, ciddi bir kırılmaya işaret eder. Bu süreç, aydınlanma
paradigmasına maruz kalacak olan Müslüman toplumlar içinde aynı çizgide ilerler.

Kamil ERGENÇ

S

ivil toplum, Aristo’dan
beri insanlığın gündeminde olmaya devam ediyor. Grek kültüründe Yurttaşlıkla eşanlamlı olarak
kullanılan bu kavramın,
yönetme ve/veya yönetime
katılmayla olan doğrudan
ilişkisi, sonraları Batı literatüründe de benzer işlevini
sürdürecek, bazı dönemlerde ise kimi ufak tadilatlara maruz kalacaktır.
Kadim Grek kültüründe/Atina’da, sınırlı sayıda kişi yönetime katılırdı. Yönetime katılmayanlar
Yurttaş, hatta insan sayılmazdı. Yunan’da yönetmekle akıllı olmak aynı şeydi. Kadınlar, çocuklar
ve köleler akıllı olmadıkları için yönetime katılamazlar ve yurttaş sayılmazlardı. Bu geleneğin çocuğu olan Aristo, yönetmeye büyük önem atfetmiş
ve “sivil”liği yurttaşlıkla eş değerde görmüştür.
Ona göre insan doğası gereği politiktir. Bu nedenle
Aristo’da sivil toplumla politik toplum aynı şeydir.
Buradaki sivillik “polise” ait olmakla bağlantılıdır
ve barbar olmamayı da zımnen içkindir. Çünkü sivil olan medeni olandır. Yani akıllı ve insan… Bu
perspektif polisin dışında olanları “barbar” olarak
kodlar. Barbarlar Yunanca konuşamadıkları ve polisin dışında kaldıkları için insan değildirler. Sonraları, muhtemelen 19. yüzyılda, dilimize medeniyet
olarak çevrilen “civilization” da esasında barbar olmamaya işarettir. Beyaz adamın kolonyal emelleri
de bu kavram sayesinde meşruiyet kazanacaktır.

Mücadelelere Biçimlenen Kavramsal Dönüşümler
“Civilization” ile “civil”in akrabalığı, modern
dönemin inşasında oldukça etkili olmuştur. Bu
noktada polisi daha iyi anlamak için zıddına müra-

caat etmekte fayda var. Polisin zıttı kır/köydür. Kır/
köy, kendisi için üretenlerin mekânıdır. Burada mücadele doğayladır. Değerin
değil faydanın peşinden
gidilir. Birliktelik zorunluluktan dolayıdır. Bu nedenle köylü, poliste egemen
olan sistemi anlayamaz.
Çünkü poliste mücadele tabiatla değil insanladır.
Dolayısıyla yasa gerekir. Yasa ise sivil/politik toplumun yapabileceği bir şeydir. Köyün mistik, efsanevi, dinsel ve sivil olmayan doğasına karşı “polis”in
seküler, rasyonel ve sivil/medeni tarzı her zaman
tercihe şayandır.
Sivil toplum Grek’ten Roma ya geçtiğinde de
bağlamından pek bir şey kaybetmez. Roma’da asiller/soylular tarafından temsil edilen yönetim erki
ve Romalı olmayanlara teşmil edilen Barbarlık vasfı, neredeyse Yunan’la aynıdır. Burada da “sivillik”
uygarlıkla/Romalılıkla eş anlamlıdır. Barbarlar ise
bu kez çeşitlenmiştir. Yunan’ın ötekisi olan Perslere ilave olarak Kuzeyli Germen ve Got kabileleri de
barbarlar arasındadır. Roma’nın sivilliğine yapılan
vurgu, insanlığa ve uygarlığa yapılan vurgu gibidir.
Romalı olmayan “sivil” değildir. Yani insan altıdır.
Ehlileştirilmesi gerekendir. Barbarlar üzerine yapılan tüm taarruzlar, onların uygarlık düşmanı olmaları üzerinden meşrulaştırılır. Roma’ya husumet
beslemek ancak uygarlıktan nasibini almamışların
işidir ve onlar ortadan kaldırılmayı hak edenlerdir.
Roma’nın Hıristiyanlaşması da durumu değiştirmez. Sivillik, Hıristiyan Roma da aynı “üstün” vasfını sürdürür. Hz. İsa’nın henüz hayattayken yaptığı tebliğ Roma’nın kurulu düzenini sarsar. Onun
ölümünden sonra da muvahhit İseviler, kurulu düzenin değişmesi amacıyla olağanüstü çabalar göste-
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rir ve oldukça büyük bedeller öderler. Roma müesses nizamının yeni ötekisi/barbarları bu kez İsa’nın
ardından giden muvahhitler olur. Roma’nın “sivil
toplumu”, İsevilere vebalı muamelesi yapar. Artık
sivillik sadece yönetim erkiyle ilişkili olmayı değil,
aynı zamanda, bir “yaşam tarzının” temsilcisi olmayı da göstermektedir. Vahye müstenit hayat sürme azminde olanlar, Epiküryen Roma sivilliğinin
hedefindedir. İsevilerin Roma’nın ırkçı, kapitalist
ve erotik/müstehcen kültürüne karşı direnişi öteki olarak konumlandırılmaları için yeter sebeptir.
Muvahhit Hıristiyanlar, bu kokuşmuş düzene (sivil
topluma) dâhil olmamak için, kendilerine yer altı
şehirleri inşa ederler. Bir cemaat olarak varoluş mücadelelerini sürdürürler ve hatta kendilerinden olmayan Romalılarla evlenmeyi bile yasaklarlar. Ancak bu durum uzun sürmez. Pavlus eliyle Hıristiyanlık, Roma’nın kabul edebileceği kıvama getirilir
ve tabiri caizse sivilleşir. Hıristiyanlığın ruhbanlık
sapması bu süreçte başlar ve Rönesans/reform süreciyle de Hıristiyanlık kadavra haline gelir.
Ancak sivillik kavramı içeriğinden bir şey kaybetmeden tarihsel serüvenine devam eder. Bu kez
bir sapma biçimi olan ruhban örgütlenmesine karşı verilen mücadelede sahneye çıkar. Feodalitenin yıkılışı ve kent kültürünün ortaya çıkışıyla birlikte sivil toplum, kilise despotluğundan kurtuluşu sembolize eder. Yani dinin egemen olmadığı
bir toplum düzenini inşa edici olarak belirginleşir.
Roma düzeninde kazandığı yaşam biçimi içeriğine
uygun olarak, kilise merkezli bir hayatın reddini
formüle ederken sivil toplum kavramının gölgesine
sığınılır. Burjuva, kilisenin ve feodalitenin-ki bunlar birbirinin mütemmim cüzüdür-canına okurken, yeni oluşturduğu kentlerde sivilliği merkeze alır. Toprağın kilisenin elinden çıkarak sekülerleştiği bu dönemde, birliktelik biçimi teorilerinin ana omurgasını sivil toplum oluşturur. Burjuvanın öncülüğünde ve bilimin yardımıyla inşa edilen yeni kentlerin en temel özelliği hiç şüphesiz sekülerliktir. Tanrının temsilcilerinden kurtarılan bu
yeni kentlerde, sivillik tıpkı Grek kültüründe taşıdığı anlam gibi ilkellikten(dini aidiyetten) sıyrılma olarak kodlanır. Hobbes, Locke, Rousseau gibi
entelektüeller “doğa durumu” argümanına sığınarak sivil toplumun modern döneme de tevarüs
edecek “uygar/medeni” çerçevesini çizerler. Buradaki doğa durumu, esasında, bir tür vahşilik haline işaret eder. Henüz sözleşmenin olmadığı ve insanların birbirleriyle rekabet ve savaş halinde olduğu durumdur doğal durum. Sivil toplum ise “devlet otoritesini” merkeze alarak bu savaş ve rekabeti sonlandırandır. Bu perspektif sonraları Marx ta-

rafından devleti değil sivil toplumu merkeze alacak şekilde köklü bir değişikliğe uğrar. Marx, devleti bir tür burjuva örgütlenmesi olarak gördüğünden, sivil toplumu devletin de üstünde bir konuma
yerleştirmeyi dener ve devleti sivil topluma bağımlı olarak kodlar. Bu yönüyle Hegelci gelenekle zıtlaşır. Hegel’de devlet, adeta bir tanrı gibidir ve sivil toplumun hem denetleyicisi hem de koruyucusudur. Denebilir ki, modern döneme tevarüs eden
sivil toplum perspektifi, genelde Hegelci gelenekten beslenmiştir.

Modernliğin Birliktelik Biçimi Olarak Sivil Toplum
Sivil topluma geçiş Avrupa’da Hıristiyanlığın
evriminden bağımsız değildir. Yukarıda da işaret
etmeye çalıştığımız bu evrim, esasında cemaatten
kopuşu simgeler. Birliktelik biçimi olarak asırlarca
cemaat üzerinden örgütlenmiş olan Hıristiyanların
artık sivil topluma avdet etmesi, ciddi bir kırılmaya işaret eder. Bu süreç, aydınlanma paradigmasına maruz kalacak olan Müslüman toplumlar içinde
aynı çizgide ilerler. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana
Müslüman toplumlar, modernliğin birliktelik biçimi olan sivil toplumla, dinin önerdiği “cemaat” arasında sıkışmış durumdadır. Hâlâ bu sorunun çözülebildiği söylenemez. Nitekim bugün cemaat havzalarının STK üzerinden tanımlanmaları, esasında,
bahsini ettiğimiz bu sıkışıklığın sonucudur. Cemaatten topluma geçerken Hıristiyanlık, din dilinin egemen olmadığı bir birliktelik biçimini tercih
ediyordu. Mezhebi enstrümanlarla sürdüren savaşlardan oldukça yıpranmış olarak çıkan Avrupa’nın,
bu geçişi mantığa bürümede zorlanmadığı söylenebilir. Toplum kavramı, bu bağlamda, cemaatin
yerine ikame edilmiştir ve hiç şüphesiz sekülerdir.
Dinin belirleyici olduğu birliktelik biçimi yerine,
ulus-devlet aidiyetinin belirleyici olduğu bir toplum yaratılmıştır ve bu aidiyet biçimi vatandaş imgesiyle tamamlanmıştır. Dolayısıyla modern dönemin inşası imparatorluktan ulus devlet/lere, cemaatten topluma, şahsiyetten bireye geçişle mümkün
olmuştur diyebiliriz.
Bu geçiş sürecinde burjuvanın oynadığı rol hayatidir. Bilimin de yardımıyla burjuva, Kilise karşısında kazandığı zaferi bir tür dinden arınma ritüeline dönüştürmüştür. Burjuvanın inşa ettiği kentler, kilise egemenliğinden kurtarılmış olmaları itibariyle sonraları kapitalizmin cari kılınmasına hizmet edeceklerdir. Sivil toplum, bu kent yaşamında sözleşme eksenli biraradalığı simgeler. Bu kentlerde Cemaat hiyerarşisi ortadan kalktığı için, Pazar hiyerarşisi egemendir. Kilisenin yerini bilim
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akademileri(sonraları üniversite),papazların yerini
bilim adamları, vaizlerin yerini tüccarlar, kralların
yerini ise prenslikler almıştır. 1648’le çerçevesi çizilen ulus devlet, kendi sivil toplumunu yaratmaya
başlamıştır. Tanrının denetimi yerine devletin denetimi, İncilin yerine toplumsal sözleşme geçmiştir. Ulus devletin o gün çizdiği çerçeve, sivil toplumu bugüne taşıyan perspektifi inşa eder. Devletten
mutlak anlamda bir bağımsızlık söz konusu değildir. Yönetim erkine katılımın sağlanması amacıyla toplumun politize edilmesi ana gayedir. Bu bağlamda, bireylerin eğitimi ve örgütlenmesi esas alınır. Eğitim, ulus devletin kurumlarında aydınlanma paradigması merkeze alınarak verilir. Örgütlenme ise, itikat eksenli değil çıkar eksenli olarak sistemleştirilir. Adeta bir tanrı gibi olan devlet karşısında bireyin çıkarlarının müdafaa edilmesi ana ilkedir. Toplumsal uzlaşı imkânı ortadan kalktığında
ya da devletin mevcudiyetine tehdit oluşacak bir
hareketlilik cari olduğunda son noktayı koyan yine
devlet aygıtı olur. Bu noktada sivil toplum, devletin denetim mekanizmasının kavi hale gelmesine
hizmet eder. Yunan/Grek kültüründe, aynı zamanda politik toplum anlamına gelen sivil toplum, ulus
devletleşme süreciyle birlikte seküler hayatın teminatını sağlamak üzere operasyonel kılınır. Günümüzde de her ne kadar devlet dışı örgütlenme olarak tanımlansa da, esasında devletin egemenliğini
tahkim etme rolünü oldukça iyi oynamaktadır.
Türkiye özelinde sivil toplum örgütlerinin özellikle 1990 yıllar ve sonrasında yüklendiği işlev, tam
da yukarıda ifade etmeye çalıştığımız bağlamla ilgilidir. Amaç, toplumun geleneksel kodlarının modernite lehine gevşetilmesidir. Bu noktada ilgili örgütlerin modern değerler sisteminin inşasında ulus
devlete lojistik destek sağladığı söylenebilir. “Cemaat” eksenli örgütlenmelerin yaygın olduğu toplumları “mahiyet iradesi” üzerinden primitif/ilkel
bağlama hapseden aydınlanmacı perspektif, ilgili sivil toplum örgütleri tarafından da benimsenir.
Böylece geleneksel kültürler muhatabını “sürüleştiren” bir bağlama hapsedilir. Hıristiyanlığın tarihsel tecrübesi merkezileşir ve bütün geleneksel yapılar Hıristiyanlık üzerinden mahkûm edilir. Binaenaleyh Hıristiyanlığın yaşadığı evrim, küreselleştirilmeye çalışılır. Türkiye gibi ülkelerde de cari kılınmaya çalışılan toplumsal model, bu bağlamdan
bağımsız değildir.
21. yüzyılda sivil toplum, küreselleşmenin de
etkisiyle, ulus devletin egemenliğini sarsacak bir
pozisyona evirilmiştir. Yaşanan enformasyon devrimiyle, sivil toplum unsurları küre ölçeğinde eşgüdüm halinde eylemler icra edebilmektedir. Küresel

bir sivil toplumun oluşumu mümkün hale gelmiştir. Bu oluşum, küresel kültürün ilgili ülkelere taşınmasında oldukça etkili olmaya başlamıştır.
Bu yönüyle sivil toplumun bu yeni şeklini, klasik
kolonyal müdahalenin şekil değiştirmiş versiyonu
olarak görmek mümkündür. Özellikle geleneksel
kodların henüz tam olarak çözülmediği, seküler
ve modern kültürün bütün unsurlarıyla egemen
kılınamadığı toplumlarda sivil toplum aracılığıyla
gerçekleştirilen müdahaleler oldukça etkili olabilmektedir. İnsan hakları, kadın hakları, çevre,
düşünce özgürlükleri vb. alanlar üzerinden ilgili
ülkelere giriş yapan sivil toplum unsurlarının Avrupa merkezci dili ve kültürü egemen kılma yolunda oynadıkları rol hayatidir. Türkiye bu bağlamda
en ciddi müdahalelere maruz kalan ve kalmaya
da devam eden ülkeler arasındadır. Sivil toplum,
Grek’ten beri içkin olduğu medeni/uygar ve seküler doğasını muhafaza etmekte ve fakat bu sefer
bir tür misyonerlik saikiyle hareket etmektedir.
Yeni Türkiye’de ilginç olan ise cemaat havzalarının da kendilerini sivil toplum bağlamına rabt
etmeleridir. Dernek ve vakıflar üzerinden belirlenen faaliyet stratejisi, STK’laşmayı beraberinde getirmiştir. “Cemaatler” kendi içlerinde dinin öğütlediği birliktelik biçimini cari kılmaya çalışırken,
kamuya dair söylemlerinde Sivil Toplum Dilini
kullanmayı yeğlemektedirler. Bu durum, İslâm’ın
put kırıcı söyleminin amorflaşmasını da beraberinde getirmektedir. Sivil Toplumun köklü seküler geleneği ile İslâm’ın sarsıcı itikat dili arasında
sıkışan cemaatler “kuşdiliyle” konuşmaya mecbur
kalmışlardır. Başlangıçta dernek/vakıf mevzuatının
oldukça geniş faaliyet sahasından istifade etmek
amaçlı kabul edilen bu yaklaşım, şimdilerde din dilinin “sivilleşmesi” sorununu ortaya çıkarmıştır ki,
bu sorun kolay aşılacağa benzememektedir. Buradaki sivilleşmeden kastımız, bütün bir hayata egemen olması gereken dinin/İslâm’ın, sivil toplumun
tabiatında içkin olan ayrımlı düşünüş tarzına teslim olmaya başlamasıdır. Bu teslimiyetin sonucu,
İslâmî dilin ve söylemin, sadece bireysel dindarlık
biçimini tahkim edecek şekilde formüle edilmesidir. İktisadi, içtimai, hukuki, siyasi vb. alanlarda
seküler bilginin tahakkümü içselleştirilirken, dinin
sadece folklorik meşruiyeti müdafaa edilebilmektedir. Yine bu teslimiyetin sonucunda kamusal alan,
sivilliği esas alan seküler bir akla ve ufka teslim
olurken, dine sadece özel alanlarda özgürlük vaat
edilmektedir. Kanaatimce bu inhiraftan kurtuluş,
İslâm’ın hayatın bütününe ilişkin itikat dilini inşa
ederek mümkündür.
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Gönüllülük Aynasında
Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Değişim
Her STK’nın bir ya da birkaç gönüllü ile yola çıktığını, dolayısıyla geçirdiği değişim
ve dönüşümün aslında gönüllüye bakışındaki ve gönüllülerle ilişkilerindeki değişim
ve dönüşüm olarak okunması gerektiğini girişte ifade etmiştik. İslâmî STK’lardaki
gönüllülük seyri, kâmil gönüllülükten çıkar gönüllülüğüne kadar farklı gönüllülük
türlerinin belirli tonlar halinde öne çıktığı birtakım aşamalardan oluşmaktadır.

