
EKRANDAN SANALA
Sinema, Kimlik Tartışmaları ve Dijital Varoluş

Türkiye, küresel salgının kırılganlığına rağmen hem kendi içinde 
refah ve huzuru engelleyen risk faktörlerini azaltan hem de 

dışarıda güçlü ve kendine has politikalar üreten bir devlet olma 
mücadelesini sürdürüyor. Bu durumu farklı ekranlar ve platform-
lar değişik biçimlerde yorumluyor. İşte bu yüzden, ekranın bir 
gerçeklik merkezi, hakikat kaynağı, bilgi yapıcısı ve değer üreticisi 
olduğunu -sadece ekonomi ile sınırlı olmayan- kriz zamanlarında 
daha çok fark ediyoruz.  Malumat yığını aktaran iletişim araçları 
iletişimsizliğin mükemmel bir örneğini sergiliyorlar. Tüm olup 
bitenlerin yansıdığı ekranlarda ise çoğu nokta gizleniyor. Dahası 
kitleler iletişim araçlarına sarılarak modern bir kurban töreninin 
ritüellerini söz birliği etmişçesine mükemmelen yerine getirmekten 
geri durmuyorlar. Hakikate vurgu yapanların önemli bir kısmının 
yalana başvurması, üretilen malumatların çoğu zaman para ile 
sınırlanamayacak piyasanın şartları doğrultusunda şekillenmesiyle 
doğrudan bağlantılı.   

Şüphesiz ekran, bireyselliğin farklı bir form ve biçimde yok edilişi-
dir. Burada çeşitli programlar vasıtasıyla zihinler yönlendirilmekte, 
manipüle edilmekte ve yeni bir forma sokularak reel piyasanın 
beklentileri doğrultusunda işlevsel kılınmaktadır. İster dinî olsun, 
ister kültürel ya da başka bir biçimde ekranlardaki tüm imajlar, 
semboller, görseller ve tipolojiler moda bağlamında üretilir. İşte bu 
yüzden Muhteşem Yüzyıl dizisi öncesindeki Kanuni ile daha sonra-
ki Kanuni birbirinden hayli farklıdır. Tarihsel bir gerçeklik olarak 
Sultan Süleyman televizyona taşınmış, fakat farklı bir gerçekliğe 
evirilmiştir. Reeldeki Kanuni imajı, görseli, heybeti, duruşu ve bakı-
şıyla malum kişiye/baş aktöre dönmüştür. Bu başarı televizyonun 
kostümlerle, imajlarla, görsellerle birlikte bu tarihî realiteyi iyi bir 
şekilde simüle etmesiyle mümkündür.

Basiretli sosyologlardan biri ekranla içli dışlı olma sürecini, günah 
çıkarma odalarına mikrofonların girmesi diye tanımlar. Buna göre 
önceki süreçlerde Katolik birisi sadece papazın duyabileceği, giz-
liliğin esas olduğu bir odada sırlarını ifşa eder ve günah çıkarırdı. 
Oysa televizyon bu sürecin herkesleşmesini ifade etmektedir. Bu 
açıdan televizyon, evlerin başköşelerine konulan mikrofondur. Bu 
teknik, ailevi meseleleri ifşa etmekte, eşler arasındaki ilişkileri kitle-
selleştirmekte, mahrem konuları kitlelere açmaktadır.

İnternet teknolojileriyle birlikte tahtı sarsılsa da televizyon 
Türkiye’de bilhassa Anadolu’da hâlâ başköşededir. Çoğu zaman 
kendi kendine konuşsa da televizyonun yerinin değiştirilmesi etra-
fındaki müzakereler hayli sürer. Bununla birlikte sinemada dijital 
bir dönem başlarken; sinemanın sunumunun da dijital bir sahaya 
kaydığını görmekteyiz. Tüm dünyayı sarsan salgınla birlikte için-
den geçtiğimiz olağanüstü zamanlar bizleri hiç öngöremeyeceğimiz 
farklı ‘yeni’lerle karşı karşıya bırakarak sorgusuz sualsiz yeni duru-
ma uyumlu hâle getirdi. Bunun yanı sıra bu süreç zaman ve mekân 
algımızı değiştirip dönüştürdü; bizi bir yandan içe kapatırken diğer 
yandan sınırsızca dijital dünyaya açtı. Gündelik hayatın, toplumsal 
yaşamın, sanatın ve elbette sinemanın bazen gönülsüzce de olsa 
çevrim içi mecralara taşındığı bir süreci tecrübe ettik.

Zihniyet kavramı, sinema ile ilişkisi bağlamında, farklı boyutlarda 
tartışılabilir.  Zihniyetin, özellikle gelenek ile modernlik arasındaki 
tartışmasını yoğun biçimde sürdüren Türkiye gibi ülkelerin sine-
masal üretimlerini anlamak açısından önemli olduğu açıktır. İşte 
bu yüzden Türk sinemasında kimlik tartışmaları, zaman zaman yo-
ğunlaşmakla birlikte düşük dozlarla da olsa varlığını sürdürmüştür. 
Kimlik tartışmalarının sonucunda, sosyal hayatta aynı durumlar 
farklı gruplarca bambaşka şekillerde kavramsallaştırılmıştır. Her 
kavramsallaştırma, o durumu yeniden, kendince üretme girişimi 
olarak görülebilir. Bu girişim, kimliklerin varlığını bambaşka alan-
larda kabul ettirme çabasından kaynaklanır biraz da. 1960’lı yıllar-
da etkili olmaya başlayan Türk sinemasındaki ideolojik akımlar ve 
tartışmalar (Ulusal Sinema, Millî Sinema, Devrimci Sinema gibi) 
Türk sineması şemsiye kavramının altında sürdürülüyordu. Bir 

yandan kolayca ve hatta savurganca kullanılırken, bir yandan da 
gerçekten tanımlayıp ortaya çıkarmanın pek zor olduğu bir kavram 
olarak karşımızda duran, yeniliklerle anılan 1990’lı yıllarla birlikte 
ulus devlet tartışmaları kendini gösterdiğinde, çatı olarak kurgula-
nan Türk sineması kavramı tartışmaya açılmış; farklı ırki kimlikle-
rin, dinî kimliklerin sinemasından bahsedilmeye başlanmıştır.

Diğer taraftan zor şartlarda çekilen filmler de ülke ve insan gerçe-
ğimizin kavranmasına katkı sunmaya devam ediyor. Mesela Yücel 
Çakmaklı Birleşen Yollar filminde genç bir kızın hayatındaki dönü-
şümü yansıtırken aynı zamanda toplumumuzun bir panoramasını 
da çizmiştir. Kültürel alanla bireyin ruhsal ve zihinsel işleyişi ara-
sındaki karşılıklı etkileşimin başka örnekleri de vardır elbette. Lütfi 
Ömer Akad’ın Göç, Gelin ve Diyet üçlemesi ise Türkiye’nin iktisadi 
ve siyasi düzeni kadar cari siyasal alanına hatta gelecekteki duru-
muna dair ciddi katkılar sunmuştur. 

Sinemanın bir ideolojik aygıt olarak işlev görmeye, bugün de devam 
ettiği az çok bilinen bir konudur. Mesela sinemanın 1923-1938 yıl-
ları arasında Türkiye’nin izlediği dış politika üzerindeki etkilerini 
ve bu alanın politik hamlelerden nasıl etkilendiğini resmî belgelere 
ve dönemin basınına yansıyan haber ve yorumlara bakarak takip 
etmek mümkün. Tepetaklak edilmiş bir dünyayı gözler önüne seren 
Hollywood ise, endüstriyel sinemanın merkezî olma konumundan 
ötürü küresel insan algısını yönlendiriyor, yakın zamanda olacak-
lara dair insanların algısını hazırlıyor ve yakın geçmişte meydana 
gelmiş olayların yorumlanması noktasında ciddi yönlendirme 
sağlıyor. Toplumun modernleşmesinde bir araç olarak görülen si-
nemanın günümüzdeki durumu ise ayrı bir hikâye. 2000’li yıllarda 
Türkiye’de en fazla izlenen yapımlara bakıldığında toplumun hangi 
istikamete yönlendirilmek istendiği kısmen de olsa anlaşılabilir. 
Örneğin en son altıncısı çekilen Recep İvedik filmi yaklaşık otuz 
milyon kişi tarafından izlenmiş. Kaba ve nezaketsiz tarzı, anti-ente-
lektüel tutumu ve pespayeliği terviç eden yaklaşımıyla öne çıkan bu 
film serisine gösterilen teveccüh, kültür hayatımızın içinde bulun-
duğu trajik durumu anlamak açısından dikkat çekicidir.

Dijitalleşme, her sanata uygulanıp onları bilgisayar ortamına 
bir ve sıfır rakamlarıyla birer görsel olarak kodlayıp milyarlarca 
insanın tüketimine sunarken; dijital sinema platformları tüketim 
şekliyle beraber, sinemayı öz ve biçim olarak değiştirmeyi başardı. 
İşte bu yüzden şeytanın bu sefer bizlere hazırladığı tuzak, çektiği 
son numara, gerçekle kurduğumuz hayalî ilişkiler ağında aran-
malıdır. Dijitalleşmeyle gelen kolaylıklar sayesinde artık izleyici 
için herhangi bir oto-kontrol ya da bağlayıcı kurallar söz konusu 
değildir. Bilgisayar oyunu bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı 
gibi artık ardı arkası kesilmeyen dizi izleme bağımlılığı başlamış 
durumdadır. Gençlerin ferdiyet bilinci zaafa uğratılıyor ve her biri 
birer manipülasyon nesnesi hâline getiriliyor. Çok farklı tarzlarda 
kurgulanan yapımların yanında müstehcen içeriklere ulaşım kolay-
lığı genç kuşakları zihinsel açıdan dumura uğratıyor. Yüzünü her 
zaman ustalıkla maskeleyebilmiş şeytan, dijital zamanlarda yine 
kendine yakışan kusursuz kıyafeti seçiyor âdeta.

Şu var olan hâliyle kültür emperyalizmine karşı koyabilmek için 
daima müteyakkız olmak gerekiyor. Gerçeklik ve bütünlük duygu-
sunu tamamen yitirmiş sessiz yığınlar için anlamın değil yalnızca 
zevk ve gösterilerin bir değeri var artık. Bu noktada en büyük 
sorumluluğun mütefekkirlerin omuzlarında olduğu söylenebilir. 
Çünkü toplumların farkındalık bilincini ikame edenler daima âlim 
ve entelektüeller olmuşlardır. Bu önermenin tersi de doğrudur. Şöy-
le ki, bir toplumun sefil ve sefih bir hayatı tercih etmesi, pragmatist 
bir tutumu benimsemesi, pespayeliğe ve ahmaklığa rıza göstermesi 
entelektüellerinin ve âlimlerinin görevlerini bihakkın yapmamasın-
dan dolayıdır. Temel yapı taşı moral bozukluğu olan yeni duygusal 
düzenin farkına varılarak bu mesele üzerinde düşünmeyi sürdür-
mek gerekiyor.

 Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle…



İÇİNDEKİLER

20
Ekolojik Savaş Üzerinden 
“Dijital Dünya Düzenini” İnşa 
Etmek-3
İklimlendirme Raporları ve 
Haarp Teknolojisinde
Atmosferin Yapısı
Burhanettin CAN

31
Ortadoğu’dan

Sa hi bi
Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş. Adına
Şemseddin Özdemir

Ge nel Ya yın Yö net me ni 
Cevat Özkaya

Sorumlu Ya zı İş le ri Mü dü rü
Metin Çığrıkcı

İda re Mer ke zi
Alemdar Mah. Çatalçeşme Sok. 
Defne Han No: 27/15
Cağaloğlu Fatih-İST.
Tel: (0212) 293 90 41
(0543) 281 58 85
www.um randergisi.com.tr
editorum randergisi@yandex.com
abo neum randergisi@yandex.com

Tem sil ci lik ler
An ka ra: (0312) 418 12 77 
İz mit: (0542) 250 75 77 
Trab zon: (0462) 321 95 44 

Görsel Yönetmen 
Tekin Öztürk

Bas kı: Şenyıldız Yay. ve Matbaacılık 
Gümüş Suyu Cad. Işık San. Sit. No: 19 C Blok 
102 Topkapı/İstanbul Tel: (0212) 483 47 91

Ocak 2022 Sayı: 329
(İlk yayın tarihi: 1991 Bülten, 
1993 Umran adıyla)
Yaygın, süreli, ay da bir ya yım la nır. 
Yazıların ve ilanların sorumluluğu 
sahiplerine aittir. Bu dergi basın 
meslek ilkelerine uymayı taahhüt 
eder. Umran dergisi TÜRDEB ve 
DERGİBİR üyesidir, Kültür ve Turizm 
Bak. Kurumsal Abonesidir.

gündem

04
Güncel Siyaset ve Ötesi
Mustafa AYDIN

10
Ekonomik Kriz ve
Ahlaki Erozyon
-Bir Sistem Değişikliğine 
İhtiyaç Var-
Metin ALPASLAN

16
Düşünce Semamızda
Bir Filozof:
Şaban Teoman Duralı
Ahmet ÇAPKU



Nasıl Abone Olabilirsiniz?
1. Umran Dergisi’ne abone olmak veya aboneliğinizi yenilemek için
  0212 293 90 41 nolu abone hattımızı arayabilirsiniz.
2. www.umrandergisi.com.tr sitemizden Abone Fomu’nu doldurarak  
abone olabilirsiniz.
Abone Ücretleri (Yıllık/12 Sayı); 
Yurt içi: 220 TL, Yurt dışı: 60 Euro
Birim Fiyatı: 21 TL

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?
1. 0212 293 90 41 nolu abone hattımızı arayıp kredi kartınız ile .
2. Posta Çeki hesabımıza abone ücretini yatırarak.
 Posta Çeki Hesap No: 654482 Alıcı Adı: Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş.
3. Banka Hesap numaramıza havale edebilirsiniz.
 Banka Hesap No: 8515535-2 
 IBAN: TR460020500000851553500002
 Kuveyt Türk Hesap: Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş.

DOSYA

38
Televizyon Üzerine
Mehmet Furkan ÖREN 

42
Türk Sineması Kavramı
Mücahit GÜNDOĞDU 

51
Türkiye Gerçeğini
Akad Üçlemesi’nden İzlemek
Ercan YILDIRIM 

KRİTİK

70
Ercümend Özkan:
Entelektüel Bir Portre
Kürşad ATALAR

76
Asriliğe Karşı
Ancak Medeni Bir Çift
Cihan AKTAŞ

Ocak 2022

56
Sinemanın İdeolojisi
Kamil ERGENÇ 

63
Dijital Sinema ve Dijital 
Platform
Aşkın YILDIZ 

67
Sinema Nedir,
Müslümanın Nesi Olur?
Abdülhamit GÜLER

 Düşünce hayatımızın özgün isimlerinden müstesna hocası 
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına ve talebelerine 

başsağlığı dileriz. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin.
Umran



G Ü N D E M

K im tarafından, nasıl, nerede ve hangi amaçla 
kullanılacağına dair bir işarette bulunmayan 

Weber’in, iktidarı, “global toplumun meşru gücü” 
olarak nitelemesine karşılık siyasetin, tüm zaman-
larda geçerli olduğu söylenebilecek bir tanımı 
vardır: “Siyaset, bir toplumu, bulunduğu yerden, 
bulunması istenen bir yere taşımanın bilim ve sa-
natıdır”. Başka bir ifadeyle siyaset basit bir iktidar 
oyunu değil, tecrübe ve uygulama bağlamında bir 
sanat ve hatta bir tekniktir. Biz burada tanımın 
unsurlarından bilim ve sanatı en azından şimdilik 
bir kenara bırakarak “toplumun içinde bulunduğu 
ve yeterli görülmeyen bir durumdan daha iyi bir 
noktaya taşınmasından” söz edeceğiz.

Şüphesiz toplumun bulunduğu yer de bulunması 
ön görülen yer de fiziksel/lokal değil, konumsal 

bir yerdir. Başarılı bir siyaset aynı topraklar üze-
rinde mevcut imkânları kullanarak topluma iyi bir 
konum belirleyebilir. Onun içindir ki İslâm kül-
türünde siyaset, tüm başarılı bireysel eylemler ve 
kurumsal gerçekleştirimler için de kullanılır. Söz 
konusu gerçekleştirme ahlakın bir açılımı anlamı-
na gelmektedir. Siyaset ve ahlak ilişkisinden iki 
önemli kavram doğar: “Ahlaki siyaset” ve “siyasi 
ahlak”. Ahlaki siyaset, orada duran, her yerde 
geçerli olan bir ahlakın belirleyiciliğindeki siya-
settir ve tabi doğru olan da budur. Siyasi ahlak ise 
siyasetin belirleyiciliğinde ortaya çıkan ahlaktır ki 
bu, öncekinden farklı bir şeydir. Bazı kereler tam 
anlamıyla bir ahlaksızlığı ifade edebilir. Bir değer 
olmaktan çok üretilmiş bir normdur. 

GÜNCEL SİYASET VE ÖTESİ
MUSTAFA AYDIN
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4 | Ekim 2021 | umranmran



Toplum için konum belirleyici olan siyaset, bir-
kaç açıdan kategorilendirilebilir. Mesela içerik 
yönünden iç siyaset ve dış siyaset; zamana yayılışı 
bakımından yakın vadeli siyaset, uzun vadeli 
siyaset, güncel siyaset ve güncel olmayan siyaset 
gibi türlere ayrılabilir. Burada üzerinde durmak 
istediğimiz konu açısından, özel olarak güncel ve 
güncel olmayan siyaset ikilisinin altını çizebiliriz 
ki yazımızın başlığında da “güncel ve ötesi” diye 
nitelendirmiş bulunuyoruz. Güncel siyaset günü-
birlik ihtiyaçlarla ilgili bir siyasettir. Şüphesiz bu 
önemsiz bir siyaset değildir. Harcıâlem bir örnekle 
piyasada bir soğan sıkıntısı varsa siyaseti temsil 
edenler siyasetleriyle bu sorunu çözmek zorunda-
dırlar. Ama siyaset bu tür sorunlara indirgeniyor 
ve manipülasyona döküyorsa muhalefetin de 
katkılarıyla tabir caizse ortada bir “soğan siyaseti” 
vardır. Bunun sakıncası, uzun vadeli, toplumu 
bulunması gerekli yere götürecek bir siyasetin 
önünün tıkanmasıdır.

Asıl siyaset güncel siyasetin ötesindeki uzun va-
deli, bir başka deyişle derin siyasettir. Bu siyaset 
toplumların tarihsel misyonuna dayanır. Toplum, 
şimdilerde var olan bir etnisiteden ibaret değil-
se mutlaka bir tarihsel misyonu vardır ve bunu 
tekrar üretip günceller. Yani tarihsel misyonu 
olmayan da bu kendisince “Büyük ideali” canlan-
dırmaya çalışır. Şüphesiz bunların geçmişle ne 
kadar ilgili oldukları tartışılabilir ama eski Grek 
toplumuyla doğrudan bir ilişkisinin olmadığı 
kabul edilen Yunanistan’ın bir eski Grek ideali, 
İtalya’nın Büyük Roma ülküsü, vb. vardır. Genel-
de Batı, en azından 400 yıldır tarihin bir üstün 
etnisitesi olarak tüm insanlığı medenileştirme 
misyonunu taşıdığına inanmaktadır. Sömürgecilik 
bunun en doğal, en meşru bir ücretidir. Gerekirse 
kan dökerek bu ücret tahsil edilecek, İslâm gibi 
dinler, Türkler gibi dik başlı, ünlü medeniyet tarih-
çisi Danilevsky’nin dillendirmesiyle “tarihin yıkıcı 
gücü Türkler” gibi topluluklar bir biçimde dize 
getirilecektir. Yoksa Batı’nın, yeni sömürge yolları 
bulmak değil mevcutlarını sürdürmesi dahi müm-
kün olmayacak, dünyanın geneli hilafına sürdürü-
len refah dönemi bitecektir. 

Tarihsel misyonun, din, tarih, coğrafya gibi hemen 
pek çok şeyle bir bağlantısı varsa da daha çok 
siyasetle ilgilidir, çünkü o misyon toplumun taşı-
nacağı hedeftir, bunu sürdürecek olan ise siyaset-
tir. Japon, Çin, Hint gibi Uzakdoğu ülkeleri ciddi 
kırılmalar yaşıyorlarsa da Batı kendi istilacı iç 
dinamiklerinde hiçbir ciddi kırılma yaşamamıştır. 
Batılı düşünürlerin de ifade ettiği gibi Judeo-Grek 
kültürünün bir ürünü olan Marksizm, Çin’in ta-
rihsel misyonu olan Konfüçyanizmi, neredeyse bir 

daha ortaya çıkmamak üzere tarihe gömmüştür. 
Teknoloji mezbeleliği hâline gelen Hindistan’ın 
kafası ise fevkalade karışıktır. O hayli zengin tarihî 
kültürüne rağmen günümüze aktardığı belirgin 
hiçbir misyona sahip değildir. 

Türkiye’nin insanlık, tarih, coğrafya ve özellikle 
İslâm gibi unsurların bileşkesinde oluşmuş bir 
toplumsal misyonu vardı. Elinde yeteri kadar bir 
güç bulunduğu sürece de bunun gereğini yerine 
getirmeye çalıştı. Osmanlı, Batı toplumları gibi 
elinde bulundurduğu gücü başka toplumlara diz 
çöktürüp çıkar sağlamak için kullanmadı, aksine 
pek çok yerde kendi çıkarından feragatte bulundu. 
Yapma gücüne sahip olduğu sürece adalet dağıttı. 
Batı bir adalet hakemi olan Osmanlı’yı ortadan 
kaldırabilmek için 400 yıl uğraştı, her türlü entri-
kaya başvurdu. Sonunda bu söz konusu misyonu 
tasfiye edildi, toplumumuzun aydınlarına bir 
reddi miras görevi yükledi; bir daha güncellene-
memesi için içeriden dışarıdan tedbirler alındı. 
Bu toplum artık kendisi olmayacaktı. Belirlenen 
eğitimin içeriğiyle mandacı bir nesil yetiştirildi. 
Bu yapı, işin içeriğine dokunmadan, değişik karar 
ve uygulamalarla pekiştirilerek sürdürülmekte-
dir. Dolayısıyla bu hafızasız nesil, işin odağında 
bulunan bir Batılı kadar kendi tarihsel misyonuna 
karşı çıkmaktadır. 

Toplumumuzun misyonunun karşısında duran ilk 
dönem Cumhuriyet aydınları mevcut toplumun ve 
tarihin dışında Etiler, Sümerler, Anadolu Rumları 
gibi tarihsel kaynaklarda onlardan yararlanmanın 
ötesinde toplumumuza bir kaynak bulmaya çalış-
tılar. 

Parlamenter sistem isteği, iktidara gelme 
umudu olmayanların sistemi siyaset 
oyunlarına açma isteğidir. Çünkü söz 
konusu sistem, tarihsel misyon beklentisi 
içinde olan topluma vereceği bir şey 
olmayan, normal şartlarda iktidara 
gelemeyecek (sağcı-solcu, liberal-İslâmcı, 
vb.) tüm kesimlerin iktidar oyununa 
pirim veren bir sistemdir. Bu sistem siyasi 
ekiplerin bir yerlerde bir biçimde yer 
almasına imkân tanır, egosunu tatmin eder. 
Bu durum ülkenin önünü tıkamaya çalışan 
iç-dış siyasal güçlerin istediği bir ortamdır.
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Kararlı biçimde bir misyon aradılar, siyaseten top-
lumu oraya götürmeyi düşündüler. Ama bunda ba-
şarılı olamadılar. Esasen tarihsel misyon, bir aydın 
kesimin günübirlik inşa edebileceği bir şey değil-
dir. Toplumsal misyonun tarihsel oluşu herhangi 
bir toplumun tarihinde var olmak demek değildi. 
Bu başarısızlıkla biten düşünce ve uygulama, ay-
dınlarda, toplumlarını yeniden keşfetmek yerine 
şiddetli bir reddiyecilik olarak kaldı. Tarihsel mis-
yonun canlanışına izin vermemek en önemli vasıf-
ları oldu. Tarihsel misyonunun özlemiyle yaşayan 
toplumla pek çok konuda partallaşa gelmişlerdir. 
Söz konusu misyon toplumun derinliklerinde 
ortaya çıkacağı zamanı bekleye geldi. 

Ünü tarihçimiz Kemal Karpat’ın dediği gibi “ken-
dine dönüş” bu toplumun uhdesinde kalmıştı, 
onun için de buna yakın gördüğü her harekete 
destek verdi. Erdoğan’a destek de bu sürecin bir 
ürünüdür. Siyaseten tarihsel misyonuna sahip 
çıkma dönemi rahmetli Turgut Özal ile başladı. Bu 
anlamda Özal’ın on yılı, başlangıcın sorunlarını da 
taşıyan bir altın dönem oldu. Faşizan içerikli sis-
tem/rejim ciddi şekilde silkelendi. Devletçilikten 
halkçılığa değişmez sanılan pek çok ilke dökülüp 
indi. Daha önemlisi topluma bir cesaret geldi, 
“kendine dönüş” hareketi sonuçlanmadı ama gün-
cellendi. 

Bu gelişme Batı dünyasını fevkalade tedirgin etti. 
Alabilecekleri en pratik çözüm taşeron terör örgüt-
leri oluşturmaktı ve öyle de oldu. Kuruluşu 1978’e 
kadar inen PKK 1984’teki katliamlarıyla harekete 
geçirildi. Türkiye 40 yılı aşkın bir zamandır mad-
di ve manevi enerjisinin önemli bir kısmını bu 
örgütle mücadelede harcamakta ve bazı başarılar 
da elde etmektedir. Türkiye’nin içinde kalan PKK 
terör örgütüyle, istediği Türkiye kuşatmasında 
sonuç almasının rizikolu olduğunu gören ve daha 
önemlisi de bu taşeron örgütün bitivermesin-
den korkan ABD, söz konusu kuşatmayı, Irak ve 
Suriye’de PYD, YPG gibi yeni örgütlerle sürdürme 
yoluna gitti. Türkiye bu ablukayı kırma girişimle-
rinde bulunmakta ve kısmi de olsa sonuçlar elde 
etmektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla ABD’nin bir ikinci üs alanı 
Ermenistan olacaktı. Uzun zamandır sürünceme-
de kalan Karabağ bölgesinin kesin Ermenistan 
toprağı olması için başlattıkları savaş başarısız 
kalıp burası net bir şekilde tekrar Azerbaycan 
toprağı hâline gelince ABD yeni bir kuşatma alanı 
belirledi ki bilindiği üzere burası Yunanistan’dır. 
Görünürdeki gerekçe, Türkiye’nin muhtemel saldı-
rısına karşı Yunanistan’ı korumaktır.

Türkiye, tarihsel misyonu bağlamında bir çaba 
içindedir. Bunların başında da uzun vadeli bir 
savunma siyaseti gelmektedir. Bu çerçevede 
Suriye ve Irak sınırlarında ortalama 30 km 
eninde, 400 km uzunluğunda, bir şerit açılarak 
güneyden yapılan kuşatma, kısmi de olsa kırıl-
mış, Ermenistan’dan açılması düşünülen cephe 
Azerbaycan üzerinden akamete uğratılmıştır. 
Türkiye’nin sahillerden seyrettiği Akdeniz’de 
Libya gibi ülkelerle anlaşma ve iyi ilişkilerle bir 
“Mavi Vatan” projesi ortaya çıkmış, burada etkin 
güçlerden birisi hâline gelmiştir. Afrika ülkeleri ve 
Türki Cumhuriyetlerle ilişkiler daha reel hâle geti-
rilmeye çalışılmaktadır. Sığınmacılara, yakın uzak 
yardıma muhtaç ülkelere elverdiğince yardım 
etmektedir. Eski Osmanlı ülkeleri imparatorluğun 
varlığını (tekraren) hissetmektedirler. Bugüne ka-
dar dış politika çerçevesinde yaptığı ciddi bir şey 
olmadığı gibi yapma iddiası da bulunmayan Tür-
kiye, tarihî misyonu doğrultusunda Cumhuriyet’in 
en parlak dış siyaset dönemini yaşamaktadır. Mev-
cut muhalefete göre bu siyaset bir iktidar zaafıdır, 
çıkarını bilmemektir. Hele Amerika’nın vesayetini 
reddedip karşısına almak bir akılsızlıktır. 

Özellikle Kıbrıs çıkartmasında elinde basit, omuz-
dan atılan bir tank savar silahı bile bulunmayan 
Türkiye savaş sanayiinde tabir caizse harikalar 
yaratmaktadır. 40’ı aşkın deniz, 30’u aşkın hava 
ve pek çok kara aracı üretilmiştir. Üstelik törensiz 
alayiş ve nümayişsiz silahlı kuvvetler envanterine 
giren bu silahlar sıradan değil, İHA ve SİHA gibi 
tüm dünyanın dikkatini çeken silahlardır. Deniz 
topları gibi örneklerden de anlaşıldığı kadarıyla 
bundan sonra gerektiğinde taarruzda kullanılabi-
lecek silahlar üretilecektir. 

Toplumun kendine gelmesinde önemli siyasetler-
den birisi de Cumhuriyet’in başından beri var olsa 
da 1960 Darbesi’nden sonra pekiştirilen kurum-
sal faşizan yapılanmanın kırılmasıdır ki bu sırf 
CHP’nin değil, Davutoğlu gibi dindar-muhafazakâr 
muhalefet kesiminin de “Cumhuriyet’in içeriği 
boşaltıldı!” diye sızlandığı olağanüstü hayırlı bir 
iştir! Devşirme, besleme, iktidar egosuyla hareket 
eden gayri memnunlar kesimi elbirliğiyle, bilerek-
bilmeyerek Erdoğan karşıtlığı ekseninde bir eylem 
ve söylem ortaklığı içinde toplumun öze dönüş 
sürecinin önünü kesmeye çalışmaktadırlar. 