M. Lütfi ARSLAN
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G

önüllülük kavramı ve gönüllülerle
ilişkilerin, İslâmî Sivil
Toplum Kuruluşlarında gözlenen değişim
istikametinde nasıl bir
etkiye maruz kaldığı ilginç bir sorudur.
Böyle bir soru, söz konusu STK’ların nereden gelip nereye gittiğine dair
bulguların gönüllülerle ilişkiler ya da gönüllülük
zaviyesinden de doğrulanabileceğine dair bir ön
kabul taşımaktadır. Doğrusu gönüllülüğe bakışın
ve gönüllülerle ilişkilerin bir tür turnusol kâğıdı
olduğunu düşünen bu satırların yazarına göre bunun tam tersi daha doğru olabilir ki o da şudur:
Söz konusu kuruluşların gönüllülük ve gönüllülere bakışındaki değişim, maruz kaldıkları yapısal
değişim ve dönüşümlere kaynaklık etmiştir. Bu,
gönüllülüğün, kendisine bakarak konumumuzu
belirleyebileceğimiz aşkın bir kavram olmasından
kaynaklanmaktadır. Sivil toplum örgütü olmanın
ya da sosyal değer üretmenin en temel kıstası gönüllülük üretmek, gönüllülerle etkin ve verimli

ilişkiler
kurmaktır.
Hattı zatında İslâmî
STK’ların hemen hepsi
bir ya da birkaç gönüllü ile başlayıp, sonrasında kurumsal mahiyet kazanmış gönüllü
temelli kuruluşlardır.
Her birisi birkaç gönüllünün hasbi gayretleri ile ortaya çıkan ve gelişen bu kurumların değişim ve dönüşüm tarihi
aslında gönüllülük ve gönüllülerle ilişkilerinin
tarihi olarak okunabilir. Gönüllülük algı, anlayış
ve uygulamalarını izlemek, değişenlerin ne yöne
ve niçin değiştiğini anlamamıza imkân verecektir.
Gönül gibi anlam dünyamızın en temiz kelimelerinden birisi ile oluşturulmuş bu kavram, oturduğu sahih, saf ve biraz da naif temel ile sivil toplum
kuruluşu için hep ayna vazifesi görmüştür ve orada herkes aslında kendisini seyretmiştir. Zor ama
öğretici bu seyri takip edebilmemiz için STK’lar
bağlamında gönüllülüğün nasıl ortaya çıktığı,
hangi aşamalardan geçtiği ve nerelere evrildiği
gibi sorular üzerinde durmamız gerekir.
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Niye Gönüllü Olunur?

Yerel ve kültürel farklılıklara rağmen insanların neden gönüllü olduklarına dair izahlarda
İnsanların niye gönüllü olduklarına dair sehayırseverlik ve yardımsever olmak gibi kişisel
bepler kendileri kadar karmaşıktır. İdeal gönüllüfarklılıklar öne çıkmaktadır (Bales, 1996). Konu
lük kimseden bir karşılık beklemeden sosyal deile ilgili çokça kabul gören bir tasnif yapan Clary
ğer oluşturacak bir katkı ortaya koymaktır. Eğer
ve arkadaşlarına (1998) göre insanlar; insani debunu kâmil gönüllülük olarak tanımlayacaksak,
ğerler, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlamak,
herhangi bir menfaat için yapılan gönüllülüğe
sosyal itibar elde etmek, kariyerlerine katkı sağkadar çok farklı gönüllülük çeşitleri olduğunu
lamak, olumsuz duyguları azaltmak ve olumlu
söylemek mümkündür. Gönüllülüğün en zirve ve
duygularını geliştirmek amacı
ideal boyutu olan ve ecri kimile gönüllü olurlar.
seden beklememek anlamındaGünümüzde
gönüllülük,
ki kâmil gönüllülüğe erişmenin
gelişen
teknoloji
ve
karmaşıkGönüllülerin
yönetibelli bir olgunluk ve eğitim
laşan sosyal yapı nedeniyle çok
mi, bir gönüllü vizyonu
süreci gerektirdiği açıktır. Bu
farklı şekil ve şartlarda ortaya
olmadan başarılamaz.
noktaya gelinceye kadar ortaya
konabilen bir içerik kazanmışGönüllü vizyonu, kuruçıkan gönüllülük uygulamaları
tır. Bu bağlamda özel kuruluşlaçok farklı saik ve gayelerle ormun gönüllüyü nererın sosyal sorumluluk projeleri
taya çıkabilir. Erdem, vicdan,
de gördüğüne dair algı
bağlamında
mensuplarından
insanlık ve millet kaynaklı felve anlayışını ifade eder.
istediği zorunlu gönüllülük,
sefi ya da sosyal saikler kadar
Sürdürülebilir gönülproje gönüllülüğü, geçici gökariyer, iç mutluluk, arkadaşlık,
lü katkısı, gönüllülerin
nüllülük, sanal gönüllülük,
sosyallik gibi kişisel etkenler de
etkin ve verimli istihdaöğrenci gönüllülüğü, genç gögönüllülüğe yol açabilir. Gönülmı ancak sürekli teşvik
nüllülüğü, yaşlı ve emekli gölülük konusunda yapılmış en
edilen bir gönüllü vizyonüllülüğü gibi farklı gönüllükapsamlı çalışmalar bu saik ve
nu paylaşımı ile mümlük türlerinden bahsedilebilir.
gayelerin neler olduğuna ilişkündür.
Diğer taraftan gönüllüler amaç
kindir.
ve beklentilerine göre de farklı
Gönüllülük, dünyanın farklı
kategorilerde
değerlendirilebilir.
Mahallesindeki
bölgelerinde farklı isimlerle adlandırılan ama her
cami derneğinin para toplama işlerinde gönüllü
yerde rastlanabilen evrensel bir olgudur. Din, dil,
amcanın amacı sevap kazanmak iken; üniversiteırk, cinsiyet, yaş ya da coğrafi bölge sınırlaması
de geçme notuna etki ettiği için sosyal sorumluolmaksızın, herkes tarafından istenilen zaman ve
luk faaliyetine katılan öğrenci sadece yüksek not
yerde icra edilebilir. Bu yüzden insanların neden
almak peşinde olabilir. Sosyal adalet ve eşitsizliğin
gönüllü olduklarına ilişkin araştırmalarda birbigiderilmesi için elini taşına altına sokmak gerektirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Butcher’a
ğini düşünen bir gencin motivasyonu ile aynı gru(2010) göre gönüllülük durumsal bir kavramdır;
ba yalnızlığını gidermek için giren bir diğerinin
dolayısıyla neden gönüllü olunduğuna ilişkin ceamacı şüphesiz farklıdır. Gönüllü faaliyetlere farkvaplar kültür ve yerel bağlamda aranmalıdır. Birlı neden ve amaçlarla katılanları salt niyetleri ya
çok kültürde dinî ya da kültürel temellerle ortada amaçları ile değerlendirmek zordur; doğrusu
ya konan gönüllülük uygulamaları, bu olgunun
buna gerek olmadığı da söylenebilir. Önemli olan
evrenselliğini gösterse de gönüllüğün “sosyal bir
farklı beklenti, amaç ve niyetlerle gelen ve farklı
kurgu” olması nedenlerini açıklamayı zorlaştırbirikimlere sahip gönüllülerden istenilen verim ve
maktadır. O yüzden gönüllülüğün tanımından
performansın alınmasının sağlanması, dahası söz
daha ziyade insanlar tarafından nasıl yorumlankonusu kişilerde gönüllülüğün sürdürülebilir bir
dığı ya da algılandığından bahsedilebilir (Handy
etkisinin ortaya çıkartılmasıdır. Bunun da etkin ve
vd., 2000).
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verimli bir gönüllü yönetimi gerektirdiği açıktır.
Modern anlamda gönüllü yönetimi uygulamalarına yol açan bu gereksinim değişim ve dönüşüm
geçiren İslâmî STK’lar tarafından da hissedilmektedir. Ancak buna geçmeden evvel, söz konusu
kurumların bu noktaya nasıl geldikleri, bir diğer
ifade ile gönüllülük nokta-i nazarından nasıl bir
değişim geçirdiklerini görmemiz gerekiyor.

man yüreklerinden kopup geldiği ama gördükleri
sosyal eksikliğin etkisiyle buna aldırmadıkları bir
adanmışlık yaşarlar. Bu evrede inançlarının en saf
düzeyini yaşayan gönüllüler karşılaştıkları muhalefeti, motivasyon ve enerji kaynağı yapmakta mahir bir gönül kıvamına sahiptirler. Sınırlı kaynak
ve imkânlarla ileride büyük özlemle yâd edecekleri işler başarırlar. Bu evredeki temel gönüllülük
formu kâmil gönüllülüktür.

Gönüllülük Aşamaları ya da STK’ların Değişimi
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Her STK’nın bir ya da birkaç gönüllü ile yola
çıktığını, dolayısıyla geçirdiği değişim ve dönüşümün aslında gönüllüye bakışındaki ve gönüllülerle ilişkilerindeki değişim ve dönüşüm olarak
okunması gerektiğini girişte ifade etmiştik. İslâmî
STK’lardaki gönüllülük seyri, kâmil gönüllülükten çıkar gönüllülüğüne kadar farklı gönüllülük
türlerinin belirli tonlar halinde öne çıktığı birtakım aşamalardan oluşmaktadır. Söz konusu kurumların gönüllülük algı ve anlayışlarının nereden
nereye geldiğini gösteren, dolayısıyla geçirdikleri
değişim ve dönüşümü daha iyi anlamamızı sağlayan bu izlek yedi aşamadan oluşmaktadır.
1. Aşama: “Bize Kim İnanır?”
Ecrini Allah’tan bekleyen ya da tamamen aşkın
değerlerle hareket eden bir ya da birkaç gönüllü
bir sosyal ihtiyaç fark eder ve harekete geçerler.
İlk başta ne söyledikleri büyük bir çoğunluk tarafından anlaşılmayan bu dertliler dirençle karşılaşır ve hüsnü kabul görmezler. Yerleşik adet ve kurumların muhalefeti bunaltıcıdır ama bir kez yola
düşmüşlerdir. “Bize kim inanır” sözünün çok za-

Kurumun sosyal itibar ve imajı, özellikle
yeni medya mecralarındaki etkinlik ve
aktiflik ile ölçüldüğünden bu alandaki
görünürlüğü artırmanın yolları aranmalıdır. Özellikle gençlerin söz konusu
alana ilişkin yatkınlıklarından yararlanılmalı; ilgili rol ve pozisyonlar detaylı
tanımlanarak bu alandaki gönüllü istihdamına özel önem verilmelidir.

2. Aşama: “Bilmiyorlar, Bilseler Bizimle Olurlardı”
İkinin ikincisinin bulunduğu devredir. Kaynak ve imkân sahibi birileri, hikâyemizdeki gönüllülerin fark ettiği, bunun için yola düştüğü ve
sesini yükselttiği ihtiyacı fark etmeye başlar. Ancak kitlesel muhalefet hala belirgindir ve gönüllülerimize inanan sayısı sınırlıdır. Herkesin her
işi yaptığı, başkanından çaycısına fazla bir statü
farkının olmadığı bu devrin mottosu “bilmiyorlar,
bilseler bizimle olurlardı” cümlesidir. Gönüllülerin dertlerini anlatamadıkları muhataplarına karşın beslediği temiz duyguları ifade eden bu cümle,
aynı zamanda çıkar temelli muhataplarının onlar
hakkındaki duygularını da anlatır. Ana form yine
kâmil gönüllülüktür.
3. Aşama: “Bize Kırk Kişi Derler”
Toplumsal görünürlük kazanılan evredir. Yapılan çalışmaların bereket ve verimliliği gözle görünür hale gelmiştir. Kurum artık belli bir saygınlık ve kabul edilirlik düzeyine erişmiştir. Yardım
istenilen yerlerden boş dönülmemekte, üçüncü
şahıslardan gelen onay ve övgüler ilk gönüllülerin nefsini okşamaktadır. Bir aidiyet ve mensubiyet bilinci oluşturan bu hüsnü kabul gönüllülerin
birbirleri ile olan ilişkilerini derinden etkiler. Anlaşmazlıklar baş göstermeye başlar. Bu dönemde
artan kaynaklar ve bu kaynakların nasıl kullanılacağına ilişkin farklılaşan görüşler başlangıçta
kolayca aşılan eşikleri yükseltir ve yol arkadaşlarından kimisi ile yollar ayrılır. Kâmil gönüllülük gider, yerine bir tür toplum ya da sosyal gönüllülük olarak adlandırılabilecek bir form gelir.
Gönüllülere bakışta temel misyon hâlâ belirleyici
olduğundan hâkim form ilişki gönüllülüğüdür.
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4. Aşama: “Gönül Yetmez, Ücret Verelim”
Kurumsallaşmanın başladığı, artık ne zaman,
nerede ve nasıl yardım edeceği bilinmeyen gönüllülerin işlere yetmediğinin “fark edildiği” bir devredir. Herkesin işi başından aşkındır. Artan işlere,
kendi işinde gücünde insanların nasıl yetişeceği
dağ gibi bir sorun olarak belirmiştir. Bu işleri tam
zamanlı takip edecek biri ya da birilerine ihtiyaç
bu evrede hissedilir. İlk ücretli elemanlar çok geçmeden istihdam edilir. Ama misyonu ve vizyonu
bilen gönüllülerin bu elemanlara neyi nasıl delege
edecekleri çok net olmadığından uyuşmazlıklar
yaşanır. İlk ücretlilerin ve onları istihdam edenlerin ayrı ayrı derin hayal kırıklıkları yaşadığı bu
dönemde her iki taraf da ilginç bir şekilde kurumsallaşma gündeminde buluşur. İlk kez gönüllük
kavramının gönüllerde yara aldığı bir dönemdir;
her işi yaparım diyenlere artık şüphe ile bakılır
hale gelir. Kapıyı çalan her gönüllü ile bir şekilde
yürümek hevesi yerini belli işlere talip ve belirli
niteliklere sahip gönüllü arayışına bırakır. Temel
gönüllülük formu nitelik gönüllülüğüdür.

6. Aşama: “Profesyonel ve Kurumsal İtibarımız…”
Kurumsallaşma ve profesyonelleşmenin zirveye çıktığı dönemdir. Bu dönemde bir yönetim danışmanlık firmasından ücretli yapılanma hizmeti
bile alınmış olabilir. Hiyerarşi baştan aşağı tanımlanmış, iş görevleri, tanımları, özellikleri ve pozisyonları belirlenmiş, gönüllülerin yaptığı veya
yapa geldiği işlerin hemen hepsi ücretli çalışanlara verilmiştir. Kurumsal iletişim sorumlusunun
muhakkak olduğu bu yeni yapıda ilk gönüllüler
sadece ziyaretlerinde hoşamedi yapılan arkaik
figürlere dönüşmüştür. Bu zamana kadar ayakta
kalmayı becermiş gönüllülerdeki değişim ise şaşırtıcıdır. Özellikle bu döneme erişmeyi başaranlar çok zaman temsil görevini üstlendiklerinden
kendilerindeki değişim en çok kılık kıyafetlerinden ve konuşmalarından okunabilir. Bu evre aynı
zamanda kenardakilerin seslerini daha çok yükselttikleri ve değişenlerin aldıkları mesafeyi eleştirdikleri bir dönemdir. Temel form profesyonel
gönüllülüktür.

5. Aşama: “Gönüllülerle Olmayacak İşler Bu
İşler”
Ücretli sayısının gönüllü sayısını geçtiği devredir. Yola ilk çıkılan gönüllülerin birçoğu mütevelli
heyetine terfi etmiştir. Genel stratejiyi belirlemek
gibi yüksek ve yüce bir görevle, iki haftada ya
da ayda bir kez toplanır veya mevcut ücretlilere
danışmanlık yaparlar. Kurumsallaşma ve profesyonelleşme, kurumun temel önceliği haline gelmiştir. Gönüllülerin çalışma yöntemlerinin sık sık
eleştirildiği bu dönemde mevcudiyetleri yadırganmasa da kendilerine fazla inisiyatif verilmez,
çünkü yapılan işler gönüllülerle olmayacak kadar
ciddi, kurumsal ve sürdürülebilir işler olarak görülür. Geliş, gidişlerin mesai saatlerine göre ayarlandığı, kurumun bir tür şirket ya da devlet dairesi gibi çalıştığı bu evrede çalışanlar profesyonel
ilişkiler kurarlar, “ağabey ve abla” ifadeleri “bey ve
hanım” ile yer değiştirir. Gönüllülüğün ana form
olmaktan çıkıp kısmi zamanlı ve ana faaliyetler
dışındaki işlere hasredildiği bu dönemin temel
gönüllülük formu, kısmi zamanlı ya da stajyer gönüllülüktür.

7. Aşama: “Ücretlilerle Olmuyor, Gönüllü Yok
mu?”
Gönüllülüğün tükenişinin aynı zamanda misyonun tükenişi olduğunun görüldüğü evredir.
Ancak kurumsallaşmanın kendi dinamikleri,
ücretlilerin çıkar ve yetkileri ve örgüt yapısının
diyalektiği bunun değişim ve dönüşümü tetikleyecek bir mahiyete erişmesini engeller. Nostaljik
bir iç geçirişle, çoğu toplantıda ilk zamanlar ve ilk
gönüllüler hatırlanır. Eski günlerin saf, temiz ve
çıkarsız gündemleri konuşulur. Durumdan vazife
çıkaran yetkili ve etkili ücretliler stratejik bir manevra ile kurumun bir gönüllü politikası olması
gerektiğinden dem vurarak mevcut akış ve yapıyı
bozmayacak bir adım önerirler. Öneri heyecanla
karşılanır. Özellikle gençlere yönelik gönüllendirme faaliyetlerine başlanılır. Gönüllülük tekrar
keşfedilir. Henüz erişilemese de ideal olarak hep
sözü edilen form gönüllü profesyonelliktir.
Yedi aşamadan oluşan bu süreç, bir veya birkaç gönüllü ile başlayan her STK’nın gönüllülere
yönelik bakışındaki değişimi anlatan bir süreçtir.
İronik göndermelerin de yer aldığı bu aşamaları az
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çok yaşayan bir sivil toplum örgütünün son aşamayı takiben bir gönüllü vizyonu oluşturması ve
gönüllü yönetimini hayata geçirebilmesi beklenir.
Gönüllüye profesyonel ve kurumsal bakışı ifade
eden bir takım politikaların benimsendiği ve ilkelerin edinildiği bu evre belli aşamalardan oluşur.

Gönüllü Yönetim Sürecinin Aşamaları

58

Gönüllü yönetimini, klasik yönetimden ayıran en önemli özellik, çalışanların motivasyon
kaynaklarına ilişkindir. Ortak iyi ve doğruya katkıda bulunmak isteyen ve çıkar amacı gütmeyen
birbirinden farklı özelliklere sahip bireylerin kurumun hedefleri doğrultusunda istihdamı, yönetilmesi, yönlendirilmesi ve eş güdümüne yönelik
faaliyetlerin tümü gönüllü yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Bu tür bir yönetimin en önemli
iki güçlüğü, ücretli çalışanlarla gönüllü çalışanlar
arasında uyumun sağlanması ve gönüllü çalışanların katkılarının sürdürülebilir kılınmasıdır.
Gönüllü yönetimi aşağıdaki aşamalardan oluşur:
- Gönüllü ihtiyacının belirlenmesi: Gönüllülere
hangi alanlarda ihtiyaç duyulduğu, gönüllülere ait
roller, bu rollerin gerektirdiği nitelikler ve sonuç
olarak beklentiler belirlenir.
- Gönüllü temini: Gönüllü kaynakları, çağrılar
ve arama süreçleri ile potansiyel gönüllüler kuruma çekilir, mülakat ve benzeri yöntemlerle seçme
işlemi yapılır.
- Gönüllü uyumlaştırması: Seçilen gönüllüler
kurum, yapacakları işler ve rolleriyle ilgili bilgilendirilir, diğer çalışanlara tanıtılır ve kurum içindeki yerleri belirlenir.
- Gönüllü eğitimi ve yetiştirilmesi: Gönüllüye
rolü ve görevi ile ilgili gerekli bilgi ve eğitim verilir, amaç ve hedeflerinin tespiti yapılır.
- Gönüllü değerlendirmesi: Gönüllünün yaptıkları ile ilgili çıktılar, öngörülen hedef ve amaçlarla karşılaştırılır ve geri bildirim sağlanır.
- Gönüllü ödüllendirmesi: Gönüllü katkılarını
sürdürecek ödül ve katkılar belirlenir.
Gönüllülerin yönetimi, bir gönüllü vizyonu olmadan başarılamaz. Gönüllü vizyonu, kurumun
gönüllüyü nerede gördüğüne dair algı ve anla-

yışını ifade eder. Sürdürülebilir gönüllü katkısı,
gönüllülerin etkin ve verimli istihdamı ancak sürekli teşvik edilen bir gönüllü vizyonu paylaşımı
ile mümkündür. Bu vizyonun bireysel ve örgütsel
olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Bireysel
boyut, kısmi zamanlı başlayan bir öğrencinin gönüllülüğünü, bütün hayatını kapsayacak ve gönüllülüğü bir hayat tarzı halinde yansıtacak kâmil
gönüllülük noktasına eriştirmeyi amaçlarken, örgütsel boyut, kurumu bireylerin böyle bir gelişim
ve dönüşümü sağlayabilecekleri bir habitus haline
getirmeye çalışır. Bu vizyonun hayata geçirildiği
bir ortamda sivil toplum kuruluşu gönüllülerle
ilgili beklentilerini karşılamakla kalmaz, gönüllüler de gönülle yaptıkları faaliyetlerini disiplinli
ve sürekli hale getirebilirler. Diğer taraftan böyle
bir ortam, ücretli ya da tam zamanlı çalışanların,
gönüllülere yönelik geliştirecekleri olumsuz yargıların en az düzeye indirildiği bir ortamdır.

Gönüllükle İlgili Sorunlar Nelerdir?
Sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerle ilişkilerinde birtakım sorunlar her zaman olmuştur. Bu
sorunların başında yeterli gönüllü bulamamanın
geldiği söylenebilir. Ülkemiz gönüllülükle ilgisi
kurulabilecek Ahilik ve imece geleneği gibi köklü
tecrübelere sahip olmasına rağmen sivil toplum
kuruluşlarında görev alan gönüllü sayısında her
geçen gün düşüş yaşanmaktadır. Vakıflar Genel
Müdürlüğünün 2016 verilerine göre, Türkiye’de
vakıflarda gönüllü çalışan personel sayısı 2013’te
1.107.489 iken 2016’da bu rakam 1.025.538’e
düşmüştür (Vakıflar Genel Müdürlüğü [VGM],
2016). Yine Dernekler Dairesi Başkanlığının ve-
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maması, gönüllü seçme ve yerleştirme sürecinin
rilerine göre 2013 yılında Türkiye’deki dernekleryeterince ciddiye alınmaması, gönüllü temini, isde gönüllülük yapan kişilerin sayısı 66.673 iken,
2016’da bu sayı 17.488’e kadar gerilemiştir (Dertihdamı ve eğitimi için gerekli bütçenin ayrılmanekler Dairesi Başkanlığı [DDB], 2016). Rakamması ve gönüllü rol ve niteliklerinin gereksinim
ların olumsuz seyrinde muhtemelen sivil toplum
duyulan alanlarla uyumunun sağlanamaması gibi
kuruluşlarının kamu erki ve kamuoyu nezdindeki
alt başlıklar bulunmaktadır.
itibar ve algısı kadar, gönüllülük kavramına yöneÜlkemizde henüz gönüllülüğü düzenleyen bir
lik olumsuz algı ve değerlendirmelerin de etkisi
yasanın bulunmaması da gönüllü temini ve istihvardır.
damı noktasında zorluklara neden olmaktadır.
Gönüllülüğün, özellikle belli bir iş ve çalışma
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigordisiplini kazanmamış gençler arasında geçici, istetası Kanunu’nun istisna olarak belirttiği bazı işlernildiğinde bırakıp gidilecek, düzensiz bir faaliyet
de bildirim ve prim zorunluluğu bulunmamakta,
olarak görülmesi bir diğer sorun alanıdır. Buna
ancak gönüllülük bu işlerden sayılmamaktadır.
mümasil olarak STK’lar da gönüllüleri güvenilmeDolayısıyla gönüllü çalıştıran sivil toplum kuruyecek, sorumluluk alamayacak ve üzerine yatırım
luşları ağır cezai yaptırımlarla
yapılamayacak bir konumda
karşı karşıya kalabilmektedirler.
görmektedir. Gönüllülüğün bedava iş gücü olarak değerlendiGönüllülükle İlgili Sorunlara
Profesyonelleşme
ve
rilmesi hem gönüllü olacak hem
Çözüm Önerileri
kurumsallaşma dalgade gönüllü bulacak kesimlerde
sı içerisinde amaçlarınGönüllülük konusunda, göolumsuz değerlendirmelere nenüllü istihdam eden kurum ve
dan ve gaye-i hayallerinden olmaktadır. Diğer taraftan
kuruluşlar başta olmak üzere
den saptıklarını düşünen
gönüllü faaliyetlerle ortaya çıilgili tüm paydaşların yapması
sivil toplum kuruluşlakacak değişim ve dönüşümün
gerekenler vardır. Özellikle karının yapması gereken
yeterince önemsenmemesi, sütılım ve algı sorunlarına ilişkin
gönüllülere önem verreçlerden daha ziyade çıktılara
çözüm önerileri bütün toplumu
mek ve gönüllülerle tekodaklanılması ve gönüllülüğün
ilgilendirdiğinden, sivil toplum
rar fabrika ayarlarına
boşa vakit geçirme şeklinde dekuruluşlarının yeni bir gönülğerlendirilmesi gönüllülükle ildönmektir.
lülük vizyonu oluşturulmasıgili algı sorununun farklı boyutna ilişkin bütün paydaşlarını
larını oluşturmaktadır. Gönüllü
ilgilendiren bir seferberliğe girişmeleri zaruridir.
yönetimine ilişkin en önemli zorluk alanı sürdü“Gönüllendirmek” olarak ifade edebileceğimiz bu
rülebilirlik ve etkinlik açısından maddi olmayan
seferberliği; insanların gönüllülük bağlamındaki
motivasyon kaynakları bulmaktır. Gönüllülerin
isteklerinin artırılması, kapasitelerinin geliştirilçoğunluğu hem birden daha fazla kurumla ilişkili
mesi ve erişilebilirliklerinin artırılması şeklinde
hem de ücretli çalışanlara göre kuruma daha az
açabiliriz. Gönüllülüğe dair isteğin oluşmasında
bağımlıdırlar; istedikleri anda ödeme, sigorta, yan
sosyal değerlerden kişisel tutumlara, psikolojik
haklar vb. kaygılar olmadan iş yerini terk edebilirgüdülerden ekonomik beklentilere kadar birçok
ler. Bağlılık sorunu olarak ifade edeceğimiz bu noketken rol oynar. Sivil toplum kuruluşları, gönülta, gençlerde daha baskın olarak görülmektedir.
lü olma isteğini artırabilmek için birtakım teşvik
Diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarının
edici adımlar atabilirler. Gönüllülük faaliyetinde
yönetimindeki bazı eksiklikler de, gönüllülerin
bulunanların görünürlüğünün artırılması, teşvik
temininden ödüllendirilmesine kadarki süreci
edici gönüllülük etkinliklerine ilişkin haber, röolumsuz etkilemektedir. Kısaca yönetim sorunu
portaj ve paylaşımların çoğaltılması bu adımlara
olarak adlandırdığımız bu boyutta gönüllüleri ve
gönüllülüğü destekleyen bir ortamın oluşturulaörnektir.
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Sivil toplum kuruluşunun kamuoyundaki
algısı, sosyal değer oluşturma becerisi ve bu anlamda fark oluşturabilmesi daha çok gönüllü çekmesini sağlayacak en önemli artısıdır. Kurumun
sosyal itibar ve imajı, özellikle yeni medya mecralarındaki etkinlik ve aktiflik ile ölçüldüğünden bu
alandaki görünürlüğü artırmanın yolları aranmalıdır. Özellikle gençlerin söz konusu alana ilişkin
yatkınlıklarından yararlanılmalı; ilgili rol ve pozisyonlar detaylı tanımlanarak bu alandaki gönüllü
istihdamına özel önem verilmelidir.
Sivil toplum kuruluşlarının gönüllüye bakışı
ve gönüllü yönetimine dair atabileceği en önemli
adımlardan bir tanesi gönüllü vizyonu ve stratejisinin oluşturulmasıdır. Vizyon; söz konusu kurumların gönüllüleri istihdam edecek kapasite,
ortam ve süreç yönetimine sahip olması, gönüllüler tarafından tanınması, tercih edilmesi ve istihdam için tercih edilebilmesine ilişkin üst yönetim
bakışını ifade eder. Strateji ise gönüllü havuzunu
genişletmek, en nitelikli gönüllüleri kuruma çekmek ve seçilen gönüllülerin amaçları ile kurumunkiler arasında bir uyumlaştırma yapmak ile
ilgili geniş açılı bir yol haritası ortaya koymaktır.
Kuşkusuz her iki kavram da kurumun konuşlandığı yerden örgütsel tasarımı, kurum iklim ve
kültürüne yönelik birçok etkeni içeren geniş bir
içeriğe sahiptir.
Sivil toplum kuruluşunun gönüllülere yönelik
yönetim uygulamalarını gözden geçirmesi ve iyileştirmelere gitmesi yukarıda sözü edilen gönüllü
dostu ortamın sağlanması açısından atılması gereken ilk adımdır. Bu bağlamda, gönüllülerin kurumu ilk elde tanımalarını sağlayacak bir el kitabı ya
da tanıtıcı doküman oluşturmak faydalı olabilir.
İçeriğinde gönüllünün nasıl çalışacağı, kendilerinden beklentilerin neler olacağı, iş ve rol tanımları
gibi konuların yer alacağı el kitabı kurumun gönüllülüğü işlevsel bir bakış açısı ile ele almasını
da sağlayabilir.

Sonuç Yerine
İslâmî STK’lardaki değişim ve dönüşüm aslında gönüllülere ve gönüllülük kavramına bakışlarında ortaya çıkan değişimin bir yansımasıdır.

Gönüllü teşekküller olarak da adlandırılan bu
kurumların yönetim kalitesini gönüllülük ve gönüllülerle ilişkisinin kalitesi belirler. Gönüllülerle
ilişkileri iyi sivil toplum kuruluşlarının, varoluş
amaçlarına uygun bir yönelim ve yönetim sergilemiş oldukları söylenebilir. Dolayısıyla profesyonelleşme ve kurumsallaşma dalgası içerisinde
amaçlarından ve gaye-i hayallerinden saptıklarını
düşünen sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken gönüllülere önem vermek ve gönüllülerle
tekrar fabrika ayarlarına dönmektir. Gönüllü vizyonunu hayata geçirmek olarak adlandırdığımız
bu süreçte, gönüllülük bir hayat tarzı olarak ele
alınmalı ve gerek bireysel ve gerekse kurumsal bir
olgunluk yolculuğu olarak teşvik edilmelidir.
Gönüllülüğün bir hayat tarzı olarak algılanması ve aktif bir yöntem olarak hayata geçirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının fabrika ayarlarına
dönmesini sağlamakla kalmayacak, küreselleşme,
teknolojik gelişmeler ve kuşak farklılaşmaları ile
ortaya çıkan yeni insan tipine de erişimi sağlayacak bir cazibe alanı oluşturacaktır. Yönetişim kavramının öne çıktığı, bireysel kariyer yönetiminin
baskın hâle geldiği ve gönüllülüğün küresel içerikte ele alındığı bir dönemde kendileri kalmak,
amaçlarından sapmamak ve gönüllülerle bir olgunluk yolculuğuna çıkmak isteyen sivil toplum
kuruluşlarının daha “gönül işi” bir seçeneklerinin
olmadığını düşünüyoruz.
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EŞİTLİK Mİ TAMAMLAMAK MI? KADIN TARTIŞMALARINA BAŞKA BİR BAKIŞ

-Eşitlik mi, Tamamlamak mı?-

Kadın Tartışmalarına Başka Bir Bakış
İslâm, maalesef eprimiş ve klişeleşmiş söylemleri ile arzı endam eden gelenekçi
ilahiyatçıların ve hocaların ataerkil sözleri nedeni ile çağımızda kapitalist modernitenin
yaratmış olduğu zulmün yerini adlin muhteşem dinamikleri ile dolduracak
büyük bir alternatif güç olarak görülemiyor. Altın tam da bu pas kalıntıları
nedeni ile güneş gibi parlayacak iken paslı tabakadan dolayı ışığını yansıtamıyor.

Dilaver DEMİRAĞ

N

e yazık ki ülkemizde tartışmalar gerçek manada bir
metin kritiği, bir hakikati bulma çabası değildir. Bu bağlamda geçen ay gündemi fazlası ile
işgal eden ilahiyatçı Nurettin
Yıldız’ın daha önceden de gelen ve en azından modernist
kamuoyu tarafından şiddetli
bir olumsuzlama ile karşılanan
konuşmalarına, fıkıh eksenli
fetvalarına bir yenisi daha eklendi. Çok daha büyük bir tartışmaya yol açan ve oluşan tepkilerin iktidarla ilintilemesini de istemeyen siyaset
kurumunca müdahalede bulunulan son sözleri ise
deyim yerinde ise meselelere tüy dikti. Hocanın
bağlamından kopartılarak sorunlu kabul edilecek
“kadınlar dayak yediklerine şükretsinler” sözü konuşmanın bütününden kopartılıp özellikle öne
çıkartılarak bir algı mühendisliği yapıldı.
Böylece daha önceden de yapılan ve daha çok
siyasal iktidarın ülkeyi muhafazakârlaştırması
eksenine oturtulan, fakat uzun zamandır devam
eden laiklik bağlamı içindeki gelişmelerle de bağlantı kurmak mümkün. Zira “Bakın bu gericiler
bu iktidardan cesaret bularak bunu söylüyor” ve
“Bakın İslâm ne kadar ilkel bir din, bu çağdaş
hâlâ kadını dövmekten söz ediyorlar” şeklindeki

bir algıyı da devreye sokan bir
mühendislikti bu… İktidar bir
yanda, Diyanet İşleri Başkanlığı
öte yanda, dindar kesim içinde
de bir kesim Nurettin Yıldız’ı
bir anda günah keçisi yaptılar.
Oysa pek matah bulunmasa da
samimi bir laiklik ve demokrasinin içselleştirildiği bir yerde
bu sözler eh böyle düşünenler
de var, bu düşünceler ne kadar
tedirgin edici olursa olsun dile
getirilme hakkına haizdir şeklinde karşılanır. Yıldız’ın söylemine kamuoyunda çeşitli kanatlardan cevaplar
verilir ve belki de tartışma olması gereken bir zeminde dinin kadına bakışı nasıldır, bu bakış dinin
bakış açısı mıdır? gibi bana göre çok da hayırlı
olacak tartışmalara neden olurdu. Haddizatında
bugün İslâm dünyasında kadın meselesi, hem gelenekle kadının modernlikle birlikte değişen konum ve pozisyonu hem de İslâm’ın kadın meselesi üzerinden sürekli suçlanıp birtakım STK’ların
bunu istismar etmeleri yüzünden adeta kanayan
yara. Bu nedenle dindarların bu konuyu kendi
aralarında konuşması gerektiği, dahası gelenek
sorununun nasıl sağlıklı bir çözüme kavuşacağı
noktasında gerçek anlamda derinlikli bir tartışmaya gerek olduğu kanısındayım. Kanaatime göre
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geleneğin, bir hayli erkek egemen bulduğum bakışı müslüman kadınlar arasında feminizme daha
sıcak bir yaklaşıma neden oluyor. O yüzden İslâm
dünyasının kadın meselesini dini açıdan da sosyal
açıdan da ifrat ve tefrit diyeceğimiz uç durumların
ötesinde sağlam bir çözüme kavuşturması gerektiği açık.
Bu yazıda Nurettin Yıldız’ın söylemlerini tartışmayacağım, çünkü bu tartışma için öncelikle
hadis ilmi noktasında ciddi bilgi boşluklarımı doldurmam gerek. Çünkü sonuçta Yıldız, hadis geleneği içinden konuşuyor ve bu gelenek içinde de
hadis olarak kadını dövmeyi meşru gören hadisler
de var. Ancak şahsi tavrımı da ifade edeyim: Yıldız ve onun temsil ettiği geleneğin kadına bakışını
hiçbir biçimde paylaşmıyorum. Zira Bakunin’in
çok anlamlı bulduğum sözü ile çevremdeki kadın erkek tüm varlıklar özgür olmadıkça kendimi
özgür hissetmiyorum, bu nedenle de öteki yarım
saydığım kadının özgür olmasından yanayım.
Ama bu özgürlük feminist algının hele de radikal
feminizm denen ciddi manada sorunlu ve aslında düşmanlık ettiği şeylere güç bahşeden algının
anladığı gibi bir özgürlük değil. Başka bir deyişle
özgürlük ne kadın ile erkeğin eşit olması ne de
erkeğin yediği herzeleri kadının da yemesinin
meşru olduğunu sanan saçma eşitlik ve özgürlük
algısı. Ben özgürlük dendiğinde bir kadın ya da
erkek, hatta insan dışı bir varlığın tıpkı bir tomurcuğun çiçeğe, bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi

Modern eşitlik tasavvuru oldukça yeni
sayılabilir çünkü tarih içindeki yolculuğumuzda karşımıza çıkan şey adalet oldu. Adalet eşitlikten farklı olarak
farkları gözeten ve bu farklılıklar içerisinde herkesin hakkı olanı elde edebilmesidir. Buna mukabil eşitlik farkları
dikkate almadan herkesin eşit değerde,
eşit bir biçimde elde edebileceklerini
elde edebilmesidir. Eşitlik fikri meşruiyetini hep hiyerarşiden aldı. Hiyerarşi
bir ast üst ilişkisi içinde toplumu tabakalara bölen ve hiyerarşi içindeki
konumları da değişmez bulan dahası
tüm eşitsizlikleri doğaya dayandıran
bir kavrayış biçimi.