İlgi çekicidir ki günübirlik bir siyaset peşinde 
koşan muhalefet ne ciddi bir sistem analizinde 
bulunmakta ne de bir proje ortaya koymaktadır. 
Bazılarını açıkça ifade edemeseler de siyasetin bir 
tarafından tutunabilmek için söylediklerinin özeti 
yapılan her şeyin yanlış olduğudur. 
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Anlamadıkları veya anlamazlıktan geldikleri uzun 
vadeli siyaset bağlamında, hava limanı, hastane-
lerden kanal köprülere, dış politikadaki açılımlara 
kadar yapılan her şey yanlıştır, bütün bunlar iptal 
edilmeli, eski Türkiye’ye geri dönülmelidir. Ana 
muhalefet partisinin iktidar projelerine ihtiyacı 
yok, sadece ülkeyi mevcut hâliyle yönetmek için 
vardır. Tek marifeti, küresel siyasetin taşeronluğu 
olacak!

En önemli güncel temaları başkanlık sistemine 
son vermek ve parlamenter sisteme dönmektir. 
Şüphesiz siyasal sistemlerin en kötüsü parlamen-
ter, en iyisi ise başkanlık sistemi değildir. Bunların 
isabeti toplumsal şartlara göre değişir. Uygulama-
ya konan bir sistem de gözden geçirilir ve yanlışlar 
düzeltilir, genelde daha sağlıklı gözüken yol ve 
yöntemler benimsenir. Zamanla düzeltilir, laik 
Cumhuriyet diye kutsayıp, Atatürk’le meşrulaş-
tırıp dokunulmaz hâle getirilmez. Sistem elbise 
gibidir, zamanla yenilenir. Tabir caizse ısrar edip 
toplumun paçası dizinde, kolları dirseğinde hâle 
getirilmez. Gördüğümüz kadarıyla bu konudaki 
hatalar, bir sistem analizinden yoksun olmak veya 
kör iktidarı uğruna gerçeği görmezlikten gelmeye 
bağlıdır. 

Bilindiği üzere parlamenter sistem, ana hatlarıy-
la siyasal mekanizmanın üç kuvveti olan ‘yargı, 
yasama ve yürütme’ye dayanır ve yasama organı 
olan Meclis’in oluşturduğu bir yürütme sistemidir. 
Burada sorun bu üç kuvvet arasındaki dengenin 
sıklıkla bozulmasıdır. Bu durum siyaset tarihinin 
önemli tartışma konularından birisidir. Genel 
olarak yasama güçlendirildiğinde yürütme, yürüt-
me güçlendirildiğinde yasama zarar görmekte ve 
buradan ciddi sorunlar doğmaktadır. Öyle ki ünlü 

siyaset bilimci Sartori’nin dediği gibi “demokrasi” 
yükünü tutmuş emperyalistlerin sistemi parla-
menter demokrasi, ortada sorumlunun kaybedil-
diği bir çapulcu sistem haline gelebilmektedir ki 
Türkiye bu sorunu yaşayagelen ülkelerden birisi-
dir. 

Bülent Ecevit’in başbakanlığı sırasında Türkiye, 
egemenliğimizi temsil eden parlamentoya rağmen 
Amerika’nın ekonomi uzmanı sıfatıyla atadığı kay-
yum Kemal Derviş’in yönetimine verilmiştir. Ko-
alisyonlar, kısa vadeli hükûmetler, asıl vurgun ve 
soygunlarla, banka boşaltmalarıyla ülke pek çok 
şey kaybetmiştir. Yine 28 Şubat döneminde millî 
iradeyi temsil ettiği kabul edilen Meclis, 15 yaşına 
kadar din eğitimini yasaklayıp millî iradeyi bypas 
etme skandalına yol vermiştir. Hiç unutmam, bir 
özel oturumumuzda o zaman Refah Partisi’nin 
duayen milletvekillerinden olan bir dostumuz “Bu 
yapılanlara karşılık vekiller ne yapıyor?” sorumu-
za “Meclis sizin bodyguardınız (tetikçi fedainiz) 
değildir. Herkesin bir can güvenliği sorunu vardır.” 
diye cevap vermişti. Ne var ki daha sonra Meclis 
can güvenliğini sağlamışsa da bunun hesabını 
sor(a)mamış, tabi hareketin doğal bodyguardları 
da hesap vermemiştir. 

Parlamenter demokraside seçimle her şey ibra 
edilmiş olur. Esasen kimin hesap vereceği de belli 
değildir. Şimdi birileri Erdoğan’dan hesap sorula-
cağını söylemektedir. Neyin hesabı sorulacaktır 
bilmiyorum ama bu söz ilkece doğrudur, çünkü 
ortada bir nihai karar veren vardır ve tabi bir suç 
varsa söz konusu edilen suç da öncelikle ona soru-
lur. Bu suç bizzat kendi yapıp ettiği bir suç olmasa 
bile sınırsız denetleme yetkisini yerinde kullanma-
yışının suçlusu sayılır. 

Kemal Derviş
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Bugün muhalefetin en temel söylemi, başkanlık 
sisteminin topluma uymadığı ve eski parlamen-
ter sisteme dönülmesi gerektiğidir. Ne var ki bu 
söylem bir ezberden ibarettir ve hiçbir gerçekçi 
içerik taşımamaktadır. Söz gelimi, yeterince 
uzun olmayan bu uygulama döneminde ülkemiz, 
sistemin parlamenter olmayışından ve tabi aynı 
zamanda başkanlık sistemi uygulamasından neler 
kaybetmiştir? O gün başkanlık sisteminin gelmesi 
için çalışan eski AK Parti takımı da dâhil, mevcut 
muhalif kesimin hiçbir ciddi gerekçesi yoktur. 
Hatta eski sisteme geri dönmenin olumsuz imajına 
karşılık “güçlendirilmiş parlamenter sistem” gibi 
bir iddiada bulunabilmektedirler. Güçlendirilmiş 
parlamenter sistem, eğer bir yetkisiz hükümet 
beklentisi oyunu oynanmıyorsa, bilmeyerek yü-
rütmenin bypas edildiği bir sistem savunuluyor 
demektir. 

Bana göre parlamenter sistem isteği, iktidara 
gelme umudu olmayanların sistemi siyaset oyun-
larına açma isteğidir. Çünkü söz konusu sistem, 
tarihsel misyon beklentisi içinde olan topluma ve-
receği bir şey olmayan, normal şartlarda iktidara 
gelemeyecek (sağcı-solcu, liberal-İslâmcı, vb.) tüm 
kesimlerin iktidar oyununa pirim veren bir sis-
temdir. Bu sistem siyasi ekiplerin bir yerlerde bir 
biçimde yer almasına imkân tanır, egosunu tatmin 
eder. Bu durum ülkenin önünü tıkamaya çalışan 
iç-dış siyasal güçlerin istediği bir ortamdır. 

Şüphesiz bu söylediklerim, demokrasi gibi içi 
boşaltılmış, değer ezberlerimize aykırıdır. Çünkü 
demokrasi gibi pek çok Batı değerine artık ken-
disi pek vurguda bulunmasa ve hatta bizim gibi 
Batı dışı ülkeler için bir uygulama bağlamında 
bir değere sahip olmasa da hâlâ bir söylem değeri 
vardır. Varsın sanal olsun, gerçekçi olmayan bir fal 
gibi memleketten bahsediyor. Tabi burada dikkat 
çektiğimiz nokta Batı bitti, bitiyor, falan değildir; 
Batı tüm değer dışılıklarıyla güçlü bir dönemini 
yaşıyor ve var olabilmek için de kristalize olmuş 
sömürgeciliğini ayakta tutmaya çalışıyor. 

Esasen Türkiye’de başkanlık sistemi uygulaması, 
ülkenin içinde bulunduğu açmazlardan çıkabil-
mek için anayasal kabulden önce başlamıştı. Tek 
adam hikâyesi, hukuk ihlali lafları bunun üzerine 
geliştirilmişti. Bana göre başkanlık sistemi bu kısa 
uygulamayla bile kendi gerekliliğini ispatlamıştır. 
Her şeyden önce bir istikrar ortamı doğmuş, ülke 
için sağlıklı kararlar verilebilmektedir. Mesela 
eğer başkanlık sistemi olmasaydı güneyimizdeki 
dış kuşatmayı kıracak, Doğu Akdeniz açılımını 
sağlayacak, Libya başta olmak üzere Kuzey Afri-
ka ülkeleriyle sağlıklı ilişkiler kuracak bir karar 
alınamazdı. Mevcut küresel siyasete ters düşecek 
bir Azerbaycan ve Körfez ülkeleri politikası geliş-
tirilemeyecekti. Zira bu önemli kararlar, zevahiri 
kurtarıp kendini siyasette var kılacak, küresel 
siyasetin dümen suyunda hareket eden günübir-
lik siyasetçi muhalefet takımının eleştirilerinden 
yakasını kurtaramadı. Güneyde terör operasyon-
larına destek vermeyen, “Libya’da ne işimiz var?” 
diyen, Azerbaycan’a destek vermemize karşı çıkan, 
öfkesini ve egosunu tatmin etmek ve zevahiri kur-
tarmak adına, “ülkeye yatırım yapacağınıza para-
sını vatandaşa dağıtın!” diyen farklı çizgilerdeki 
muhalefet tipleri ile bunları yapmak asla mümkün 
değildi. 

Tabi burada vurgulamak istediğimiz nokta başkan-
lık sisteminin kusursuzluğu değildir. Her sistem, 
toplumsal dönüşümün doğurduğu ihtiyaçlara 
cevap verebilmesi için gözden geçirilip gelişti-
rilmeye muhtaçtır. Bir şeyi toptan kaldırmak bir 
göçebe mantığı olduğu gibi değişmeyeceğini kabul 
etmek de (laik cumhuriyetçilik örneğinde olduğu 
gibi) bir ilkelliktir. Mesela değiştirilebilirlik nokta-
sındaki sorunlardan birisi, kanaatimce başkanın 
siyasetle olan ilişkisidir. Başkan siyaset dışı değil-
dir, bir siyasal görüşü (partisi) ve hatta ideolojisi 
vardır. Bir istifa dilekçesiyle onun dışında kalmaz, 
ötesi kendini kandırmak olur. Cumhuriyet tarihi-
nin 12 Cumhurbaşkanından 7’si CHP’li, sadece 5’i 
CHP dışı değişik partilerden gelmiştir. Partisinden 
istifa etme şartı hiçbir tarafsızlık getirmemiştir. 

Batı’nın Türkiye ablukası yakın veya 
uzak vadede bir silahlı çatışmaya 
dönüşebilecektir. “CHP ile koalisyon 
kurulsaydı bu 15 Temmuz darbe girişi 
olmayacaktı.” diyen dindar muhafazakâr 
kesimler “ABD’ye kafa tutulmasaydı 
bunlar olmayacaktı, siz kimsiniz ki 
süper güç ABD’ye kafa tutuyorsunuz!” 
demeyi düşüne dursunlar Erdoğan 
hükümeti bu tür silahlı saldırı 
ihtimallerini de göz önünde 
bulundurarak ülkeyi hızlı bir biçimde 
savaşa hazır hâle getirmekte olduğunu 
görüyorum.
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Ahmet Necdet Sezer hep CHP’lidir ve başka türlü 
bir beklenti hakkımız yoktur. Parti üstü davran-
ma gayreti, Abdullah Gül örneğinde olduğu gibi 
kendisinde kimlik ve kişilik sorunları doğuran bir 
omurgasızlık hâli olabilir ancak. 

Solcusuyla, sağcısıyla, muhafazakâr ve hatta 
İslâmcısıyla, tek marifeti Erdoğan karşıtlığı olan 
geniş bir kesim sırf tarihsel değil, güncel toplum-
sal hiçbir yönetim plan ve projesine sahip değildir-
ler. Yaptıkları siyaset, küresel iktidarın onay ver-
diği paylaşımlardan ibarettir. ABD’de ünlü siyasal 
bilimci C. W. Mills’in ifadesiyle, Cumhuriyetçisi, 
Demokratıyla siyasetçiler nasıl Amerikan emper-
yalizminin ciddi konularını üst iktidara bırakıp, 
aşağıda entipüften işlerle uğraşıyorsa bizim mu-
halefet de asıl konularla ilgilen(e)meyecek, hatta 
Cumhuriyet tarihi boyunca olduğu gibi ciddi, 
uzun vadeli girişimleri durdurmaya çalışacaklar-
dır. Bu mantığa göre Emperyalistlik yapıp (!) me-
sela Libya’ya gitmeyeceğimize, kimsenin de bize 
saldırmayacağına göre silah sanayiine ihtiyacımız 
da olmayacaktır. Onun için mevcut girişimlere de 
son verilmelidir. 

Bir öngörümü burada hususen not etmek istiyo-
rum. Türkiye, öze dönüş hareketini sürdürecekse 
ABD eksenindeki Batı düşmanlığı her geçen gün 
katlanacak Osmanlı düşmanlığından çok daha 
şiddetlisi gerçekleşecektir. Bernard Lewis gibi, 
bilim insanı maskeli İslâm düşmanlarının ürettik-
leri projelere göre, “İslâm ve müntesipleri bir daha 
ayağa kalkamayacak şekilde alaşağı edilmelidir. 
İslâm hayatta olduğu sürece Batı’nın yayıp ettikleri 
yıkılacak, Müslümanlar söz sahibi olurlarsa dünya 
toplumlarının üzerinden el çekmemiz istenecek 
ve Batı açlığa mahkûm olacaktır. Bu çerçevede 
İslâm dünyasına rehberlik edebilecek potansiyele 
(misyona) sahip olan Türkiye en az üçe bölünerek 
çökertilmelidir. Bu durum, basit bir egemenlik 
siyaseti değil, bir hayat-memat meselesidir”. 

Bizim muhalefet, bunları, karşılığı olmayan bir 
Batı düşmanlığı şeklinde görüp ümmetin kar-
şısına dikilmeye devam etmektedirler. İş birliği 
yaptıkları Batı eksenli küresel siyasetin, güncelin 
ötesindeki uzun vadeli projesi budur. Buna karşı-
lık yedi düvelle elbirliği yapıp Osmanlı’yı alaşağı 
eden dindar muhafazakâr kesim örneği ne yazık 
ki şimdi de uygulamadadır. Sonra yerli yabancı 
muhalefet tarafından Abdülhamid alaşağı edi-
lip, Osmanlı çökertilip ülke işgal edilince “Tarih 
adını andığı zaman, sana hak verecektir ey koca 
sultan…” diye sızlanan bir iki şairin dışında, mu-
halif kesim bundan hiçbir nedamet duymamıştır. 
Değerlendirmeleri de utanmadan “Osmanlı zaten 

yıkılacaktı, Abdülhamid denen despot toplumu 33 
yıl oyalamıştır.” şeklinde olmuştur. Allah muha-
faza ama ben, benzer bir sonuç karşısında benzer 
bir değerlendirme ile karşılaşacağımız kanaatin-
deyim. En önemli argümanım da benzetmeye bile 
tahammülü olmayan geniş bir kesimin, bu işe 
hiçbir dahli olmayan Abdülhamid düşmanı hâline 
gelmeleridir. 

Bir kere daha belirtmeliyim ki gördüğüm kadarıy-
la Batı’nın Türkiye ablukası yakın veya uzak va-
dede bir silahlı çatışmaya dönüşebilecektir. “CHP 
ile koalisyon kurulsaydı bu 15 Temmuz darbe 
girişimi olmayacaktı.” diyen dindar muhafazakâr 
kesimler “ABD’ye kafa tutulmasaydı bunlar olma-
yacaktı, siz kimsiniz ki süper güç ABD’ye kafa tu-
tuyorsunuz!” demeyi düşüne dursunlar, Erdoğan 
hükümetinin bu tür silahlı saldırı ihtimallerini de 

göz önünde bulundurarak ülkeyi hızlı bir biçimde 
savaşa hazır hâle getirmekte olduğunu görüyo-
rum. Çünkü öze dönüş devam edecekse Batı hiçbir 
temennayı kabul etmeyecektir, yerinde durmaya-
caktır!

İktidar-muhalefet gazetelerin manşetleri ve köşe 
yazılarının büyük bir kısmı siyasal dedikodularla 
meşguldür, vatandaş da buna alıştırılmıştır. Bir 
makalenin sınırları içinde bitirilemeyecek böylesi 
derinlikli bir konuyu burada kesmek gerekecek. 
Güncel ve ötesi siyasete bir projeksiyon tutmak 
istedim. Umarım bazı önemli görüntüler yakalana-
bilmiştir. 

Erdoğan
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D ünyanın önde gelen ekonomileri şu sıralarda 
daha önce hiç karşılaşmadıkları sorunlarla 

baş etmeye çalışıyorlar. Zor bir dönemden geçen 
ülkeler, çıkış yolları arıyorlar. Bazı ülkelerde 
benzin kuyrukları oluşmakta, büyük marketlerin 
rafları boşalmakta, mal tedarikinde zorlanıldığı 
görülmektedir. Ekonomileri kırılgan, sanayi ve 
teknolojileri daha az gelişmiş ülkeler bu süreçte 
daha çok güçlükler yaşıyorlar. Kuraklık, petrol, 
gaz ve elektrik gibi enerji fiyatlarındaki yükseliş, 
ekonominin açılmasıyla artan talep, arz ve tedarik 
sorunları ülkelerde enflasyonu yükseltmeye de-
vam ediyor. 

Enflasyon, Euro Bölgesi’nde Kasım’da yüzde 4,9 
ile 1991’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 
Almanya’da yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve 
salgının etkisiyle Kasım ayında yüzde 5,2’ye yük-
selerek son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 
ABD’de Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerine 
göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam, 
ülkede 1982’den bu yana kayda geçen en yüksek 
enflasyon oranı oldu.

Gelir dağılımında küresel eşitsizlik zirve yapmış 
durumdadır. Paris merkezli Inequality Lab tara-
fından yayımlanan Dünya Eşitsizlik Raporu’na 
göre1, küresel milyarder sayısı 2021’de rekor kırdı. 
Milyarderlerin toplam serveti bir yıl öncesine göre 
yüzde 75 arttı. Rapor; “Covid-19 krizi, çok zengin-
ler ile nüfusun geri kalanı arasındaki eşitsizlikleri 

1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59564178

derinleştirdi.” diyor. Dünyada en tepedeki yüzde 1, 
1990’dan bu yana biriken tüm ek servetin yüzde 
38’ini; en alttaki yüzde 50 ise bu birikimin sadece 
yüzde 2’sini aldı. Ülkeler arasındaki uçurum da 
giderek açılmaktadır. Dünyanın en zengin yüzde 
10 ülkesi küresel toplam gelirin yüzde 52’sini 
kazanıyorken, en yoksul yüzde 50 ise bu gelirin 
sadece yüzde 8’ini kazanabiliyor. En zengin yüzde 
10 yıllık ortalama 122 bin 100 dolar kazanırken, 
en yoksul yüzde 50 ortalama 3 bin 920 dolar kaza-
nıyor.

Rapor, özel sektör zenginleşirken hükûmetlerin 
fakirleştiğini belirtiyor. Zengin ülkelerde kamu 
kurumlarının elindeki servetin payının sıfıra ya-
kın veya negatif olduğunun altını çiziyor. Başka 
bir ifadeyle bu ülkelerde servetin tamamı özel 
aktörler tarafından kontrol ediliyor. Özel servette-
ki artış da ülkeler içinde ve dünya düzeyinde eşit 
bir durumda değil. Küresel milyonerler son birkaç 
yılda küresel servetin büyük payını orantısız bir 
şekilde ele geçirdiler. 

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu 
Oxfam, dünyanın en zengin 2 bin 153 kişinin 
elinde bulunan servetin, 4,6 milyar kişinin toplam 
servetinden fazla olduğunu belirtiyor. Dünya ser-
vetinin yüzde 60’ı 2 bin 153 kişinin elinde bulu-
nuyor. Dünyadaki en zengin 42 kişinin mal varlığı, 
dünya nüfusunun yarısına tekabül eden 3,7 milyar 
insana eşittir.

EKONOMİK KRİZ VE
AHLAKİ EROZYON
- Bir Sistem Değişikliğine İhtiyaç Var –

METİN ALPASLAN
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TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Son zamanlarda Türkiye ekonomisinin yaşamaya 
başladığı ciddi bir buhran söz konusu. Son iki yıl 
içinde üç T.C. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı, 
iki Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Türk lirasının 
sert bir şekilde değer kaybetmesi herkesi tedirgin 
etti. Yaşananlar gündelik hayatı olumsuz yönde 
etkiledi. Naci Ağbal’ın 20 Mart 2021 tarihinde 
TCMB Başkanlığı görevinden alınmasından bu 
yana TL’nin değer kaybının ve piyasalardaki 
volatilitenin önüne geçilemedi. TCMB, dünya tea-
müllerinde görülmemiş bir şekilde, 6 ay içerisinde 
3 defa enflasyon hedefini değiştirdi. Naci Ağbal, 
atacağı adımları önceden net, tereddüde yer bırak-
maksızın, anlaşılır bir şekilde dile getirerek tan-
siyonu düşürmüş, bir güven oluşturmuştu. Mart 
ayından bu yana Türkiye’den yabancı sermaye 
çıkışı hızlandı. Bütçe açığının rezervler ile karşı-
lanması sonucunda rezervler bitince oluşan döviz 
muhtaçlığı TL’den kaçışı hızlandırdı. Naci Ağbal’ın 
görevden alınmasında Berat Albayrak zamanında 
rezervlerde 128 milyar dolarlık kayba neden olan 
döviz satışlarıyla ilgili inceleme başlatmasının rol 
oynadığı iddia edilmişti.

TCMB’nin Eylül, Ekim ve Kasım aylarında piyasa-
ların beklentisinin aksine üç ayda toplamda 400 
baz puan faiz indirimine gitmesi TL’deki değer 
kaybını hızlandırdı. Resmî enflasyon yüzde 20’nin 
üzerinde olmasına rağmen, TCMB’nin faizleri yüz-
de 14 seviyesine çekmesi, TL üzerindeki baskıyı 

artırdı. TL’nin yaklaşık iki ay aşırı değer kaybet-
mesi, analistlerin Türkiye’nin bir kur krizi içinde 
olduğu yorumunu yapmasına neden oldu. TL’deki 
bu hızlı değer kaybının ekonomiye olan etkileri 
ise; enflasyonun artması, alım gücünün düşmesi, 
ülkenin fakirleşmesi, ekonominin yavaşlaması 
ve şirketlerin borç krizini tetiklemesi şeklinde 
tezahür etti. TÜİK yüzde 20 enflasyon açıklarken, 
bağımsız kuruluşlar yıllık enflasyonu yüzde 44 
olarak ifade ediyorlardı. Gıdada ise bu oran daha 
da yüksekti. Ücretiyle geçinen herkes yılın son ay-
larında vergi dilimine girdiği için ücretler iyiden 
iyiye eriyor. Türkiye’de resmî veriler ve hissedilen 
gerçek enflasyon arasındaki fark arttıkça, halk 
giderek yoksullaşmakta ve gıdaya erişim ciddi 
bir mesele hâline gelmektedir. Gerçek enflasyon 
yüzde 50’ler civarında ise ve resmî veriler bunu 
yüzde 21 olarak lanse ediyorsa, aradaki fark kadar 
sizin gelirinizde erime, diğer adıyla fakirleşme 
olacaktır. Bugün Türkiye’de hissedilen gerçek gıda 
enflasyonunun resmî oranın çok üzerinde olduğu 
biliniyor.

Türkiye’de yaşanan kriz, iç sorunların yanında, 
aynı zamanda küresel olarak yaşanan sistemik 
krizin de bir yansımasıdır. Küresel salgınla birlikte 
artan lojistik ve enerji maliyetleri, iklim değişikliği 
sebebiyle azalan verim, yaşanan şiddetli kuraklık 
tarımsal üretimi vurdu. İklim değişikliği eksenin-
de her geçen gün tarım ve gıda ürünlerinde artan 
problemler nedeniyle önümüzdeki günlerin daha 
iyi olacağına dair bir emare yok. 
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Kuraklık suya dayalı enerji üretimini azalttı. 
HES’ler doğru dürüst çalışamıyor. Elektrik 
üretimi kömüre ve daha çok doğal gaza doğru 
yöneldi. Elektrik ve doğal gaz fiyatları dünyada 
ve Türkiye’de hızla artıyor. En son Kasım ayında 
doğalgaza sanayi için yüzde 48,40, elektrik üretim 
santralleri için yüzde 46,82 oranında zam yapıldı.

2008 Mortgage krizi sonrasında dünyada para 
bolluğu olduğu için Türkiye’ye de dışarıdan sıcak 
para aktı. Dolar bolluğu üzerinden olumlu bir kon-
jonktür yakalandı ve iktidarın başarısında büyük 
bir rol oynadı. Likidite bolluğunu açık büfe olarak 
değerlendirirsek, herkes bu büfeye saldırdı. Likidi-
te sarhoşluğu ile herkes obezleşti. O dönemde cari 
işlemler açığı rekor seviyelere yükselen Türkiye, 
habire sipariş edip yiyor, hesap ödemek aklına 
gelmiyordu. Türkiye 2003 yılından 2020 sonuna 
kadar 611,2 milyar dolar cari açık verdi. Cari açık 
yurt dışına kaynak çıkışı olduğu için servet kaybı 
ve yoksullaşma demekti. Bolluk bittikten sonra 
Türkiye’nin ne pişireceğine dair bir fikri de yoktu. 
Çünkü bu fonlar, değer üreten yatırımlara harcan-
mak yerine, birçok sektörde talebi geçici olarak 
canlandıran ölü müteahhitlik yatırımlarına har-
candı. Katma değerli üretime dayalı bir ekonomi 
geliştirmek yerine inşaat sektörüne, kredileri ve 
borçları artıran bir modele dönüştü. İnşaat ve gay-
rimenkul sektörünü büyüten bir ekonomi modeli 
benimsendi. Ucuz kredi ve borçlanmaya dayanan 
ekonomik modelin sonucunda imar ve gayrimen-
kul rantları üzerinden dış finansmana bağlı bir 
büyüme meydana geldi. 

Bu yüzden Türkiye’de üretim hâlen ithalata dayalı 
bulunmakta, bu da ekonomiyi kurdaki oynak-
lıklara karşı kırılgan duruma dönüştürmektedir. 
Özellikle enerjide, gıdada, ara malı ve sermaye 
mallarında ithalata bağımlı olmamız dolayısıyla 
dolardaki oynaklık büyük baskı meydana getiri-
yor. Türkiye’yi işte bu yumuşak karnından vurma-
ya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreç 
sonunda ülkenin kaynaklarının küresel sermayeye 
aktarıldığını, ekonominin dışa bağımlı hâle geldi-
ğini itiraf ediyordu.2 Ne yazık ki teşhiste gecikil-
miş, bunun maliyeti ise burnuna kadar borç içinde 
bir ekonomi, yüksek enflasyon ve yüksek döviz 
kuru olmuştu. Bizim paramız saçıp savrularak pul 
edilirken elin parası bir yatırım aracı olmuştu.

2 https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/133699/cumhurbaskani-
erdogan-trt-ortak-yayinina-katildi

TÜRKİYE PLANLI BİR TARIM POLİTİKASINA 
GEÇMEK ZORUNDADIR

Türkiye’nin tarım politikalarındaki plansızlık, 
yanlış ithalat politikaları, kuraklık ve düşen alım 
gücü, girdi maliyetleriyle baş edemeyen çiftçiyi 
üretimden uzaklaştırmaktadır. Son bir yıl içinde 
altı kat artan gübre fiyatlarını karşılayamayan 
çiftçinin gübresiz üretim yapması sonucu tarla-
daki verim azalmakta, dolayısıyla çiftçinin geliri 
düşmektedir. Çiftçiler sadece gübre fiyatlarından 
değil, yıldan yıla artan mazot, tohum, elektrik, su 
ve tarım aleti fiyatlarından da şikâyet ediyorlar. 
Türkiye’nin tarım üretimi azaldığından, gıda 
fiyatları artmaktadır. Döviz kuruna bağlı olarak 
artan tarımsal girdi maliyetleri ve enerji fiyatları 
temel gıda fiyatlarını uçurmuş vaziyettedir. Yaz 
aylarında bile meyve-sebze fiyatları düşmesi gere-
kirken arttı. Çiftçi yüksek girdilerle elde ettiği ürü-
nü neredeyse aynı fiyattan satıp zarar ettiği için 
üretimden vazgeçmektedir. SGK verilerine göre, 
Türkiye’de 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 çiftçi 
varken, bu sayı 2021’in haziran ayı itibarıyla 541 
bin 346’ya düştü.