insanın kendi doğasında taşıdığı bütün potansiyelin engellerle karşılaşmaksızın geliştirebilmesini,
belli bir kemalat noktasına gelmeyi anlıyorum. Bu
bağlamda modern özgürlük anlayışından beriyim.
Dolayısıyla bir kadının zihinsel ve fiziksel bütün
potansiyellerini açığa çıkartması için onun baskılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Erkeklerin
kurduğu tahakküm ağının içinde kadının da yer
alması değişmelidir. Bu bakımdan vahiy olarak dinin de kadının özgür bir varlık olmasından yana
tavır aldığı kanısındayım. Elbette bu benim kendi
duruşum ve kendi din algılamam. Sözlerimin fetva değeri filan yok. Ben ne bir din âlimiyim ne de
dinin tüm alanlarında derinlemesine bilgiye sahip
biriyim.
Tüm bu açıklamalardan sonra modern kadın
ve ahlak algısını ve feminizmin kadınların kurtuluşunu sağlamaktan uzak bir uç fikirler yumağı
olduğunu anlatarak eşitlik değil tamamlayıcılık ve
fark eksenli bir reşitlik yahut sosyal siyasal özne
olmak düşüncesini ortaya koyup ardından da kapitalist modernitenin kadını nasıl tutsak kıldığını
anlatmak istiyorum

Hiyerarşi: Tarihsel Erkek Egemenliği ve Eşitlik
Düşüncesi
Modern eşitlik tasavvuru oldukça yeni sayılabilir, çünkü tarih içindeki yolculuğumuzda karşımıza çıkan şey adalet oldu. Adalet eşitlikten farklı
olarak farkları gözeten ve bu farklılıklar içerisinde herkesin hakkı olanı elde edebilmesidir. Buna
mukabil eşitlik farkları dikkate almadan herkesin
eşit değerde, eşit bir biçimde elde edebileceklerini
elde edebilmesidir. Eşitlik fikri meşruiyetini hep
hiyerarşiden aldı. Hiyerarşi bir ast üst ilişkisi içinde toplumu tabakalara bölen ve hiyerarşi içindeki
konumları da değişmez bulan dahası tüm eşitsizlikleri doğaya dayandıran bir kavrayış biçimi.
Bu konudaki çalışmaları ile oldukça ufuk açıcı
düşünceler ortaya koyan liberter komünist Murray Boockhin hiyerarşinin sosyal işbölümünden
doğduğunu ve kurulan hiyerarşik düzende de ilk
astlaştırılanın kadın olduğunu belirtir. Daha sonra onun tespitlerinin izini sürdüğümüzde kadının
devletli sınıflı toplumlarda giderek daha altta bir
konum kazandığını görürüz. Shelia Margaret Pellozi bu bağlamda özellikle de feminist ideolojinin
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temel dayanağı olan ataerkilliğin tarih boyunca
hiç değişmeden süregelen tarih dışı bir şey olmadığını dönem dönem azalan, kimi zaman ise artan
bir olgu olduğunu, kimi dönemlerde kadınların
toplumda daha özgür, erkekler karşısında daha
özerk olabildiklerini, kimi zaman ise toplumda
kadının bastırıldığını ve erkek egemenliğinin en
sert şekilde yaşandığını belirterek sabit bir öz olarak ataerkillik fikrine karşı çıkar.1
Tarihin şafağına baktığımızda erkek egemenliğinin en sert şekli ile çobanıl kabile toplumlarında
ortaya çıktığını görürüz. Ancak Roma’da gördüğümüz patriarşi de baba öyle güçlüdür ki kadın
ve çocuklar bu güçlü baba karşısında adeta bir
hiçtir. Hâsılı çağlar boyunca inişli çıkışlı bir süreç yaşayan erkek egemenliği sürecinde kadınlar
için gerçek şafak Fransız Devrimi ve Aydınlanma
oldu. Aydınlanma çağında kadınını da erkekle eşdeğer olduğu fikri ile Fransız Devrimindeki
yurttaş hakları ve bu bağlamda kadının da erkekle
eşit bir varlık olduğu fikri bunların ardından gelen Endüstri Devrimi ile kadınların da erkek gibi
madenler ve fabrikalarda çalıştırılması ilk dalga
feminizmin kadın hakları ve bu bağlamda kadınlarla erkeklerin sosyal- ekonomik ve siyasi olmak
üzere geri bıraktırılıp, dışlandıkları her alanda
eşitlik mücadelesi verdiler. Bu bağlamda eşitlikten
kasıt sosyal hayatın her boyutunda kadın ile erkeğin eşit olması oldu. İkinci dalga feminizm ise kadının her boyutu ile özgür olduğu bir toplumsal
tasavvur oluşturdu.
Bu yazıda benim eleştiri odağımda bir yandan
eşitlik kavramı ve bunun cinsiyetsiz feminizmden farkını, dahası eşitlik kavramı ile İslâm’ın
uyuşamadığını ortaya koymaya çabalayacağım,
oluşturacak daha sonra da yaşadığımız toplumda
kadınların dövülmesini meşru gösteren söylemin
neden eleştiri oklarını çektiğine, en sonda cinsel
özgürlük söylemi ile ailenin dağılmasındaki işbirlikçi konumu ile radikallikten fersah fersah uzak
radikal feminizmin kadının sistem tarafından sömürgeleştirilmesindeki rolüne değineceğim.

Hiyerarşiden Özgürlüğe Eşitlikten Bütünleşmeye
Kadın ve Erkek
Radikal feminizmin ana tezi şudur: Tarih boyunca kadın erkekler tarafından ezilmiştir. Cinsiyet ayrımcılığına dayanan sosyal sistem kadının

ezilmesi üzerinden yükselmiştir. Bu düzende kendi lehine avantajlar elde eden erkeklerde kadının
sömürüsünden istifade etmiştir. Bu bağlamda
kadın ve erkek arasındaki ilişki bir efendi köle
özgürlüğü olduğu için de kadın aynı zamanda
erkekten de kurtulma mücadelesi vermek adına
ondan tam olarak bağımsızlaşmalıdır da. Bunun
cinsellik alanına yansıyıp yansımadığı yani erkekle cinsel beraberlik yaşamayıp kadın kadına cinsellik yaşama konusu da epey hararetli tartışmalara neden oldu. Radikal feminizm kadının sosyal
işbölümünün de dışına çıkmayı kadınların yaptığı
işlerin-ki buna doğurmak da dâhildir-teknoloji
aracılığı ile hallolmasını da önermiştir.
Firestone şöyle bir mantık yürütür “Kadının
ezilmesinin nedeni çocuk doğurması, çocuk yetiştirmesidir. Demek ki. kadının başlangıçta ve
sonraki ezilmesine yol açan şey doğurgan bedensel yapısıdır.” Böylece Feminist mantık kendi çarpık anlayışını ortaya koyar. Doğurmamak, anne
olmayı reddetmek... Radikal feminizm tam da bu
nedenle doğrudan aileyi hedefe oturtur. Doğum
kontrol hapları ile yardımlarına koşan teknoloji
ile kadın en önemli bir özgürlüğünü daha elde
eder; cinsel ahlakı reddederek cinsel birleşmede
canının istediği gibi hareket etmek. Evlilik ve aile
olmadan kendi bedeni ve elbette kendi cinselliği
üzerindeki her tür hakkı kendi özgür iradesine
bağladığından eşcinsellik de dâhil erkeklerin aleyhine olan her şeyi destekleyerek kadının kurtuluşunun nihai sınırını tayin eder. Erkekten kurtuluş.
Aslında son tahlilde bütün bu süreç şu mantığa
gelip dayanır, erkek kendisi için neyi meşru görüyorsa bu kadın içinde geçerlidir.
Baudrillard bu mantığın son noktasına işaret
eder; transeksüalite. Yani cinselliğin ötesine geçerek bir benzeşime dönüşmek… Kadın ve erkeği ayırt eden bütün sınırların ortadan kalkması,
cinsiyet farklarının silinerek kadının erkek gibi
erkeğin de kadın olabildiği nokta. Bu, uygarlığın
varoluşundan beri kozmosu tehdit eden yıkıcılığın dönmesi demektir: Kaos, yani tüm farkların
silindiği sonsuz gece. Hiperrealite eksenli cinsellik
tam da cinsel özgürlüğün bir neticesidir.
İşte tam bu noktada, modern eşitlik tasavvuruna ve cinsiyetten kurtulma mantığına en önemli
itiraz bir Hıristiyan anarşistten Ivan Illich’ten gelir.
Gender modern cinsiyet kültürüne ve feminizmlere karşı en büyük meydan okumadır.
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“Toplumsal Cinsiyet Kaybı” başlığını taşıyan
makalesi -ki bu fikirler Gender isimli kitapta daha
geniş yer alacaktır- cinsiyet ayrımını lanetleyen
modern kültüre bir itirazdır.
“20. yüzyılın sonlarında, modern cinsel eşitlik efsanesi, toplumsal cinsiyetin tamamlayıcılığı
üzerinde tamamen başarılı olmuştur. Çok sayıda kültürün farklı yaşam şekilleri -ölmek ve acı
çekmek - kökleşmişti. Bölgesel cinsiyet saltanatı, ekonomik cinsiyet rejimi dediğim şeye göre
daha farklı bir varoluş biçimini işaret etti. Onlar
çok farklı bir türden erkek/kadın ikilikleridir….
Ekonomik cinsiyet ile, ekonomik, politik, yasal
ve sosyal eşitliğin hayali amacına doğru uzanan
ikiliği kastediyorum. Erkek ve dişi, tüketici ve
çalışanın işlevleri dışındaki herhangi bir kaliteden sıyrılan kısırlaştırılmış ekonomik ajanlardır.
Açıkça, piyasa ilişkilerinin yükselişi, kapitalizmin
nüfuz etmesi, parasallaştırma ve meta bağımlılığı,
toplumsal cinsiyetin kaldırılmasını hızlandırdı.”2
Bu tespitleriyle Illich bize şunu söyler: Eşitlik
fikrinden önce cinsiyet farkı ve bu farkların toplumsal hayata yansıması sonucu iki cins birbirilerinin tamamlayarak topluluk hayatının bütünselliğini sürdürmekteydiler. Sosyal iş bölümü bu
cinsiyet farkına dayanıyordu. Elisabeth Badinter
de onun izini sürerek şu tespiti yapar:
“Eşitsizliğin kökenini cins rollerinin farklılaşmasına dayandırdığımız için, rollerin cinslere göre
farklılaşması kuralı yerine, bıkmadan ve sistemli
olarak, iki cinsin aynı işleri yapabilecekleri kuralını koyduk. Bunda o kadar başarılı olduk ki,
çevremizdeki erkek ve kadın alanlarına (ev ve iş
hayatı; çocuk odası ve büro... ) ayrılmış dünya imgesinin kaybolmasıyla birlikte, en kişisel referans
noktalarını yitirdiğimiz yollu bir izlenim doğdu.
Çok kısa bir süre öncesine değin, birçok şeyden
ne kadar emindik. Kadın hayat verirdi, Erkek onu
korurdu. Kadın çocuklarla ve evle uğraşır, erkekse dünyayı fethe çıkar ve gerektiğinde de savaşırdı. Görevlerin bu şekilde bölüşülmesiyle cinsler
farklı karakter özellikleri geliştirdiler ve bunun
her iki cinsin kimlik duygusunun oluşumuna büyük katkısı oldu… Bugün artık iki cins arasında
tek, ama önemli bir fark kalmıştır: Yalnız kadınlar
çocuk doğurur, çocuk doğuran tek bir erkek görülmemiştir. Ancak, kadın kimliğini çocuk doğurabilme yeteneğiyle sınırlandırdığımızı varsaysak

bile, erkek kimliği bugün artık ne idüğü belirsiz
bir şey olmuştur. Cinsellik dışında, erkeğe özgü
olup kadınların yaşamadıkları bir deneyim kalmış
mıdır? O zaman erkeğin, çocuk doğuramayan kişi
şeklinde, olumsuz bir tanımını vermekle yetinebilir miyiz? Bilinçaltımızda derin izler bırakması
kaçınılmaz olan bu tür sorular, yepyeni sorunlar
yaratmaktadır. Açıktır ki cinslerin tamamlayıcılığı
modelinin sorgulanır olması yalnızca toplumsal
ya da “siyasal” sonuçlar doğurmuyor. Kendimizi,
doğamızı, o ya da bu yana çekilebilirliğini, yani
esnekliğini ve kültürün doğamız üzerinde oynadığı giderek artan rolü sorgulamayı zorunlu kılıyor.
Tüpte döllenme ve genlerle oynayabilme olanaklarının çıktığı günümüzde, bizleri en eski atalarımıza kopmaz bağlarla bağlayan, değiştirilemez bir
özelliğimiz kalmış mıdır artık?”3
Totaliter kültürün cinsiyetler dünyasında yaratmış olduğu bu benzerlik temelli imha çok
ciddi sosyal sonuçlar doğurmaya gebe. Nitekim
modern eşitlik tasavvuru bu farklılığa dayalı tamamlayıcılık kültürünü imha etti ve bundan esas
zararlı çıkan da erkek oldu. Ne yazık ki kıblesini
batıya çeviren kültür ajanı konumundaki içimizdeki oryantalistler bu olguları yani kadının erkek
üzerinde zaferini ilan ederek erkeğin yaşadığı
düşüşü anlamak yerine, kadın cinayetlerinden
tutun da aşırıya varan öfke patlamaları ile kadına zarar verici şiddet olaylarına dek her olguyu
muhafazakârlığa ve elbette iliklerine kadar nefret
ettikleri İslâm’a bağlayıp bir de suçu erkeğin üzerine attılar. Oysa ki bir dolu zırvalık üzerine bina
edilmiş kimlikçi kadın özgürlükçülüğü temelli
kadın yağdanlıkçılığı, tam da kendi yarattıkları
o müthiş sosyal vakumun lanetlenmiş dönüşünü
anlamak yerine erkek nefreti üzerine inşaa edilmiş
radikal feminist zırvalığın erkeklik mitine saldırıp
suçu erkeğe attı. Oysa gücün kendi saygın yeri-
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ancak ahmaklar düşer. Benim gibi özgürlükçüler
ni korumadan tahttan indirilmesi ve buna bağlı
ise laiklik gibi geride kalmış bir anlayışla değil
kayıp tepkisini ve öfkesini şiddetle üretir. Sekülesosyal ve siyasi federalizmle herkesin özgür olarizm ise bu şiddeti dizginsizleştirir.
cağına inanır o zaman sakız gibi çiğnenen çoğulcu
İşte tam da bu noktada ne yazık ki geredemokrasi gerçek çoğulculuk olur yani çok huken dile sahip olamadığından Nurettin Yıldız’ın
kukluluk olmadıkça anarşikler hep şunu diyecek
İslâm’ın erkek şiddetini evcilleştirmek için verdi“henüz özgür olmadık”.
ği bir ruhsatı anlattığı konuşması, kendi dilinin
Bu kısa esten sonra kapitalist hiper modernlik
zamanın ruhundan alabildiğine uzak ve hoyrat
çağında
Baudrillard üstadımın orji dediği özgüryapısı nedeni ile bambaşka bir bağlama çekilelüklerin çoğalmasının küreselleşmesinin nedeni
rek mesele gericilik ekseninden dinin eteğine
ile oluşan anomalilere ya da hasarlı durumlara
iliştirildi. Ve sosyoloji, antropoloji ve en önemlisi
kısa bir göz atma sonrası İslâmî tamamlayıcılık
Rene Girard, Herbert Schiller ve hatta güç istenci
kültürü ve buradan yol çıkarak kadına uygulanan
temelli Nietzsche’ci algıyı durumu anlamak için
şiddete bakış hususuna deişe koşmak yerine, mesele
ğinmek istiyorum.
“dinin” güncellenmesi olguBaudrillard bu mantığın son
suna geldi, bu lafın üzerine
Kadın Kokusu: Modern Et
noktasına işaret eder transekbalıklama atlayan ajan koPazarı ve Onun Suç Ortağı
süalite. Yani cinselliğin ötesine
numundaki organik öz uzRadikal Feminizm
geçerek bir benzeşime dönüşmanlar hemen moderniteye
uyumlandırılarak içi boşalmek… Kadın ve erkeği ayırt
Fransız Devrimi denen
tılıp protestanlaştırılma olaeden bütün sınırların ortamodern sapma ile Ortaçağ
rak reform lafları tekrar ısıdan kalkması cinsiyet farklatarihi değersizleştirilmeye
tılmaya başlandı. Kur’ân’da
rının silinerek kadının erkek
çalışıldı. Ve bunun neticesi
Yahudiler ve Hıristiyanlar
gibi erkeğin de kadın olabildiolarak modern öncesinin
için kullanılan ifadeyi bizim
ği nokta. Bu uygarlığın varogüçlü kadınları göz ardı
oryantalist sekülerlere hatta
luşundan beri kozmosu tehedilerek tıpkı bizdeki gibi
din karşıtı pozitivistler için
dit eden yıkıcılığın dönmekadınların Bacıyan-ı Rum
de kullanırsak onlar kendisi demektir: Kaos, yani tüm
teşkilatı gibi ortaçağın daha
lerine benzemedikçe Müsfarkların silindiği sonsuz gece.
çok heretik olarak adlandılümanları hep itip kakaHiperrealite eksenli cinsellik
rılan kadın cemaatleri uzun
caklar. Nitekim bugünlerde
tam da cinsel özgürlüğün bir
bir süre görünmez kılındı.
laiklik korosu çınlıyor statneticesidir.
Şimdilerde değişen tarih
lardaki holiganlar gibi hep
anlayışı sonucu Fransız
bir ağızdan “laiklik laiklik
Devriminin resmi tarih anlaiklik” diye çığırıyorlar.
layışının ötesine geçilerek
Ama müslümanlar bir delikten bir kez sokulur.
Ortaçağın hiç de yansıtıldığı gibi bir yobazlık çağı
Laiklik denen şeyin bu ülkede müslümanlar ama
olmadığı anlaşılmış durumda. Ortaçağ ile ilgili yaiktidarların gustosuna uymayıp dinin hakikati
ratılan efsanelerden birisi de, Ortaçağın kadınları
ne ise onda ısrar eden ve bu nedenle de mürteci
bastırdığı olmuştur. Bu algının neticesi, kapitadiye ötekileştirilen müslümanlar bir kez daha aynı
lizm çağında kadınların daha fazla özgürlük elde
tezgâha gelmeyecekler. Ne zamanki bu ülkede laedişi oldu. Ancak biliyoruz ki bunlar birer efsane.
iklik tam olarak birçok hukukluluk olarak tezaHer şeyden önce radikal feminizmin tarih dışı
hür eder, müslümanlar o zaman kendilerini emve somut gerçeklerden uzak ataerkillik algısı özniyette hissederler. Yoksa cinsellik adına bilumum
cüdür ve bundan dolayı da tarih dışıdır. Kadının
rezaletin serbestleşmesi, zil zurna sarhoş olup
tarihsel yenilgisindeki en önemli değer hiyerarşi
gece yarıları sağa sola işeme ya da bilumum şidoldu Hiyerarşi, bugün karşımıza kimlikçilik oladetin katalizörü olacak bir içki tüketim hürriyeti
rak çıkan feminizm başta olmak üzere kimlik ekşeklinde tezahür eden bu zırva laisizmin peşine
senli tüm toplumsal hareketlerin ana alt zeminiUmran • Nisan 2018
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dir. Ancak hiyerarşinin çözümü de modern eşitlik
tasavvuru değildir. Bu yazının temel hattı feminizmin çelişkileri ve tutarsızlıkları olmadığı için
bu noktayı atlıyorum. Hakeza heresy’nin ortaçağ
Batı dünyasında kiliseye alternatif oluşturması
da, taşıdığı gerçek özgürlük potansiyeli de başlı
başına bir makale gerektirdiğinden sadece dikkat
çekerek geçeceğimiz bir konu. Ben yazının bu kısmında esas olarak kapitalist erkek egemenliği ve
Radikal Quer feminizmin cinsellik konusundaki
tavırları ve modern eşitlikçi tasavvurun yarattığı
aynılaştırıcılığına, kadınları kadın olma vasıflarından soyması olgusuna odaklanmak istedim. Bu
nedenle de yazının ana sorunu, gelenekçi söylem
ile feminist söylemin aslında aynanın iki farklı
yüzü olarak birbirlerini beslediğidir. Gelenek ve
sağcı muhafazakârlık kadınları küçümseyen sert
bir erkek egemen model ürettiğinde buna tepki
olarak varolan ve meşruiyet zeminini buradan
kuran feminizm kendisini çözüm gibi sunabilmekte. Oysa mevcut hali ile özellikle de radikal
feminizm bir çözüm olmak bir yana sorunun bir
parçası. Çünkü feminizm kadınların biyolojisinin
ve bu bağlamda cinselliğinin erkek denetimi alındığı iddiası ile kadının erkek hâkimiyetinden çıkmasının unsurlarından birisinin de kadının kendi
cinselliğini kendisinin denetleyerek onu özgürce
yaşamasıdır. Bu radikal feminist iddia o kadar
saçmalık noktasına sürüklenir ki Germanie Greer
adet kanaması noktasında oluşan tabuları yıkmak,
kadınları regl ile barışmasını sağlamak için “Özgür olduğunuzu düşünüyorsanız, adet kanınızı
tatma fikrini düşünebilirsiniz” diyerek bilinçli bir
şok söylemi ile kadınların kendi adet kanlarından
utanmayı, ondan iğrenmeyi teklif etti. Kuşku yok
ki ilk bakışta çok irkiltici bu söz kadınların kendi
bedenleri ile kendi doğal döngüleri ile barışması
için gereklilikti. Nitekim eko feminizm adet kanamasını olumsuzlamak bir yana kadının aylık
kanama döngülerinin onu erkeğe oranla ekolojik
birliğe daha yakın kıldığını söyleyerek bu barışı
güçlendirmekte. Hatta eko feminizm soyut erilci,
radikal feminizmin tersine kadının kadın olmasını, özellikle doğurabilme yetisini muhteşem bularak kadının doğanın bu armağanı ile doğadaki
yaratıcılığı kendi bedeninde taşıdığını belirtiyor.
Benzer bir vurguyu post modern feminizmde de
bulmaktayız. Kısacası cinsellik kadının kendi be-