Kendi çiftçimize yeterli destek vermediğimiz için 
dolayısıyla karşılığını alamadığı için çiftçi üre-
timden çekiliyor, buğday ekili alanları azalıyor. 
Son 10 yıl içerisinde 9 milyon hektar buğday ekili 
alanın şu an itibariyle 6,8 milyon hektara kadar 
gerilediği belirtiliyor. Normalde yıllık 20 milyon 
ton buğday üretimi olan Türkiye’de, bu yıl buğday 
rekoltesi, yüzde 13 azalarak yıllık 17,5 milyon ton 
seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin buğdayda 
kendi kendine yeterlilik seviyesi yüzde 80’lere 
doğru iniyor. Un ve ekmeğe yapılan zamların te-
mel nedenlerinden biri, Türkiye’nin bu yılki buğ-
day üretiminin ciddi seviyede azalmış olmasıdır. 
Bu nedenle ithalat yapmak zorunda kalıyor. Döviz 
kuruna bağlı olarak buğday fiyatları artıyor. 
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Küçük çiftçiler artık pazara değil kendi ihtiyacı 
kadar üretim yapıyor. Türkiye, giderek boşalan 
köyler ve tarımdan uzaklaşan çiftçiler yüzünden 
birkaç yıl içerisinde ithalatla bile çözülemeyecek 
bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabilir! Ülkenin 
nüfus artışı, millî güvenlik, afet gibi muhtemel ge-
lişmeleri dikkate alınarak ürün bazında ihtiyaçlar 
tespit edilmelidir. Gıda maddelerinin arzıyla talebi 
arasında ülke ihtiyacını karşılayacak bir denge 
kurmak gerekiyor. Çiftçinin buna göre üretime 
yönlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye de bazı 
ürünlerin fazlası varken, bazı ürünlerin sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Bir yıl soğan ve patates çok pahalı 
ve piyasada bulunmazken, diğer yıl neredeyse alıcı 
bulamayacak kadar çok üretilmektedir. Çiftçi üre-
tim için fiyata bakmaktadır. İyi kazanacağını an-
ladığı takdirde kimsenin sözüne kulak vermeden 
ürün tercihini yapmaktadır. 

Çiftçiler tarımsal faaliyetlerini finanse etmek 
için borçlanmakta, belleri bükülmektedir. Geçen 
yıla göre, banka kredisi kullanma oranı %35’den 
%49’a, Tarım Kredi Kooperatifi kredisi kullanan-
ların oranı %17’den %25’e yükselmiştir. Borcu 
borçla kapatma ya da sezonu geçmiş ekipmanları-
nı satarak borçlarını ödeme yoluna gitmektedirler. 
Kredi borcu olmayan çiftçi yok gibi. BDDK verile-
rine göre, Temmuz 2021 itibariyle çiftçinin özel ve 
kamu bankalarına 147 milyar TL borcu var.

Bir ürün piyasada bulunmadığında ve fiyatı art-
tığında hemen ithalat ile tehdit ediliyor. Yapısal 
tedbir almak yerine hemen ithalata başvurulması 
uzun vadede ters bir etkiye sebep olacaktır. Diğer 
taraftan, fiyatı artan bir ürüne iç piyasada ihtiyaç 
varken dışarıya ihraç edilmektedir.

NASIL BÜYÜDÜK?

TÜİK verine göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde 
Türkiye ekonomisi bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 21,7 büyüyerek rekor kırdı. Ekonomi 
büyürken herkesin daha fazla gelir elde etmesi, 
alım gücünün yükselmesi, bu büyümenin vatan-
daşa doğrudan yansıması gerekiyordu ama öyle 
olmadığı pazara marketlere yansıyan zamlarda 
görülebiliyor. İkinci çeyrek büyümede baz etkisi 
yüksek oldu. Geçen yılın aynı döneminde küresel 
salgın nedeniyle her yer kapanınca Türkiye eko-
nomisi yüzde 10,4 küçülmüştü. Eğer 2020 ikinci 
çeyreğinde büyüme oranı eksi 10,4 olmayıp da 
sıfır olsaydı, bu sene ikinci çeyrek büyüme yüzde 
9,7 olacaktı. Başka bir ifadeyle istatistiğin illüzyon 
gücüyle yüzde 21,7 büyüdük. 

TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2020 
verilerine baktığımızda3; Türkiye’nin yoksullaştı-
ğını ve zengin ile fakir arasındaki farkın açıldığını, 
gelir dağılımın önemli ölçüde bozulduğunu görü-
yoruz. Yüksek gelir grubunda olanların gelirden al-
dıkları payın gittikçe arttığı ama ücretlilerinkinin 
ciddi şekilde düştüğü görülüyor. Şöyle ki;

1)  Nüfusun en fakir kısmını oluşturan yüzde 
20’lik kesimin GSYH’den aldığı pay 2005 yı-
lında yüzde 6,1 iken, 2020 yılında yüzde 5,9’a 
geriledi. Yani yoksulluk arttı.

2)  Nüfusun en zengin yüzde 20’lik kesiminin 
GSYH’den aldığı pay, 2005 yılında yüzde 44,4 
iken, 2020 yılında yüzde 47,5’e yükseldi. Yani 
zengin daha zengin oldu.

3)  Nüfusun en zengin yüzde 20’lik kısmının geliri 
2005 yılında en fakir yüzde 20’lik kısmının 
gelirinin 7,3 katı iken, 2019 yılında 8 katına 
çıktı. Yani zengin-fakir farkı açıldı. 

4)  En zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54,5’ini 
alırken, en yoksul yüzde 50’nin payı sadece 
yüzde 12.

Bir ülkede ekonomide temel amaç; vatandaşın 
refah içinde yaşamasını sağlamaktır. Vatandaşın 
refahı ise kişi başı gelirle ölçülür. Bizde kişi başına 
millî gelir yıllardır artmak bir yana gerileme eği-
liminde. Aslında vatandaş kişi başına gelirle pek 
de ilgilenmez. Onun baktığı, cebine giren paranın 
iyi bir hayat sürmesine yetip yetmediğidir. Ücretle 
çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretli ol-
duğu bir ülkede refahtan söz edilebilir mi? 

3 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Income-and-Living-
Conditions-Survey-2020-37404

Üretemeyen, paradan para kazanılan 
sistem yerine, reel sektörle bağları güçlü, 
faiz sömürüsüne dayanmayan bir mali 
sistemin inşa edilmesi gerekmektedir. 
Doğal kaynak zengini olmayan ülkemizde 
sanayi sektörü geliştirilmelidir. 200 
milyar dolarlık sanayi hacminin, 400 
milyar dolarlara çıkması gerekiyor. 
Türkiye, teknoloji ile sanayiyi bir araya 
getirmek, bürokrasi sorununu aşmak ve 
istihdamı artırmak zorundadır.
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İşsizlik, enflasyon, faiz oranı ve milli gelir gibi 
ekonomik göstergelerin esas alınarak hesaplandığı 
Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye 156 ülke için-
de 41,2 puan ile 21. sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri 
içinde sefalet endeksinin en yüksek olduğu ülke 
ise ne yazık ki Türkiye’dir.

Normalde bu kadar yüksek büyümenin istihdam-
da da patlama oluşturması gerekirdi. Ama işsizlik 
rakamları ortadadır. Olsa olsa, ithalat cenneti 
hâline getirdiğimiz ülkemize girdi ithal ettiğimiz 
ülkelerin istihdamını artırmış olabiliriz. Çünkü 
Türkiye’nin toplam ithalatının yüzde 90’ı ara malı 
ve sermaye malından oluşmaktadır. Kriz de yaşa-
sak, ihracatı da patlatsak üretmediğimiz takdirde 
hep aynı seviyede ithalat yapmak zorundayız. İtha-
lata o kadar bağlıyız ki tüketimimiz, yatırımımız, 
faizimiz ve bütün parasal dengelerimiz ithalata 
bağlı. Bu ise bir enflasyon problemi olarak sürekli 
karşımıza çıkmaktadır.

Büyüme kaliteli-nitelikli bir büyüme olmalıdır. 
Mevcut büyümenin vatandaşın borçlanarak yap-
tığı tüketim ile gerçekleştiğini biliyoruz. Üretim 
ile beslenmeyen, katma değeri düşük bir büyüme 
gerçek ve istikrarlı bir nitelik arz etmiyor. İhraç 
ettiğimiz ürünleri ithalat yapmadan üretemiyoruz. 
Türkiye’nin en önemli ihraç kalemi olan otomobil-
de üretimin üçte ikisi ithal girdiye dayalıdır. İhra-
catta sorunumuz, yüksek oranda (%70) ithal girdi 
kullanıyor olmamızdadır. O nedenle büyümemiz 
gerçek ihracat odaklı bir büyüme değildir. Döviz 
kuru rekabetçiliği üzerinden ihracat hedefi, özü 
itibarıyla yoksullaştıran bir büyümedir. Değersiz 
TL ile iç talebi boğup ihracatı artırmayı hedefle-
mek, eve aldığınız pastayı çocuklarınızın önünden 
çekip misafirlere saklamaya benziyor! 

Son alınan kararlarla ekonomide Mart 2021’den 
bu yana yaşanan türbülansta yeni bir eşiğe gelindi. 
Son aylarda Türkiye ihracatta bir başarı elde etti. 
Ağustos ayından bu yana yükselme trendinde 
olan cari fazla veriyoruz. Bu iyi bir gelişme. Bunun 
önemli sebeplerinden bazıları şunlar: Küresel 
salgın her yerde ihtiyaçları artırdı. Dünyada ta-
lep yükseldi. Türkiye tedarik merkezi olarak öne 
çıkmaya başladı. Navlun ve kalite avantajından 
dolayı Çin’in boşluğunu dolduruyoruz. Yokuşu 
zor da olsa çıkıyoruz. Şimdi sırada o zorlanarak 
tırmandığımız tepedeki meyveyi yemek var. Ama 
bunun için dövizin bollaşması, fiyatların gerileme-
si gerekiyor. İhracata dayalı gerçek bir büyümenin 
gerçekleştirilmesi için eğitime, teknolojiye ve sa-
nayiye yatırım yapılması gerekiyor.

Ayrıca, ekonominin sadece ihracata dayalı olması 
ekonomi için her zaman sağlıklı bir görünüm 
ortaya çıkarmayabilir. Bir ekonomi ne kadar ihra-
cata ve dış tüketime odaklı olursa, küresel siyasi 
gelişmelerden o kadar çok etkilenir. Dünya ekono-
misindeki gelgitler karşısında bir o kadar kırılgan 
olur. Çin’in küresel salgından en çok etkilenen 
ülkelerden biri olmasının en büyük sebeplerinden 
biri budur. Sadece ihracatı büyütmeye odaklan-
mak güçlü bir yerel ekonomi oluşturmanın altını 
oyabilir. Yapılması gereken, artan kur ve enflasyon 
altında ezilen ülke insanını koruyacak, yoksullu-
ğun önünü kesecek, fiyat istikrarı olan, kapsayıcı, 
sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeyi gerçekleş-
tirmektir. Yani hem pastayı büyütecek hem de adil 
dağılımını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.

FAİZE DAYALI SİSTEM

Kredi temeline ve faize dayalı bir finansal sisteme 
sahip olan Türkiye’de bir süredir faiz oranlarının 
seyri ve bunun enflasyon ile döviz kuru üzerindeki 
etkilerine dair tartışmalar yapılıyor. Ekonomik 
davranışların ana konusu olan insan unsuru dışla-
narak, ekonominin kuralları matematiksel formül-
lerle belirlenen mekanik bir yapı gibi benimseti-
liyor. Bu yapının içinde faizsiz bir ilişki biçiminin 
sanki imkânsız olduğu ezberletiliyor. Ekonominin 
teknik kuralları çerçevesinde ne hayırseverliğe bir 
yer kaldı, ne merhamete, ne fedakârlığa, ne kendi-
sinin yerine başkasını düşünmeye (diğerkâmlığa) 
yer bırakıldı. Erdemden, ahlaktan, kısacası aslında 
insandan yoksun bırakılmış, temelinde haksız 
kazanç yatan vahşi kapitalizm eseri bir ekonomi 
anlayışı hâkim toplumda.

Eğer faize karşıysak, helalden haramdan, “Nas”tan 
söz ediyorsak, neden yabancı tefecilere 16 yılda 
3 trilyon faiz ödedik? 2022 bütçesinde faiz gider-
lerine ayrılan para 240 milyar TL. Buna karşılık 
eğitime ayrılan ödenek 189 milyar, sağlığa ayrılan 
ödenek ise 116 milyar TL. Faize ayrılan para eği-
timden veya sağlıktan daha yüksek. 2022’de bütçe 
açığının 278,4 milyar TL olarak öngörüldüğü 
açıklandı. Bu açık nereden karşılanacak. Tabii ki 
yine yüksek faizlerle borçlanılarak karşılanacak. 
Kredi kartı faizleriyle insanların kanı emiliyor. 
Borçlandırılmış milyonlarca üretici, esnaf, emekçi 
bankaların ve tefecilerin faiz cenderesi altında 
inliyor. Ekonomi, faiz ve tefecilik üzerinden döner 
hâle gelmiş.

Faiz yüzde 14’e indirildiği hâlde, neden devlet 
borcunu ödeyemeyen vatandaştan yıllık %19,2 
gecikme faizi alıyor? Neden yüzde 22 faizle devlet 
tahvili borçlanması yapıyor?! 
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KYK borcu nedeniyle devlet neden öğrencilerden, 
hâlâ iş bulamamış mezunlardan faiz alıyor?! Ne-
den faizi külliyen kaldırmak için hiçbir şey yapıl-
mıyor?!...

Kazanç İslâm’da emeğe dayanır. Sermaye ancak 
emekle birleşirse meşrudur. Paranın para olarak 
kazanç getirmesi yasaktır. Kapitalist yapının derin 
etkisi, Müslüman iş adamlarının da iş hayatında 
kapitalizmin enstrümanlarını kullanmasına sebep 
oluyor. “Rakiplerimiz büyürken, neden biz yeri-
mizde sayalım?” deyip mezheplerini genişletiyor-
lar! Hâlbuki İslâm faizi ve fahiş kârı yasaklamıştır. 
İslâm’da gelir ya bir emek ya da bir risk karşılığın-
da elde edilmelidir. Bu sistemde ise kahir ekseriyet 
faize çalışıyor. Faiz artık insanların damarlarında 
akan kan gibi olmuştur. Yaşadığımız her anda faiz 
ödüyoruz.

AHLAKİ EROZYONU ÖNLEYECEK 
YENİ BİR SİSTEM GEREK

Dolar yükselirken dolarla ilgi olsun olmasın ürün-
lerine zam üstüne zam yapan firmalar dolar dü-
şerken indirime yanaşmıyorlar. Demek ki fiyatlar 
dolara değil bu ahlak/vicdan yoksunlarına endeks-
lenmiş. Dolar yükseldikçe iktidar zora giriyor diye 
sevinen, ülke sıkıntıya girerken coşkuyla göbek 
atanlar hangi ülkenin ve kimin çocuklarıydı? Ban-
kalardan yüklü TL kredisi çekip Dolar alanlar kim-
lerdi? Numan Kurtulmuş, “Devletin verdiği Türk 
Lirası’nı dövize yatırmak ahlaksızlıktır.” demiş. El 
hak doğru demiş. Peki, o zaman soralım; vatan-
daştan köprü, otoyol ve şehir hastanelerinde Türk 
Lirası tahsil edip, şirketlere dövizle garanti vermek 
neyin nesidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki artışlar nede-
niyle stok yapanları uyararak, “Stokçulara bu ülke-
yi mezar edeceğiz.” dedi. Reisin eline diline sağlık, 
bu konuda arkasındayız. Ancak, uzmanlar, polisiye 
tedbirlerin enflasyonun “nedenlerine değil sonuç-
larına” odaklandığını ve piyasada karaborsa ihti-
mali doğurduğunu söylüyor. Haksız fiyat artışını 
önlemek için, önce açgözlülerin bu yola başvurma-
sına neden olan sebepleri ortadan kaldırmak gere-
kiyor. Bunu daha tarlada dengelemek gerekirken 
biz, mal darlığı ya da fiyat artışları ortaya çıktıktan 
sonra denetime başlıyoruz. İş işten geçmiş oluyor.

Küresel tefecilerin reçetesine uymayacak, faiz 
soygununa dur diyecek, öz kaynaklarla gelişecek 
bir ekonomik yapı kurmak gerekiyor. Kamu har-
camalarında tasarruf edeceksiniz. Devlet malını 
har vurup savurmayacak, israftan kaçınacaksınız. 
Sadece dışarıdan dolar çekmenin peşine düşmekle 

sorunları çözemeyiz. Türkiye’nin dış kaynağa ba-
ğımlılığının çok daha önceden azaltılması gereki-
yordu. Alınan tedbirler eğer tek başına bir finansal 
operasyon olarak kalırsa, yapısal reformlar ile des-
teklenmezse beklenen netice alınamaz. Tarımda, 
odaklanılmış sektörlerde, eğitimde üretim bazlı 
yapısal dönüşümler gerekmektedir.

Tüm sektörel dengelerin faiz esasına dayalı finan-
sal piyasalar lehine çalıştırıldığı bu kısır döngü-
nün, bir gün tıkanma ve patlama noktasına gele-
ceği belliydi. Üretemeyen, paradan para kazanılan 
bu sistem yerine, reel sektörle bağları güçlü, faiz 
sömürüsüne dayanmayan bir mali sistemin inşa 
edilmesi gerekmektedir. Doğal kaynak zengini 
olmayan ülkemizde sanayi sektörü geliştirilmeli-
dir. 200 milyar dolarlık sanayi hacmi 400 milyar 
dolarlara çıkarılmalıdır. Türkiye, teknoloji ile 
sanayiyi bir araya getirmek, bürokrasi sorununu 
aşmak ve istihdamı artırmak zorundadır.

Türkiye’yi sosyal eşitsizlik alanında Latin Amerika 
ülkeleri liginden çıkarmak için, gelir dağılımı ada-
leti konusunda tedbirler alınmalıdır. Aksi hâlde 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de zenginler 
daha zengin, yoksullar daha yoksul olmaya de-
vam edecektir. Bu çağın mutluları vardır, ne varki 
onlar milyarlarca insanın yoksulluğu ve mut-
suzluğu üzerinden elde ettikleri rant ile semirip 
beslenmektedirler. Aşırı servet, adil işlemeyen bir 
ekonomik sistemin emaresidir. İnsanlığın, zengin 
ve fakir kesimler arasındaki uçurumu kapatacak 
radikal politikalara, bir sistem değişikliğine ihtiya-
cı vardır.
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G Ü N D E M

Ş aban Teoman Duralı 1947 yılında Zonguldak 
Kozlu’da dünyaya gelmiştir. Kozlu’da denize yö-

nelip suyun ötesinde ne var diye kendince sorular 
sorması onun keşif yolculuğunun ilk aşamaların-
dan biridir. Şiirleri ve hayat hikâyesinin bir kısmı-
nın derlendiği Deniz ve Kaşiflik kitabı bu merak ve 
hayret ve keşif duygusunun küçük bir uzantısı olsa 
gerektir.1 Yetişme biçimi onun felsefe-bilim, evrim, 
kültür-medeniyet gibi büyük meselelerle karşılaş-
ması açısından önem arz eder. Hayatında ona disip-
linli olmayı özendiren kişiler babası ve hocalarıdır 
(Hatice Özçörekçi, Ahmet Yüksel Özemre).2 İlköğre-
nimi Zonguldak ve Ankara’da, orta öğrenimini TED 
Ankara Kolejinde tamamlamıştır.

Bu durum onun hem dil merakı ve zevkinin oluşu-
munda hem de Batı dünyasını derinliğine tanıma-
sına imkân sağlamıştır. Çağdaş Küresel Medeniyet 
(Çağdaş Küreselleştirilen İngiliz-Yahudi Medeniye-
ti) isimli meşhur eserinde bu altyapıyı görebilmek 
mümkündür. Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlüğü eseri-
ni de bu cümleden olarak zikredebiliriz. 

1 Şaban Teoman Duralı, Deniz ve Kâşiflik, haz. M. Sabri Genç, Şule 
Yayınları, İstanbul 2011, s. 246-248. Mezkûr eserde akli bilinç ve 
bilginin oluşumunda mühim yeri olan merak, keşif ve korku ile ilgili 
dikkat çekici hatıralarına yer veren Duralı, keşifliyi bir iptila olarak 
görür ve bunun göz-gönül-beyin üçlüsünü aynı anda etkin kılmayı 
beraberinde getirdiğini belirtir. Eğer ki, deha bir kuvve ise onu gün 
yüzüne çıkaran, içinde bulunduğu ortamdır. Bu açıdan Portekiz, 
İtalyan, İspanyol, Felemenk, İsveç, İngiliz, Arap, Yunan gibi milletlerin 
kâşif gezgine kucak açtığına işaret eder. (Deniz ve Kâşiflik, s. 248-251). 
Onun dikkat çektiği bu husus, deniz, çöl, buzul gibi coğrafi unsurların 
hayatta kalabilmek için insan zihnini her daim açık/uyanık kılmaya 
zorlamasıyla da ilgilidir. Ayrıca bk. Alfred T. Mahan, “File Karşı Su 
Canavarı” (Tarihin Akışı Üzerinde Deniz Gücünün Etkisi), Dünyayı 
Değiştiren Kitaplar, çev. Erol Güngör, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1994, 
s. 137-149.

2 Şaban Teoman Duralı, age., s. 280.

DÜŞÜNCE SEMAMIZDA
BİR FİLOZOF:
ŞABAN TEOMAN DURALI
AHMET ÇAPKU
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Hemen birçok eserinin kısaltmalar ve işaretler bö-
lümünde kendine mahsus ifade ve yazım biçimine 
yer vermesi ayrı bir husustur. İstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun 
olması ve ayrıca biyoloji okuması felsefe-bilim 
çalışmalarının yönünü tayin etmesinde mühim 
yer teşkil eder. Nermi Uygur Hoca’nın danışman-
lığında biyoloji felsefesi alanında bilim doktoru 
olmuştur. Yine biyoloji felsefesi üzerine doçent, 
Kant’ın A Priori Bilgi İstidâdı teziyle profesörlük 
unvanı almıştır. Aklın Anatomisi: Salt Aklın Eleş-
tirisinin Teşrihi isimli eser söz konusu çalışma ile 
ilgilidir. 

FELSEFE-BİLİM MESELESİ

Beşeri insan yapan husus, aklı ve ahlakı kuşanma-
sıdır. Teoman Hoca özellikle Sorun Nedir? isimli 
eserinde bu konuyu uzun ve detaylı olarak ortaya 
koymaya çalışmıştır. Canlılık sorunu ile başlayan 
eser insan oluş, evrim, metafizik, kimlik, kişilik 
ara başlıkları etrafında şekillenir ve çağımızın 
getirdiği mühim meselelerden biri olarak değerler 
problemi ve biz kimiz (Omurgasızlaştırılmış Türk-
lük) sorusu ile son bulur. Bence asıl olan, eserin, 
okuyucunun zihninde bir soru oluşturmasıdır. 
Kaldı ki, bu eser (ve Hayatın Anatomisi isimli ese-
ri), Duralı’nın “filozof ” olarak anılmasına fazlasıyla 
yeterlidir kanısındayım. Eserin içeriği titiz bir 
felsefî sorgulama ve insan merkezli bir sistem kur-
ma gayretini güderken dipnotları ise onun hayat 
tecrübelerinin akıl süzgecinden geçmiş anektodla-
rıyla doludur ve ayrıca nazar edilmeye değer. 

Felsefe-bilim konusu, üzerinde durulması gereken 
bir mahiyet arz eder. Mesele (b)ilimlerin bütünlü-
ğü ya da varlığa bütüncül bakışı temin edebilmek 
ile ilgilidir. Bu konu önce Aristoteles’te görülür. 
Teorik-pratik-poetik şeklinde ilimleri tasnif eden 
Muallim-i Evvel’den sonra meseleyi derli toplu 
ele alan düşünür, ikinci muallim Farabi olmuştur. 
Onun İhsâul-Ulûm isimli eseri hem konuya bü-
tüncül bakış sunmuş hem de böyle bir geleneğin 
oluşumuna model teşkil etmiştir. Bu durumu 
Duralı’nın düşüncesinde görmek mümkündür. 
Onun felsefe-bilim anlayışı, insan aklının ürünü 
ilimleri bir bütün olarak kuşatmayı hedeflemiş 
görünür. Zira günümüzde ilimler, uzmanlık alan-
larına yayılmış, bu da bütüncül bakışı belli ölçüde 
engellemiştir. İnsan bilinci adına bunun arz ettiği 
manzara, hem parçalar arasında sıkışıp kalma 
hem bilinç dağılması şeklindedir. Değerlerin aşımı 
da bu konuya dâhil edilebilir. Duralı’nın, felsefe-
bilim sözlüğü çalışmasının bu konu ile irtibatlı 

olduğunu düşünürüm.3 Önce anlaşabileceğimiz 
kavramlarımız olmalıdır. Sonra felsefe-bilimin 
konularını, tespit edilen kavramlar üzerinden 
konuşabiliriz. Yaptığı çalışmaları bu bilinç ve 
birikimden hareketle ortaya koyduğunu söyleyebi-
liriz. Kanıtlı, tutarlı, şümullü, genel geçer düşünce 
ortaya koymak gayreti.4 

Teoman Duralı’nın dikkate değer felsefi inceleme-
lerinden biri canlılar konusudur. Bu alanda önem-
li eserler kaleme almış ve Aristoteles ile birlikte 
felsefenin nirengi noktalarından biri konumuna 
taşınan canlılığı, felsefî planda yeniden gündeme 
taşımaya gayret etmiştir. Zira modern felsefede 
Descartes sonrası ölçülebilen ve hesaplanabilen 
mekanik konular ön plana çıkınca canlılık konusu 
ikinci plana itilmiş ve bunun birtakım yansımaları 
olmuştur. Geçmiş düşüncede canlılık, metafizikle 
irtibatlı şekilde ele alınmıştır. Mesele nicelikler 
olunca metafizik, zamanla felsefeden elenmiş ve 
böylece mekanik dünya görüşü belirgin şekilde 
kendini göstermiştir. Bu durum materyalist ve 
liberal felsefe ile birlikte sanayi inkılabı eşliğinde 
sömürgeci bir dünya görüşüne yaygınlık kazan-
dırmıştır. Bugün transhümanist düşüncenin 
temelleri bu çizgide aranabilir. Duralı, Çağdaş 
İngiliz Yahudi Küresel Medeniyeti isimli eserinde 
sözü edilen çizgiyi enine boyuna ortaya koymaya 
çalışmış ve bunun insanlık adına bir bilançosunu 
çıkarmaya gayret etmiştir. Özellikle biyoloji ile 
ilgili çalışmalarında canlılığı tekrar felsefî zemine 
çekmeyi önemsemiştir. 

3 Teoman Hoca, bu sözlüğü ben tamamlayamam lakin benden sonra 
sizler devam ettirip tamamlarsınız, demişti bir konuşmasında. Bu 
çalışmayı önemsiyordu. Hatta bir ara felsefe-bilim sözlüğü içerikli 
bir internet sitesi kurulmasını teklif etmişti. 

4 Onun için meslektaşlarına, ilmî çalışmalarında (ve fakültedeki 
işlerin düzenli yürütülmesinde) duygusal davranmaktan uzak 
durulması gerektiğini tavsiye eder, bu konuda gözlemlerine dayalı 
hikâyeler/hatıralar anlatırdı. 

Teoman Hoca’nın hayal ve umutları 
arasında Kutadgubilig Türk Felsefe-
Bilim Araştırma Merkezleri Birliği Vakfı 
düşüncesi vardı ki, bu durum 2002’li 
yıllara uzanır. Öyle anlaşılıyor ki, onun 
bazı planları yarım kaldı. Türkçenin 
Felsefe-Bilim Sözlüğü bunlardan biridir. 
TRT2’de yayımlanan “Felsefe Söyleşileri” 
de buna dâhil edilebilir. Merak ve keşif 
saikiyle kim bilir daha hangi iklimleri, 
coğrafyaları gezip görmek isterdi.
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G Ü N D E M

Canlılık ile ilgili olarak evrim düşüncesi Teoman 
Duralı’nın söz sahibi olduğu bir başka konudur. 
Evrim konusu, yukarıda sözü edilen materyalizm, 
mekanik dünya görüşü ve evrimcilik, akılcılık-ay-
dınlanmacılık-insancılık (hümanizm)-pozitivizm 
ile pekişerek, bazı batılı ülkeler eliyle bir dünya 
görüşü haline gelmiş ve sömürgecilikle birlikte 
hemen bütün dünyaya yayılma imkânı bulmuş, 
gittiği yerlerde pek çok ilmî, felsefî tartışmaları 
beraberinde getirmiştir.5 Konu ile ilgili soru şudur: 
Evrim, doğanın tabii bir işleyişi midir yoksa ilahi 
müdahale ile yol alan bir durum mudur? Evrim 
düşüncesinden hareketle bazı düşünürler bunun 
tabiatın bir işleyişi olduğunu ve tanrı fikrini yadsı-
dığını öne sürmüştür. Duralı Hoca ısrarla evrimin, 
bir tanrının yokluğu fikrini beraberinde getirme-
diğini ifade etmiştir. 

Ülkemizde bu konudaki birikimi itibarıyla dikka-
te alınmayı hak eden konumu itibarıyla Duralı, 
Darwin’in evrim düşüncesinin bir hipotez/fara-
ziye olduğuna işaret etmiştir.6 Demek ki, mesele 
canlılık ile ilgilidir. Şayet canlılık, tanrı ve varlık 
hiyerarşisi ile irtibatlı bir konu ise metafiziği be-
raberinde getirir. Eğer ki, böyle değilse pekâlâ me-
kanik olarak değerlendirilebilir. İşte bu noktada 
Duralı, canlılığı (ve nefs-ruh varlığı olarak insanı) 
mekanizm ötesinde görmüş ve metafiziğin yeni-
den felsefede yer alması gerektiğine vurgu yap-
mıştır. Bunun ilmî temelleri üzerinde çalışmalar 

5 Ş. Teoman Duralı, Sorun Nedir?, Dergah Yayınları, İstanbul 2006,. 
48, 58. 

6 Teoman Duralı ile Üç Konu/şma, İstanbul Yayınları, İstanbul 2002, s. 
65. 

yapıp eserler vermiştir. Felsefe-Bilimin Odağında 
Metafizik eserine bu gözle bakılabilir. 