deni ile barışması ve kendi bedeni üzerinde söz
hakkını elde etmek adına öne sürüldü ama sonuç
görkemli bir yenilgi oldu. Nasıl 68’in ot kültürü
uyuşturucu ticaretini beslediyse ki komünlerdeki
marihuanaların amacı rasyonaliteyi onun kısıtlamalarını aşarak insanın bütünsel bir zihin halini
yakalaması için sezgiyi uyaran bir yardımcı olarak
görülmekteydi. Ama sonuç beklenen olmadı, sonuç devletler ve şirketlerin özellikle batı dışı dünyayı uyuşturucu çeşitleriyle meflûç kılarak daha
güçlü bir sömürgeleşmenin aracı oldu. Benzer
olgu cinsel özgürlük söyleminde de yaşandı. Bunu
dile getirenler insanın kendi doğasına yabancılaşmasını, kendi doğasına uyguladığı tahakkümü
bitirmekti ama niyetle oluşan durum birbirine uymadı. Sonuçta kapitalizm cinselliği kendi sömürü
çarkına uyarlarken cinsel devrimciler yabancılaşmayı aşıp insanın doğayı kucaklamasını sağlayamadı. Benzer bir olgu feminizm için de geçerli, feminizm kadının cinselliğini ve bedenine el koyan
ataerkil sistemi aşmak için “benim bedenim ve
onu nasıl kullanacağıma da ben karar vermeliyim”
diyerek kadının kendi hayatının efendisi olacağını
düşündü, ama tersine bir olgu gerçekleşerek kapitalizm kadının bedenine el koydu, bu durumu da
kendi özgür iradesi ile alınmış karar olarak sundu.
Bu durumu en güzel şekilde Foucault anlatır. Foucault, Cinselliğin Tarihi başlıklı yapıtında
esasında iktidar ilişkileri temelinde cinselliğe ilişkin uygulama ve söylemlerin geçirdiği değişimlerden yola çıkarak yaptığı analizlerde, genel bir kanı
olan cinselliğin sürekli olarak baskılandığı varsayımına eleştirel yaklaşır. Foucault, hiçbir zaman
cinselliğin baskılanmadığını, yasaklanmadığını
da iddia etmez, bunu sık sık da dile getirir. Ancak ona göre bütün bir cinselliği baskı varsayımı
çerçevesinde ele almak, cinselliğin etrafında ortaya çıkan bir söylem patlamasını görmeyi engeller.
Dahası cinsellik üzerinden beden denetlenir. İktidar onu üretken kılar. İktidar sadece baskı ile işlemez o çok yönlü işleyişi gereği cinselliği denetlerken ket, vurma baskılama yoluna giderken diğer
yandan da onu kışkırtır
“Cinsellik böylesine katı bir biçimde bastırılıyorsa, bunun nedeni genel ve yaygın bir işe koşma
çabasıyla uyuşmazlığıdır; işgücünün sistemli olarak sömürüldüğü dönemde, bu gücün, yeniden
üretilmesini sağlayacak olan -ve asgari düzeye
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indirilmiş durumdaki- hazlar dışındaki hazlara
yönelerek dağılması hoş görülebilir miydi? Her ne
kadar cinsellik ve etkileri pek o kadar kolay deşifre
edilemese de; bunların uğradığı baskı, bu şekilde
konumlandırıldığında kolayca çözümlenir. Ve bu
yolla cinsellik davası -hem cinsellik özgürlüğüne,
hem de cinselliğe ilişkin bilgi edinme ve konuşma
hakkına dair dava- tam bir meşruluk çerçevesinde
siyasal bir davanın onuruna bağlanır.”4
Ancak Foucault’nun meseleye ilişkin yaptığı
bu saptamalar bugün farklılaşmıştır. Üretim kapitalizmin de beden çeşitli yollar ile denetleniyordu,
ancak kapitalizm bu cinsel özgürlük söyleminin
hem insanları daha iyi yönetmek, hem de piyasalaştırma olgusuyla kazanca dönüştüğünü fark ettiğinden beri kapitalist iktidar cinselliğe kışkırtarak
ve tüketim örüntüleri ile bedeni yönetiyor. Viktoryen siyasal iktidar neyi yapıp neyi yapamayacağımızı belirleyen bir ahlak düzlemi içinde baskılayarak toplumsal yaşamı denetliyordu. Oysa
bugün buna hiç gerek duymuyor bugünkü iktidar. Baudrillard’ın da belirttiği gibi baştan çıkartarak, ayartarak var oluyor, sloganı da yapamazsın değil tersine neden yapmıyorsun ki. Nitekim
Foucault’da da arzunun bastırıldığını düşünmek
ona göre gereksizdir çünkü arzuyu ve onu ortaya çıkaran noksanlığı oluşturan yasadır. İktidar
ilişkisi zaten arzunun bulunduğu yerde olacaktır.
Bir başka biçimde ifade edersek özgürlük ve baskı
birbirini üreten iki kavramdır, baskıyı yenme adına cinselliğe kışkırtılan bir toplum aslında özgür
bir toplum değil mahpus bir toplumdur. Sadece
hapishanenin duvarları hissedilmez ve bu yüzden
tutsak kendisinin zindanda değil dışarıda serbest
bir varlık olduğunu düşünür. Özgürlük bugün kapitalist tüketim tutsaklığının ve onun görünmez,
dokunulamaz baskısının ön koşuludur. Baudrillardın orji çağındayız dediği olgu tam da budur.
Her şeyin bir özgürlük patlaması ile ortaya çıktığı
bu karnavalımısı şenlik düzeni artık ayartma, baştan çıkartma ile işler. Ayartma dişildir, dişileşmiş
bir konumda karşımıza çıkar.
“Baştan çıkarma ile dişilik birbirine karışır ve
bugüne dek daima birbirine karışmıştır. Her tür
erillik, dişilikteki bu ani tersinirlikle meşgul olur.
Cinselliğin, anlamın ve iktidarın arka yüzü olan
baştan çıkarmanın ve dişiliğin önüne geçmek
imkânsızdır. Günümüzde, laneti kaldırmak için

çok daha şiddetli ve sistemli yöntemler kullanılıyor. Nihai çözüm yolları bulma çağına giriyoruz;
cinsel devrim çağı; eşikte ve eşik altında yer alan
bütün hazları üretme ve yönetme çağı; arzu alanında mikro işlemden yararlanma çağı; en son serüven de, kadınlığı ve cinselliğiyle kendinden üreyen kadındır. Baştan çıkarmanın sonu. Ya gevşek
bir baştan çıkarma zafer kazanacak ve öfkeli bir
toplumsal evrende bütün ilişkiler kadınsılaşma,
boş ve dağınık bir tür erotikleşme sürecine girecekler… Cinselliğin özgürleşme evresi, aynı zamanda onun belirsizleştiği evre halini aldı. Artık
ne yokluk var, ne yasak, ne de sınır: Bütün gönderim ilkeleri yok oldu.”5
Dolayısıyla tarih dışı anakronik ve soyut her
yerde ve her zaman işleyen ataerki söylemi içinde radikal feminizm pan-kapitalizmin suç ortağı.
Artık bedenler denetlenmiyor işletiliyor. Bu bağlamda günümüz kadını da özgür irade masalları
altında ticarileşmiş et pazarının bir parçası haline geliyor.
Kendisi de feminist olan Laurie Penny Et Pazarı adını verdiği düzende kapitalizmin kadın
bedenini ticari olarak pazara sunduğu bir et olarak ticari ürün haline getirdiğini belirtir. Penny
dilimize de çevrilen Et Pazarı kitabında, popüler
kültürün acımasız bir materyalist eleştirisini, kadın potansiyelinin gerçek değerini sürekli olarak
reddeden “ataerkil kapitalist makine” tiranlığını
ortaya çıkarmak için sunuyor. Feministlerin, tüketimin kadınsılaştırılması olgusu ile savaşmak
zorunda olduğunu belirtiyor.6
Karnaval beden çileci beden dikatomisinden
üreyen günümüz cinsellik söylemi, karnaval beden yani hazlara yasak getirmeyip hazları en dip
noktasına kadar yaşayan geçici şenlik sürecinin
bir ürünüdür. Ortaçağda büyük perhiz öncesi kilisenin çaktırmadan denetleyip bir supap olarak
açtığı belli bir sürede insanlar söz konusu süre
boyunca tüm hazları yaşar, coşkuyla bedenini
hazlara bırakırdı. Günümüzde de süregelen bu
karnaval artık iktidarın temel taşı. Karnaval içinde
yaşanılan pan-kapitalizmin var olma gerekçesi.
Tüketim kapitalizminin totaliter alanının birçok radikalizmi soğurup birer tüketilebilir kimlik
malzemesi yaparak düzen dışını düzene muti kılması sürecinde bu sloganların birer “boş gösterene” dönüşmesi, Hıristiyan çileciliğinin yerini haz
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simsarlığına bıraktığı bir zamanda haz üzerinden
politika yapmak totaliter soğrulmaya açık olmak
demektir. Hâsılı çileci bir toplumda karnaval radikal bir başkaldırı idi, hazperest bir dünyada ise
karnaval bir ambalaj ürünüdür. Tam da bu yüzden artık özgürlük değil özgürlük simülasyonu
meselemiz.
Bütün bu özgürleşme söylemlerinin karanlık
gölgesi ise bizim azık kadınlar hareketi olarak
sahne alan radikal feminist zırvalarca görülmez.
Onların önerdiği şey, işçisin sen işçi kal mantığı
ile fuhuş denen kara deliği normalize eden seks
işçisi söylemidir. Böylece bir tür ücret sendikacılığı şeklindeki söylemleri ile pazarda emeğin arz
ve talebe göre dalgalanacağı bir tür sınırsız kapitalist mantığın odun yarıcılığını yaparlar. Oysaki
seks işçisi değil seks kölesi olarak adlandırılması
gereken bu et pazarı sınırsız kadın eti yamyamlığı
diyeceğimiz bir çarkla işlemekte. Hollanda Genelevleri gibi parlak vitrinlerde etleşmiş bedenler -ki
burada Agamben’e selam çakarak çıplak varoluşa
ingirdenmiş biopolitik sömürünün homo sacerleri diyeceğim- kadınların hepsi de kendi özgür iradeleri ile benim bedenim benim kararım diyerek
modern teodoro7 konumunda sırf zevk olsun diye
çalışmıyorlar. Gerçek şu ki bu kadınların neredeyse tamamı zor yolu ile bu piyasaya arz ediliyorlar.
Hâlihazırda dünyadaki 43 milyon kölenin 6 milyondan fazlası cinsel köle olarak satılıyor. İnsan
kaçakçılığının uzmanlaşmış bir alanı olarak iş bulma vb. vaatlerle kandırılan genç kadınlar bu tuzağa düştüklerinde iş işten geçmiş oluyor Avrupa
başta olmak üzere dünyanın birçok yerine götürülen bu kadınların pasaportuna el konulmakta,
bodygardlar eşliğinde gece kulüplerinde erkeklere
peşkeş çekilmekteler. Üstelik çeteler bu kadınla-

rın elde ettiği paraya da el koyarak bir zamanların köle ticaretindeki gibi bedensel emeklerine el
konarak zor yolu ile sömürülmekteler. Kadınlar
hapis şartlarında yaşıyorlar, itirazlar en acımasız
dayaklar, şiddet vb. zorbalıklar ile sindiriliyorlar.
Şayet bir biçimde kaçan olursa da eğer ele geçerse
ibreti âlem olsun diye öldürülüyorlar. Bu kadınların bazıları çocuk yaşta Asya’ya pedofil zevkler
için giden zengin ve yaşlı Avrupalılara sunulmaktalar. Pornografi sektöründe de bu kadınlar çalıştırılabiliyor.
Öte yandan kapitalist makine aile denen yapıyı sürekli aşındırarak onu çözüyor. Klasik burjuva
çekirdek ailesi kendi içindeki eşitsizlik nedeni ile
tartışılıyordu. Radikal Feminizm ise bu aşındırıcı
gücün koçbaşı görevi gördü. Aile yapısı içinde kadına dönük eşitsizliği üretmek bu anlamda hayatı birlikte sırtlanan yoldaşlar topluluğu yapmanın
yolları yerine Latin atasözündeki gibi bir aşırılıkla banyo suyu ile bebeği de atarak kapitalist makinenin çarklarını döndürüyor. Çünkü kapitalizm
için aile bir yük çünkü sonuçta daha çok tüketim
için aile parçalanıp dayanışmadan yoksun kalan
kadınlara daha fazla ürün ve hizmet satacak.
Ama olayın kapitalizmi de aşan bir boyutu
var Wiliam Engdahl başta olmak üzere pek çok
kişinin de ortaya koyduğu gibi pan-kapitalizmin
efendileri olan Wall Street Banker ailelerinin en
seçkinlerinden oluşan ulus üstü kapitalist sınıf,
insan toplumları da Tanrı rolü oynayarak sosyal
darvinist bir elemeyi daha da hızlandırmak için
aileyi dağıtıyor, tek başına yaşayan ve çocuğunu
kendi başına yetiştiren kadınlar ama en önemlisi
de eşcinsellik ile cinsin kendini yeniden üretmesinin imkânları daraltılarak özellikle de gereksiz
bir yük gördüğü yoksul dünyayı feminizm ve eş-
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cinsellikle oyalayarak bu toplumların gerçek sorunlarla ilgilenmesi ortadan kalkıyor. Dedim ya
feminizm de onların gözdesi eşcinsellikte quer
teori gibi allama pullama teorilerle ambalajlansa
da asli olan meseleleri gözden kaçıran kimlik hareketlerine dönüşmekteler. Bu arada ulus üstü kapitalist toplum insanlığı ama en çok da yoksulları
hadımlaştırarak onların bir canlı olarak türlerini
sürdürme hakkını elinden almaktadır. Bu bakımdan belki komplocu olmakla suçlanacağım ama
kadının kurtuluşunu cinsel özgürleşmeye indirgeyen feminizm ile, erkek erkeğe ya da kadın kadına cinsellik yaşama odaklanan eşcinsellikte, ulus
ötesi kapitalist sınıfın sömürü ve yok etme ütopyasının elverişli araçlarıdır. Tam da bu yüzden kadın ve erkek el ele iki reşit cinsin birlikte dünyayı
ahtapot gibi saran kapitalizme saldırması, sosyal
adaletin hayatın her alanındaki ana değeri olmaya
çağıran bir siyasal hareket bu tür saçma fikirlerle
beyni dağlanmış ve batıdan esen fikir rüzgârları
ile ağır bir gribe yakalanmış aydınlarla kendi yaşadıkları toplumun sömürgeleştirmesine hizmet
ederken, topluluk (cemaat) kültürünün yaşayan
son kalesi olan, bir dayanışma birliği olarak vücut
bulan aile dağıtılıyor. Tam da bu yüzden bugün
aileyi son kale olarak bir direniş hattı olarak kuran muhalif İslâmcı söylem, ardına aldığı sömürge
sonrası fikirler ile Batıya meydan okuyor; pankapitalizmin ve onun efendileri olan ulus üstü
kapitalizmin karşısına dikilmekteler. Bence tek
sorunu, dilinin eksikliği ve klişelerle lekelenmesi
neticesi aşınmış, bundan dolayı da inandırıcılığını
yitirmiş olması.

Çağın Yeni Modeli:
Tamamlayıcılık ve Vernaculer Olarak İslâm
İslâm, maalesef eprimiş ve klişeleşmiş söylemleri ile arzı endam eden gelenekçi ilahiyatçıların
ve hocaların ataerkil sözleri nedeni ile, çağımızda
kapitalist modernitenin yaratmış olduğu zulmün
yerini adlin muhteşem dinamikleri ile dolduracak büyük bir alternatif güç olarak görülemiyor.
Altın tam da bu pas kalıntıları nedeni ile güneş
gibi parlayacak iken paslı tabakadan dolayı ışığını
yansıtamıyor. Oysaki İslâm’ın aile ve kadın erkek
ilişkilerine dair feminist hasarı da ataerkil zalimliği de aşan soylu mu soylu, değerli mi değerli bir
bakış açısı var. Ve ben bunları keşfettikçe hazine-

leri fark ettikçe İslâmcılığın iktidarların stepnesi
haline gelmesinden kahroluyorum. Gönül istiyor
ki İslâm bu sorunlu gelenekçi söylemler yüzünden insanların kalplerinin soğurduğu ve bucak
bucak kaçtığı bir inanç güzelliği tüm ihtişamını
gösterebilsin. Küresel direnişin öncü cephesi olmanın yanında küresel adlin de önderi olarak Medeniyet kelimesinin ifade ettiği bir değerler manzumesi olarak dünyaya “Yitmiş zerrelerin gel hele,
karanlığa saçılmış ışınların, darmadağınık olmuşsun, sonsuz aynası ol şunların, dön güneşine dön
orada rahattın” diye Attar’ın dili ile konuşabilmeli.
Neyse söz bu güzellikler için yavan kalır. Naçizane anladıklarımı paylaşmak arzusunda söyleyeceğimi söyleyeyim.
Kur’ân’ın kadınla ilgili bakışı ile dinsel geleneğin bakışı arasındaki en temel fark tabiiyet meselesidir. Gelenekte kadın evinden dışarı çıkmayan,
erkeğin bir adım gerisinden gelen ve onu adeta
yarı tanrı kutsal bir varlık olarak kutsaması istenen ikinci sınıf bir varlıktır. Ancak bu cahiliye
döneminden kalma adetlerin bana göre İslâm’ın
özü ile ilgisi yoktur. Sahih sünnet de bu mantıktan beridir.
Burada meseleyi anlaşılır kılmak için konuya
yönelik Kur’ânî bakışa yer vermek gerekir. Çünkü
ataerkil gelenek ya da modern feminizmin sakat
bakışlarının ötesinde bence modernitenin de ötesine geçip kadına tekrar özne olma şansı verecek
olan anlayış kitabımızda gizli. Bu eşitlik ya da
ikincil bir varlık olma seçeneklerinin ötesinde iki
cinsi birbirine rakip değil, birbirinin velisi olmaya
sevk eden tamamlayıcılık anlayışıdır. Bu anlamda
kaynaktaki İslâm birçok konuda olduğu gibi modern uygarlığın acımasız bir biçimde sömürdüğü
kadını gerçek manada özgür kılacak bir anlayışı
taşır.
Her şeyden önce Allah kadını erkeğin ardından ve onun bedeninden yaratmadığını, her iki
cinsi de tek bir özden/nefsten yarattığını bize
bildirmekte. Bu kadın ve erkeğin yaradılış olarak eş değer olduğunun en önemli kanıtıdır. Yine
Kur’ân’da açık ve net bir biçimde Allah kadın ve
erkeğe ayrı ayrı hitap etmektedir. Mümin erkekler,
mümin kadınlar hitabı ve dini sorumluluklarda
ayrıma gidilmemesi Kur’ân’ın cinsli ama cinsiyetçi
bir bakışa sahip olmadığının en önemli kanıtıdır.
Allah kadın ve erkek için ayrı fıtratlar tayin edi-
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yor ama bu farkları birbirine karşı negatif biçimde
kullandırtmıyor.
Bakara suresi 187’de kadın ve erkeğin birbirine örtü olması, birbirlerini bürümesi hususu her
ne kadar ayetin bağlamı içinde farklı bir yere otursa da, ben örtüdeki anlamın daha geniş bir içeriğe
sahip olduğu kanısındayım. Buradaki örtmek/bürümek aynı zamanda birbirinin eksiğini gidermek,
birbirine yardım etmek, yani birbirini tamamlamak olarak da anlaşılabilir. Örtü birbirini sarmak,
birbirinin eksiklerinin göze çarpmasına engel olmak, birbirlerinin müşkülünü gidermek olarak da
anlaşılabilecek kadar zengin bir anlam bağına sahiptir. Buradan yola çıkarak şu yorum yapılabilir
gibi geliyor bana. Erkek ve kadın birbirinin rakibi
değil, birbirinin her alanda yardımcısı, tamamlayıcısı ve birbirinin eksiğini gidericidir. Bir anlamda bu bağlam içinde düşünürsek kadın ve erkek
kadim Çin sembolündeki yin ve yang gibi birbiri
ile bütünleşiktir. Her ne kadar Çin sembolizminde
bu ikili aynı zamanda diyalektik bir geçişkenlikle
birbirine dönüşebilme potansiyeline sahip olsa da
esasında zıtların birliğinin sembolüdür. Bu anlamda Allah da kadın ve erkeği birbirlerinde rahatlık,
mutluluk bulacak biçimde birbirini tamamlamak
için yaratmıştır. Bu bağlamda kitabımızın kadına yaklaşımı ne Feminizmdeki gibi eşitlik ne de
erkek egemenliğindeki gibi boyun eğdirilmiş bir
varlıktır. Kadın ve erkek farklıkları içinde birliktedirler. Bu anlamda Kur’an cinsiyetlidir. Kadın ve
erkek olarak iki farklı cins ve onların farklı özelliklerine vurgu yapılır. Bu bağlamda bu iki cins
fıtraten/yaradılış olarak farklıdır. Bu farklıkları nedeni ile iki cins aynı zamanda eksik olduklarından
birbirini tamamlarlar.8 Dahası birbirlerinin velisi/
dostudur.
“İnanan erkekler ve kadınlar birbirlerinin
dostlarıdırlar, iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler. Allah’a
ve Resûlü’ne itaat ederler, işte onlara Allah rahmet
edecektir. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir.”
(Tevbe Suresi/71)
Bu anlamda diyebiliriz ki Allah katında erkek
sadece kadının geçimi için harcama yaptığı için
bir derece üstün kılınıp kadının koruyucusu/gözetmeni olarak onun kavvamı olmuştur. Ancak
bu, göreli ve tek bir bağlama istinaden erkeğin
eşitler arasında birinci olması olarak düşünebi-

leceğimiz şekilde bir adım önde olmasıdır. Ama
bu geleneğin algıladığı gibi mutlak bir üstünlük
değildir. Kur’ân kadın ve erkeği hem simetrik hem
de asimetrik olarak konumlandırarak birbirine
rabt etmiştir. Bu anlamda bu muhteşem anlayış
günümüzdeki kadın meselesine yönelik sağlam
bir cevap ve çözümdür.
Modern zamanlara kadar insanlık hep genderli yani cinsiyetli olmuştur. Ancak cinsiyetli olmak
cinsiyet tahakkümü anlamında değildir, sosyal
yaşamda iki cins kendi doğalarından doğan farklı
sosyal roller üstlenerek bir sosyal işbölümü yapmıştır. Bu anlamda nasıl kadim potlaç tasavvuru
İslâm içinde infak ve zekât biçiminde bir karşılık
üretti ise, Illich’in modern olmayan yerel bilgi ve
şenliklilik (yani çok boyutlu, standart dışı anlamlarında) anlamında ifade ettiği vernaculer İslâm’da
da karşılığı olan bir bakıştır. İslâm nasıl infak ve
zekât ile karşılıklı dayanışmayı kullanırken Toshiko Izutsu’nun da dikkat çektiği gibi bedevi asabiyetini kapsayarak aşan bir kardeşlik ahlakı içinde
ifade etti ise, modern zamanlara kadar süregelen
cinsel farklıklarının birbirini tamamlaması biçimindeki kültürel dokuyu da kapsayarak aşan bir
tasavvur üretti. Bugün bu tasavvur modernist ifsat ve kadını bir fitne malzemesine dönüştürerek
sosyal çürüme için araşsallaştırma çabasındaki
pan-kapitalist ahlakın karşısındaki en güçlü bariyerdir. Bizim farkında olmadığımız devrimci potansiyelleri fark eden Siyonist neoconlarda onlar
için bu tehlikenin farkında olduğundan İslâm’a
saldırıyorlar. Bu saldırının çaresi savunmacı bir
muhafazakârlık değil, kendi hazinelerini herkesin
fark etmesini sağlamaktır. Bu da Mehmet Akif’in
ifade ettiği ama yanlış anlaşıldığını düşündüğüm
“Kur’ân’ı asrın idrakine” söyletmektir. Bu söz modernizme ram olmak değil bu çağın arayışlarına,
tecessüslerine hitap etmektir. Neticede Kur’ân da
kendi asrındaki insanların idrakine hitap eden bir
dil kullandı. O çağda karadelik ya da nebulalardan bahsetmedi ama bugün böyle bir kozmoloji
var bu kozmolojiye uygun bir kâinat tasavvuru
oluşturmak modernleşmek ya da asrın çarpık algılarına uyarlanmak değildir. Karun kısasının kapitalizmle irtibatını kurmak, Firavunu kartezyen
özne tasavvuru ile irtibatlı bir biçimde anlatmak

Umran • Nisan 2018

EŞİTLİK Mİ TAMAMLAMAK MI? KADIN TARTIŞMALARINA BAŞKA BİR BAKIŞ
asrın idrakine hitap etmektir. Asrın rezilliklerine
uyarlanmak değildir.
Peygamber efendimiz de bu olgudan hareket
ile kadınları ile dayanışmış, onlarla dostluk içinde olmuştur. Sürekli kadın ve erkeğe birbirlerine
iyi davranmalarını öğütlemiştir. Eşlerine asla yük
olmamış, onlara zaman zaman kendiişlerini yaparak destek de olmuştur. Hakeza en çok sevdiği eşi
olan Hz. Ayşe örneğinde olduğu gibi eşlerini eve
kapatmamış, onları kendisi ile birlikte sosyal hayatın içine sokmuştur.
Kısacası Kur’ân kadına hor görüyle bakan erkek egemenliği ile, buna tepki olarak doğan ama
sonradan kapitalist sömürü kültürüne amiyane
tabir ile “azık kadın” rolü ile katkıda bulunan ve
kadınların cinsel sömürüsüne meşruiyet alanı yaratan rezillik kumkuması radikal feminizmin son
tahlilde ezen kadın hükümranlığı niyetinin dışında, hayatın her alanın da ortaya koyduğu.
Bütün bunlar Peygamberimiz’in vefatındansonra bir dönem Raşid halifeler ile yaşamaya devam etmişse de sonraları ataerkil bedevi kültürü
tekrar İslâm’ın içine sızarak İslâm’ın yaşanma
tarzını kendine uydurmuştur. Tam da bu yüzden
günümüzde birileri İslâm’ın çarpıtılmış bir görüntüsün sunabilmekte.
Gelenekçi tasavvurun dini koruma çabası gayet anlamlıdır ama bunun yolu elde ne varsa tutmak değil, elindekileri incelemek ve ihtiyaçlarına
cevap vermeyenleri tarihi bir miras olarak kabul
etmek, cevap verenleri ise yeni bir tasavvur ile
yenileyerek bu çağın arayışlarına tabi tutmaktır.
Biri Allah’ın verdiği akıl yetisinden faydalanmak,
diğeri ise zihni tatile çıkartıp uzun bir kış uykusuna yatmaktır. Tam da bu yüzden gelenekçi din
adamlarının yaşadığımız çağın ifsat ediciliklerine
karşı müminleri uyarma çabası doğrudur ama
bunun yolu kullanılan dil ve buna eşlik eden erkek egemen tasavvur değildir. Dolayısıyla Aliya
İzzetbegoviç’in, Musa Carullah’ın, Ali Şeriati’nin
ve daha birçok kıymetli çağdaş müslüman düşünürün çabaları boşa gitmemeli. İslâmcılık
modern devletin iktidar pratikleri ile toplumu
İslâmlaştırmaya çabaladığında her defasında kendi gerçek cevherinden uzaklaştı. İslâmcılık artık
dolgu malzemesi olmak yerine yeni bir dünyanın

habercisi olmaya odaklanmalı. En başta kendi yaşadığı toplumlarda İslâm’ın üzerini bürüyen kalın
gelenek denen toz tabakasını silerek, İslâm denen
ilahi aynanın Allah’ın vahiy ışığını yansıtacak konumu elde edebilmeli. Bununla kastım geleneği
tümden çöpe atmak değil elbette tersine gelenek
birçok alanda bana göre sorunlu bir anakronizmle
yaşanan zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmekten uzak bir zaman algısında takılıp kalmış olsa
da her yönüyle yaşanmış bir tecrübe, bu tecrübenin içinde mutlaka kurtarılması gereken bir
sürü hazine var. Ama bunun için vahiy eleğini
kullanmamız gerek bu elekten geçebilenler bugünün bilgisi ile yeni bir aşıyla bugünün karanlık
denizlerinde yolumuzu aydınlatacak fenerler olmalı. Kısacası İslâm yeniden tarihin öznesi olacak
ise İslâmcılığın bir kültür ve bilgi kozası örerek
güzeller güzeli İslâm kelebeğinin göz kamaştıran
kanatları ile salınmasına hazırlık yapmalı. Hâsılı
ya İslâm bu çağın yeni kurtuluş yolu olacak ya da
ulus devletler ile küresel sermaye arasındaki kavga neticesi geriye yeryüzü diye bir şey kalmayacak. İnsanlığın kurtuluş umudu olması için çağın
bilgisini özellikle de muhalif bilgiyi tıpkı eski altın
çağ zamanında aldığı gibi bünyesine alıp onu dönüştürüp kendine mal ederek bir kültürel genleşme sağlayabilmeli. Sadece yoksulların, ezilenlerin
değil, doğanın ve kadının kurtuluşu için de İslâm
gerekli.
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ayrılırlar. İşte o gündür bugündür bu iki yarı birbirini arar
ve birbirlerinde bütünleşerek tamamlanmak ister. Naçizane
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yarattı. O yüzden kadın erkeğin rakibi değil onun eksik yarısıdır. Onsuz erkek eksiktir.
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SANAT NEDİR?
Sanatın bir yaratıcılık, marifet, hüner, ustalık olduğu bilinir. Ancak bu
yaratıcılık yoktan değil adeta vardan var kılan bir çeşit eylemdir. İnsana
bu yeteneği bahşeden Allah’tır. Bununla yetinmeyerek bu yeteneğin
faaliyet alanına, sayısız biçimde bir hammadde yani bütün tabiatı da
ihsan etmiştir. İnsan, hünerini, maharetini, ustalığını, sanat yeteneğini
mevcut hammadde üzerinden geliştirecek, oluşturacaktır. Bununla
ödevlidir, hatta onun üzerinde vacip bir sorumluluktur diyebiliriz.
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erili bir yetenek olan sanatı,
yeryüzündeki öteki eylemlerden ayıran onun duygu ağırlıklı,
incelikleri gözeten, güzele ve etik
olana bakan yüzüdür. Bu bakış
açısıyla en üst beşeri dil şeklinde
tanımlamak mümkündür sanatı.
Sıradan, amaçsız eylemleri kabaca faaliyet olarak isimlendirmek pek yanlış değildir. Amaçsız
yerine ille de bir amaç aranması
gerekmeyen de diyebiliriz; çünkü
canlı cansız her yaratığın aktivitesi bu tanımın sınırları içerisine
girer. Söz gelimi baharda çiçek
açan badem dalı ile yeniden alev
topuna dönen bir yanardağın
ortaya koyduğu iş, faaliyet şeklinde isimlendirilir. Faaliyet ile
sanat arasında kalan, iyi ve kötü
iki cephesi bulunan, Arapçadan
Türkçeye de geçmiş amel kelimesi ise bir amaç ve niyet sonucu
ortaya konulan eylemleri niteler
ki bu tür işlerin yalnız insanlara mahsus olduğunu biliyoruz.
Çünkü bizzat kendinde bir amaç
taşıyan yegâne yaratık insandır.
Hani Aliya İzzetbegoviç de değinir ya, der ki: “İnsan, hayvan olmak istemeyen hayvandır.” Evet,
bütün öteki yaratıklar gibi hayvan yani canlıdır insan, diğerleri

karşısında tek fakat çok önemli
farkı eylemlerinde amaç, maksat,
niyet taşımasıdır.
Amel yalnız insana mahsustur dedik. Peki ya sanat? Evrene
bakıldığında, tabiatın baştanbaşa
büyük, muazzam bir sanat galerisi olduğunu görmemek ancak
kalp gözü kapalı kimselerin madunudur. Öyleyse buradan rahatlıkla Yüce Rabbimizin büyük,
en büyük, kendisiyle asla yarış
edilemeyecek, emsalsiz bir sahici
sanatkâr olduğu hakikati anlaşılır.
Üstelik bütün bu evren ve O’nun
sanat eserleri, hiç yoktan, örneksiz, modelsiz olarak, her birisi
tek ve biriciklik özelliği taşıyarak
meydana getirilmiştir. Allah’ın
doksan dokuz ismi arasında niçin Sani yani sanatkâr zikredilmemiştir şaşırır dururum. Neml
Suresi’nin 88. ayeti kerimesinde
“işte bu Allah’ın sanatıdır” cümleciğinde sanat kelimesi orijinal
haliyle pekâlâ kullanılmaktadır.
Arının, ipek böceğinin, akrebin, çekirgenin, leyleklerin,
örümceğin ses gibi, yuva gibi,
ürün gibi ortaya koyduğu her
şeyde yine sanatın tanımına girecek sayısız eylem ve eser bulunmaktadır. Peki, bu yaratıkları da
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sanatkâr sayacak mıyız? Hayır!
Çünkü onlar ne Allah ne de insan gibi sanatlarını oluştururken
asla özgür ve bağımsız değildirler.
Mevcudu başka bir iş ve ürünle
değiştirme yetenekleri yoktur.
Birer uydu yaratık ya da robot
gibi kurulmuş halde faaliyetlerini
sürdürmektedirler. İşin adı evet,
faaliyettir sanatkârcadır ancak
önümüzdeki sanatın sanatkârı
söz konusu hayvanlar değil, onları, böyle yapma yeteneğiyle var
kılan Allah’tır.
Meleklerin eylemlerini de aynı
karakterde görürüz. Bu anlamda,
sanatını çok yönlü, bozup değiştirerek, bir amaca yönlendirerek,
hatta (yalnızca kendine mahsus
olmak üzere şerri, kötülüğü bile
hedefleyerek) ortaya koyma yeteneğini insan, elbet Allah’tan
almıştır. Bütün yeteneklerin kaynağı Allah’tır; insan onu hayır ve
şerre dönüştürmekte serbestken,
melekler ve öteki hayvanların
böyle bir özgürlüğü olmadığı gibi
şer yönünde davranışları da bulunmamaktadır. Şer, şeytani bir
eylemdir ve saydıklarımız arasında yalnızca insandan kaynaklanır.
“Şairlerin Tanrısı” adlı şiirinde
Cahit Koytak meseleyi şu dizeler-

SANAT NEDİR?
le dile getirmişti; insanı Tanrı’nın
kalfası (yeryüzünde bir halife’den
hareketle) sayıp öteki yaratıklardan ayırarak:
melekler ve başkaları…evet, ama onlar
iyi ya da kötü fikir üretebilen,
tasarlayabilen ya da yaratabilen
varlıklar değillerdi.
konuldukları yerde işleyip duran,
sürüldükleri yolda, düzgün, doğrusal,
pek pek düzgün ivmeli
devinimlerle seyredip giden
uydu-yaratıklardı
kurmalı oyuncaklardı hepsi.
Şöyle söyleyebiliriz, insan
dışındaki yaratıkların birer alın
yazısı vardır. Bulundukları, kuruldukları yönde faaliyet gösterirler. Alın yazısına isterseniz kader
adını takınız. Durağan, özgürlükten yoksun, o nedenle de sorumsuzluk halidir bu durum. Oysa
insan hareketliliği öylesine geniş
bir alanda özgürlüğünü kullanabilmektedir ki, onun tabiattakiler
gibi bir alın yazısından söz açmak, varoluş hakkındaki düşünceleri derinleştiremeyenlerin iddiasıdır. Hem özgürlüğü hem de
sorumluluğu düşünüldüğünde,
insanı, öteki yaratıklarda gözlemlediğimiz gibi bir kader tanımı
içerisine asla hapsedemeyiz.
Hadi onun mevcuduna da
isterseniz kader adını takalım.
Ancak buradaki kaderin tanımı,
davranışlarında özgür bırakılmış,
bizzat kendisinde amaç taşıyan,
bu amaca uyup uymamakta özgür kılınan, o sebeple de sorumlu
tutulmuş şeklinde yapılmalıdır.
Bu noktadan itibaren insanın
davranışlarını kendi yaratan birisi olduğunu söylemenin artık
zihinleri tırmalayan tarafı kalmamıştır; öyle düşünmek istiyoruz.
İlahi Vahyin İsra Suresi 13. ayeti
kerimesini dikkatle okuyanlar bu

Sanat üreticiliği ve yaratıcılığı da kişi davranışı olması bakımından ahlak sınırları dâhilindedir. Nitekim
Batı dünyasının yegâne kültür ve medeniyet kaynağı
olan, eski Yunan felsefesinin tek tanrıcı üç düşünürü
Sokrat, Eflatun ve Aristo’ya da yaslanan anlayıştır;
onlar etik ile estetik arasındaki ilgi üzerine bir hayli
düşünmüşlerdir. Bugün bize göre de durum pek değişmiş sayılamaz. Sanat eseri kişinin ahlak anlayışını
da pekâlâ yansıtmaktadır. Etik, ahlak demekse eğer
estetik de duygu bilimi, duyarlık ve güzeli hedefleyen
iş gibi anlamlar taşımaktadır. Sanatın çirkinleştirme
işi olmadığı söylenebilir ama bir ihtiyat payı olarak
şunu hatırlamak mutlaka gerekmektedir.

düşüncenin orada nasıl destek
bulduğunu göreceklerdir: “Her
insanın kaderini (kendi) boynuna
(çabasına, emeğine) dolamışızdır;
öyle ki kıyamet günü onun önüne, her şeyi açık açık kaydedilmiş
bulacağı bir sicil çıkaracağız.”
Türkçede, vebalin boynuma, deriz ya, buradaki boyun, işte tam
o boyun olsa gerektir. Herkesin
vebali kendi boynunadır; ahirette
bir amel defteri olarak karşısına
(kendi) emek ve çabalarının hasılası olarak çıkartılacaktır.