BEŞERİ İNAN KILAN TEMEL HUSUSLAR

Teoman Duralı evrim konusundan hareketle be-
şeri insan kılan temel hususlara geçiş yapar. Dil, 
kültür, din, aile, ahlaki değerler gibi konular bun-
ların başında gelir. Ahlakın temelinde din kökenli 
bir kavram olan edebin bulunduğunu ve ahlakın 
ancak bu kavram üzerine inşa edilmesi gerektiğini 
dile getirmiştir. Burada dikkat çeken husus, insana 
özgü edebin, evrim dışı olduğu gerçeğidir. “Utan-
manız yoksa ne yaparsanız yapınız!” hadisinin 
aynı konuya işaret ettiğine değinir.7 Günümüzde 
modern düşünce ve teknolojinin menfi etkile-
rinden, insanlara kişilik kazandıran hususların 
korunması gerektiğine işaret eden Duralı, sözü 
edilen hususların yitimi sonrası insan’dan geriye 
bir şey kalmayacağına dikkat çekmiştir. İnsanın 
düşünce-dil ve şahsiyetini oluşturan temel unsur-
lar, içinde doğup büyüdüğü kültür unsurlarıdır. 
Bunlar kişiye, hayat boyu fert olmasını sağlayan 
ve dış etkilere karşı onu koruyan özellikleri verir. 
Dil bu açıdan çok önemlidir. Onun dil hassasiyeti 
ve dilimiz üzerine yapılan geçmişteki bazı siyasi 
uygulamaları eleştiri süzgecine tabi tutması kana-
atimce bu bakış açısı ile ilgilidir. 

Teoman Duralı “insan” odaklı bir düşünce geliştir-
miştir. Burada mühim olan husus, bu toprakların 
bir düşünürü olarak evrensele uzanan çizgide bir 
insan anlayışını önemsemesidir. Özellikle meka-
nik temelli bir dünya algısının insanlığı felaketlere 
sürükleyeceğini öngörmüş ve buna karşılık aklı ve 
gönlü aynı anda dikkate alan bir insan ve toplum 
düşüncesini teklif etmiştir.8 Son yıllarında İslâm 
düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalarına bu gözle 
bakılabilir. İhsan Fazlıoğlu’nun ifadesiyle çalışma 
masasının üzerinde özellikle Kant gibi batılı filo-
zoflar yanında Mevlana ve Gazali’nin eserlerinin 
hep var olması bu açıdan dikkate değerdir. Bizdeki 
felsefe müfredatının ve hâlihazırdaki yapının, 
adeta batının felsefe bayiliği görünümünde olması 
onu rahatsız etmiştir kanısındayım. Buna mukabil 
kendisi, tutku seviyesindeki seyyahlığının getirdi-
ği gözlem ve tecrübenin de etkisiyle, farklı diyarla-
rın felsefe yapma biçimlerinin de artık öğrenilme-
si ve öğretilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.9 

7 Bk. Türkiye’de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, yay. haz. M. 
Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2009, s. 29-32. 

8 Bu konuda Sorun Çağının Anatomisi isimli eserin değerlendirilmesi 
açısından bk. İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 20, 2008, s. 125-130. 
http://isamveri.org/pdfdrg/D01712/2008_20/2008_20_CAPKUA.pdf 
[Erişim: 14.12.2021].

9 Duralı Hoca’nın seyyahlığını görebilmek için onun adına 
düzenlenmiş internet sitesindeki ‘fotoğraflar’ kısmına bakılabilir. 
https://www.teomandurali.com.tr/ [Erişim: 14.12.2021].

Teoman Duralı’nın dikkate değer 
felsefî incelemelerinden biri canlılar 
konusudur. Bu alanda önemli eserler 
kaleme almış ve Aristoteles ile birlikte 
felsefenin nirengi noktalarından biri 
konumuna taşınan canlılığı, felsefî 
planda yeniden gündeme taşımaya 
gayret etmiştir. Zira modern felsefede 
Descartes sonrası ölçülebilen ve 
hesaplanabilen mekanik konular ön 
plana çıkınca canlılık konusu ikinci 
plana itilmiş ve bunun birtakım 
yansımaları olmuştur. 

18 | Ekim 2021 | umranmran



HAYALLER, UMUTLAR VE BİRKAÇ ANEKDOT

Teoman Hoca’nın hayal ve umutları arasında 
Kutadgubilig Türk Felsefe-Bilim Araştırma Mer-
kezleri Birliği Vakfı düşüncesi vardı ki, bu durum 
2002’li yıllara uzanır.10 Öyle anlaşılıyor ki, onun 
bazı planları yarım kaldı. Türkçenin Felsefe-Bilim 
Sözlüğü bunlardan biridir. TRT2’de yayımlanan 
“Felsefe Söyleşileri” de buna dâhil edilebilir. Merak 
ve keşif saikiyle kim bilir daha hangi iklimleri, 
coğrafyaları gezip görmek isterdi. Kızı Elif hanı-
mefendinin, “(…) Senden artık bize daha çok vakit 
ayırmanı isteyeceğim, çünkü bizim için çok ama 
çok önemlisin” ifadesi11 Duralı’nın keşif tutkusu 
açısından ailevî bazı hususlara yeteri kadar vakit 
ayıramadığına işaret eder. Yarım kalan beklentiler, 
umutlar, girişimler açısından hayat zaten biraz da 
böyle değil midir? Zafer ile sefer arasındaki ince 
bir çizgidir bu. 

Kırklareli’nde görev yaparken12 bazen şehri gezer, 
eski mimari yapıları yerinde gözlemlerdi. Sanırım 
2012’li yıllardı. Bir hafta sonu şehir içinde kendi-
sine rastladım. Selam ve hâl hatır faslından sonra, 
eski Kırklareli evlerini merak ettiğini söyledi. 
Onunla Yayla Parkı etrafındaki eski evleri görmek 
için dolaştık. Bu arada çeşitli konular etrafında 
sohbetimiz devam etti. Konu bir ara ülkemizde 
eleştirel düşünce meselesine geldi. Bu hususta 
Duralı Hoca, bazı yapıların, ellerindeki birtakım 
metinleri göz önünde bulundurarak İslâmiyet’i 
sadece ondan öğrenmeye çalıştıklarını ve ilgili me-
tinleri Kur’an ve hadislerin önüne geçirdiklerini, 
bunun sağlıklı bir okuma biçimi olmadığını, çün-
kü eleştiriye kapalı her şeyin kişiyi esir aldığını 
ifade etmişti. Kırklareli Üniversitesinde görev ya-
parken bazı ikindi sonralarında çay eşliğinde soh-
bet faslı başlardı. Kendimizi hikmetli bir hocanın 
sohbet ikliminde bulurduk. O sohbetleri özlemle 
yâd ediyorum. Duralı Hoca giyim kuşamına dikkat 
ederdi. Konuşması genellikle babacan tavırlı idi. 
Bir mesele ortaya çıkarsa onun suhuletle çözümü-
nü göz önünde tutardı. Telefon konuşmalarında 
da bu hususu ihsas ettirirdi. 

Bir şiirinde, “Yeni bir hayat arıyorum kendime / 
Dünya dar gelir oldu artık bendenize / Kalmadı 
keşfedilmedik ufukötesi / Merak eder olduk ahi-
reti / Almışım abdestimi son ânımda / Çakmışım 
vedamı zamanlı-mekanlı evrene / Kelimeyişeha-
det yeliyle yelken açıyorum zamansız-mekansız 

10 Bk. Kutadgubilig -Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, sayı 1, yıl 
Ocak-2002, s. 243-248.

11 Teoman Duralı’ya Armağan, yay. haz. Cengiz Çakmak, Dergâh 
Yayınları, İstanbul 2008, s. 27. 

12 Kendisi 2009-2017 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak görev yapmıştır. 

âleme”13 diyen Duralı Hoca, 6 Aralık 2021 Salı 
günü, geride eserleri ve etkinlikleri ile bir hoş 
seda bırakarak öteki âleme göçtü. Doktora tezinin 
bir özetini Kanada’ya göndermiş ve oradan davet 
almış. Babası ona, “Tabanı yarık, cebi delik bu 
millet seni şimdiye kadar okuttu. Buranın verdik-
lerini onlar sömürecekler!” deyince oralara gitme 
düşüncesinden vazgeçmiş. Çok değer verdiği S. 
M. Nakip Attas, Duralı’ya, çalışmalarınızı yabancı 
dilde yazsaydınız daha tanınır olurdunuz dese de 
o hep Türkçe ile felsefe yapmayı önemsedi.14 Allah 
sa’yini meşkûr, taksiratını mağfûr eylesin. Mustafa 
Kara Hoca, onun vefatına şu tarihi düşmüş. Teber-
rüken verebiliriz: “Hepimiz ona müteşekkir / Gö-
nüllerimiz mütekessir / Üç’ler onu şöyle karşılar: / 
Gel Mütebahhir Mütefekkir” (1443)15 

13 23 Mart 2015 tarihli. Duralı, ölüm ötesi ile ilgili muhtelif şiirlerinde 
şunları terennüm etmiştir: “Ölüm; gurbetten vatana avdettir / 
Gönlümden ruhuma yükselen ilahidir.” (sf. 56). “Doğum demektir 
Rahmetten gurbete iniş / Ölümse Rahmana kavuşuş / İkisi arası 
sırattan geçiş / Sanma ki bütün bunlar birer düş.” (Münâcât 
şiirinden) (sf. 92) / “Korkunun tek ilacı umut / Ölüme deva sonsuz 
gerçek Hayat / Uykudan uyanırcasına / Dönüvereceğiz yaşamaya” 
(İnşirâh şiirinden) (sf. 106) / “Ah yeryüzü felaketler diyarı / Kim bilir 
çektiğim azabı / Ya Rabb yetmezmi dünya duruşması / Artık 
hakketmedimmi dersin cennetine kabul buyurmağı” (Gizli Sevgilim 
şiirinden), (sf. 208). Bk. Deniz ve Kâşiflik. 

14 Teoman Duralı’nın Türkçe ve felsefe üzerine düşünceleri için bk. 
Türkiye’de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, s. 29-43. 

15 http://dusuncefeneri.com/2021/12/08/teoman-duralinin-ufulune-
tarih/ [Erişim: 14.12. 2021]

19 umranmran | Ocak 2022 |



G Ü N D E M

“Eğer hak, onların hevalarına 
uyacak olsaydı hiç tartışmasız 

gökler, yer ve bunların içinde olan 
herkes ve her şey bozulmaya uğrar-

dı...” (23 Mü’minûn 71)

D ünya, koronavirüs salgını ile uğraşırken hemen 
hemen aynı zamanda pek çok ülkede eş zamanlı 

bir şekilde yangınlar, seller ve depremler olmaya 
başlamıştır. Bazı yanardağlar aktif hâle gelmiştir. 
Dünyada var olan hükûmetler, eş zamanlı olarak kar-
şı karşıya kaldıkları bu ekolojik durumla mücadele 
etmeye, halklarını kaostan kurtarıp mutlu etmeye, 
ülkelerini kurtarmaya çalışmaktadırlar. 

Bu ekolojik sarsıntı sürecinde dikkat çeken önemli 
bir husus, koronavirüs salgınında olduğu gibi bir 
merkezden büyük bir psikolojik harekâtın eş zamanlı 
olarak başlatılmış olmasıdır. Dünyanın her tarafında 
aynı anda başlatılan kampanya, çok ciddi ve merkezî 
bir psikolojik harekâtın ürünüdür. Âdeta bir mer-
kezden düğmeye basılmış tüm psikolojik harekât 
ajanları, uyuyan hücreler harekete geçirilmiştir. Bu 
yangın-sel-deprem-yanardağ düzleminde meydana 
gelen ekolojik hareketlenme de yürütülen psikolojik 
harekât, koronavirüs salgını başladığında yürütül-

müş olan psikolojik harekâtın daha düşük dozda 
bir benzeri olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu durum, sürecin çok farklı boyutları ile ele 
alınmasını; sürece etki edebilecek olan tüm 
faktörlerin ve dinamiklerin göz önüne alın-
masını gerekli kılmaktadır. “Küresel dijital 
dünya düzeni/dijital diktatörlük” kurmak 
isteyen belli güç merkezlerinin gerek Ko-
vid-19 salgını ve gerekse son zamanlarda 

Ekolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-3

İKLİMLENDİRME RAPORLARI VE
HAARP TEKNOLOJİSİNDE
ATMOSFERİN YAPISI
BURHANETTİN CAN
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meydana gelen olağan dışı ekolojik olaylardan, 
ister doğal olsun isterse beşerî kaynaklı olsun, 
yararlanmak istedikleri/isteyecekleri, olayları, 
dünyaya kendi amaçları istikametinde yön ve şekil 
vermek için değerlendirip yorumlayacakları asla 
göz ardı edilmemelidir.  

11 Eylül 2001’den bu yana (ABD’de İkiz Kulelerin 
ABD derin devleti tarafından vurulması) dünya, 
yeni şok dalgaları ile bir şeye hazırlanmak ve ikna 
edilmek istenmektedir. O nedenle süreç iyi takip 
edilmelidir. Hem koronavirüs vakasına hem de 
son ekolojik olaylara -dünya hâkimiyet mücadelesi 
veren “küresel projeler” kapsamında; özellikle 
“dünya nüfusunun azaltılması”, “sanayi 4.0” ve 
“dünyanın dijital dönüşümü”, “küresel hegemon-
ya” projeleri kapsamında- daha dikkatli bir şekilde 
bakmakta fayda vardır. Koronavirüs vakasında 
başlangıçta, biyolojik savaş, psikolojik savaş, sos-
yolojik savaş ve ekonomik savaş birlikte yürütül-
mekteydi. Şimdi sürece ekolojik savaş eklenmiştir. 

· Son ekolojik olaylar (dünyada ve Türkiye’de 
vuku bulan son yangın-sel-deprem ekolojik 
olayları), HAARP Teknolojisi (High Frequency 
Active Auroral Research Program) ile meydana 
getirilebilir mi?

· Son ekolojik olayların, Neo-Con, Evanjelik, 
Siyonist İttifakının “Tanrıyı Kıyamete Zorla-
mak” projesi ile bir ilişkisi var mı?

· Son ekolojik olaylar, dünyadaki kadife darbe-
leri organize eden beyin takımı (Soros ekibi) 
tarafından kullanılmakta mıdır? Bu olaylar, 
Türkiye’de Boğaziçi Kadife Darbe Süreci bağla-
mında şer ittifakı tarafından değerlendirilmiş 
midir? Değerlendirilmekte midir?

3. Dünya Savaşı çıkararak kurmak istedikleri “yeni 
dünya düzenini”, biyolojik savaş (koronavirüs 
salgını), ekolojik savaş (doğal olmayan sel, yangın- 
deprem-yanardağ patlaması…) üzerinden başlat-
tıkları psikolojik harekât/savaş aracılığıyla kur-
mak istiyor olabilirler. Bu yazıda, İklimlendirme 
raporlarının ve HAARP Teknolojisinin esas aldığı 
atmosfer yapısı ve katmanları ele alınıp değerlen-
dirilecektir.

İKLİM DEĞİŞİMİ RAPORLARINDAKİ 
GİZLİ YÖNLENDİRME:                                                                        
İNSANLIĞIN KÖLELEŞTİRİLMESİ

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Panelinin 
(IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate 
Change)”, 5. ve 6. Değerlendirme Raporlarında 
bazı konularda muamma dolu ifadeler kullanıl-
makta, kapalı imalarda bulunulmaktadır. İklim 

değişikliklerinin sebepleri ile ilgili daha önceki 
raporlarda üzerinde çokça durulmayan konular, 
bu raporlarda öne çekilmiş ve ne olduğu anla-
şılmayan ana sorumlu olarak “insan kaynaklı 
faaliyetler” gösterilmektedir: “Küresel ısınmanın 
en önemli nedeni/asıl nedeni ise insandır. Olan-
lardan insanlar sorumludur. Küresel ısınmanın 
neredeyse tamamından, insan kaynaklı emisyon-
lar sorumludur. İklimsel değişimlerin nedeni, 
insan kaynaklı faaliyetlerdir. İnsan kaynaklı metan 
salımları büyük ölçüde tarımdan, özellikle de 
hayvancılıktan ve fosil yakıt üretiminden kaynak-
lanmaktadır. İnsanlar “kendi yarattığı krizin en 
büyük mağdurudurlar. Temel üretim koşulları 
üzerinde sorumluluktan ziyade, söz, yetki ve karar 
talebimiz var. Yeniden toparlanma, yeni türlerin 
türetilmesi ve yeni ekosistemlerin var edilmesi ile 
mümkündür. Dünyadaki yaşam, yeni türler üre-
tilerek ve yeni ekosistemler yaratılarak, iklimde 
kaydedilen keskin dalgalanmalar karşısında yeni-
den toparlanabilir.”1

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Panelinin 
yayımladığı raporları, yalnızca kendi başlarına 
değerlendirmek, öngörülenlere, objektif olgular 
olarak bakmak bizi çok temel yanılgılara götü-
rebilir. Bu bağlamda iklim değişikliğine ilişkin 
raporları, dünyada yayınlanmış stratejik amaçlı 
diğer raporlarla birlikte ele alıp değerlendirmek 
gerekmektedir.

Pentagonun Küresel Isınma Raporu’nda küresel 
ısınmanın neden olacağı sorunlara dikkat çekil-
mektedir. Ancak yapılan öngörüler, doğal olarak 
mı meydana gelecek yoksa beşerî bir müdahalenin 
sonucunda mı vuku bulacaktır? Bu belli değildir. 
Yararlı olacağı için “Küresel Eğilimler 2030 Alter-
natif Dünyalar” (2012) adlı raporun dikkate alın-
masında fayda vardır. Rapor, ABD’de 17 istihbarat 
teşkilatının içinde yer aldığı “Küresel İstihbarat 
Konseyinin” “Millî İstihbarat Direktörlüğü Birimi” 
tarafından hazırlanmış bir çalışmadır. Her ABD 
başkanı için böyle bir rapor hazırlanmaktadır.

1 Burhanettin Can, “Ekolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya 
Düzenini” İnşa Etmek-1: İklim Değişimi Raporlarındaki Gizli 
Yönlendirmeyi Okuyabilmek”, Umran, Kasım 2021.

Yapılan tekliflerden anlaşılan o ki, küresel 

iklim değişikliği altyapı yatırımlarını finanse 

etmek için “küresel vergilendirme sistemi” 

inşa edilip ülkelerin eli kolu bağlanacaktır. 

Küresel zalimler, bunun için BM, IMF, 

DB gibi sözde “milletlerarası kuruluşları” 

kullanmışlar ve de kullanacaklardır.
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2012’de hazırlanan “Küresel Eğilimler 2030 Alter-
natif Dünyalar” adlı raporda 8 ana konu öne çekil-
miştir. Bunlar şöyle sıralanabilir: “Küresel boyutta 
şiddetli salgın hastalık, küresel iklim değişikliği-
nin daha da hızlanması, Avro bölgesinin/AB’nin 
çökmesi, Çin’in demokratikleşmesi ya da çökmesi, 
İran’ın reform sürecine girmesi ya da çökmesi, 
nükleer savaş ya da kitle imha silahları denen bi-
yolojik-kimyasal silahların kullanıldığı bir saldırı, 
siber saldırı ve siber savaş uyduları, küresel para/
kur savaşları.”2

2012 raporunda öngörülenlerden “küresel boyutta 
şiddetli salgın hastalık”; “küresel iklim değişikli-
ğinin daha da hızlanması”, “siber saldırı ve siber 
savaş uyduları” ve “küresel para/kur savaşları” ger-
çekleşmiştir.  Küresel iklim değişiklikleri ile ilgili 
raporlarda yapılan yorumlar, değerlendirmeler ve 
önerilen çözümler, “yeni dünya düzeni”/“küresel 
dijital diktatörlük” için bir altyapı hazırlama ça-
lışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır: “İklim 
değişiklikleri elitlerin yeni dünya düzeni oluştur-
malarında uygun bir araçtır. Burada iklim deği-
şikliklerini bilimsel olarak tartışmak gereksizdir. 
Çünkü bu konuda birbirleriyle zıt bilimsel yakla-
şımlar söz konusudur. Ancak küresel elitler daha 
büyük bir projeyi saklamak için iklim değişikliği 
problemini, sanki bilimsel olarak üzerinde herke-
sin anlaştığı bir konuymuş gibi kullanmaktadırlar. 
Elitler için küresel olarak tanımlanan bir proble-
me küresel bir çözüm bulunması gerekmektedir. 
İklim değişikliği, dünya parası ve dünya vergisi 
sistemini kapsayan gizli ajandayı uygulamak için 
mükemmel bir platformdur. (…) İklim değişikliği 
üzerine yapılan girişimlerin merkezinde Birleşmiş 
Milletler ve özellikle de BM İklim Değişikliği Alt-
yapı Komisyonu ile bu konvansiyon sonucu ortaya 
çıkan protokoller vardır. Tek başına bakıldığında 
iklim değişikliğinin dünya parası ile hiçbir ilişkisi 
yokmuş gibi görülebilir ancak bu ikili yeni dünya 
düzeninde çok yakın ilişki içindedir. (…) 2008 yılı 
başlangıcından beri her G20 zirvesi kapanış bildir-
gesinde iklim değişikliğine vurgu yapılır. Her yıllık 
IMF toplantısında ve IMF direktörünün pek çok 
konuşmasında iklim değişikliğine ve küresel baz-
da çözümüne gönderme yapılmaktadır. BM finan-
sal sistemi ele geçirecek sermayeyi sürdürülebilir 
gelişme diye adlandırdığı amaca yönlendirecek 
projeyi devreye sokmuştur. 15 Ekim’de BM 112 
sayfalık “İhtiyacımız Olan Finansal Sistem” isimli 
raporunu yayımlamıştır. Bu raporda sunulan öne-
rilerden biri “Kamu Bilançosunun Dizginlerini Ele 
Almayı” içermektedir.”3

2 Ramazan Kurtoğlu, Biyo-Politik Savaşlar, Destek Yayınları, İstanbul, 
2018, s. 56;  www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf

3 James Rickards, Çöküşe Giden Yol, Destek Yayınları, İstanbul 2017, s. 
120; Ramazan Kurtoğlu, age., s. 71-72.

Bu değerlendirmelerde, iklim değişimi ile küresel 
para sisteminin kontrolü arasında bir ilişki kurul-
maktadır. Nitekim BM Proje danışmanı Andrew 
Sheng ekibi tarafından 26 Nisan 2016 tarihinde 
yayımlanan “Küresel Reflasyonu Nasıl Finanse 
Etmeli?” başlıklı makalede, “küresel ısınma” ile 
“küresel para sistemi yönetimi” arasında özel bir 
ilişki kurulmaktadır:4 “Kamu altyapı yatırımları 
yani gelişmekte olan ülkelerin altyapılarına ve 
iklim değişikliğini azaltmaya yönelik yatırımlar 
küresel reflasyonu artıracaktır. Önümüzdeki 15 
sene boyunca yılda tahminen 6 trilyon dolarlık 
altyapı yatırımı sadece küresel ısınma problemi 
için gerekmektedir. Dünyada en geçerli para biri-
mi sahibi ABD bu altyapı yatırımdaki açığı kapata-
cak parayı vermek istemediğine veya vermediğine 
göre ‘Triffin Açmazı’na girmeyeceği yeni bir para 
biriminin devreye girmesi gereklidir. Bu da bize 
bir tek alternatif bırakmaktadır. Ve bu alternatif 
IMF’nin bastığı SDR’dir. Küresel yeni finans mima-
risinde SDR’nin rolünün para politikalarını daha 
etken hâle getirmek için marjinal olarak artırılma-
sı devletlerarası büyük tartışmaları gerektirmeye-
cektir. Çünkü kavramsal olarak SDR miktarındaki 
artış küresel merkez bankasının büyümesine eşit 
olacaktır.

Üye merkez bankalarının IMF’de tuttukları SDR 
rezervlerini bir trilyon dolar artırdıklarını varsa-
yalım. Bu senaryoda beşli kaldıraç ile IMF, üye 
ülkelere veya çok uluslu teşkilatlar kanalıyla 
altyapı yatırımlarına en az 5 trilyon dolar daha 
fazla kredi verecek hâle gelecektir. Ayrıca çokulus-
lu kalkınma bankaları da sermaye piyasalarından 
borçlanarak sermayelerine kaldıraç uygulayabi-
lirler. IMF ve büyük merkez bankalarının bu yeni 
bilgiyi kullanarak uzun vadeli borçlanma yerine 
altyapı yatırımlarına sermaye ve likidite sağlama-
ları gerekmektedir.”

Yapılan tekliflerden anlaşılan o ki, küresel iklim 
değişikliği altyapı yatırımlarını finanse etmek için 
“küresel vergilendirme sistemi” inşa edilip ülkele-
rin eli kolu bağlanacaktır. Küresel zalimler, bunun 
için BM, IMF, DB gibi sözde “milletlerarası kuru-
luşları” kullanmışlar ve de kullanacaklardır.

Böyle bir stratejinin uygulamaya sokulması duru-
munda, “küresel bağlamda tek dünya devleti, tek 
dünya hükûmeti, tek dünya merkez bankası, tek 
dünya ordusu, tek dünya hukuku ve tek dünya 
dini” projesi için çok önemli bir altyapı oluşturul-
muş olacaktır.

4 Andrew Sheng, “Küresel Reflasyonu Nasıl Finanse Etmeli”, 
26.4.2016;  Ramazan Kurtoğlu, age., s. 72-73.
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Bilimsellik maskesi arkasında gizlenen bu kirli 
oyunu bozmak için atmosferin iyonosfer tabakası 
kullanılarak geliştirilmiş olan HAARP teknoloji-
sinin kullanım amacını, hedeflerini ve stratejisini 
incelemeden önce dünya atmosferini, katmanla-
rını ve özellikle HAARP teknolojisinin kullandığı 
iyonosfer tabakasını öncelikle ve özellikle incele-
mek gerekmektedir.

ATMOSFER/HAVAKÜRE VE KATMANLARI

“Dünyayı/yerküreyi çepeçevre kuşatan, hayatın 
sürekli olarak var olmasını sağlayan gaz tabaka-
sına atmosfer ya da hava küre adı” verilmektedir. 
Atmosfer yerkürenin yaşanılabilir hal almasında 
en temel etken olup, “biyosferik ekosistemi” oluş-
turmaktadır.5

Atmosferi Oluşturan Gazlar

Atmosfer, “sabit ve değişken gazlardan” oluşur 
(Tablo 1, Tablo 2). Atmosferi oluşturan gazlar, yer 
çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler 
biçiminde bulunurlar. Ağır gazlar (iki oksijen-azot-
iki kobalt…) yere yakın alt tabakalarda, hafif gazlar 
ise üst tabakalarda bulunur. Yerden 9 km yüksek-
likten sonra yaşamaya yetecek oksijen bulunmaz.6

Azot, atmosferin yapısını oluşturan, her zaman 
bulunan ve miktarı değişmeyen, uçucu özelliğe 
sahip, atmosferde en yüksek oranda var olan 
(%78), hayatın başlangıcından itibaren tüm canlı 
dokularında bulunan, en önemli temel gazlardan 
biridir (Tablo 1). Azot doğada bitkilerin ihtiyacı 
olan besin maddesidir. Canlıların büyüyebilmesi 
için gerekli bir bileşendir.

“Azot bileşikleri, canlılar ve biyosfer arasında bir 
döngü ile devamlılığını sağlar. Azot döngüsünde, 
azot bileşikleri topraktan canlılara ve canlılardan 
tekrar toprağa geri dönerler. Bu döngü esnasında 

5 https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/
klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.html

6 http://www.ux1.eiu.edu/~cfjps/1400/atmos_origin.html; 
 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/atmosfer-nedir-atmosferin-

katmanlari-nelerdir-40904129

azot bileşiklerinin bir bölümü atmosfere karışır 
ve farklı bileşimler ile tekrar atmosferden alınır.”7  
“Atmosferik azot, yerküreye yağmur, şimşek gibi 
hava olaylarıyla iner. Azotun bu hâli nitrik asittir. 
Yerküreye atmosferden nitrik asit olarak inen azot 
bakteriler tarafından azot ve nitratlara dönüştü-
rülür.” “Azot molekülleri, güneş ışınları ile kolayca 
parçalanmadığından dolayı “atmosferik tepkime-
ler oluşturmazlar.” Oksijen, atmosferdeki miktarı 
en fazla olan (%21), güneş ışınları tarafından, 
azota göre, kolayca parçalanabilen ve yerküreyi 
oluşturan birçok bileşiğin içinde yer alan hayatın 
devem etmesinde önemli rol oynayan bir gazdır. 
Oksijen suda erime özelliğine sahip olduğundan 
dolayı, sularda canlı yaşamasına imkân vermek-
tedir.8 Sıcak sulara nazaran soğuk sularda oksijen 
oranı daha fazladır. Hava ısındıkça erimiş olan 
oksijen sudan dışarıya verildiği için yaz mevsimle-
rinde deniz kenarlarında oksijen oranı az da olsa 
bir artış gösterir. Havadaki oksijen oranı, kışa göre 
yazın bir miktar daha fazladır.

Karbondioksit, atmosferde sürekli bulunan fakat 
miktarı değişen gazlardandır. Bitkiler tarafından 
fotosentez amacıyla kullanılır. “Karbondioksit sera 
etkisi olan gazlardan” olduğu için yerkürenin ısın-
masını sağlar. 

Su buharı, atmosferde %4 civarında bulunmakta-
dır. Su buharının en önemli kaynağı okyanuslar, 
denizler, göller, akarsulardır. Atmosferde miktarı 
sıcaklığa, yere ve zamana göre en fazla değişen 
bir gazdır. Su buharı oranı, kıyılardan içerilere ve 
alçaklardan yükseklere çıkıldıkça azalır; sıcaklık 
arttıkça su buharı oranı da artar.  “Atmosferik su 
buharı, tüm yağış çeşitlerinin kaynağı olduğundan 
çok önemlidir. Su buharı, güneşten gelen ışınları 
yutarak havanın ısınmasına katkıda bulunur. Mik-
tarı mevsime, günün saatine, yüksekliğe, enleme 
göre değişmektedir. Sera etkisine neden olan en 
önemli değişkendir.

7  https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_
Guz/klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.html http://www.
ux1.eiu.edu/~cfjps/1400/atmos_origin.html 

8  https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/
klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.html

Tablo- 1: Atmosferdeki Sabit Gazlar ve Oranları

Sembol Oran Kuru Havada (%)
Nitrojen N2 78.08
Oksijen O2 20.95
Argon Ar 0.93
Neon Ne 0.0018

Helyum He 0.0005
Hidrojen H2 0.00006

Xenon Xe 0.000009

Tablo- 2: Atmosferdeki Değişebilir Gazlar ve Oranları

Sembol Oran Kuru Havada (%)
Su Buharı H2O 0 - 4

Karbondioksit CO2 0.037
Metan CH4 0.00017

Nitrus Oksit N2O 0.00003
Ozon O3 0.000004

Partiküller (Duman, Kurum vb.) 0.000001
Kloroflorokarbon CFCs 0.00000002

23 umranmran | Ocak 2022 |



G Ü N D E M

Su buharı, yağmurların oluşmasını sağlar. Atmos-
ferin alt kısımlarının ısınmasını kolaylaştırır. Ko-
ruyucu bir örtü oluşturarak sıcaklığın uzaya kaç-
masını azaltır. Su buharı boğazımızın ve derimizin 
fazla kurumasını önler. Hava içindeki bakterilerin 
yaşamasına imkân sağlar.9 

Karbondioksit ve su buharı; atmosferde sürekli 
bulunan, miktarı yere ve zamana göre değişen 
gazlardır. Atmosferik ozon, bileşimi O3’tür (3 oksi-
jen atomunun bir araya gelmesiyle oluşur). Ozon, 
atmosferin stratosfer katmanında bulunmaktadır. 
“Ozon tabakası, “ultraviyole radyasyonunun etki-
siyle bir taraftan oluşurken, öbür taraftan da yok 
edilmektedir”10:“Ozon üretimi, 240 nm’den daha 
kısa dalga boylu ultraviyole radyasyon tarafından 
sağlanır. Ozonun parçalanması ise 320 nm’den 
yüksek uzun dalga boylu ve 400 ile 700 nm aralı-
ğındaki kısa dalga boylu ultraviyole radyasyona 
maruz kaldığında oluşur. Ozon üretim ve parça-
lanma bölgesinin oluşturulmasında, daha uzun 
dalga boylu fotonlar atmosferin içine daha kolay 
işler. Bir ozon molekülü düşük enerjili ultraviyole 
radyasyonu emse bile, parçalanarak oksijen mole-
külüne ve serbest oksijen atomuna dönüşebilir 

Stratosfer tabakasındaki hava kütlesi, sürekli ola-
rak güneşten gelen ultraviyole ışınları/radyasyonu 
tarafından şiddetli olarak etkilenmektedir.” Yer yü-
zeyindeki canlılar için büyük bir tehlike oluşturan 
Ultraviyole-B (UV-B) ışınlarının tamamına yakını 
stratosfer tabakasındaki ozon tarafından emilerek 
yeryüzüne ulaşması engellenmektedir.  Ozon toz-
ları, havada yoğunlaşma çekirdekleri oluşturarak, 
yağışın oluşumunu sağlar.  Miktarı fazla olduğu 
zaman “renkli yağmurların” oluşmasına neden 
olurlar”. 

Ozon  genel olarak güneşten gelen zararlı ışınların 
yere ulaşmasını önlediği için bir güvenlik duvarı 
görevini yerine getirir. Havadaki ozon miktarı, in-
san yaşamını en iyi şekilde etkileyecek bir oranda 
bulunur. Bu optimal oran değiştiğinde, ozon toz-
ları, havada fazla olduğunda hem görüşü hem de 
solunumu güçleştirir: “Bir ozon molekülü (O3), ult-
raviyole radyasyona maruz kaldığında “O2” ve “O” 
olarak parçalanır. Parçalanma esnasında atomik 
ve moleküler oksijen kinetik enerji kazanarak ısıyı 
arttırır ve bu durum atmosfer sıcaklığının yüksel-
mesine neden olur. Hidrojen, Azot, Clor ve Brom 
ve bunları içeren bileşikler ozonun bozulmasına 
neden olan kimyasallardır. Ozon tabakası incel-
mediği zaman güneşten gelen UV ışınımı süzemez 

9 https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/
klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.html

10 https://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=atmosfer;
 http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/ozone/additional/science-focus/about-

ozone/ozone_atmosphere.shtml

ve bu zararlı ışınım yeryüzüne ulaşır. Ozon UV-B 
radyasyonunun çoğunu absorbe eder ve biyosferin 
zarar görmesine engel olur. Kloroflorokarbonlar 
(CFCs) ve Halonlar’ın özellikle sanayileşen ülkeler-
de çok kullanılıyor olması ve giderek artan miktar-
larda atmosfere verilmesi ozon tabakasının daha 
fazla incelmesine neden olmaktadır. Bu etkinin en 
belirgin görüldüğü alan Antarktika’dır. Bu alanda 
ozon tabakasındaki incelme oldukça belirgin bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Klor oksitlerin kulla-
nımının artmasıyla ozon tabakasının incelmesi 
arasında doğru orantı vardır.”11

Atmosfer, yer çekimi etkisi ile dünyaya bağlı kal-
dığından yeryüzüne bir basınç uygulamaktadır: 
“hava basıncı”. Atmosfer deki gazların oranlarının 
değişmesi, iklim değişikliklerine neden olur. 
Atmosfer,  mor ötesi güneş ışınımını emerek 
ve gece ve gündüz sıcaklıklarını dengeleyerek 
dünyadaki hayatı korumaktadır.  Atmosferi oluştu-
ran gazların temel özellikleri; (su buharı ve ozon 
hariç) yerden 80 km. ye kadar (Homosfer katmanı) 
değişmezken; 80 km’nin üzerinde (Heterosfer 
katmanı) molekül ağırlıklarına göre bir değişim 
meydana gelmektedir.12 

Atmosferin yoğunluğu, deniz seviyesinden yukarı-
lara doğru çıkıldıkça azalmakta; gezegenler arası 
uzayda boşluk denecek bir hüviyet kazanmakta-
dır. Bu özellikten dolayı atmosferin üst sınırını, 
dolayısıyla kalınlığını, kesin olarak tespit etmek 
mümkün olamamaktadır; bir geçişkenlik söz ko-
nusudur. Bu nedenle atmosferin kütlesinin %97’si, 
yeryüzünden 29-30 kilometrelik bir yükseklikte 
bulunmaktadır. Atmosferin kalınlığı, Dünyanın 
ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak kutuplar-
da az, ekvatorda daha fazladır. Ortalama kalınlığı 
10 bin km. kadardır.13, 

Atmosferdeki sıcaklık dağılımı yüksekliğe ve 
katmanlara bağlı olarak çok farklı bir değişim 
göstermektedir (Şekil 1). 

ATMOSFERİN KATMANLARI

Atmosferi oluşturan gazlar yer çekiminin etkisiyle 
fiziksel ve kimyasal özelliklerine, sıcaklıklarına 
göre katmanlara ayrılmıştır ve bu katmanlar ara-
sında belirgin bir sınır yoktur. Atmosfer katmanla-
rı, farklı kriterlere göre sınıflandırılmaktadır14: 

11 https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/
klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.html https://www.mgm.
gov.tr/genel/sss.aspx?s=atmosfer

12 https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/
klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.html

13 https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/
klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.htmlhttp://www.ux1.eiu.
edu/~cfjps/1400/atmos_origin.html; 

14 299#https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2018/01/aralarinda-
perde-olan-iki-deniz/;  
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· Bileşimine göre: Homosfer, heterosfer,
· Bulunduğu mekâna göre: Troposfer, Stratosfer, 

mezosfer, termosfer, ekzosfer,
· Sıcaklığa göre (Hayali çizgiler): Stratopoz, 

tropopoz, mezopoz
· Fonksiyonlarına göre: tropesfer, stratosfer, 

iyonosfer, egzosfer, mağnetosfer, mezosfer, 
termosfer, “Dünyanın etrafını kuşatan ve 
birçok farklı gazın karışımından oluşan, 900 
km. kalınlığındaki bir tabaka” olan atmosfer, 
mekânsal olarak beş katmandan (troposfer, 
stratosfer, mezosfer, termosfer, ekzosfer) 
fonksiyonel açıdan (görev ve ısı farklılıkları) 
yedi katmandan (tropesfer, stratosfer, iyonosfer, 
egzosfer, mağnetosfer, mezosfer, termosfer) 
oluşmaktadır (Şekil 2, Şekil 3). Aşağıda bu 
katmanlar ana özellikleri açısından ele alınıp 
değerlendirilmektedir.15

Troposfer (10 ila-60 Derece)

Troposfer16, atmosferin en alt tabakasıdır. Kalınlığı 
ortalama 13 km’dir. Kalınlığı (Troposferin bittiği 
seviye tropopoz) kutuplarda 7/8 km, Ekvator’da 
16/17 km. civarındadır. Kalınlığın bu şekilde 
farklılık göstermesinin sebebi, “havanın kutup-
larda, soğuyarak alçalması, ekvatorda ise ısına-
rak yükselmesinden” dolayıdır. İklim olayları, tro-
posferin genellikle 3-4 km’lik alt katında, meydana 
gelmektedir. Çünkü su buharı, troposferin alt 
katlarında bulunmaktadır. Troposfer tabakasında, 
ısı değişkenliği çok fazladır. Troposferde yükseklik 
arttıkça hem basınç hem de sıcaklık düzenli olarak 
azalır. Troposfer katmanı, “daha çok yerden yansı-
yan ışınlarla ısındığından, yerden yukarıya doğru 
çıkıldıkça her 100 metrede sıcaklık 0,5 santigrat 
derece azalır. Mevsimlere göre değişiklik gösterir. 
En üst kısmında sıcaklık yaklaşık -50 santigrat 
derece /-56,5 santigrat derecedir. Yeryüzüne yak-
laştıkça sıcaklık artar. Su buharının büyük kısmı 
troposfer katmanında bulunduğu için iklim olayla-
rı, bütün hava olayları, bu katmanda oluşmakta-
dır. Yükseldikçe ısı düştüğünden dolayı su buharı 
troposfer katmanının dışına çıkmamaktadır. 

 The atmosphere : an introduction to meteorology / Frederick K. 
Lutgens, Edward J. Tarbuck, 12. Baskı, 213, sayfa 32)

15 Fiona Watt-Francis Wilson, Hava ve iklim, TÜBİTAK, Ankara, 15. 
Basım, 2002. Kathy Gemmell, Fırtınalar ve Kasırgalar, TÜBİTAK, 
Ankara, 14. Basım, 2004. https://tr.wikipedia.org/
wiki/D%C3%BCnya_atmosferi https://tua.gov.tr/tr/blog/dunya/
dunya-nin-atmosferi-ve-katmanlari https://dusge.com/atmosferin-
katmanlari-iyonosfer-nedir/Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölümü; http://www.ionolab.org/index.php
?page=ionosphere&language=trhttps://www.hurriyet.com.tr/
gundem/atmosfer-nedir-atmosferin-katmanlari-nelerdir-
40904129https://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=atmosfer

16 https://tua.gov.tr/tr/blog/dunya/dunya-nin-atmosferi-ve-katmanlari 
299#https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2018/01/aralarinda-
perde-olan-iki-deniz/

Şekil 1: Atmosferde katmanlara göre sıcaklık değişimi
(https://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=atmosfer)

Şekil 2: Atmosfer Katmanları

 (https://www.derszamani.net/haberlesmede-hangi-atmosfer-tabaka-
sindan-yararlanilir.html)

Şekil 3: Atmosfer Katmanları

(https://tua.gov.tr/tr/blog/dunya/dunya-nin-atmosferi-ve-
katmanlari;)

25 umranmran | Ocak 2022 |



G Ü N D E M

Atmosferi oluşturan gazların, %75-80’i, su buha-
rının %99’u, bu katmanda bulunur. Bu tabakada 
hava %21 civarında oksijen ihtiva eder, geri ka-
lanın çoğu azottur. “Su buharı, güneş enerjisini 
ve yerden gelen ısı radyasyonunu emerek, sıcak-
lığın ayarlanmasında önemli rol oynar.” Atmos-
fer ve yerküre arasındaki enerji alışverişinin, nere-
deyse tamamı bu katmanda meydana gelir. Genel 
bir ısınma olarak adlandırılan ve karbondioksite 
bağlı olarak meydana gelen sera etkisi bu katman-
da meydana gelir.  “Eğer troposfere kirlilik ilave 
edilirse, atmosfere karışan bu kirleticiler birkaç 
gün ya da birkaç hafta sonra asit yağmurları vb. 
olarak yere geri dönerek troposfer kendi kendini 
temizlemektedir.”

Statosfer (0 ile-60 derece)

Stratosfer17; atmosferde 11-12 km’den 50 km’ye 
kadar olan bir tabakadır. Troposferden Stratosfere 
geçen partiküller uzun süre yeryüzüne dönme-
den birkaç yıl orada kalabildiğinden dolayı kü-
resel soğuma işlemine neden olurlar. Sıcaklıklar 
ortalama -50 santigrat derece civarındadır. “Jet 
rüzgârları” adı verilen yatay hava akımları bu 
katmanda görülür. Sıcaklık, stratosferin en üst 
kısmında yaklaşık 0 derece olup alt katman olan 
troposfere doğru düşer.  Bu katmanda yüksek-
lik arttıkça hava seyrekleştiği için hava basıncı 
düşmektedir. “Seyrelmiş havanın direnci düşük 
olduğu için stratosferin alt kısımları jet uçuşları 
için çok uygundur. Jetler, havanın durgun olduğu 
bu katmanda uçarlar. Stratosferde yatay doğrultu-
da hareket eden rüzgârların hızı saatte 300 km’yi 
bulur. Yolcu uçaklarının rotaları bu yüksek enerjili 
rüzgârlardan yararlanacak şekilde düzenlenir.” 28 
km’nin üzerinde sıcaklık artmaya başlar ve 50 km 
yükseltide 10 santigrat dereceye ulaşır. Fakat bu 
yükseklikten sonra yeniden düşmeye başlar. 

Ozon Tabakası

Yeryüzünden gelen ısı etkisi, yüksekliğe bağlı 
olarak azalır. Bu olgu stratosferde farklıdır. Çünkü 
yükseldikçe hava soğumayıp ısınmaktadır. “Tro-
posferin sınırında (ortalama 11 km. yükseklik-
te) hava sıcaklığı, yaklaşık -56 santigrat derece 
iken, stratosferin sınırında (ortalama 50 km) 0 san-
tigrat derece civarındadır”. Bu olgu, bu katmanda 
farklı bir enerji kaynağının var olduğunu göster-
mektedir. Bu enerji kaynağı, kısa dalga (yüksek 
frekanslı) mor ötesi ışınların stratosferdeki oksije-
ni, ozona dönüştürmesi sonucu oluşmaktadır. Bu 
dönüşümün sonucunda stratosfer içerisinde bir 

17 https://tua.gov.tr/tr/blog/dunya/dunya-nin-atmosferi-ve-
katmanlari299#https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2018/01/
aralarinda-perde-olan-iki-deniz/ 

ozon tabakası18 meydana gelmektedir. Güneşten 
gelen bazı zararlı ışınları/yüksek enerjili güneş 
ışınlarını soğurarak bu katmanın ısınmasına 
neden olan, zararlı ışınların yeryüzüne gelmesini 
engelleyen ve yeryüzündeki temel ısı dengesine 
yardımcı olan ozon tabakasının kalınlığı yaklaşık 
12 km’dir. Ozon tabakasında, dünya için bir zırh 
olarak görev yapan ortalama 2-3 mm kalınlığında, 
çok yoğun bir halka bulunmaktadır.  

Ozon tabakasında meydana gelen bir incelme ya 
da delinme, mor ötesi ışınlarının, dünyaya ulaş-
ması dışında, troposferi de olumsuz olarak etkile-
mektedir. “Stratosfer soğurken, Troposfer gittikçe 
ısınmakta ve hava basıncını da etkilenmektedir: 
“Troposferde, ne zaman bir alçak basınç böl-
gesi oluşsa, stratosferde de aynı anda yüksek 
basınç bölgesi oluşmaktadır. Yani, alçak basınç 
bölgesindeki hava yükselince, yarattığı etki, üst 
katmandaki ters etki ile dengelenir. Tersine, alt 
katmandaki hava alçalır ve yoğunlaşırsa, yüksek 
bölgedeki basınç düşer. Troposferden stratosfere 
geçen parçacık, uzun süre yeryüzüne dönmeden, 
birkaç yıl orada kalabilir. Örneğin, büyük volkanik 
patlamalardan oluşan küller, stratosferde korunur 
ve küresel soğuma işlemine sebep olur.”

Mezosfer

Stratosferin üstünde yer alan 50 ila 80-90 km ara-
sında bulunan bir katman olup atmosfere giren 
gök taşlarının (meteor) yanmasını (yıldız kayması 
olayı), parçalanmasını sağlayarak yeryüzünü ko-
rumaktadır.19 Bu sebeple yeryüzüne fazla gök taşı 
ulaşamaz. Küçük boyutlu gök taşları bu katmanda 
sürtünmenin etkisiyle yanarak kaybolurlar. 

Bu katmanda sıcaklık, yükseklikle azalmakta-
dır. En soğuk kısmı en üst kısmıdır. Atmosferin 
en soğuk bölgesi olup, sıcaklığı -100 dereceye 
kadar düşmektedir.  Mezosferdeki hava basıncı 
ve yoğunluğu en düşük seviyededir. (1/1000 yere 
göre). Katmanda azot (N2) ve oksijen(O2) gaz-
ları bulunmaktadır. 50 km’nin üstünde ozon 
yoğunluğu, birdenbire azaldığından bu tabakada 
ozon(O3) miktarı çok azdır.   Bu seviyede nefes 
alacak oksijen yoktur. Mezosferin en alt seviyesini 
stratosfer ısıtır, ısı yavaş dönüşümle mezosfere 
geçmektedir. Mezosferde tabakasında su buharı 
bulunduğundan “incecik zar gibi buz tabakaları” 
ile karşılaşılmaktadır. 

18 https://tua.gov.tr/tr/blog/dunya/dunya-nin-atmosferi-ve-
katmanlari299#https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2018/01/
aralarinda-perde-olan-iki-deniz/

19 https://tua.gov.tr/tr/blog/dunya/dunya-nin-atmosferi-ve-
katmanlari299#https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2018/01/
aralarinda-perde-olan-iki-deniz/
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Termosfer

Yaklaşık 80 km’den 500/450/640 km yüksekli-
ğe kadar uzanan bir katman olup hava oldukça 
seyrelmiştir (hava çok incedir.); hava molekülleri 
arasındaki mesafeler çok fazladır. Sıcaklık yüksek-
likle artar. Sıcaklık 180 km yükseklikte 395 santig-
rat dereceye, 320 km yükseltide ise 700 santigrat 
dereceye kadar yükselir. Mezosferin üstünde bu-
lunan, güneşten gelen bazı zararlı ışınları soğuran 
gazları içerdiğinden en sıcak olan bir katmandır. 
Bu katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedi-
lir. Sıcaklığı yaklaşık olarak 1.000-1.650 santigrat 
derece /2000 santigrat derece arasında değişir; 
sıcaklık aşağılara doğru azalır. Kutup ışıkları (au-
rora) termosfer katmanında oluşur. Bu katmanın 
100-200 km. aralığında atmosferdeki temel bile-
şenlerden nitrojen ve oksijen bulunmaktadır. Bu 
katmanda gazlar iyon hâlinde bulunur ve iyonlar 
arasında elektron alışverişi oldukça fazladır. Bu 
nedenle haberleşme sinyalleri ve radyo dalgaları 
çok iyi iletilir. Haberleşme sinyalleri ve radyo dal-
gaları çok iyi iletildiği için haberleşme uyduları bu 
katmanda bulundurulmaktadır.

Termosfer tabakası, İyonosfer ve Egzosfer olarak 
isimlendirilen iki katmandan meydana gelmektedir.

Egzosfer: “Üst sınırı yerden yaklaşık 900 km yük-
seklikte olan ve hava yoğunluğunun çok düşük 
olduğu bir tabakadır.” Atmosferin en üst katıdır. 
Buradaki hava çok az miktarda gaz içerir; az mik-
tarda hidrojen ve Helyum atomları vardır. Kesin 
sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden 
yaklaşık 10 bin km yükseklikte olduğu ve bu sı-
nırın üstünün de boşluk olduğu kabul edilmiştir. 
“Bu bölge yeryüzü atmosferi ile gezegenler arası 
uzayda bir geçiş zonu olarak adlandırılır.” Yapay 
uydular bu katmanda bulunurlar, yer çekimi 
çok düşüktür ve gazlar çok seyrektir. Kutupların 
üzerinden geçen bazı meteoroloji uyduları bu kat-
manda bulunur. 

Mağnetosfer 

“Dünya ile uzay arasındaki sınırı belirleyen ve 
hiçbir gazın olmadığı atmosferin en üst tabakası/
katmanıdır. Bu katmana “mıknatıs küre” ya da 
“çekim küre” de denilmektedir. Uzaydan gelen 
birçok parçacığın dünyanın atmosferine girmesini 
engeller.” Meteoroloji uydularının çoğu bu katma-
nın ötesinde bulunur.20 Manyetosfer, dünyanın 
manyetik alanıdır (Şekil 4) . Bazı araştırmacılara 
göre “Manyetosfer, atmosfer tarafından oluşması 
sağlanan bir kalkandır fakat atmosfer değildir.”

20 https://tua.gov.tr/tr/blog/dunya/dunya-nin-atmosferi-ve 
katmanlari299#https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2018/01/
aralarinda-perde-olan-iki-deniz/https://www.derssarayi.com/
atmosferin-ozellikleri-ve-katmanlari-detayli-konu-anlatimi/ 

İyonosfer Katmanı

Gök katmanlarının fonksiyonel olarak sınıf-
landırmasında yer alan bu katman, yeryüzün-
den yaklaşık 50-100 km yükseklikten başlayıp 
400/500/600/80021 km yüksekliğe kadar ulaşmak-
tadır. İyonosfer fonksiyonel bağlamda bir tabaka 
olup “Mezosfer ve termosfer (ekzosferi de dâhil 
edenler var) tabakalarını kapsamaktadır. İyonos-
ferin bir kısmı, dünyanın Manyetosfer tabakası ile 
örtüşmektedir. Bu nedenle bu tabakadaki yüklü 
parçacıklar hem dünyanın hem de güneşin man-
yetik alanlarından etkilenmektedirler. Dünyanın 
kutup bölgelerine yakın yerlerinde görünen “au-
roraların”/orora (parlak ışık şeritleri) gerçekleştiği 
yer burasıdır. “Bu ışık şeritleri güneşten gelen 
yüksek enerjili parçacıkların bu katmandaki atom-
larla etkileşime girmesi sonucu oluşmaktadır.”

Tabakanın iyonosfer olarak isimlendirilmesinin 
nedeni, içerisinde iyonların bulunmuş olmasın-
dan dolayıdır. “İyonosfer katmanında pozitif ve 
negatif yüklü iyonlar, elektronlar ve nötr atomlar 
bulunmaktadır.” Bu tabakada zararlı güneş ışın-
larını soğuran gazlar bulunmaktadır. Güneş’ten, 
yıldızlar arası uzaydan gelen ışımalar (morötesi-ve 
gama ışınları), burada bulunan gazların atomla-
rını, moleküllerini, iyonize ederek, pozitif yüklü 
iyonlar ve serbest elektronların meydana gelme-
sini sağlamaktadır. Elektron yoğunluğu katmanın 
en üstünde en yüksek değere (max) ulaşmaktadır. 
Güneşten gelen enerjiye bağlı olarak katmanın 
büyüklüğü değişmektedir. İyonizasyon yoğunluğu-
nun en fazla olduğu yer, yaklaşık 300 km yüksek-
likteki F2 katmanıdır.

21 Yükseklikler ilgili kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Bu 
durum atmosferin hemen hemen bütün katmanları için geçerlidir.  
Yol boyu bu olgu göz önüne alınmalıdır. 

Şekil 4: Dünyanın Manyetik Alanı-Manyetosfer

(https://www.derssarayi.com/atmosferin-ozellikleri-ve-katmanlari-
detayli-konu-anlatimi/)
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İyonosferdeki iyonlaşma iyonosferin her bölgesin-
de aynı değildir. Bunun temel sebebi   güneş ışını-
mı ile taşınan enerjinin iyonosferin her bölgesinde 
aynı olmamasıdır. İyonlaşma hem yüksekliğe hem 
de zamana göre değişmektedir. Yükseklik arttıkça 
iyonlaşma miktarı artmaktadır.22 

İyonosferdeki elektron sayısı, güneşte meydana 
gelen olaylardan (patlamalar, güneş lekeleri), iyo-
nosferik fırtına ve dünyanın manyetik alanındaki 
değişimlerden (jeomanyetik fırtına) etkilenmek-
tedir: “İyonosferik fırtınalar dünyanın manyetik 
alanındaki ani ve şiddetli bozulmalardan ortaya 
çıkmaktadır ve güneş kaynaklı bir plazma yoğun-
luğunun dünya manyetik alanı ile olan karmaşık 
etkileşiminden kaynaklanır. (…) İyonosfer yapısı 
gereği elektron içerdiğinden manyetik alan deği-
şimlerinden etkilenmektedir ve dünyada meydana 
gelen manyetik alan değişiklikleri de iyonosferi 
etkilemektedir. Dünyanın manyetik alanı, ayın 
ve güneşin etrafındaki hareketlerine bağlı olarak 
değişmektedir. (...) İyonosfer, güneş, ay ve yerküre-
nin hareketlerine bağlı manyetik değişimler olmak 
üzere başlıca üç etkiye göre değişiklik göstermek-
tedir. (…) İyonosferin elektromanyetik dalgalar 
üzerindeki gecikme etkisi, içerdiği elektron sayısı 
ile ilişkilidir. İyonosferdeki serbest elektronların 
sayısı, iyonosfere etkiyen elektromanyetik deği-
şimlerden etkilenmektedir.23 

Bu nedenle dünyanın farklı bölgelerinde (yüksek 
enlem, orta enlem ve ekvatora yakın bölgelerde) 
iyonosfer farklı yapı özellikleri göstermektedir. 
Orta enlemdeki iyonosferin değişkenliği daha az-
dır. İyonosferde serbest hâlde bulunan elektronlar 
güneş ışınımı ile iyonlaşmaya maruz kaldığı için 
gündüz serbest elektronların iyonlaşması yoğun-
ken, gece iyonlaşma seviyesi düşmektedir. Bunun 
sonucu olarak iyonosferdeki elektron sayısı gü-
neşin etkisine bağlı olarak periyodik değişiklikler 
göstermektedir. Günlük değişimler 
haricinde, dünyanın güneşin etrafında dönmesi ile 

22 Yalçın Faik Sümer, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Yapay Sinir Ağı Modeli ile İyonosferik Kritik Frekans 
Tahmini Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2004. Meltem Köroğlu, İyonosfer 
Dinamiğinin Analizi ve Model Tanıma Çalışmaları Hacettepe 
Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2012 Ankara. https://www.
researchgate.net/publication/284157439_sabıt_gps_ıstasyonu_ve_
gps_kampanya_verılerını_kullanarak_lokal_ıyonosfer_modelı_
olusturulması/link/564c94cf08ae3374e5e04ec5/downloadhttps://
tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_atmosferi Dr. Bahri Güldoğan, 
yaklasansaat.com,2007;   https://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/
dunya/earth.asp https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.
php/146631/mod_resource/content/1/atmosferin_katlar%C4%B1.
pdf https://smserinaihl.meb.k12.tr/meb_iys_
dosyalar/45/10/762212/dosyalar/2021_01/11114050_16-
atmosferyn_katmanları_hava_durumu_ve_yklym.pdf

23 Meltem Köroğlu, age., Nayir, H., Yerküresel Konumlama Sistemi 
İşaretleri Kullanarak İyonosfer Toplam Elektron İçeriği Kestirimi, 
Master Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2007.

güneş ışınının gelme açısındaki 
değişime bağlı olarak iyonosferde mevsimsel deği-
şimler de meydana gelmektedir. 

İyonosfer Katmanının Yapısı 

Elektron yoğunluğuna bağlı olarak iyonosfer taba-
kası üçe ayrılır (Şekil 5): D tabakası (60-90 km), E 
tabakası (90-140), F tabakası (140 km’nin üzerin-
de) iyonosfer katmanı, içerdikleri iyonlaşma mik-
tarına, elektron yoğunluklarına, ışıma ve yansıtma 
özelliklerine göre D, E, F olarak isimlendirilen 3 alt 
katmana sahiptir. F katmanı da kendi içinde F1, F2 
olmak üzere iki alt katmana ayrılmaktadır. Gü-
neşin morötesi ışınlarının önemli bir kısmı; D, E, 
F1 ve F2 katmanlarında önemli ölçüde soğurulmak-
tadır. Morötesi ışınların kalan kısmı, stratosferdeki 
ozon tabakası tarafından tutulmaktadır. Geceleyin 
D, E ve F1 katmanları hemen hemen kaybolurken 
gündüzün kuvvetle iyonize olan F2 katmanı, gece-
leri varlığını sürdürür.24

Şekil -5: İyonosfer Katmanının Yapısı25

Aşağıda bu katmanların temel özellikleri ana hat-
ları ile incelenmektedir.