Bir Tanım Denemesi
Sanatın bir yaratıcılık, marifet, hüner, ustalık olduğu bilinir.
En büyük Usta, Hakiki Sanatkâr
olan Allah, hiç yoktan yaratandı. İnsanı ise davranışlarında
özgür bırakarak yaratıcı kılmıştır. Ancak bu yaratıcılık yoktan
değil adeta vardan var kılan bir
çeşit eylemdir. Şunu hatırdan
hiç çıkartmamak gerekmektedir
ki insana bu yeteneği bahşeden
Allah’tır. Bununla yetinmeyerek
bu yeteneğin faaliyet alanına sayısız adeta sonsuz biçimde bir
hammadde yani bütün tabiatı da
ihsan etmiştir. İnsan, hünerini,
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maharetini, ustalığını, sanat yeteneğini mevcut hammadde üzerinden geliştirecek, oluşturacaktır. Bununla ödevlidir, hatta onun
üzerinde vacip bir sorumluluktur
diyebiliriz. Ve zaten insanın hakkı
değil mükellefiyeti vardır. Tabiat,
Allah’ın Araf Suresi’nde (ayet 72
vd.) zikrettiği emaneti yüklenen
insana zimmetlenmiştir. İnsan
kendisiyle birlikte bütün tabiata
sahip çıkacak, kendini ve onu
koruyacak, kollayacak, aklayıp
temize çıkartacaktır. Çünkü zimmet bu anlama gelmektedir.
Beşeri bir eylemin sıradan
faaliyet yahut nitelikli davranış
dediğimiz amel değil de sanat tanımı içerisine girmesini sağlayan
nedir? Alet kullanan her el usta
sayılamaz. Başka bir bakışla durmadan aynı ürünü ortaya koymanın da sanat ile akrabalığı var bulunsa da ona sanat yerine zanaat
demek daha uygundur. Yepyeni
bir haberleşme ya da ulaşım aracının, yeni bir mimari çevrenin
dizaynı ve inşası için gerekli zihni
ihtiyaçlar, emek, ortaya konulduğunda, bunun elbette büyük bir
önemi ve değeri vardır. Ne var ki
bir resim tablosu, müzik parçası
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ya da şiirin inşası için öncekinden
daha derin sırların keşfine doğru
bir yolculuğa çıkmak gerekmektedir. Bu hususta ihtiyaç duyulan
zihni ve kalbi emek ürünü bize
sanatı verir.
Bilinmekte ve denilmektedir
ki teknik ile sanat arasındaki fark
küçük gibi görünür ancak aslında birinin yararlılığı salt fiziki
iken diğerinin hem fiziki hem de
metafiziktir. Teknik, nicelikleri,
hammaddeyi tespit eder. Nicelikler arasındaki ilişkiyi kurar ve
elbette fiziki hayatı kolaylaştıran bir işlev görür. Teknik geneldir, herkese açıktır, objektif
karakterlidir. Bilim de öyledir.
Sanat ise niteliğin peşindedir.
Özeldir, sübjektiftir. Yepyeni
bir kıtanın ya da yıldızın keşfi
teknolojinin, fenni bilimlerin,
bu alandaki araçların hüneridir ancak keşfedilen kıta da,
yıldız da, keşiflerinden önce
vardırlar ve oradadırlar. İşte
sanatın özgünlüğü bu noktada
iyice ortaya çıkmaktadır. Çünkü sanat eseri o anda yaratılır
ve öncesi yoktur; ayrıca o, biriciktir, çoğaltılamaz.
İnsan davranışlarını tabiat
olarak adlandırmak doğru değildir. Ve zaten ilim çevreleri
onu ahlak diye anmışlardır.
Davranışları ahlak tanımına
giren insanın sanatı ile ahlakı
arasında o halde ciddi, önemli
bir akrabalık bulunacaktır. Kişiyi eylemliliğe, ürün vermeye,
yaratmaya sevk eden, kışkırtan
düşünce ve duyguları, onun o
güne kadar edindiği, benimsediği, inandığı dünya görüşü, ahlak
anlayışından bağımsız sayılabilir
mi? Teorik olarak mümkündür
ancak bu sefer de kişinin farklı
bir ahlak anlayışını seçtiği görülecektir. Kısacası kişi ahlakın pençesinden kendisini kurtaramaz.

“Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i akl-ı
eserinde” diyen şair Ziya Paşa ne
kadar da haklıdır.
Sonuçta sanat üreticiliği ve
yaratıcılığı da kişi davranışı olması bakımından ahlak sınırları
dâhilindedir. Nitekim Batı dünyasının yegâne kültür ve medeniyet kaynağı olan, eski Yunan
felsefesinin tek tanrıcı üç düşünürü Sokrat, Eflatun ve Aristo’ya
da yaslanan anlayıştır; onlar etik
ile estetik arasındaki ilgi üzerine

Sanatın becerisi, başarısı,
yaratıcının, sanatçının seçtiği bilinçli duyguyu okuyucu, dinleyici ya da izleyiciye
yansıtabilmesiyle açıklanabilir. Sanatın muhatabı,
mevcut duygusal atmosferinden yeni bir atmosfere,
sanatın çağırdığı duygu
dünyasına taşınabilmişse sanat, görevini yapmış
demektir. Eşyanın ve tabiatın hakikatine doğru bir
yolculuksa sanat, bindiği
trene muhatabını da taşır.
Burada sanatla bilgelik
kol kola yürümüştür.

bir hayli düşünmüşlerdir. Bugün
bize göre de durum pek değişmiş sayılamaz. Sanat eseri kişinin
ahlak anlayışını da pekâlâ yansıtmaktadır. Etik, ahlak demekse
eğer estetik de duygu bilimi, duyarlık ve güzeli hedefleyen iş gibi
anlamlar taşımaktadır. Sanatın
çirkinleştirme işi olmadığı söylenebilir ama bir ihtiyat payı olarak
şunu hatırlamak mutlaka gerekmektedir. Ahlak ile yakın akrabalığından ötürü, sanat anlayışının
“güzel” tanımı burada önemli rol
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oynayacaktır. Bir ahlak anlayışının çirkin bulduğunu bir başkası
güzel görebilir. Çünkü ahlak da
sonuçta yansız, tarafsız bir kavramdır. İyi ahlak vardır kötü ahlak vardır. Sanatın meşruiyeti de
bu noktada tartışılabilir ama bu
ayrı bir bahistir.
Meşruiyet meselesine sadece
şu kadarcık dokunmak gerekmektedir ki evrenin, tabiatın tarihi salt iyilikle başlamıştır. Tabiatta şer yoktur. Deniz leş kabul
etmez. Eşyanın aslında ibahe
(temizlik, nezahet) vardır. İnsan, fıtrat üzere yaratılmıştır ve
fıtrat haniftir, temizdir, iyidir,
günahsızdır. O halde iyilik,
bizzat tabiat ve fıtrattan gelir
çünkü o Allah’ın eseridir. Kötülük ise özgürlükten doğar
ve gelir. Çünkü o insanın (ve
İblisin) eseridir. Öyledir ancak
insana temiz bir fıtrat bahşedilerek daima iyilik üzere kalma
imkânı sağlanmıştır. Fıtratını,
vicdanını, yaradılıştaki potansiyelini güzel ahlak yönünde
kullandığı müddetçe, yeryüzündeki iyilik havuzuna katkı
yapacaktır. Ve onun sanatına
meşruiyet kazandıracaktır. Her
ahlaki davranışı sanat diye göremeyiz belki ancak her sanat
eseri bir ahlaki davranıştır aynı
zamanda.

Bizim Sanat
Allah’tan başkasına kulluk etmeyen, boyun eğmeyen, yalnız
ondan yardım dileyen bir anlayışın/ ahlakın sanatı, bu çalışmanın
meramı budur. Hayatın anlamı
bize göre hayatın bizzat kendisindedir ve düşünen herkes şöyle
veya böyle bunun farkına varacaktır. Mesela gençlik, güzellik
elden gidince bazı insanlar biraz
gecikerek bu olayın farkına varır-
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lar. Ayrıca sağlık ve özgürlükten
yoksun kalındığında da ansızın
hayat ve onun anlamı üzerine düşünmeler çoğalır. Kanaatim odur
ki sanattan, sanat çabası ve ürününden mahrumiyet ise hayatın
anlamını unutturur. Tıpkı önceki
uyarıcılar gibi çoğu kere daha da
etkin biçimde sanatın insanı uyarıcı bir soluğu mevcuttur. Ünlü
düşünürlerin üzerinde ittifak ettikleri bir gerçek vardır. Denilir ki
insan, fikirleriyle değil, duygularıyla tanımlanır. Fikirleri değişen
hatta inançları da değişen, aynı
kişi olarak kalır. Ancak duyguları
değiştiğinde gerçek değişim gerçekleşir ve farklı bir kişilik çıkar
ortaya.
Üstat Necip Fazıl’ın Reis Bey
adlı oyununda, ağır ceza reisi tiplemesi, görev başında iken yasalara bağımlılığı yüzünden vicdan
ve adalet duygusunu unutmuş
birisidir. Emekli olunca halkın
arasına karışır. Ve alanda, insanların yoğunluklu yaşadığı dünyada yasaların ötesindeki sahici hayata tanıklık eder. İlk kez adalet
ve vicdan duygusuyla yüzleşir. Ve
tepeden tırnağa başkalaşır. Yepyeni bir kişilik halinde yaşamaya
başlar. Örneğimizde de gösterilmeye çalışıldığı gibi sanat, duyguları değiştirmeye yarayan en
önemli fenomenlerin başında gelir. Duyguların değişmesi kişiliğin
de değişmesini sağlayacaktır.
Bizim tanımımız içerisindeki
sanat, nasıl yaşandığını değil niçin yaşandığını kurcalar. Gerçek
sanatkârın sahicilikleri arayan
bir müneccim, yalanlar aleyhine
tanıklık eden bir erdem sahibi olması umulur. Dahası Tolstoy, Aliya İzzetbegoviç, Necip Fazıl gibi
ünlülerin ortak bakışı ve çağrısı
vardır. Çocuğa önce hangisini öğretelim, sorusuna verilecek cevabı ararlar. Astronomi mi öğrete-

lim yoksa ay hakkında bir şiir mi
okusun? Necip Fazıl soruyordu:
“Niçin küçülüyor eşya uzakta
Gözsüz görüyorum rüyada nasıl
Zamanın raksı ne bir yuvarlakta
Sonum varmış, onu öğrensem asıl.”
Aliya İzzetbegoviç ise soruyor,
dolu bir mide, ama boş bir ruh,
neye yarar? Diş ağrısı acı verir,
ahmaklık acı vermez. Şimdi de
biz soruyoruz, sanat karşısında
ahmakların rolü nedir? Nietzshce, “bir niçini olan bütün nasıllarla iyi geçinebilir” demekle bize
katkı sunmuştu.
Nasıl sanatı ahlaktan ayrı
düşünmüyorsak, duyguları da
düşünceden ayırarak, tamamen
bağımsızlaştırarak anlamlandırmak yanlıştır. Her iki durumun
genel kumanda merkezi olarak
gördüğümüz, organ anlamında
değil cevher anlamındaki kalp,
herkeste bir tanedir. Ve o kalpte
birbirinden habersiz duygu ve
düşünce olamaz. Duyguların değişmesi çoğu kere düşüncelerin
değişmesini ille de gerektirmiyor
gibi görünmektedir. Ne var ki
düşüncelerin değişmesi mutlaka duygular üzerinde etkendir.
Düşünceden kasıt, insanı imana
taşıyan nihai hakikattir. Çünkü
ancak aklederek imana erişilir;
Hıristiyan teolojisinde görüldüğü
gibi saçma olduğu için inanmak
Müslüman tercihi olamaz.
Düşünce ve duygular arasındaki alakayı biraz daha açmak
gerekirse şöyle bir örnek üzerinde düşünülebilir. Yasalara riayet
ettiği bilinen her doğru insanı
iyi ahlaklı saymalı mıdır? Onun
alışkanlık ya da korkudan ötürü
böyle davrandığını biliyorsak,
yaptığının doğruluğunu onaylasak da, bunu iyi ahlak ve vicdan örneği olarak gösteremeyiz.
Ahlak mutlaka bilinçle, vicdanla,
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hiçbir baskı altında kalmaksızın,
özgür iradeyle seçilen davranışın
adıdır. Bakıldığında bizim sanat
anlayışımızda da aynı karakterler
aranır. Duygu bu işin neresinde
diye merak edenler bilmeliler ki
insan başıboş yaratılmamıştır.
Duygu demek başıboş, emeksiz,
iradesiz, keyfi, salt haz merkezli
ve irade dışı doğumlar anlamına
gelmez. İrade, şuur ve vicdanın
kontrolündeki duygudur bizim
sanatımızı var kılması beklenen.
Aliya İzzetbegoviç’in bir örneği vardır. Der ki, ipek böceği,
dut yaprağını ipliğe dönüştürür.
Bunu içgüdüsel olarak yapar.
Müessiri Allah’tır. İnsan ise kaba
hayat sahnelerini drama, trajediye, müzik parçasına, tabloya ya
da destansı bir şiire dönüştürür.
Bunun faili ve müessiri ise bizzat
insandır. Çünkü amaçlı bir eylem ve üründür ortaya konulan,
amaçlar arasında her zaman şer
de bulunabilir. Oysa Allah’tan
asla şer gelmez. Sanat çoğu kere
süs gibi, yemekteki baharat gibi
görünebilir. Ancak hatırlamalıdır
ki süssüz, baharatsız yemek ağzın
tadını kaçırır. Ağzının tadı kaçmış insan hayatın anlamını unutabilir, ıskalar.
Sosyal bir varlık olan insanın
bu yönüne ve karakterine aşırı
vurgu yapılırsa, ferdiyet ötelenebilir, giderek insanlıktan bile
çıkılabilir. Kimlik ve kişilik kaybı, insanlığın da kaybı demektir.
Varlığını asalaklar gibi bir sosyal
varlıkla tanımlayanın kişiliği kalır mı? Sanatın asli yararlarından
birisi de, onun özgün, bağımsız,
özel karakterinden ötürü kişiye,
kendiliğini hatırlatmasıyla ortaya
çıkar. Müslüman muhitlerin çoğunda Müslümanlık vurgusunun
önüne mezhep, tarikat, grup, fırka, parti, dernek, vakıf kardeşliği,
arkadaşlığı, beraberliğinin çıkma-
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sı, bu tehlikenin hangi boyutlara
vardığının bariz göstergesidir.
Dikkatle bakıldığında bu ve benzeri örgütlenmelerin, beraberliklerinin hiç uğraşmadığı tek alan
sanattır. Sanat yapıyorum derken kopya, taklit ürünler ortaya
koyanlar bilmelidirler ki sanatın
bunlara asla tahammülü yoktur.
Çünkü sanat gaybın ve mucizevi
olanın sınırlarını zorlayan, evrendeki mucizeyi görmeye, tanımaya, göstermeye ve tanıtmaya çalışan ve o anda üretilen bir iş ve
eserin adıdır.
Sözünü ettiğimiz çevrelerin
geçmişe, tarihe, geleneğe sıkı sıkıya bağımlılıkları da bize göstermektedir ki sosyal varoluşlarına aşırı vurgu yaparken, kendi
kimlik ve kişiliklerini ötelemektedirler. Oysa sanat tarihe değil
insana aittir ve o, bütün zamanlara konuşan bir dile sahiptir. Ali
Şeriati’nin İnsanın Dört Zindanı
diyerek, üç T arasından Tarih’e
yaptığı vurgu da benzer istikamette bir uyarı değil miydi? (Tarih,
Toplum, Tabiat, Kendi Zindanı.)
Araplar “Lâ Tahzen” diyorlar,
hüzünlenme demektir. Ancak
bunu “düşünme” diye anlayan
Orhan Veli: “Düşünme, arzu et
sade/ Bak böcekler de böyle yapıyor” formuna dönüştürmüştü.
Konusu, merakı sanat olan insanın incelikleri görüp gözetmesi
elbette gerekir. Söz gelimi sanatın
asli teması, güzel kavramı çerçevesinde oluşmaktaysa, güzel bir
atın aynı zamanda iyi olması beklenmemelidir. Hoşa giden, haz
duyulan nesne, olay ve olgular
bakımından da iyi ile güzel arasında bazen ayrım yapabilmelidir. Tabii bu o kadar kolay bir iş
de değildir. Güzeli şöyle tanımlayanlar bulunmaktadır: “Yararlılık,
amaca uygunluk, simetri, düzen,