24 Yalçın Faik Sümer, age., Meltem Köroğlu, age.,  https://www.
researchgate.net/publication/284157439_sabıt_gps_ıstasyonu_ve_
gps_kampanya_verılerını_kullanarak_lokal_ıyonosfer_modelı_
olusturulması/link/564c94cf08ae3374e5e04ec5/downloadhttps://
tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_atmosferi Dr. Bahri Güldoğan, 
yaklasansaat.com,2007;   https://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/
dunya/earth.asphttps://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.
php/146631/mod_resource/content/1/atmosferin_katlar%C4%B1.
pdfhttps://smserinaihl.meb.k12.tr/meb_iys_
dosyalar/45/10/762212/dosyalar/2021_01/11114050_16-
atmosferyn_katmanları_hava_durumu_ve_yklym.pdf

25 Meltem Köroğlu, age.,
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D Katmanı 
Bu katman yeryüzünden 50/75 km yükseklikte 
başlayarak 90/95 km’ye kadar uzanan iyonosferin 
en alt katmanıdır. İyonizasyonun en zayıf olduğu 
bölge burasıdır. Kütlesi daha büyük olan iyonlar, 
bu bölgede daha yoğun bir şekilde bulunmakta-
dır (İyonların kütlesi, elektronların kütlesinin 
yaklaşık 2000 katı kadardır.). Bu nedenle, yüksek 
frekanslı (HF) radyo dalgalarının büyük bir bölü-
mü bu katmanda yutulmaktadır. İyonlaşmanın 
en az olduğu katmandır. Bu katmanda iyonlaşma 
yüksek enerjili X ışınları ile gerçekleşir. Yükseklik 
arttıkça serbest elektron miktarı artar. Güneşin 
doğmasının hemen ardından D katmanında iyon-
laşma gerçekleşir. “İyonlaşmanın etkisiyle uzun 
dalga (UD) ve orta dalga (OD) bandındaki işaretler 
D katmanı tarafından soğurulur ya da zayıflatılır. 
Gece ise serbest elektron ve iyonların birleşmesi 
ile bu katman kaybolur.” 26

E Katmanı
Bu katman yer kabuğundan 90/95 km yüksek-
likten başlayarak 125/150 km yüksekliğe kadar 
uzanır ve D katmanın üzerindeki atmosfer bölge-
sidir. Bu katmanın üst sınırına doğru çok değişken 
yapıda ince bir tabaka bulunmaktadır. Burası, 
Atmosferin yoğunluğunun en yüksek olduğu böl-
gedir. Gündüz güneş enerjisi, nötr atomları iyoni-
ze ederken geceleyin bu iyonlar, tekrar birleşerek 
nötr atomlara dönüşürler. E bölgesindeki gaz yo-
ğunluğu, D bölgesine göre daha azdır. 

Radyo işareti bölgede ilerlerken, daha fazla elekt-
ronla karşılaşır ve yüksek yoğun elektron bölge-
sinde işaretler üzerinde kırınım etkisi meydana 
gelir.  Daha yüksek frekanslar bu bölgeyi aşarak 
bir sonraki bölgeye geçerler. “Normal E katmanı 
düşük enerjili X-ışınları ile oluşmakta olup uydu 
işaretlerine etkisi azdır. Daha güçlü bir E katmanı 
yüksek iyonlaşmanın olduğu bulutlar tarafından 
oluşturulur ve düzensiz E katmanı olarak adlan-
dırılır. Bu katmanın etkisi ile 100-150 MHz aralı-
ğındaki frekanslara sahip işaretler iyonosferden 
yansır ve 1000 km’nin üstünde yol alabilir.”27

F Katmanı
F katmanı, iyonosferin 150 km üzerindeki kat-
manıdır. F katmanı güneşin morötesi ışınları ile 
oluşur. Bu katman gece boyunca tek bir katman 
iken gündüz F1 ve F2 olmak üzere iyonizasyon 
yoğunluğuna bağlı olarak iki katmana ayrılmakta-
dır. Uzun mesafe yüksek frekanslı iletişim için en 
önemli bölge F bölgesidir. Bu bölge, gün boyunca 

26 Yalçın Faik Sümer, age.,
27 Yalçın Faik Sümer, age.

genellikle F1 ve F2 olmak üzere iki farklı bölgeye 
ayrılır. Genel olarak, F1 bölgesi yaklaşık 300 km ve 
F2 bölgesi yaklaşık 400 km mesafede bulunur. F 
bölgesi, güneşteki değişimlerden, gün içi değişim-
lerden ve mevsimlerden etkilenen bir bölge150 
km üzerindeki iyonosfer katmanı F katmanıdır. 
F katmanı F1 ve F2 olmak üzere iki kısımda ince-
lenmektedir. F katmanı Güneş’in morötesi ışınları 
ile oluşur. Kısa dalga haberleşmenin yapılmasında 
en önemli rolü oynayan iyonosfer katmanı bu kat-
mandır: “F katmanı Kısa Dalga (KD) haberleşmesi 
açısından en önemli katmandır. F katmanı kısa 
dalga işaretlerine karşı yansıtıcı özellik göstererek 
dünya çapında Kısa Dalga haberleşmesinin yapı-
labilmesini sağlar.”28

F1 Katmanı
F1 katmanı 150 km’den başlayarak 225/500 km’ye 
kadar uzanmaktadır. F1 katmanının iyonizasyon 
yoğunluğu, güneşin açısına bağlıdır. 

F2 Katmanı
Yaklaşık 250 km civarında bir konumdadır. F2 
bölgesi hem gündüz hem de gece mevcuttur. Rad-
yo dalgalarının kırılması ve yansıması bu tabaka-
da vuku bulmaktadır. F2 katmanı iyonlaşmanın en 
fazla olduğu, çok değişken bir bölgedir. Uzunluğu 
ve yoğunluğu zamana, mevsime ve güneş lekesi 
aktivitesine bağlı olarak değişmektedir. İyonlaşma-
nın, elektron yoğunluğunun en yüksek olduğu bir 
bölge özelliği taşımaktadır. Bölgenin kenarlarına 
doğru elektron yoğunluğu azalmaktadır. Bu kat-
man, yüksek frekanslı radyo dalgalarının yansıtıl-
masında en önemli role sahip en üst seviyedir.29 

İyonosferin Coğrafi Özellikleri 

İyonosfer tabakası, ekvatoral bölge, orta enlem ve 
yüksek enlem olmak üzere üç ana bölgede incelen-
mektedir.30 

Ekvatoral Bölge
Ekvatoral bölge, en yüksek elektron yoğunluğu-
nun olduğu, genlik ve faz kırpışmalarının sıkça 
meydana geldiği bir bölgedir. Güneşin yüksek 
radyasyon seviyesi ve dünyanın manyetik alanın 
etkisi ile elektronlar, ekvatoral bölgeye doğru hare-
ket ederek burada elektron yoğunluğunun yüksel-
mesine (Ekvatoral anomali) neden olurlar. 

28  Yalçın Faik Sümer, age.
29 Yalçın Faik Sümer, age.
30 https://cdn- acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/

klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.html Dr. Bahri Güldoğan, 
yaklasansaat.com,2007;   https://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/
dunya/earth.asp
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Orta Enlem Bölgesi
Orta enlem bölgesi, iyonosferin en az değişken böl-
gesidir. Ekvatoral bölgenin aksine bu bölge “yatay 
manyetik alandan” etkilenmez. “İyonosfer inceleme 
istasyonlarının ve teçhizatlarının büyük bölümü 
orta enlem ülkelerinde bulunmaktadır. İyonosfer ile 
ilgili en fazla araştırma” bu bölgede yapılmaktadır.31

Yüksek Enlem Bölgesi
Yüksek enlem bölgesinde iyonlaşma hem güneş 
ışınımından hem de var olan parçacıkların birbirleri 
ile çarpışmasından dolayı meydana gelmektedir. 
Yüklü parçacıkların, Nötr atmosfer gazları ile çarpış-
ması sonucu, elektron yoğunluğunda artış meydana 
gelir. Bu da orora olarak bilinen özel ışınların oluş-
masına sebebiyet verir. 

İyonosfer Tabakası ve
Elektromanyetik Dalgalar 

“Alan, bir fiziksel büyüklüğün zamana bağlı olarak 
uzaysal dağılımı” olarak tanımlanmaktadır. “Bir 
fiziksel büyüklüğün uzayın çeşitli noktalarına çeşitli 
zaman aralıklarında dağılmış değerlerini” ifade 
eder.  “Elektrik yükü, uzunluk zaman gibi temel bir 
büyüklüktür. Yükler durağan veya hareketli olsun, 
diğer yükler üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet-
lerin oluşturduğu alanlara elektromanyetik alanlar 
denilir.”32

Yeryüzünden gönderilen radyo dalgalarının / elekt-
romanyetik dalgaların (<3kHz 300 Ghz; Khz: kilo 
herz, Ghz: Giga herz)33 belli kesiminin geri yansıtıldı-
ğı önemli bir bölge, iyonosfer tabakasıdır.34 İyonosfer 
katmanı, 30 MHz ve altındaki frekanslardaki dalga-
ları geri yansıtmaktadır. 50 MH’zin çok üstündeki 
işaretler, bu tabaka içerisinde zayıflayarak ve gecike-
rek iyonosferden geçebilmektedirler. “İyonosferi de-
lip geçebilen en düşük dalga frekansı, kritik frekans 
ya da plazma frekansı olarak adlandırılmaktadır.” 
Elektromanyetik işaretler, İyonosfer katmanında 
kırılmaya uğrarlar: “5 MHz altındaki frekanslarda 
dünyanın manyetik alanı iyonosferik yayılımda çok 
önemli rol oynar. (…) İyonosferin elektron yoğunlu-
ğu zamanın, frekansın ve konumun fonksiyonu ol-
duğundan, iyonosfer kanalları aynı zamanda zaman-
la ve konumla ve zamanın ve konumun türevleri ile 
de değişirler. (…) 40 MHz’in üstündeki frekanslarda, 
iyonosferin geri yansıtma özelliği etkisini hızla 
kaybeder. Bu nedenle iyonosfer, yön bağımsızdır. 

31 https://cdn- acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Guz/
klimatoloji_atmosfer_ve_sicaklik/2/index.html

32 Selim Şeker, Osman Çerezci, Elektomagnetik Dalgalar ve 
Mühendislik Uygulamaları, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1994, s. 
1-2,

33 Selim Şeker, age., s. 220.
34 https://www.radartutorial.eu/07.waves/wa14.tr.html#p3 Yalçın Faik 

Sümer, age. Meltem Köroğlu, age. Nayir, H, age., Ruha Uslu, TA2IRU 
https://www.tamsat.org.tr/tr/iyonosfer-ve-katmanlar/ ; 
Wikimedia, Bilim Teknik; tr.wikipedia.org

İyonosferin VHF, UHF ve daha yukarısının haber-
leşme üzerindeki etkisi, frekansın artması ile azalır. 
Uydu sinyalleri için zaman gecikmesi, faz salınması 
ve frekansa bağlı değişen kırılma indisi yüzünden 
doğrultu sapması meydana gelir. (…) Bir radyo dalga-
sı iyonosfere ulaştığında, elektromanyetik dalganın 
elektrik alan birleşeni iyonosferdeki elektronları 
radyo frekansı ile aynı frekansta titreşime zorlar. Tit-
reşim enerjisi, elektronların yeniden düzenlenmesi-
ni veya elektronların orijinal radyo frekansını tekrar 
oluşturmasını sağlar. İyonosferin çarpışma frekansı 
radyo frekansından düşük ve elektron yoğunluğu 
yeterli ise tam yansıma gerçekleşir. Eğer gönderilen 
radyo dalgasının frekansı iyonosferin plazma frekan-
sından büyük ise elektronlar yeterince hızlı dönüt 
veremez ve sinyal geri yansımaz.”35

SONUÇ: İYONOSFER VE HAARP TEKNOLOJİSİ

Atmosfer katmanları üzerinde özel olarak durma-
mızın nedeni HAARP Teknolojisinin bu katmanın 
yapısındaki özeliklerden dolayıdır. Amerikan askerî 
yetkililere göre, HAARP’ın amacı şöyle açıklanmak-
tadır: “1. Atmosferdeki termonükleer araçların elekt-
romanyetik vuruşlarını değiştirmek, 2. Denizaltılarla 
haberleşmeyi kolaylaştırmak, 3. Radar sistemlerini 
son derece geliştirmek, 4. Çok büyük bir bölgede, 
ABD ordusu dışında tüm haberleşmeyi durdurmak, 
5. EMass ve Cray bilgisayarları ile ortaklaşa, toprağın 
altını çok derinlere kadar incelemek, 6. Büyük alan-
larda petrol, doğalgaz ve mineralleri tespit etmek, 7. 
Cruise füzeleri gibi her türlü saldırı silahı ve uçağı 
havada imha etmek.”36

Projenin karşıtlarından biri olan jeofizikçi Prof. Dr. 
Godon J. F. MacDonald’a göre elektromanyetik tek-
nolojinin amaçları çok farklı ve tehlikelidir: “1. İk-
limleri değiştirebilir. 2. Kutupları eritebilir veya ye-
rinden oynatabilir. 3. Ozon tabakası ile oynaya bilir. 
4. Deprem yaratabilir. 5. Okyanus dalgalarını kontrol 
edebilir. 6. Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, 
insan beynini kontrol altına alabilir. 7. Radyasyon 
yaymayan termonükleer patlama oluşturabilir.”37 

Ve; “Onlar ise bir düzen kurdular. Allah da (buna 
karşılık) bir düzen kurdu.” Allah, düzen kurucuların 
en hayırlısıdır.” (3 Âl-i İmrân 54) Ve; “Gerçek şu ki, 
onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların düzen-
leri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah 
katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) 
vardır.” (14 İbrahim 46)

35 https://www.radartutorial.eu/07.waves/wa14.tr.html#p3 Bu kısım 
gelecek yazıda daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacak ve HAARP 
Teknolojisi Projesindeki önemi ortaya konmaya çalışılacaktır.

36 Aydoğan Vatandaş, HAARP, Kıyamet Teknolojisi, Timaş Yayınları, 
İstanbul, 2000, s. 28. Kürşad Berkan, Armagedonun Gizli Silahı 
HAARP ve Nicola Tesla, Eftalya, İstanbul, 2015, s. 17-18.

37 Aydoğan Vatandaş, age., s.29.
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ARAPLAR VE MÜSLÜMANLAR 
ULUSLARARASI SATRANÇ 
TAHTASINDA

Ahmed EL-KADİDİ

M edeniyetin doğuşundan itibaren 
insanlığın içinden geçtiği büyük 

olayları değerlendiren her birey, Yüce 
Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de açıkladığı 
insanlık mücadelesinin iki paralel hat 
üzerinde gerçekleştiğini akıl ve tecrü-
be ile anlar. Bu hatlar; barış, iş birliği, 
ticaret, çıkar alışverişi hattı, savaşlar, 
çekişmeler, hegemonyanın dayatıl-
ması ve birçok durumda yaşandığı 
gibi rakibinin boyun eğdirilmesi 
veya imha edilmesi hattı. Destanlar, 
efsaneler, edebiyat ve akıl ürünlerine 
dair bizim devasa bir kredimiz var. 
Bu kredi barış ile savaş arasında bu 
iki hattın karşılıklı bağımlılığı konu-
sundadır. 

Coğrafya ve tarih sürekli şekilde 
değişiyor, yüzyıllar boyunca yolları 
(coğrafya ve tarih) insanın sınırlı akıl 
perspektifinde beklenmedik döne-
meçlere doğru kıvrılıyor, ancak yüce 
Allah kutsal kitabında sebepler ile 
müsebbipler arasında bir ilişki çizdi, 
ülkelerin yıkılması ve milletler ara-
sındaki gücün dolaşımına dair örnek-
ler verdi. 

Bugün Filistin, Lübnan, Suriye, Ye-
men ve 24 Aralık’ta yapılması ka-
rarlaştırılan seçimleri ertelenmiş 
Libya’da, keza DEAŞ’ın dönmesi teh-
didi altındaki Irak ve Katar’ın -öncü 
diplomasisiyle uzun soluklu savaşın-
dan- kurtardığı Afganistan’da yaşa-
nanlar, analistlerin bu krizlerin İran, 
Arap yarımadası ve Müslüman Rus 
cumhuriyetleri üzerindeki etkilerine 
dair tahminleri, coğrafyanın işaret-
lerini ve tarihin eğilimlerini -üçüncü 
milenyuma katılmak amacıyla- kök-
ten değiştirecektir. Maalesef Araplar 
bu üçüncü milenyuma hazır değiller 
ve büyük ihtimalle gaflet ve uykuda 
iken gelişmelere şaşıp kalacaklar. 

Tarih okuyucusu, Avrupa imparator-
luklarının ve sonrasında ABD’nin, 
hasta Osmanlı’nın mirasını, 5 Ha-
ziran 1967’de de hasta Arapların 
mirasını, ardından despotluk ve 

sonuçlarını düşünmemesi sebebiyle 
3 Nisan 2003’te Bağdat’ın işgali üze-
rinden hasta Müslümanların mirası-
nı paylaştıklarını bilir. 

1897 yılında Yahudiler için Basel 
Konferansı’ndan bu yana bir dizi sa-
vaş gerçekleşti ve 1916 yılında Sykes-
Picot Konferansı sonrası Ortadoğu 
devletlere ve krallıklara bölündü. Bu 
krallıkların, kuruluşlarından itiba-
ren Batı’ya petrol ve zenginlik yarat-
manın bir pompası, ekonomik, sınai, 
kültüre ve teknolojik yayılmasının ga-
rantisi olmalarına karar verildi. Doğ-
rudan sömürge meşakkatine girme-
den, ruhun ve zihnin istilasıyla, ilhak 
kültürünün yayılması ve özgürleşme 
kültürünün ortadan kaldırılmasıyla 
yetinildi. 

Bizler bugün, Arapların ilgisini 
İsrail’in uluslararası hukuka aykırı 
saldırganlığına yönelik meşru endi-
şeden Tahran’a yönelik endişeye çe-
virmek suretiyle coğrafya ve tarihin 
tahrif edilmesi ve Arap halkı ile İsrail 
arasında ilan edilmiş tarihî çekişmeyi 
Şii-Sünni fitnesine ve İsrail’le normal-
leşme yanlıları ile karşıtları arasında 
bir yarışmaya çevirme süreci karşı-
sındayız. 

Yeni emperyalizm ve ürünü ırkçı 
Siyonizm, Irak, Yemen ve Suriye’de 
yerleştirilmiş bombalar ve bomba 
yüklü araçlarla mezhepçilik ateşini 
ve kör terörizmin alevini körükleyi-
ci komplolarla bazı Sünniler ile bazı 
Şiiler arasında çatışma çıkarmakta 
başarılı oldu. Fitne alanını Lübnan’ı 
da içine alacak şekilde genişletmek 
için gerekli cesareti, işgalci düşman 
İsrail’i sadece geçim derdinde olan 
Lübnan vatandaşının doğal müttefi-
ki olarak sunarak verdi. Gazze Şeri-
dinde meşru yolla seçilmiş HAMAS’ı 
barış planlarını ifsat eden ve Filistin 
halkının saflığını bulandıran terörist 
şeklinde göstererek aynı senaryo ha-
yata geçirildi. 

İşin garibi İsrail, ateşkese rağmen 
suikastleri, cinayetleri ve insanları 
evinden etmeyi sürdürdü. Bu durum 
Washington ve Avrupa’daki destekçi-
lerini hiç kızdırmadı. Süper güçlerin 
bölgeden uzakta, gasp edilmiş Arap 
haklarımızı tanımayan stratejileri-
ni hayata geçirmek için Lübnan ve 
Filistin topraklarında somutlaştı bu 
planlar. Bunlar, hükûmetler ve sivil 
toplumlar olarak tehlikelerinin bi-
lincinde olmamız gereken şeytani 
planlardır. Özellikle de sömürge im-
paratorlukları, uzun vadeli hedefle-
rine güç kullanarak ulaşamadıkları 
zaman bu tür tarihî sahtekârlıklara ve 
medeni aldatmacalara bizi döndüre-
rek Arapların yönünü hayali düşman-
lara çevirme ve fitne kapılarını açma 
yöntemine başvurdular. Böylelikle 
Arap-İsrail çekişmesinin randevuları-
nı erteliyoruz. Ki bu çekişme hakkın 
batılla olan çekişmesidir. Biz Şii-Sün-
ni veya Arap rasyoneller ile Arap dire-
nişçiler veya HAMAS ile Fetih, Arap 
dünyasında İslâmcılar ile laikler ara-
sındaki çekişmeleri asıl çekişmenin 
(Arap-İsrail) önüne geçirdik. 

Bizler sayıları binlerle ifade edilen 
Filistinli Arap esirler için bir çözüm 
bulmak zorundayız. Çeyrek asırdır 
uluslararası korkunç bir sessizlik 
ortamı ve Batı’nın İsrail’e sağcı açık 
desteği söz konusu. Hem kendileri 
hem çocukları ve aileleri için insan-
lık trajedisi içinde demir parmaklılar 
ardındaki bu insanların kurtarılması 
yönünde hiç umut yok. Bu esirlere 
BM çadırları altında 2021 kışında 
milyonlarca Suriyeli, Iraklı ve Yemen-
li evsizler katıldı. 

Hâli hazırdaki komplonun özetini İs-
railli açık sözlü konuşmacılarından 
biri şu soruları sorarak veriyor: “Bin 
Ladin, Hasan Nasrallah ve İsmail He-
niyye arasındaki fark nedir? El Kaide, 
Hizbullah ve Hamas arasındaki fark 
nedir?”

Arap tarihî momenti en yüksek dere-
cede tehlike ve hassasiyet içindedir. 
Çok geç olmadan ders almamız gerek-
li bu acı deneyimlerden sonra ortak 
bir Arap kaderinin süper güçlerin va-
atleriyle ilişkili olmadığını sananlar 
yanılıyorlar. 

(www.arabitoday.com, 23 Aralık 
2021)

ORTADOĞU’DAN
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İRAN VE İMPARATORLUKLARIN 
KADERİ

Nebil AMR

K onvansiyonel ve nükleer güç 
araçlarına sahip süper devlet-

ler, dünyayı kendi imparatorluk-
larının bir varoşundan ibaretmiş 
gibi küresel nüfuz yarışını abarttık-
larında büyük yenilgiler tattılar. 
ABD’nin Vietnam’daki yenilgisi ve 
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’da-
ki yenilgisi gibi henüz unutulma-
yanları hatırlatmamızdan bir zarar 
gelmez. Mağlubiyetler el değiştirdi. 
Rakiplerinin yenildiği aynı yerde 
ABD de yenildi. 

En büyük yenilgi, kıtlığın eşiğine 
geldikten sonra dağılan Sovyetler 
Birliği’nin nasibi oldu. Zira dünya-
yı elli kez yok etme gücü kendisine 
fayda getirmedi. 

Yenilgilerin ortaya koyduğu ders 
şu: Geri çekilmek mevcudiyeti ko-
rumak için en güvenli yoldur. Zira 
ne kadar büyük veya küçük olursa 
olsun, bir ülkede iç şartların güçlü 
olması çıkarların en önemli temi-
natıdır. Rusya elindeki yönelmesi 
ve ona yatırım yapması sonrası 
önemli bir ülke hâline geldi. İşte 
ABD kendi özel tarzıyla aşamalı 
bir geri çekilme uyguluyor. Bu çe-
kildiği yerler, küresel nüfuzunun 

sinir küpü idi kendisi için. Süper 
devletlerin evrene hükmeder-

ken rekabet için ödedikleri 
beşerî, psikolojik ve mad-

di kayıpların boyut-
larını belirleyen 

bir bilgisayar 
henüz icat 

edilme -
di. 

Bize gelince; bölge halkı olarak biz-
de imparatorluklar çıktı, hüküm 
sürdü ve sonra da yok oldular. Eski 
olanı diriltme olgusunu yaşadık. 
Araplar sönen imparatorluklarının 
özlemini çektiler, özlemlerini şiir-
ler, şarkılar ve kendi aralarındaki 
birçok kavgayla somutlaştırdılar. 
Türk komşularımızda ise kendi el-
leriyle bitirdikleri Osmanlı özlemi 
uyandı.  

İranlı komşularımız ise yine sönen 
Roma İmparatorluğu’na karşı ku-
tup olmuş Fars İmparatorluğu’nu 
canlandırma hayali içine girdiler. 
Bu hasret onu kucaklayan ve po-
litikalarını bu anılar üzerine inşa 
eden herkese zarar verdi. Osmanlı 
ve Farsların askerî gücü yüzlerce 
yıl yaşamış büyüklüğün sebebiydi 
ancak buna karşın toplumların, 
halkların ve varlıkların doğal büyü-
mesini engelleyen kesin kaçınılmaz 
sonların da nedeniydi. 

Şu an içinde bulunduğumuz za-
manda, dikkatler ekseriyetle İran 
nükleer dosyasına çevrildi. Bu ko-
nuda bir şeyler söylemek kaçınıl-
maz. Şöyle bir soruyla başlayayım: 
İran bugün, yarın veya bir sonraki 
gün şayet hedefine ulaşırsa atom 
bombasıyla ne yapabilir? Bu lanet-
li bomba bir kez farklı şartlarda ve 
zamanda kullanıldı. 
Hâlihazırdaki ger-
çekler dünya intihar 
etmeye karar verme-
dikçe bu bombanın 
bir daha kullanılma-
yacağını ifade ediyor. 

Nükleer silah, çabası 
verilen bir hedef olursa 
İran bombasının başka 

yerlerde benzer bom-
balar üretmeyeceği-

nin hiçbir garantisi 
yoktur. Üretilmesi 

hâlinde, deva-

mında önceki yaşanan savaşların 
yıkımından daha ağır, derin ve 
uzun ekonomik ve gelişimsel bir 
yıkım bırakacaktır. İranlı kardeş-
lerimiz açısından ortada merkezi 
Ortadoğu olan uluslararası nüfu-
zun dayatılması için destek alınan 
silahların hikâyesi vardır. İranlı 
kardeşlerimiz bu silahların mali-
yetlerini, başlayan, devam eden ve 
neticelenmeyen savaşların sonuçla-
rını okusunlar. 

Elbette İran’da nükleer hayal ve si-
lah stratejisiyle ilerlemenin getire-
ceği olumsuz sonuçlara erken veya 
geç dikkat çekenler olmuştur. Bura-
da Sovyetler Birliği tecrübesini ha-
tırlamakta fayda var. Varşova’da bir 
iğne yerleştirilse Moskova’da çınla-
ması duyulurdu. Stalin’in korkunç 
ahtapotu küçülüyordu ve özellikle 
Çernobil’den sonra reaktörler pas 
tuttu. Bu reaktörlerin, yüzölçümü 
dünyanın altıda birine ulaşan nük-
leer bir ülkede enine boyuna kıtlı-
ğın yaşandığı gıda ile değiştirilmesi 
mümkün değil. 

Nüfuzu maksimize etmek, yasa 
yapmak ve geliştirmek için göz ardı 
edenlerin kaybettiği reçete, iç şart-
ların güçlü tutulması, yakın kom-
şularla ilişkilerin doğru yönetimi, 
çağın araçlarından yararlanma 
yollarının farkında olunması ve iyi 
kullanılmasıdır. 

Askerî savaşlar, bu savaşları başla-
tanların üzerinde ağır bir yüktü. 
Keza vekâlet savaşları çıkaran ve 
kalkınmayı engelleyen Soğuk Savaş 
da öyle. Her iki savaşın yararsızlığı 
kutupları ve yandaşları tarafından 
ispatlanmışken kendi kederli böl-
gemizde bu başarısızlığı yeniden 
kopyalamaya çalışanları görüyo-
ruz. 

İran’ın kendi politikalarını belirle-
mesi hakkıdır, öğütlerde bulun-

mak da bizim hakkımız. Ve son 
olarak İsrail’e dönmek mümkün 

mü? Nükleer tesisleri Filistin 
çakıl taşının oluşturduğu sü-

rekli endişeden kendisini 
kurtardı mı? 

(Şarkulevsat, 25 Aralık 
2021)
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HAMAS 34 YIL SONRA    
NEREDE DURUYOR?

Sari ARRABİ 

B irinci Filistin İntifadasıyla bir-
likte direniş formülü içinde do-

ğan HAMAS bugün Filistin ulusal 
hareketine liderlik ediyor. Sadece 
Fetih hareketiyle genel siyasi ko-
nuları paylaşması açısından değil, 
aynı zamanda ve daha da önemlisi 
en büyük direniş fraksiyonu olması 
açısından bu liderliği yürütmekte-
dir. Başka bir ifadeyle bir açıdan bu 
durum HAMAS’ın hem hacim hem 
rol açısından Nakba’dan günümüze 
kadar gelmiş geçmiş Filistin direniş 
ve kurtuluş hareketlerinin mirasçı-
sı olduğu anlamına gelmektedir. Bu 
da HAMAS üzerindeki ahlaki (ma-
nevi) yükü ağırlaştırmaktadır. Ayrı-
ca bu konumun en önemli kaldıracı 
olan direniş rolünü hissetmenin 
yükünü de arttırmaktadır.

Filistinlilerin bulunduğu her yer-
deki Filistinli kitleler “Kudüs’ün 
Kılıcı” savaşında HAMAS liderleri 
için tezahüratlar yaptılar ve kamu-
oyu yoklamaları HAMAS’a üst bir 
konum vermeye başlarken -ki bu 
anketler HAMAS’a sempati duyma-
yan kurumlardan geldi- aynı kitle-
ler uzun yıllar Filistin mücadele-
sinin bel kemiğini oluşturan diğer 
rakip Fetih hareketine mesafe koy-
maktalar. Fetih de paralel şekilde 
direnişçi gücü azalttı ve ciddi ulu-
sal vaatlerden soyutlanmış otoriter 
bir programı benimsedi. 

HAMAS Birinci Filistin İntifadası 
çerçevesinde, kendisini, Filistin 
Kurtuluş Örgütü güçlerinden ayrı 
ve bu güçlerin İntifada’da temsil 
ettiği “ortak ulusal liderliğe” rakip 
bağımsız bir konumda buldu. Şöyle 
ki HAMAS işgal altındaki toprak-
larda yetmişli yılların sonlarından 
itibaren Filistin İslâmî hareketinin 
yükseliş aşamaları boyunca öteki-
leştirme ve direniş faaliyetlerini 

başarısız kılma girişimlerine ma-
ruz kalmıştı. İslâmî hareketin 
maruz kaldığı bu girişimler, aynı 
zamanda FKÖ yönetiminin siyasi 
tercihlerinin bozulmasını önleme-
ye çalışmak ve yetmişli yılların ilk 
yarısından itibaren kanamaya baş-
layan Filistin ulusal projesinin kan 
kaybını sınırlamak için tarihî bir 
gereklilikti. Hâl böyle olsa da HA-
MAS bugün neredeyse direnişçi po-
zisyonunda denge ve rol açısından 
tek başına duruyor. 

HAMAS’a Birinci İntifada’da ortak 
ulusal yönetimden bağımsız tutum 
almayı tercih ettiği için hâlâ eleşti-
riler yöneltiliyor, ancak eleştiriler, 
bu bağımsız tutumun harekete 
FKÖ’nün yürütme kurulunun araç-
ları dışında özgürlüğünü muhafaza 
etme imkânı verdiğini dikkatler-
den kaçırıyor. HAMAS kendi kay-
naklarını düzenledi, yollarını çizdi 
ve kendi seçeneklerini savundu. 

HAMAS’ın kuruluşundan 2006 
yılına kadar, Filistin yönetiminin 
projesinden sapması ve bu dönem 
boyunca kendi programına ve pla-
nına tutunması, kendisine bir ko-
num ve söylem getirdi, 2006 genel 
seçimlerinde büyük kitlelerin des-
teğini sağladı. Seçimleri kazanma-
sına yol açan bu son seçenek -hâlâ 
değerlendirme ve fikir ayrılığı ko-
nusu olmasına rağmen- HAMAS’ın 
önünü kesemedi. Çünkü HAMAS, 
direniş yapısı üzerinden kendi te-
mel vizyonunu muhafaza etmek-
tedir. Ki bugün fazlasıyla sunduğu 
direniş, HAMAS’ın güvenirliğinin 
kanıtı sayılmaktadır, sadece halk 
desteği konumunu yükseltmemek-
te ve aynı zamanda ulusal toplum 
nezdindeki konumunu da güçlen-
dirmekte, çözüm projesinin trajik 

araçları karşısında sağlam bir söy-
lem hâline getirmektedir. 

Bugün HAMAS’ın sahip olduğu 
direniş gücü ve genel siyasi konu-
larda FKÖ yönetimini dışlama nok-
tasındaki göreceli yeteneği, Filistin 
halkı adına konuşma hakkını FKÖ 
yönetimine vermemektedir. Çözüm 
projesini ilerletme noktasında pra-
tik ve gerçekçi tezahürleri olan bir 
söylemi dayatmaktadır, halk kitle-
lerini siyasi söylemin bozulduğu ve 
ulusal hareketin zayıfladığı yıllarda 
seferber etme imkânı sağlamakta-
dır. Gazze şeridindeki direniş ve sa-
vaşlarının Kudüs ve Batı Şeria’daki 
Filistinli kitleleri seferber etmesi 
bu tecrübeyi ispatlamıştır. 

Bugün HAMAS’ın tarihî sorumlulu-
ğu, kurulduğu yıllardakinden veya 
Filistin yönetiminin ilk dönemle-
rinden Aksa İntifadasına kadarki 
süreçte olduğundan daha ağır. Çün-
kü bugün Filistin davasının yaşadı-
ğı trajedi daha şiddetli ve özellikle 
de Gazze’ye yönelik ablukanın sür-
mesi ve Fetih hareketinin tamamen 
Filistin yönetiminin partisi olması 
ile birlikte siyasi manevra yapma 
imkânları sınırlı. HAMAS ve diğer 
Filistin gruplarının direnişi bir fark 
yarattığı için bu tarihî sorumlulu-
ğu muhafaza eden tek projedir.  Bu 
tarihî sorumluluk, siyasi süreçlerin 
daha fazla gözden geçirilmesini, 
enerjileri ve moralleri tüketen bir 
kısır döngü hâlini almış süreçler-
den korunmayı gerektirse de. 

Ulusal ve genel siyasi ufuk birçok 
aktör tarafından kontrol edilmekte-
dir. Hâl böyleyken örgütsel yapı, ça-
lışma araçları, başarı, bütünleşme 
ve maksimum yetkinliğe yatırım, 
direnişin güçlendirilmesi, kardeş-
lik ruhunun ve tüm yönleriyle iç 
adaletin maksimize edilmesi, ade-
mi merkeziyetçiliğin sağlanması, 
serbest tartışma ve özeleştiri plat-
formlarının sağlanması noktasında 
revizyon imkânlarına daha da açık 
olmalıdır. 

(www.arabi21.com, 14 Aralık 2021)

33 umranmran | Ocak 2022 |



G Ü N D E M

MÜLTECİLER OYUNU VE   
SİYASİ ŞANTAJ

Husam KENFANİ 

Ü çüncü dünya ülkelerinde ve 
özellikle de Arap vatanındaki 

vatandaşların sıkıntıları Batılı ül-
kelerin siyasi hesapları görmek için 
kullandıkları bir oyuna dönüştü. 
Belarus ile Polonya sınırında terk 
edilmiş sığınmacıların görüntüsü 
ilk değil ancak bu, mültecilerin 
araç olarak kullanıldığı siyasi şan-
taj oyunundaki son gelişmedir. Zira 
Belarus Devlet Başkanı Alexander 
Lukaşenko göçmenleri ülkesine 
getirdi ve AB’nin geçen yıl yapılan 
Belarus’taki başkanlık seçimlerini 
tanımaması sonrası intikam almak 
için göçmenleri sınıra gönderdi. 

Siyasi şantaj, sınırdaki çoğu göçme-
nin ülkelerine dönmeyi reddetmesi 
ve yıllarca sürmesi endişesi ortasın-
da büyük bir insani krize dönüştü. 
Zira kendi ülkelerindeki savaşlarla 
ve krizlerle karşılaşacaklarına çok 
düşük sıcaklık dereceleri içinde 
çıplak hâlde kalmayı tercih ediyor-
lar. Lukaşenko birçok Arap ülkesin-
de ve özellikle de Irak, Suriye ve 
Yemen’deki vatandaşların yaşadığı 

umutsuzluk hâlini biliyor. Sınırları 
onlara açtı ve turizm örtüsü altında 
Belarus’a gelmelerini kolaylaştırdı. 
Belarus Devlet Başkanı amaçları-
nı gizlemeye çalışmadı. Üçüncü 
dünya ülkelerindeki vatandaşla-
rı Belarus’a gitmeye teşvik eden 
fonlanmış reklamlar bu ülkenin 
Avrupa’ya geçmenin en kolay yol 
olduğuna açıkça işaret ediyordu. 

Lukaşenko’nun bugün yaptığı yeni 
değil. Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan da geçen 
yıl şubat ayında AB’ye baskıda bu-
lunmak için bunu yaptı ve Ankara 
Avrupa’ya geçmeye çalışan mülte-
cileri durdurmayacağını açıkladı. 
O vakit binlerce mülteci sadece 
Türkiye’den değil, birçok başka ül-
keden bugün Belarus’ta yaşanana 
benzer şekilde Türkiye-Yunanistan 
sınırına doğru yönelmiş, 1200 mül-
teci Midilli, Sakız ve Samos adala-
rına ulaşmakta başarılı olurken 
Uluslararası Göç Örgütü ise sınırda 
en az 13 bin kişinin toplandığını 
gözlemledi. 

Mülteciler oyununu Mısır Cum-
hurbaşkanı Abdulfettah Sisi de 
kullandı ama başka bir şekilde. 
AB’ye mültecilerin Libya veya 
Mısır üzerinden Avrupa sahille-
rine yönelmesini engellemek için 
Akdeniz’de jandarmaları olma tek-
lifinde bulundu. Sisi bu temelde sı-
ğınmacıları kendilerini tehdit eden 
tehlikelerden biri olarak gören Av-
rupa ülkelerinin rızasını kazandı. 
Özellikle de Suriye ve Yemen’deki 
savaşlar sonrası mültecilerin yoğun 
akışları sonrası. Bugün ise Taliban 
hareketi Afganistan’da yönetime 
tekrar döndü. Hatta bugün bazı ül-
keler insan hakları kuruluşlarının 
itirazlarına rağmen bazı mültecile-
ri ülkelerine göndermeye çalışmak-
ta tereddüt etmedi. 

Mültecilerin kendileri böyle bir 
siyasi oyununun tarafı oldukları-
nı biliyorlar ancak ellerinde fazla 
seçenek yok. Bu durumu büyük 
ölçüde Güney Kore dizisi The Squid 
Game somutlaştırdı. Şöyle ki oyun-
cular sefil hayatlarına dönmek veya 
oyun içinde ölümle yüzleşmek ve 
başarıp büyük ödülü elde etmek 
arasında seçim yapabilirler. Mül-
teciler açısından bugün bu ödül 
Avrupa’ya ulaşmak ve saygın bir 
yaşama imkânı elde etme girişimi-
dir veya öyle sanıyorlar. Fakat bun-
dan da önce oyun içindeki riskleri 
aşmaları gerekmektedir. Bu riskler 
bugün Belarus ile Polonya arasını 
ayıran sınırdır. Çoğu mülteci so-
ğuktan ve açlıktan öldü. 

Bugün oyunun sonundaki ufuk 
net değil, bugün trajedinin tıpkı 
İngiltere kıyılarına geçmek isteyen 
yüzlerce mülteciyi alan Calais kam-
pında yaşandığı gibi yıllar süreceği 
yönünde uyarılar var. Fakat krizin 
nasıl biteceği konusu bir yanı önce-
ki deneyimler veya bu oyunun geç-
tiği süreçler, sığınmacıların -gerek 
zorla ülkelerine iade edilerek olsun 
gerekse de Avrupa ormanlarında 
sıkışıp kalarak olsun- hep zararda 
olduklarına işaret ediyor. 

El-Arabi El-Cedid, 21 Kasım 2021) 
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TÜRKİYE’NİN AÇILIMI:  
“SIFIR SORUN” TEORİSİNE 
MUZAFFER BİR DÖNÜŞ

Subhi HADİDİ

O rtadoğu’da hâkim rejimlerin 
çoğunluğunun, hayati çıkar-

lar düzleminde kendilerini birleş-
tiren hususların, ayrı düştükleri 
konulardan daha fazla olduğunu 
idrak edebilmeleri -Arap halk ayak-
lanmalarının patlak vermesinden 
sonra- bir on yıl aldı. Bu ülkeler 
birbirlerinden uzaklaşıp nefret et-
meleri sonrası yakınlaşmaya ve iş 
birliği yapmaya başladılar. 

Farklı akımlarına, tutumlarına, 
siyasi ve ideolojik performans dü-
zeylerine karşın Arap muhalefe-
tinin çoğunluğunun durumu bu 
kapsamlı dönüşümden ayrı değil. 
Hatta bu muhalefetin ana olgunun 
ayrılmaz bir parçası olduğunu söy-
lemek doğru olabilir. Bu cümleler 
vakıanın basit bir açıklaması oldu-
ğu kadar üzücü bir özeti. Türkiye, 
İran ve işgal altındaki Filistin’den 
uzak olmayan okyanustan Körfez’e 

geniş bir alan içinde İslâmî veya 
İslâmcı muhalefet ile solcu veya 
sağcı ve ılımlı laik muhalefet şaşır-
tıcı şekilde birbirine yakınlaşıyor. 
Bazen liberal akımlarla bazen de 
teknokratlarla yakınlaşıyorlar.

Irak’tan Yemen ve Libya’ya, 
Suriye’den Lübnan ve işgal altında-
ki Filistin’e, İran’dan Afganistan’a 
sıcak bölgesel dosyaların rejimler 
arasındaki anlaşmazlıkları körük-
leyen aynı dosyalar olmasında şa-
şılacak bir durum yoktur. Bugün 
dost, kardeş ve hatta müttefike dö-
nen dünün düşmanları arasında 
hâli hazırdaki yakınlaşmayı getiren 
dosyalar da aynı. 

Burada istisnai bir durum söz ko-
nusu değil. Çünkü sadece bölgenin 
değil dünya tarihi bu tür dönüşüm-
lerin çeşitli örnekleriyle dolu. Bu 
dönüşümlerin kurbanı olanlar ve 

ağır bedelini ödeyenler, Batı’nın 
yaygın jargonunda real-politik diye 
nitelendirilen ezelî yasa dışında 
kalmış siyaset oyunlarına inan-
maktan hoşlananlardır. Bu siyaset 
oyununun en doğru tanımı ise şu-
dur: Politikaları, ahlaki veya mane-
vi temelde değil çıkarlar etrafında 
değişen bağlamlar temelinde for-
müle etmek. 

Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Türki-
ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a karşı 2016 yılında ger-
çekleştirilen başarısız darbe pla-
nına adı karıştığı suçlamasından 
-Abu Dabi Veliaht Prensi Muham-
med bin Zayid’in geçen Kasım ayı 
sonlarında Ankara’da karşılanması 
ve Türkiye ekonomisinin yatırım 
fonu ile Türkiye Merkez Bankası 
rezervlerine para pompalanması 
arasında- 15 milyar dolarlık bir 
paketle desteklenmesine kadar or-
tada politika darbelerinin açık bir 
modeli var önümüzde. “Realliğin” 
benzeri yok demek doğru olmaz. 
Çünkü muadilleri göz alabildiğince 
uzaktadır. 

Burada eski başbakan ve aynı za-
manda AK Parti Genel Başkanlığını 
üstlenmiş Ahmet Davutoğlu’nun 
“komşularla sıfır sorun” teorisi ha-
tırlanabilir. Bu teori “real-politik” 
ile çelişmeyen şu ilkeden hareket 
etmektedir: Komşu ülkeler arasın-
daki anlaşmazlıkların boyutu ne 
olursa olsun ekonomik bağları güç-
lendirerek ilişkiler iyileştirilebilir. 

Bugün hâli hazırdaki Türkiye 
şartlarında sözün çağrışımları ve 
yeni kurulan Gelecek Partisi’nin 
tercihleri bir yana Davutoğlu’nun 
muhalefette olduğu doğru. Ancak 
Erdoğan’ın BAE’ye ve yakında Mı-
sır ve Suudi Arabistan’a açılması, 
ardından Kremlin’le somut göreceli 
istikrarını kaybetmeden defalarca 
değişen dengeler, Davutoğlu’nun 
komşularla sıfır sorun teorisinin 
muzaffer bir dönüşünden başka bir 
şey değildir. 

(El-Kuds El-Arabi gazetesi, 12 Ara-
lık 2021)

Arap Birliği Teşkilatı
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İNSAN HAKLARININ   
SİYONİST KÖKLERİ

Ayşe EL-BASARİ 

H er yıl 10 Aralık’ta Uluslararası 
İnsan Hakları Günü kutlama-

ları yapılır. Bu tarih Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu’nun 1948’de 
Paris’teki Chailot Sarayı’nda İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’ni 
kabul ettiği gündür. Bu gelişmeden 
bir gün önce kurul “Soykırım Suçu-
nun Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Antlaşması’nı” kabul etmiş, her iki 
gelişmeden yedi ay önce de İsrail 
devleti kurulmuştu. 

İlk anda bu gelişmeler birbiriyle 
bağlantılıymış gibi görülmeyebilir 
ancak üç olayı da birbirine bağla-
yan ip olan Siyonizm, hukuk ve 
diplomatik geçmişi olan isimler 
için itici güç ve temel referanstır. 
Bu isimler aynı hak ve kanunların 
açık ihlali içinde bir yandan insan 
hakları örgütünün kurulması ve 
uluslararası hukuk tersanesinin 
güçlendirilmesi, diğer yandan İsrail 
devletinin kurulmasının arkasında 
duran şahsiyetlerdir. 

En Ünlü Hukukçular Siyonistler

İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi’nin hazırlanmasındaki rolü 
sebebiyle 1968 yılında Nobel Barış 
Ödülü yanı sıra BM İnsan Hakla-
rı ödülü de alan Fransız diplomat 
Rene Cassin Siyonist bir avukat 
ve aktivisttir. 1944’ten 1975’teki 
vefatına kadar uzun bir süre İsrail 
Küresel İttifak’ının başkanı ola-
rak görev yaptı. Bu Fransız-Yahudi 
örgütü, 1860’ta Paris’te kuruldu. 
Cassin Evrensel Beyannamesi’nin 
hazırlanma çalışmalarını yürütür-
ken BM’nin Filistin komisyonunda 
Yahudilere kapsamlı göçe başvur-
maları, Filistin’de “Yahudilerin ulu-
sal vatanının” gelişimine ve tarım 
kolonilerinde Yahudi göçmenlerin 
barındırılması için arazi satın alın-
masına izin verilmesini istiyordu. 
Cassin, Fransız hükûmetini BM 
kurulunda Filistin’in taksimi lehin-
de oy kullanmaya ikna noktasında 

önemli rol oynadı. Kendisi “ulusla-
rarası” yerine “evrensel” insan hak-
ları beyannamesi denmesinde ısrar 
etti. Bu, Yahudi İttifakının evrensel-
liğe atıfta bulunduğu bir nitelendir-
medir. 

Polonyalı Yahudi avukat Raphale 
Lemkin ise, 1945 yılının sonlarında 
Nürnberg Duruşmaları’nda üst dü-
zey Nazi yetkililerine yöneltilen id-
dianame listesi içine konulan “soy-
kırım” terimini bulmasıyla tanınır. 
Lemkin bu kavramı uluslararası bir 
suça ve hatta uluslararası hukukta 
en tehlikeli suça dönüştürmek için 
uluslararası destek toplamakta ve 
BM’nin 9 Aralık 1948’de bu suçu 
önlemeye yönelik sözleşmeyi ka-
bul etmesinde başarılı oldu. Avukat 
Lemkin Polonya Siyonist Hareket 
üyeliği ve Siyonist projeye destek 
çabaları da dâhil Siyonist geçmişini 
gizlemeye çalıştı. 

Lemkin’in sonraları Siyonist örgüt-
lerden uzaklaşma girişimi, muhte-
melen “soykırımı” suç saymak ile 
özünde soykırım inancına dayanan 
Siyonizm’e desteği arasındaki ahla-
ki çelişkiden kaçınmasından kay-
naklanmaktadır. “Halksız toprak ve 
topraksız halk” söylemi bu soykırım 
inancını özetliyor. İsrail’in, mitolo-
jik tarihi bir anlatıya dayanan yeni 
bir toplum kurabilmesi için yerli 
halkını kökünden sökerek, tarihini, 
hafızasını ve kimliğini yok ederek, 
toprağını ele geçirerek Filistin’i soy-
kırımdan geçiren bir söylem bu. 

İnsan Hakları Sisteminin   
Kurucu Babaları

Siyonizm ile insani değerler zıt taraf-
larda dururken bazıları uluslararası 
insan hakları sisteminin kurucu ba-
balarının İsrail’in kurulmasına kat-
kıda bulunmuş Siyonist aktivistler 
olduğunu anlayınca şaşırabilirler. 
Virginia Üniversitesi Yahudi Tarihi 
Profesörü James Loeffler, 2018 yılı 

ortalarında yayınlanan Köklü Küre-
selciler: Yahudiler ve 20’nci Yüzyıl-
da İnsan Hakları adlı kitabında in-
san haklarının Siyonist köklerinin 
hikâyesini anlatıyor. 

Loeffler bu eserde, beş Yahudi şah-
siyete övgüler düzüyor. Bunlar, 
avukatlar Hirsch Lauterpacht, Ja-
cob Robinson ve Peter Benenson, 
diplomat Jacob Blaustein ve Ha-
ham Morris Perslweg. Yazar konuyu 
romantik bir biçimde ele alıyor. Bu 
romantik biçim, insanlığın, Yahudi-
lere yönelik ebedî zulmü tüm insan-
lığa hizmet edecek bir projeye dö-
nüştürmek için canla başla çalışan 
bir grup Siyonist’e borçlu olduğu 
fikrini yaymaya gayret ediyor. Bu 
tezde dikkat çekici husus, sıraladı-
ğı ve beş kişiden her birine atfettiği 
gerçeklerin, tam tersini ispatlama-
sı, Siyonizm ve insan hakları ipleri 
üzerinde nasıl maharetle oynadık-
larını, Yahudilerin standartlarına 
göre geliştirilmiş hukuk ve yasalar 
sistemi çerçevesinde İsrail’in kuru-
luşu için nasıl hevesli olduklarını 
göstermesidir. Sonrasında bu sis-
teme küresellik boyası eklediler. 
Bu küresellik ifadesinden de başta 
Küresel Siyonizm Örgütü, Küresel 
Yahudi Kongresi ve Küresel Yahudi 
İttifakı başta olmak üzere büyük Ya-
hudi örgütleri niteleyen aynı evren-
sellik kastedilmektedir. 

Loeffler, uluslararası deneyimini 
Siyonist hareketi ve İsrail’i destek-
lemek için kullanan Polonyalı avu-
kat Lauterpacht’a geniş yer ayırıyor. 
Kendisi “insanlık karşıtı suçları” 
Nürnberg davalarına girdirmek 
gibi kilit rolüyle nam yaptı. Kasım 
1947’deki bölünme kararı öncesi 
BM Genel Kurulu’nun yetkileriyle 
ilgili Yahudi Ajansına verdiği hukuk 
danışmanlığını gizli tutmaya çalıştı. 
İkircikli tutumu ve çelişkisi İsrail’in 
Bağımsızlık Bildirgesi’nin yanı sıra 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
taslağının hazırlanması aşamaları-
na katılımında göze çarpmaktadır. 
1945 yılında temel insan haklarını 
koruyan bir antlaşma çağrısında 
bulunan Uluslararası İnsan Hakla-
rı Bildirgesi adlı kitabı yayımlandı 
ve kendisi İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi taslağının kurucusu ka-
bul edilirken İsrail’e Filistinlilerin 
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temel haklarını nasıl çiğneyebilece-
ği yönünde öğütlerde bulunuyordu. 

İkinci avukat Siyonizm ve insan 
haklarının iki yüzünü oynaya-
cağı Litvanyalı diplomat Jacob 
Robinson’dur. Robinson Litvanya’yı 
ABD’ye gitmek üzere 1940’ta terk 
etti. Dünya Yahudi Kongresinin 
araştırma kanadı Yahudi İşleri 
Enstitüsü’nü kurdu. Araştırmala-
rında Holokoust, tazminatlar, Nazi 
suçlularının yargılanmasının huku-
ki temeli, uluslararası ve sınır ötesi 
Yahudi halkının haklarını savunma 
aracı olarak insan hakları kavramı-
nın güçlendirilmesi üzerine yoğun-
laştı. 

Loeffler’in, Siyonistliğinin insan-
lığı nedeniyle övdüğü üçüncü 
kurucu isim İngiliz avukat Peter 
Benenson’dur. Britanya’da insan 
hakları ve Siyonist Sol’un önde ge-
len isimlerinden biridir. Çocuklu-
ğunu Kudüs ile Londra arasında, Si-
yonist camia içinde zengin ve etkin 
bir ortamda geçirdi. Annesi Ulusla-
rarası Siyonist Kadınları Örgütü’nü 
kurmasıyla bilinir. Benenson genç-
liğinde Siyonizm’e destek verdi ve 
1938’de İngiltere’de Alman Yahudi 
sığınmacıların korunması örgütü-
nü kurdu ve dünyadaki düşünce 
suçlularına destek için 1961’de Af 
Örgütü’nü kurdu. İsrailli yetkililerle 
iyi ilişkilere sahipti ve bu ilişkiler 
Af Örgütü’nün İsrail topraklarında 
şubesinin açılmasına imkân tanıdı. 

Haklardan yararlanmak güçlü ol-
mayı gerektirdiğinden dördüncü 
kurucu Amerikalı Jacob Blaustein, 
petrol serveti ve Washington’daki 
karar organlarına yakınlığı sebebiy-
le insan haklarını diplomatik faali-
yetlerinin kapısı olarak kullanma 
imkânı verdi. Blaustein 1945’teki 
San Francisco Konferansında ABD 
yetkililerini BM sözleşmesine in-
san haklarını girdirmeye ikna eden 
savunma argümanlarıyla tanınır. 
Diğer insan hakları sisteminin ku-
rucuları gibi her şeyden önce Ame-
rikan Yahudi Komitesi başkanlığı 
üzerinden Yahudi haklarının güç-
lendirilmesi noktasında etkindi. 
Filistin’in taksimi projesi komisyo-
nunun desteklenmesi Washington 
üzerindeki baskıda önemli bir et-
ken oluşturdu. 

Loeffer’e göre beşinci kurucu 
“Siyonizm’in kahramanı” lakaplı 
ünlü dostu, Dünya Yahudi Kong-
resi kurucuları içinde en önemli-
lerinden biri olan Haham Morrise 
Perlsweg’dir. Bu kongre Yahudi 
insan hakları örgütleri içinde ilk-
lerden biridir ve Washington’daki 
en güçlü lobicilerdendir. Perlsweg 
önce Milletler Cemiyetinde ve 
daha sonra BM salonlarında Doğu 
Avrupa’da ve İngiliz mandası al-
tındaki Filistin’de Yahudi hakla-
rını savundu. BM’ye bağlı insan 
hakları komisyonu içinde Yahudi 
Kongresi’ni temsil ederek kulisler 
arasında çok çalıştı ve Talmud’un 
öğretilerine ve evrenselliğine atfet-
tiği bir insan hakkı olarak Yahudile-
rin ulusal vatanı talebini teşvik etti. 
Uluslararası Af Örgütü bu hahamın 
onayı sonrası kuruldu. Perlsweg 
avukat Jacob Robinson ile çok sıkı 
çalıştı ve beraber Dünya Yahudi 
Kongresi’ni kurdular. 

Siyonist hukukçuların insan hakla-
rı sisteminin ve uluslararası hukuk 
tersanesinin gelişiminde somut 
rol oynadıkları doğru ancak peki 
evrensel hakların seçici şekilde uy-
gulanmasının faydası nedir? Zira 
uluslararası hukuku güçlü devletler 
çiğnerken sadece zayıf ve yenilmiş 
devletler bu hukuka uymaktalar. 
Cevap Lauterpacht’tan geliyor ve 
Haydarabad Emirliği ve İsrail’e 
yönelik çifte standart tutumunda 
açıkça görülüyor. Temmuz 1948’de 
kendisi Cambridge Üniversitesi’nde 
Uluslararası Hukuk Fakültesi de-
kanlığı görevini üstlendi ve kendi-
sine Haydarabad Emirliği’nin Bri-
tanya işgalinden önce yüzyıllarca 
bağımsız yaşadığını, sonrasında 
Britanya’nın çekildiğini, Hint ordu-
larının kuşatması altında bıraktığı-
nı ancak Emirliğin Hindistan’a veya 
Pakistan’a ilhaka karşı çıktığını ifa-
de eden bir tavsiye talebi almıştı. 
Emirliğin bağımsızlığını tanıyan bir 
karar çıkarılması için Uluslararası 
Adalet Divanı’na veya BM Güvenlik 
Konseyi’ne başvurulması konusun-
daki tavsiyesi isteniyordu.  

Emirliğin avukatı Lauterpacht, 
Haydarabad’ın bağımsızlığını elde 
etme şansının çok zayıf olduğu şek-
linde cevap veriyor ve Emirliğin yet-
kililerine, Hindistan’ı topraklarını 

işgal etmemesi için uyaran bir ihti-
yati tedbir kararı çıkarılması tavsi-
yesinde bulunuyor ve uluslararası 
kamuoyunda Emirliğin tutumunu 
savunuyordu.

Suriye’nin İsrail’in bağımsızlık 
ilanının hukuki temelini temyiz 
etmek için ceza mahkemesine baş-
vurma girişimi konusunda kendi-
sine yazan İsrail’e ise Lauterpacht 
Haydarabad’a yaptığı öğüdün tam 
tersi bir öğütte -yani mümkün ol-
duğunca uluslararası adalet mah-
kemesinden uzak durması- bu-
lunuyordu. Suriye’nin amacının 
bölünme kararını geçersiz kılmak 
için BM Genel Kurulunun yasal yet-
kilerine meydan okumak olduğunu 
açıklıyordu. Adalet Mahkemesinde 
sonraları yargıç olarak çalışacak 
olan avukat İsrail’in mahkemeye 
başvurmasının mahkemenin otori-
tesine, BM’nin saygınlığına ve İsrail 
Devleti’nin çıkarına zarar vereceği-
ni ilave ediyordu. O vakitten itiba-
ren İsrail Lauterpacht’ın öğüdüne 
harfiyen uydu, uluslararası hiçbir 
mahkemeye gitmedi ve kendi çı-
karlarına hizmet etmedikçe ulusla-
rarası hukuku tanımadı, BM’ye sırt 
çevirdi. O zamandan beri, istediği 
kişilere misilleme yapıyor, intikam 
alıyor, dilediği zaman komşu ülke-
leri bombalıyor. Hatta bu ülkeler 
kendi toprakları üzerindeki ege-
menliklerini kaybettiler. Haydara-
bad ise kendi davasını bağımsızlık 
için BM’ye sundu, faydasız şekilde 
desteğini istedi ancak Hint güçleri-
ne teslim olmaya zorlandı. 