orantı, düzgünlük, uyumluluk,
farklılıkların birliği…” Doğru ve
iyi kavramları bakımından da
aynı tanımlamayı yapmakta bir
sakınca yoktur. Bir örnekle ayrımı anlamaya çalışalım. Gülen birini gördük mü, ister istemez biz
de neşeleniriz. Ağlayan birisi bizi
de hüzünlendirir. İnsanların duygularını başkalarına bulaştırma
etkinliği fıtridir. İşte bu nedenledir ki sahici sanat karşılığını bulmakta gecikmez; çünkü tam on
ikiden vurmuştur muhatabının
duygu merkezi olan kalbini.
Ayrımı zor olan bu meselelerde doğru, iyi ve güzeli anlamaya
çalışmanın ön şartı bizce, her
üçünün de bulunduğu durumlarda öncelik sıralaması yapmaktır.
Doğru olması beklenen davranışın mantıki, hayırlı ve iyi davranışın ahlaki, güzel davranışın ise
estetik/ sanat karakteri beklentilerine cevap arandığında bulunması yeterlidir. Güzelin aynı
zamanda iyi olması hatta doğru
olması beklenmemeli ancak bunları taşımasına engel de yoktur.
İnsan teki üzerinde düşünen
çoğu kimsenin vardığı sonuç,
insan fıtratına dair bir incelemenin, kozmosun derinliklerinde
kaybolmuş bir yıldızı aramaktan
daha zor bir iş olduğu yönündedir. Ünlü İngiliz bilim insanı
Francis Bacon’a ait olduğu söylenen sözün çağrışımı bizi benzer anlayışa taşımaktadır: “Sanat,
tabiata ilave olunmuş insandır.”
Tabiat yetenekle birlikte insana
bahşedilmiş hammadde gibidir
demiştik. Onun üzerinden, onu
model alarak beşeri sanatı oluşturuyoruz. Müzik, resim, şiir, mimari, dans, hatta tiyatro, insandan önce, tabiatın öteki varlıkları
tarafından içgüdüsel olarak sergilenen, hammadde kaynaklarıdır.
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İnsanın ayrıca tabiattaki varlıklar
üzerinde tasarruf yetki ve iradesi
de bulunmaktadır. Ehlileştirme,
ıslah, eğitim çabasıyla tabiata
katkı sunabilmekte onu verimli
ve daha yararlı kılabildiği gibi,
zararlı da kılabilmektedir. Hani
tabiat, insana zimmetlenmiştir
denilmişti.
Sanatın becerisi, başarısı, yaratıcının, sanatçının seçtiği bilinçli duyguyu okuyucu, dinleyici
ya da izleyiciye yansıtabilmesiyle
açıklanabilir. Sanatın muhatabı,
mevcut duygusal atmosferinden
yeni bir atmosfere, sanatın çağırdığı duygu dünyasına taşınabilmişse sanat, görevini yapmış
demektir. Eşyanın ve tabiatın hakikatine doğru bir yolculuksa sanat, bindiği trene muhatabını da
taşır. Burada sanatla bilgelik kol
kola yürümüştür. Hadiseyi en iyi
anlatan örneklerden birisi olarak,
Cahit Koytak’a ait “Büyük Sanat”
şiirini okuyalım; Cahit Koytak ki
buradaki yaklaşımlarımızın benzerini bütün şiir külliyatıyla ortaya koyan çağdaş bir bilgedir:
Büyük sanat, saflığın bilgelikle
Uzun bir tren yolculuğunda
Aynı kompartımana düşmeleri
Ve ancak yolculuk bitip de
Herkes evinin yolunu tuttuktan sonra,
Karanlıkta, bir kapının önünde
Burun buruna geldiklerinde
Sadece inecekleri istasyonun değil
Bu ikisinin çalacakları kapının da
Aynı olduğunu öğrenmeleridir.
Gerçek bir sanatsal etki kişide, ben bunu daha önceden biliyordum hissini uyandırır. Zevki
iğdiş edilmiş insanlar, amiyane
algılarının, gündelik, geçici hazların tatminini sağlayan bayağılıklarla oyalanır ve bunu sanat
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zannedebilirler. Onlar sanat gibilikler yahut sanata benzerliklerle
oyalananlar, yalnızca kültürsüz,
eğitimsiz çevre insanları değildirler. Sanatı ulvi duyguların aktarımı yerine adeta silaha dönüştürerek, kirli emellerinin oyuncağı
yahut rahatsız, huzursuz kalplerinin ve vicdanlarının tatmini değil üzerini örtmek uğruna
kullanan varsılları hatırlayalım.
Oscar, Cannes ödüllerinin, sanat
adı altında sürdürülen kimi uluslararası festivallerin, kokteyllerin,
bienallerin karakterine bakılsın.
Sanki zenginleri, varlıklıları içine
düştükleri sıkıntıdan kurtarmak,
en yüksek düzeyde gösterişe yaslanarak keyif ve eğlence çıkartmak amacına hizmet eden böylesi etkinliklerin sanat ile alakası ne
ölçüdedir?
Sahici sanatın rolünü oynuyor
mu bu çabalar? Gerçek sanat, doğası gereği, insanları birleştirme
özelliğine sahiptir. Söz konusu
büyük, masraflı gösterilerin de
böyle bir işlevi vardır ancak onlar
yalnızca varlıklılar arasında dönüp durmaktadır. Sahici sanatçının aktardığı duygu ve düşünceyi
alanların, ona muhatap olanların,
hiçbir soy, sop, varlık, yokluk,
ideoloji, inanç ayrımı yapılmaksızın, ruhları birbirine bağlanır.
Halkın arasından çıkmış, daima
sokakta ve sahada bulunmuş
Neşet Ertaş, bütün kesimlerden
dinleyici bulabilmişse, burada sahici sanatın bulunduğu rahatlıkla
söylenebilir. Bizce sanat bilinçli
bilgiyi duygulara aktaran yüce
bir iştir. Şöyle söylüyordu Neşet
Usta:
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider, yol gizli gizli

Kur’ân Ne Diyor?
İnsan, Allah’ın şaheseridir
denilirse, hangi doğru düşünen
kimse bu söze itiraz edebilir? Büyük Usta, Hakiki Sanatkâr olan
Allah’ın en muhteşem projesi
insandır. Birçok Kur’ân ayeti üzerinden bakıldığında bu gerçeği
görmek mümkündür. Tâ-Hâ suresinin 122. ayet-i kerimesi insanın seçilmişliğinden, hatasından,
sonraki tevbesinin kabul edildiğinden ve kendisine İlahi rahmetin verildiğinden haberdar kılar
bizi. Tîn suresi ise bu yaratığın
donanımlarının tam olduğunu ve
en güzel bir kıvamda yaratıldığını
söyler. Ahzâb suresinde, Allah’ın
teklifi olan Emanet’i (düşünme,
üretme, yaratma, soyutlama, eşyaya isim verme yetileri) yalnızca insanın yüklendiği, bu ödevi
onun sırtladığı, başka yaratıkların
ödevden kaçındığı öğretilir.
Emaneti yüklenmek Allah’a
karşı ve ondan bir sorumluluk
almak anlamı taşır. İsra Suresinde
Âdemoğullarının kerametli yaratıldığına işaret vardır. Keramet
nedir denildiğinde ise hatırımıza
ne gelir? Evreni, tüm varlıkları
güven içerisinde, emniyetle yaşayabilecekleri bir takım mekânları
inşa ve imar etme yeteneği, cevheri şeklinde anlamak, bu güveni
sürdürmek için çareler üretmek,
dokunuşunda incelik, güzellik,
ehlileştirme, onarım ve sonuçta
sanat ruhu bulunduğu gelir.
Kur’ân-ı Kerim, Abese suresinde, insanın yalnızca et ve
kemikten ibaret olmadığı hakikatini bir kez daha hatırlatarak,
kendimizi kaybetmememiz, tek
bir pencereden bakanlar gibi hayata kör ve sağır ve de dar açıdan
bakmamamızı sağlamaya çalışır.
Ali İmran Suresinde şu görünen
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et ve kemiğin içerisinde insan var
bulunduğuna yapılan vurgu, bu
açık hakikatin lüzumsuz bir tekrarı değildir. İnsanın, nisyan ile
malul kalbine maraz bulaşmasın,
bu sebeple mühürlenmesin diye
uyarı üstüne uyarı yaparak, onu
uyanık tutmaya çalışır.
Hadis metinleri derleyicisi
İbn Mâce’den aktarılan Hazreti
Peygamber’e ait olduğu söylenen
bir sözün anlamı çok manidardır:
“İnsanlardan öyleleri vardır ki
hayrın anahtarları şerrin de kilitleridirler. Öyleleri de vardır ki
şerrin anahtarları, hayrın kilitleridirler. Ne mutlu Allah’ın hayra
anahtar kıldığı kimselere; yazıklar olsun şerrin anahtarı/ öncüsü
olan kimselere.”
Mümtehine suresinde Hazreti İbrahim hakkında, Ahzâb
suresinde ise Hz. Muhammed
üzerinden, onların (Usvet’ün
Hasenet’ün) güzel birer örnek
olduklarına değinilmektedir. Hasene, hüsn, Arapçada güzellik anlamına geliyor. Zıddı çirkinlik ise
Kubh kelimesidir. İhsan, muhsin,
kabahat kelimeleri bu iki kelimeden türetilerek Türkçede bolca
kullanılmaktadır. Terkibin başındaki Arapça usve kelimesi ise
tedavi etmek, bakıma almak, ilk
haline döndürmek anlamlarına
geliyor. Kısacası bu, iş ve eylemleri daima güzel biçimde yapmak,
yapmaya çalışmaktır diyebiliriz.
O halde her ferdin önündeki işi,
gündelik uğraşını en güzel bir
şekilde yaşama alanına sokması
da bir tür sanat eylemi sayılabilir.
Şüphesiz sahici sanat uğraşısı ve
eserinin yeri ve konumunu ihmal
etmeden düşünmelidir bu hususu. Allah, en doğrusunu bilir.
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SANAT DÜNYAMIZ
Sanat duyarlılığı, ruhun incelmişliğine bağlı olarak insanda ileri
yaşlarda ortaya çıkan bir halet-i ruhiyedir. Bu ruh hali ya doğuştan
kişide karakter olarak bulunur ya da ilim, ahlak ve sanat açısından
kişinin kendini yetiştirmesi ile ortaya çıkar. Ayette bunun en sona
alınmış olması herhalde insanın mezkûr hali ile ilgili olsa gerektir.
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ayata tutunma açısından
maddi ihtiyaçlarımız yanında düşünce, inanç, ahlak sahibi olmak gibi manevi yönlerimiz vardır. Ziraat, ticaret, siyaset, bayındırlık işleri yanında din, ilim, felsefe etkinliğini
bu cümleden olarak zikredebiliriz. İnsanın estetik kaygısı ise
bütün bunların ötesinde kendine yer bulur.
Kur’ân’da; “İnsanlara, kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve
gümüş yığınları, cins atlar, davarlar, ekinler (hars) gibi zevklerin sevgisi çekici hale getirildi. Bunlar dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa Allah,
nihai güzellik, onun yanındadır” (Âl-i İmran, 3/14) ayeti
bu açıdan dikkat çekicidir. Bu
ayette normal şartlarda bir insanın yaşının ilerleyişine bağlı
olarak hangi unsurlara ihtiyaç
duyduğunun da listesi verilmiş
gibidir. Ve bütün bunların, kişiye ‘süslü gösterildiği’ (züyyine) ifade edilerek insanın sözü
edilen konulara düşkünlüğüne işaret edilmiştir. Aslında hayatın dinamik şekilde işleyişi,

bunların belli bir düzenle işlevsel olması ile doğrudan ilgilidir
gibi geliyor bana.
Sanat Duyarlılığı ve
Ruhun İncelmişliği
Ayetin son kısmında kimi
Kur’ân çevirilerinde ‘ekin’ olarak tercüme edilen ‘hars’ kelimesine Ziya Gökalp ‘kültür’ anlamı vermiş. Bir milletin uzun
süreçler boyunca kendine özgü
kıldığı hayata dair temel duyuş
ve duruşuna dair geleneği, kültürü, örfü, âdeti vb. bu kısma
dâhil edilebilir. Ancak insanın
temel ihtiyaçları çerçevesinde ayeti gözden geçirdiğimizde
şunları görürüz: Kadın (ev-lilik
kurumu), oğullar (çocuk ihtiyacı), yığınla altın gümüş (geçim ve kazanç işleri), cins atlar
(binitler, araba vb.), davarlar
(akar denilen daimi gelir unsurları), ekin (hars) olarak ifade edilen ancak bu noktada benim ‘sanat unsurları’ diye anlam vermek istediğim hususlar.
Bu sıralama bence insanın bu hayatta ihtiyaç duyduUmran • Nisan 2018

ğu unsurların, yaşın ilerlemesine bağlı olarak ortaya konulmuş hali gibidir. Sanat duyarlılığı, ruhun incelmişliğine bağlı olarak insanda ileri yaşlarda
ortaya çıkan bir halet-i ruhiyedir. Bu ruh hali ya doğuştan kişide karakter olarak bulunur ya
da ilim, ahlak ve sanat açısından kişinin kendini yetiştirmesi ile ortaya çıkar. Ayette bunun
en sona alınmış olması herhalde insanın mezkûr hali ile ilgili
olsa gerektir.
İslâm düşüncesinde sanat
konusu, Allah’ın yaratmasındaki ihtişamı ve çeşitliliği bu
âlemde insan eliyle var edilen
unsurlara yansıtma şeklinde
kendini gösterir. Bunların birçoğu, öyle anlaşılıyor ki, daha
çok dini yapılarla iç içe geçmiş haldedir. Namaz sonunda tesbih (zikir) meselesi bizde tesbih sanatına dönüşürken, Kur’ân’ın en güzel şekilde
yazılması hat sanatına, korunması cilt sanatına, kenarlarının
süslenmesi şukûfe, tezhip, ebru
gibi nice sanatların vücut bulmasına sebebiyet vermiştir. Camilerimizin mimari biçimleri,
türbeler, çeşmeler, sebiller, kabirler, kütüphaneler, şifahaneler, aşhaneler, köprüler yapılırken de estetik kaygının bütün
bunlara sindiğini görürüz.
Sanat Geleneğimizi Canlandırmak
Beşeri insan kılmaya dönük
ilim etkinliği yanında sanat, kişinin kendi benliğini ve sonsuzluğu arama ve bir keşif yolculuğudur. Bu yönüyle sanat,
rasyonaliteyi aşan bir karakter arz eder. Subjektif olması,
tam olarak dile getirilemeyen

SANAT DÜNYAMIZ
hususların semboller üzerinden kendini ifade etmesi, maddi olana sığmaması yönüyle sanat, insanın ölümsüz yönünün
sonsuzluk üzerine yürüyüşüdür. Rasyonaliteyi aşan karakteri itibarıyla sanat, ahlaka yol
arkadaşlığı edebilen bir meziyet arz eder. Bu açıdan hakiki
anlamda sanatın, kişinin ahlaken gelişmesine ve yücelmesine katkı sağlaması umulur.
Geçmişte okul derslerinde
güzel yazı (hüsn-i hat) dersi,
herhalde talebenin ahlakî yönüne katkı sağlamak gibi bir
kaygıyı da kendinde taşıyan bir
ilimdi ki hâlâ öyledir. Psikolojik açıdan bakılınca sanat etkinliği bir terapi olarak da görülebilir. Zira sanat, insanın estetik kaygısının yine insana değer verilmesinin bir sembolü olarak tezahür eden, insanı
değerli kılmaya matuf bir çalışmadır. Mesela kabir taşlarındaki hat sanatı, şiir sanatı, tarih düşürme sanatı, dekoratif
çiçekler, peyzaj gibi daha nice
sanat insana verilen değerden
başka ne olabilir ki… Can taşıyan bütün mahlukât su içip hayata tutunsun diye yapılan çeşmelerin muhteşem mimarisi,
kitabesi, ayetlerle tezyin edilmesi gerçekte insana ve canlıya
verilen değer değil midir ?
Bu cümleden olarak cam sanatları, vitray süslemeleri, çiniporselenler, çiçek bahçeleri,
dokumacılık ve halı – kilim sanatı, okçuluk, nakkaşlık, hakkaklık, oymacılık, el işleri ve
hatta kadınlarımızın dantelası gibi daha nice sanatı hatırlamamız gerekir. Kuş evleri, kuş
bakım evleri, sadaka taşları,
darul-acezeler, darul-eytâmlar

Bu noktada yüzyıllara kollarını uzatmış sanat geleneğimizi canlandırmak, sanata dair dersleri okulların belli
kademelerinde vermek, yaşanabilir bir çevre var etmeye
çalışmak gerçekte estetik kaygı taşıyan hepimizin ödevi
olsa gerektir. Yetişmekte olan nesilleri bu bilinçle donatmak için belli bir altyapının gerekli olduğu ise açıktır.

(yetimler yurdu), çocuk kütüphaneleri, sebiller, selsebiller,
türbeler, dergâhlar, adalet ve
saat kuleleri, bedestenler, arastalar, namazgahlar… Bütün
bunlar aslında Allah’ın yarattıklarına şefkatin eseri olan ve
daha çok estetik kaygı güdülerek yapılan mimari unsurlardır.
Aynı şekilde estetik kaygı hanesine güzel koku (ıtriyât) ve müzik geleneğimizi de ilave edebiliriz. Dilde estetik kaygı adına şiirimizin binbir çeşitini de
buna ilave edebiliriz.
Son yıllarda sözünü ettiğimiz sanat dallarının yeniden gün yüzüne çıktığına sevinerek şahit oluyoruz. Bunların gelişmesi, dünya sathına yayılması, insanımızın ve insanlığın ahlakî olgunlaşmasına katkı sağlaması gönlümüzün arzusudur. Mezkûr sanat uğraşısının, bunlarla ilgilenen kişileri mutlak anlamda ahlaklı kılaUmran • Nisan 2018

cağı iddia edilemez elbette. Karakterinde kibir (ve hatta kin)
olanları bu hallerinde daha katmerli hale getirmesi de pekâlâ
mümkündür. Şu kadar var ki,
sanatın, insan ruhunu rafine
edebilmek gibi bir hasleti taşıdığını da göz ardı edemeyiz kanaatindeyim.
Bu noktada yüzyıllara kollarını uzatmış sanat geleneğimizi canlandırmak, sanata dair
dersleri okulların belli kademelerinde vermek, yaşanabilir bir
çevre var etmeye çalışmak gerçekte estetik kaygı taşıyan hepimizin ödevi olsa gerektir. Yetişmekte olan nesilleri bu bilinçle donatmak için belli bir
altyapının gerekli olduğu ise
açıktır. Estetik kaygının olmadığı bir yaşam ve çevre, bence
insanın kemâle ulaşması açısından bir yönü eksik kalmış hayattır. Allahü a‘lem.
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