İnsan hakları ve uluslararası huku-
kun Siyonist kökenleri konusun-
daki en ironik husus, Lemkin’in 
soykırım suçu tanımının, İsra-
il hükûmetinin ve öncesinde 
Siyonist’e terörist örgüt ve çeteleri-
nin Filistin halkını oluşturan farklı 
etnik ve dini grupların tamamen 
veya kısmen yok edilmesi amacıyla 
işledikleri suçlarıyla bire bir örtüş-
mesi. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 15 Ara-
lık 2021)

Arap dünyası medyasından derleye-
rek ORTADOĞU’dan sayfasını hazır-
layan ve tercüme eden Halil Çelik.
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T eknik ve teknolojiyle insan ilişkileri, gündelik 
hayat ve gerçeklik arasında çetrefilli bir ilişki 

vardır. Teknikle toplumsal yaklaşım, anlayış ve 
bağlam arasındaki ilişki kimi açılardan yumurtay-
la tavuk tartışmasına benzemektedir. Totalde tek-
nik, insanların iş ve işlemleri kolaylaştırmak için 
ürettiği nesneler bütünüdür. Oysa insan ürünü 
olan teknik, yapılan ve yapan boyutlarından daha 
derin sorunlara işaret etmektedir. 

Teknikle insan arasındaki ilişkinin bu boyutunun 
genellikle iki temel tartışma biçimine evirildiği 
söylenebilir. Birinci yaklaşım tekniğin insan 
ilişkilerini ve gündelik hayatın genel bağlamını 
dramatik bir şekilde etkilediğini, değiştirip dö-
nüştürdüğünü düşünen ve insanın edilgenliğine 
vurgu yapan determinist yaklaşımdır. İkincisi ise 
toplumun ve sosyo-kültürel yapının etkisini göz 
ardı etmeyen tekniğin sosyal inşası yaklaşımıdır. 
Determinist yaklaşımın genelde 
Marxcı bir çerçeveye sahip olduğu 
söylenebilir. Marx’ın önce tek-
nik gelişir, sonra üretim biçimi 
değişir ve nihayetinde insan 
ilişkileri dönüşür şeklinde özet-
lenebilecek yaklaşımının bir 
yansıması olan bu çerçeveye 
göre icat edilen her teknik 
bir şekilde insan ilişkilerinin 
dönüşümüyle sonuçlanır. 
Örneğin basit gibi duran 
çatal, bıçak ve tabak pekâlâ 
bireyselliğin bir işaretidir. 
Elektrik gece hayatı kavra-
mının ortaya çıkmasının 
önemli bir nedenidir. 
Topyekûn olarak sanayi, 
ev merkezli çalışma 
biçiminden fabrika ve 
iş yeri merkezli çalışma 
biçimine dönüşün 
sebebidir.

Determinist çerçeve tekniğin sadece ortaya çıktığı 
toplumun değil, diğer toplumları da benzer şekil-
de etkilediği kabulüyle ilgilidir. Teknik evrensel 
bir değişim nedenidir ve kültür üstüdür. Burada 
söz konusu edilebilecek husus tekniğin meydana 
getirdiği değişimin kapsamı, boyutları ve geliş-
kinliğidir. Buna göre kültürel ortamdan bağımsız 
olarak matbaa Avrupa’da nasıl bir döşüm mey-
dana getirdiyse Avrupa dışı toplumları da aynı 
şekilde etkilemiş/etkilemektedir. Bu açıdan başta 
matbaa olmak üzere yeni buluşların nasıl bir sos-
yal dönüşüme yol açacağı konusu tedirginlik ya-
ratmıştır. Bu tedirginlik hem tekniği icat eden hem 
de transfer eden toplumlarda meydana gelmiştir. 
Papa 6. Alexander’in belli bir dönemde Osmanlı’da 
tartışılmış olan matbaaya karşı tavır alması bu 
konuda öğreticidir. Özelde matbaayla ilgili çekin-
ce bilginin çoğalması dolayısıyla belli tekellerin, 
kurulu düzenlerin, var olan kabullerin sarsılacağı 
korkusuyla ilgilidir. Kimi düşünürler bu durumu 

“yaratıcı yıkım” kavramıyla açıklamaktadır. 

TELEVİZYON ÜZERİNE
 MEHMET FURKAN ÖREN 
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Buna göre ortaya çıkan her teknik buluş ve yeni 
çerçeve var olan konsensüsü yıkarken, aynı za-
manda iktisadi yaratıcılık ve yeni çerçeveler de 
oluşturur.1 

Determinist yaklaşıma karşılık insanların teknik 
karşısında edilgen olmadığını, sosyal bağlamın, 
kültürün ve şartların da tekniğe belli oranda etki 
ettiğini düşünen sosyal inşacı yaklaşım sosyo-kül-
türel yapının rolüne de işaret etmektedir. Sosyal 
inşa yaklaşımı tekniğin kültür ve değere işaret 
eden yönüne de alan açmaktadır. Diğer bir ifadey-
le herhangi bir kültürel yapının içerisinde ortaya 
çıkan bir tekniğin içinden çıktığı toplumun yaşam 
biçimiyle ilgili doneler taşıyabildiğini ifade etmek-
tedir. Buradaki temel problem herhangi bir sosyal 
bağlam içerisinde üretilen bir teknik buluşun fark-
lı bir kültürel bağlama transfer edilmesi hâlinde 
ortaya çıkacak durumdur. Sosyal inşası tartışma-
ları tekniğin geliştiği, teknolojinin ilerlediği, en-
düstri devimlerinin yapıldığı bir sosyal bağlamda 
anlamlıdır. Oysa hemen hemen tüm teknik nes-
neleri transfer eden, ithal eden bir sosyal bağlam 
için sosyal inşadan çok determinist yaklaşım ge-
çerlidir. Burada altı çizilmesi gereken husus hem 
sosyal inşa kuramının hem de determinist yaklaşı-
mın tekniğin toplum üzerindeki etkisi konusunda 
hemfikir olduğudur. Diğer bir ifadeyle teknolojik 
gelişmeler üzerinde oluşan literatür bu buluşların 
şu ya da bu şekilde toplumsal dönüşümler meyda-
na getirdiği konusunda hem fikir gibidir. Burada 
farklı olan husus tekniğin meydana getirdiği deği-
şimin boyutları ve niteliğidir. 

Bunun örneklerini Türk toplumunda bulmak 
mümkündür. Birkaç yüzyıldır gündelik hayatta, 
iş ve işlemlerinde, eğlence ve kültür sektöründe 
kullanılan çoğu tekniği Batı’dan ithal eden Os-
manlı bakiyesi toplumların ve özelde Türk sosyal 
yapısının değişim ve dönüşümünde tekniğin etkisi 
yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla Osmanlı 
İmparatorluğu’nun öncelikli olarak askerî alanda 
başlattığı teknolojik ve modernizasyon sürecinde 
tekniğe yönelik çekinceleri olan aydınlar gericilik, 
çağdaşlığa karşıtlık, bağlamına oturtulsa da geli-
nen bu süreçte tekniğin değer yargısı oluşturduğu, 
hakikatler dayattığı, sosyolojiyi biçimlendirdiği 
ve hatta insanlara format atabildiği konusunda 
belli bir uzlaşma vardır. Bu çekinceleri güçlü bir 
şekilde entelektüel çevrelerin gündemine getiren-
ler teknoloji devriminin başladığı topraklar olan 
Avrupa’da yaşamaktadırlar.

1 Daron Acemoğlu & James A. Robinson, Ulusların Düşüşü: Güç, 
Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, Doğan Kitap, İstanbul, 2013, 
49-80.

SIRA DIŞI BİR TEKNİK

Kurulu düzeni, var olan bilgi paradigmaları ve 
kendi mecrasında işleyen gündelik hayatı etkile-
yen tekniklerin kendine özgü özellikleri ve etki 
sahası vardır. Hakikat ve “gerçekler” bu araç ve 
tekniklere göre şekillenirler. Neil Postman’ın ifa-
desiyle “Bir kültür sözlü iletişimden yazıya, basılı 
yayından televizyon yayınlarına kaydıkça, haki-
katle ilgili fikirler de değişir.”2 Neticede gerçeklik 
insanların çeşitli teknikler aracılığıyla birbirlerine 
yaptıkları etkinin bir ürünüdür. Televizyon bu 
tekniklerin içerisinde istisnai bir yere sahiptir. Et-
kileme, değiştirme ve dönüştürme gücü yanı sıra 
televizyon, belli bir sermaye ve lükse işaret eder. 
Jean Baudrillard’a göre bizler “hayatın televizyon 
içinde ve televizyonun hayat içinde kaybolduğu” 
bir çağda yaşıyoruz.3 Burada temel vurgu televiz-
yonun gerçekliği belirsiz hâle getirmesi, sanal ile 
reelin birbirine karışmasıdır. Ona göre televizyon 
“bir okuma sisteminin göstergeler sistemi hâline 
gelmiş bir dünya üstündeki mutlak-gücünün ideo-
lojisine aracılık” eder ve kullandığı imgelerle ora-
da yer almayan bir dünyanın üst dili olmayı ister.4

Kitlelerin edilgenliğiyle, televizyonun etkinliği 
arasında ters orantı vardır. Televizyon etkin olduk-
ça kitleler edilgenleşir. Televizyon, binlerce bireyi 
karşısında oturtur, söylediklerini dinletir ve söy-
lenenlerin referans alınmasını sağlar. Onun vası-
tasıyla belli ikonlar, kanonlar, imajlar, simgeler ve 
semboller oluşturulur, moda hâline getirilir ve pek 
çok söylem onun kanalıyla “gerçeklik” değeri kaza-
nır. Gündelik rutinin içerisinde hangi şablonların 
popülerleşeceğine, hangi söylemlerin, tutulur/
kabul edilir hâle geleceğine o karar verir. Hayatın 
tadı, anlamı, onunla değer kazanır. Televizyonun 
olmazsa olmazı reklamlarda kullanılan “hayatın 
tadı”, “hayatınıza değer katar”, “yaşamanıza anlam 
katar”, “o varsa her şey vardır”, “...ile bağlan haya-
ta”, “hayat budur” gibi ifadeler bu tekniğin bireyle-
rin hayatla nasıl bir konseptin içerisinde bağ kura-
cağıyla ilgili direktiflerinin bir yansımasıdır. 

Televizyon bir gerçeklik merkezi, hakikat kaynağı, 
bilgi yapıcısı ve değer üreticisidir. Bu değer ve bil-
gileri piyasanın şartları doğrultusunda şekillenir-
ler. Bu yönüyle televizyon bireyselliğin farklı bir 
form ve biçimde yok edilişi ve türdeşleştiricisidir. 
Burada çeşitli programlar vasıtasıyla zihinler bas-
kılanmakta, manipüle edilmekte ve yeni bir forma 
sokularak reel piyasanın beklentileri doğrultu-
sunda işlevsel kılınmaktadır. İster dinî olsun ister 
kültürel ya da başka bir biçimde televizyondaki 

2 Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence, çev. Osman Akınhay, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014, 34.

3 Akt. Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, çev. Ümit Tatılcan - 
Gülhan Demiriz, Sentez Yayınları, Bursa, 2007, 471.

4 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, çev. Nilgül Tutal-Ferda Keskin, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2018, 142.
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imajlar, semboller, görseller ve tipolojiler moda 
bağlamında üretilir. Baudrillard’cı bir yaklaşımla 
“Doğru belgeye, ‘… ile naklen yayına ne kadar 
yaklaşılır, gerçek ne denli parlaklık, çekicilikle vb. 
kovalanırsa, tekniğin mükemmelleşmesiyle bağ-
lantılı olarak, gerçekte dünyadan kopma o denli 
derinleşir. Televizyon ya da radyonun ‘hakikati’ 
kendini o denli dayatır.”5 Burada yaşam televizyon-
dur, televizyon da yaşamdır. Öyle ki artık “Yaşamla 
televizyon biribirinden ayrılması imkânsız bir 
solüsyona benzemektedir.”6“Televizyon bizi izle-
mekte, bizi kendimize yabancılaştırmakta, güdüle-
mekte ve bilgilendirmektedir.”7 

Tarihte yaşamış ve bitmiş olaylar bile televizyo-
nun cenderesinde geçer, yeni bir gerçekliğe bü-
rünür. Tarih kahramanlarına roller biçilir, artist 
karakterlerle temsil edilir. Hamza, ya da Ömer 
Muhtar denilince akıllara Anthony Quinn gelir. 
Baudrillard’ın yaklaşımıyla “Televizyon her türlü 
tarihsel olaya son verebilen gerçek çözümdür. Te-
levizyonda Yahudiler gaz odaları ya da fırınlardan 
geçirilerek değil ses ve imge şeritlerinden geçirile-
rek yok edilmektedir.”8 Burada tarih yeniden kur-
gulanır, biçimlenir belli sembol ve görsellerle res-
tore edilerek kitlelere sunulur. Muhteşem Yüzyıl 
dizisi öncesindeki Kanuni ile bu dizi sorasındaki 
Kanuni birbirinden farklıdır. Tarihsel bir gerçeklik 
olarak Sultan Süleyman televizyona konu edilmiş, 
konu edilen bu gerçeklik farklı bir gerçekliğe evi-
rilmiştir. Reeldeki Kanuni imajı, görseli, heybeti, 
duruşu ve bakışıyla Halit Ergenç’e dönmüştür. Bu 
başarı televizyonun kostümlerle, imajlarla, görsel-
lerle birlikte bu tarihî realiteyi iyi bir şekilde simü-
le etmesiyle mümkündür.

Yanı sıra televizyon mahremiyetin kamusallaşma-
sını ifade eder. Fransız sosyolog Alain Ehrenberg, 
modern bireyin son kültür devrimini “1980’lerin 
bir sonbahar akşamında Vivienne adında bir 
kadının popüler bir televizyon programında yani 
milyonlarca izleyicinin önünde”, kocası Michel’e 
arasındaki mahrem konuları ifşa etmesiyle baş-
latır.9 Vivienne’in açıklamasını bu denli devrimci 
kılan, mahremiyetin kamusallaşması, öte yandan 
kamusal alanın mahrem bir konunun açıklanması 
için işler kılınmasıdır. Televizyon öncesinde çok 
sınırlı bir alanda ve belli kişilerle paylaşılan sırlar, 
televizyonla birlikte kamusal bir çerçeveye bürün-
müştür. Bir kadının milyonlarca izleyicisi olan bir 
televizyonda ailevi sırları konuşması bu açıdan 
devrimdir. 

5 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, 141.
6 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, 

Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2011, 56.
7 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, 57-58.
8 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, 79-80.
9 Zygmunt Bauman, Akışkan Modernite: Dünyadan 44 Mektup, çev. 

Pelin Siral, Habitus Yayınları, İstanbul, 2011, 31.

PEKİ, ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?

Farklı bir sosyal bağlamın içerisinde üretilen 
teknik buluşların, yabancısı olduğu toplumlara 
transfer edilmesi trajikomik sahnelere neden olur. 
Teknik icatların yabancısı olduğu sosyolojiyle bu-
luşmasının ilk evrelerinde enteresan sahnelere ne-
den olması bir boyutuyla doğaldır. Ankara’ya bağlı 
Hasanoğlan köyünü merkeze alarak tren yolu, 
traktör ve köy enstitüsünün kırsal yapı üzerindeki 
etkisini inceleyen İbrahim Yasa ilk defa treni gören 
bazı köylülerin düdükten korkarak dağlara kaçtığı-
nı ve bu tekniği yadırgadığını vurgulamaktadır.10 

Televizyonun bu topraklarla buluşma sürecinde 
çeşitli hadiseler, enteresan görüntüler ve değişik 
yaklaşım biçimleri meydana gelmiştir. Televiz-
yonun Anadolu topraklarına getiriliş süreci ve 
toplumun bu tekniğe yönelik tepkilerini işleyen 
Vizontele filmi Türk toplumunun televizyonla 
ilişkisinin bir özeti niteliğindedir. Bu özetin temel 
esprisi filmde geçen “Peki Zeki Müren de bizi gö-
recek mi?” repliğidir. Televizyonun ilk defa girdiği 
köy, mahalle ve beldelerde ilginç sahnelere neden 
olduğu/olabildiği kuşkusuzdur. Bunların başında 
geleni televizyon karşısına geçen kadınların dik-
katli giyinmeleri, televizyondakilerin izleyenleri 
gördükleriyle ilgili düşüncelerdir. Bu çerçeveyi 
toplumsal bünyenin, kültürel yapının, yaşam biçi-
minin bir tekniği yadırgaması şeklinde kodlamak 
mümkündür. Toplum bu tekniği yadsıyor, garip-
siyor ve onun yabancısı olduğunu trajikomik dav-
ranışlarla gösteriyor. Televizyon ilk defa toplumla 
buluşuyor, toplum onu anlamaya çalışıyor kendini 
ona adapte etme gayretine giriyor. Başka bir boyu-
tuyla televizyon toplumu afallatıyor, sarsıyor ve 
kendi reel şartlarına hazırlamaya çalışıyor. 

Her biri bir teknik olan tren, traktör gibi araçlar-
dan farklı olarak televizyon, insanın kendisinin, 
yaşam biçiminin, kültürel kodlarının ve aşina 
olduğu durumların sığdırıldığı bir kutudur. Bu 
“pandora” kutusunda hayata dair her şey vardır. 
Bu çerçeve, gündelik hayattaki yaşantıyla, televiz-
yonun birbirinden ayrılmasını güçleştirmektedir. 
O, hayattaki doneleri çeşitli roller, semboller çerçe-
vesinde insanlara sunmakta, insanlar onunla bağ 
kurmakta, ona göre gülüp eğlenmekte, kızmakta 
ve kederlenmektedir. Bütün bir dünyayı evin içine 
sığdıran bu kutunun evdekileri sarsması, onlarda 
şaşkınlık yaratması ve trajikomik sahneler oluş-
turması, bu durum dikkate alındığında anlamlı 
hâle gelir. Gerçekliği simüle etme başarısı ve canlı-
lığıyla evin içindekilerini donuklaştıran bu dünya 
en az reel dünya kadar “gerçektir.” Televizyondaki 
Zeki Müren’in izleyeni görebildiğine yönelik 
düşünce bu aletin hayatı bir gerçeklik olarak ba-
şarılı bir şekilde sunması, kendisini gerçekliğin 

10 İbrahim Yasa, Hasanoğlan Köyü’nün İctima-i İktisadi Yapısı, Doğuş 
Ktd Matbası, Ankara, 1956, 39.
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bir parçası şeklinde konumlandırmasıyla ilgilidir. 
Orada görüntüsüyle, faaliyetleriyle insanlar ve 
insanlar tarafından üretilen imajlar vardır. Bu 
realite televizyonda sunulan imajlarla gündelik 
gerçekliğin ayırt edilmesini zorlaştırmakta, bir 
adım sonrasında gerçekliğin bulanıklaşması ve or-
tadan kaybolmasına neden olabilmekte toplumun 
kendi gerçekliğiyle televizyondaki gerçekliği ayırt 
edemez duruma düşürmektedir.

Televizyonda simüle edilen yaşamla, yaratılan ka-
rakterler ve roller, gerçek hayattaki yaşam, karak-
ter ve roller birbirinin ruh ikizi gibidir. Televizyon 
bunun bir yansıtıcısı değil, bizzat kendisidir. Bu 
gerçeğe Yeşilçam’ın efsanevi “kötüsü” Erol Taş’un 
verdiği şu demeç iyi bir örnektir: “Evet filmin 
dışında bu gerçek sahne değil, kötü adam oynadı-
ğım için vatandaş diyor ki ‘Ya diyor sen niye kötü 
adamsın!’ arkadaş diyorsun bu sanat, rol diyorsun. 
Hayır diyor sen gaddar adamsın, kötü adamsın, 
senin canını alacağım diyor.” 11Demecin devamın-
da gündelik hayatta pek çok kere kötü karakteri 
canlandırdığı için dayak yediğini ifade eden Taş, 
vatandaşların rollerle gerçekleri birbirinden ayırt 
etmemelerine şaşırmaktadır. Oysa bir aşamadan 
sonra kitleler için reeldeki Erol Taş değil, televiz-
yondaki Erol Taş geçerlidir. Televizyon istese onun 
dublörünü yapabilir, yeni bir imaj çizebilir, onu 
yeni bir gerçekliğin içine sokabilir. 

BAŞKÖŞEYE KONULAN MİKROFON

Anadolu’da evlere konulan her nesnenin, tekni-
ğin, aracın bir anlamı vardır. Eşyanın değeri onun 
evdeki konumlanışıyla da ilgilidir. Evin nadide 
yeri başköşedir. Başköşe ağır misafirlerin, kıymetli 
eşyaların, değerli görsellerin konulduğu yerdir. İlk 
etaplarda “sersemletici” etkiler yapsa da televizyo-
na biçilen rol başköşedir. İtina ile korunan ve güzel 
durması için kendisine özgü danteller örülen tele-
vizyon, envaiçeşit nesnenin bulunduğu bu evlerde 
ayrıcalıklı bir yere sahip olur. 

Başköşelerde ağırlanan televizyon bir sır perdesi 
olabilecek evlerin kamusallaşmasından önemli bir 
yere sahiptir. Burada evler kamusal alana, kamusal 
alan evlere açılmıştır. Bu müstesna konuk, evlere 
farklı bakış açılarının, kültürel değerlerin, yaşam 
şeklinin transfer edilmesinde önemli rol almıştır. 
Bauman televizyonlaşma sürecini, günah çıkarma 
odalarına mikrofonların girmesi olarak tanımlar. 
Buna göre önceki süreçlerde Katolik birisi sadece 
papazın duyabileceği, gizliliğin esas olduğu bir 
odada sırlarını ifşa eder ve günah çıkarırdı. Oysa 
televizyon bu sürecin herkesleşmesini ifade etmek-
tedir. Bu açıdan televizyon evlerin başköşelerine 
konulan mikrofondur. Bu teknik, ailevi meseleleri 

11 https://www.youtube.com/watch?v=7o34H_Q68h4 (Erişim, 
10.12.2021)

ifşa etmekte, eşler arasındaki ilişkileri kitleselleş-
tirmekte, mahrem konuları kitlelere açmaktadır. 

Televizyonun 1960’lı yıllarda Anadolu topraklarıy-
la ilk buluşması evresinde evlerde kumanda savaş-
ları yapılmamaktadır. Menü çeşitsizdir. Kanal sayı-
sı bellidir ve bu kanallar da devletin tekelindedir. 
Özelde devletin bu tekeli kendi elinde bulundur-
ması kendi ideolojik perspektifleri için işlevseldir 
de. Hangi filmlerin, dizilerin gösterileceği, ne tür 
reklamların oynanacağı belli bir tekelin elindedir. 
Televizyon bu dönemlerde belli sesleri kitlelere 
iletecek merkezi bir mikrofondur. Bu mikrofonun 
sembolik göstergesi 12 Eylül 1980 Darbesi’dir. 
Bu dönemin darbecileri televizyon kanalını ele 
geçirmek ve buradan kitlelere duyuru yapmak da 
zorlanmamıştır. Oysa 1980’li yıllardan sonra özel 
kanalların önünün açılması televizyonun hızlı ya-
yılmasına kaynaklık etmekle kalmaz, aynı zaman-
da çeşitli parasal sektörlerin, beğeni yargılarının 
toplumsallaşmasına da kaynaklık edecektir. 

1990’lı yıllarla birlikte çeşitlenen kanallardan 
dindar muhafazakâr kesimler de nasiplenecektir. 
Televizyonu “şeytan icadı” gören muhafazakâr 
dindar bir damar olsa da onu din ve değerleri 
yaygınlaştırma, “müspet” yayın yapma, toplumun 
hassasiyetlerine duyarlı olma gibi işlevsel kılma 
çabaları da ortaya çıkacak ve mütedeyyin yönle-
riyle öne çıkan televizyon kanalları boy verecektir. 
Buradaki temel motivasyon televizyonun din ve 
dinî değerlerin aktarılması için işler kılınması 
olarak belirmekteydi. Oysa çok geçmeden bu 
kanallar da çeşitli firmaların reklamları, tesettür 
defileleri ve tüketim kodlarıyla bezendi, televizyon 
dinin kendisine hizmet etmedi, dini de kendi rey-
ting ajandası için işler kıldı. Hazretli filmler, dinî 
diziler dinin kendisini veri alan bir çerçevenin 
içerisinde değil, daha çok kitlelere ulaşmak, farklı 
toplumsal kesimlere hitap etmek için televizyon 
tarafından işlevselleştirildi. Bu süreç, yadırganan 
televizyona aşinalığın, onu kabullenişin, onun 
dünyasına girmenin bir ara formülü oldu. 

Neticede televizyona, belli bir kültürün, düşün-
cenin, gündelik hayatın aktarıcısı muamelesi 
yapılmayacağının bir göstergesi olan bu süreç, 
bilakis televizyonun kültür oluşturan, düşünce 
şekillendiren ve hatta bir adım ötesi ayrı bir kültür 
ve düşünce olan, belli yaklaşımları kendi düşünce 
potasında eriten bir teknik olduğunu gösterdi/
kanıtladı. Daha çok dinî hassasiyetlerle yola çıkan, 
din ve değerleri yayma amacı için televizyonu 
işler kılmaya çalışan müspet televizyon kanalları 
televizyona salt bir teknik muamelesi yapılma-
yacağının, onun edilgen bir nesne olmadığının, 
dönüştürebildiğinin bir karinesi hâline geldi. Bu 
kanalların güncel durumu bu kutunun gücüyle 
ilgili öğretici doneler sunmakta televizyonun yalı-
tılmış bir teknik olmadığını göstermektedir. 
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K avramın doğuşu, düşünmenin doğuşudur. 
Zira konuşmak için kelimelere duyulan ihti-

yaca benzer bir ihtiyaç, düşünmek için kavrama 
olan ihtiyaçta kendini gösterir. İnsan, muhatap 
olduğu her durumu bir kavramla sembolleştirerek 
düşüncesini sistematik hâle getirir. Tanımlaya-
madığı alana düşen insanın gördüğü her maddeyi 
zihninde bir yere oturtmak için onu belli bir soyut 
sese büründürmesi gerekir. Bir maddenin görü-
nümü, yalnızca o fotoğraf hâliyle insan zihninde 
varlığını koruyamaz. İnsan zihni, ona uydurduğu 
seslerle fotoğrafını eşleştirerek kaydını tutar. Bu 
yönüyle, her kavram oluşturma çabası, zihinde 
yeni bir alan açma girişimi olarak da algılanabilir. 
İnsanın düşünmediği ya da sınırlı düşündüğü 
alanlarla ilgili yeni adlandırmalar yapmasını yeni 
fikirler ortaya atması takip eder. 

Düşünme alanındaki iddia da kavram üretimiyle 
belirginleşir. Bir meseleyi etraflıca ele almak he-
deflendiğinde, çoğu zaman bir kavram etrafında 
dönüp durma şeklinde bir tıkanıklık zuhur eder. 
Zihin daha uzak alanlara seyahat edip keşfedil-
memiş sahalar bulmak ister. Ancak bunu eldeki 
kavram imkân verdiği ölçüde gerçekleştirebilir. 
İnsanın gördüğünü kavraması, kavramsallaştırma 
şeklinde kendini gösterir. Kavramsallaştırılan her 
durum tanımlanabilir hâle getirilmiştir. Dolayısıy-
la kavramı üreten, o şeyi zihin alanında belirleme 
imkânına kavuşmuştur. Zihinsel alandaki bu etki 
gücü bir biçimde hayata da yansır. Kavramı üre-
tenler, insanlara yön çizer, sosyal hayatı düzenler. 
Kavramın mucidi, tarihin de mucididir. Tarihi 
yazanlar, kavram üretenlerdir. 

KİMLİK TARTIŞMALARI

Kimlikler, kendilerini ifade etmek için kavramlara 
başvurur. Bir kavram, bir kimliği tanımlayabilir. 
Bir kimliği içeriden adlandıranlar, çoğunlukla 
olumluma içeren bir kavram tercih eder. Dışarıdan 
bu kimliğe isim vermek isteyenler daha başka 
kavramlara başvurabilir. Bu iki farklı kavramsal-
laştırma biçimi, o kimliğe dönük yaklaşım biçimi-
nin karşılığıdır. Bu da kavramın, kimliğin algılanış 
biçimini belirlediği şeklinde bir düşünceye varıl-
masını sağlayabilir. Kimliğin kendini ifade etme 
biçimi, onun makbul kavramı şeklinde tezahür 
eder. Kamusal alanda, kimlik tartışmaları sıklıkla 
yapılır. Bunun çok kez tekrarlarla dolu tartışmalar 
olması, belki de çoğunun değiştirilemez nokta-
lardan oluşmasıyla ilgilidir. İnsanların müdahale 
etme imkânının en az olduğu alanlardan biridir 
kimlikleri. Genellikle kendilerinin dışında belir-
lenmiş ve onlar istese de istemese de üzerlerine 
bir etiket gibi yapışmıştır. Bundan dolayı, kimlik-
lerin kamusal alandaki görünümü bir tür kendini 
savunma çeşitlemesine dönüşür. Bölgesel, ırksal, 
dinsel, düşünsel kimlikler, kimlik tartışmalarına 
mevzu yapılanların başlarında gelir. 

Tartışmaların bir biçimde hayatın her alanına 
izdüşümleri olur. Sinema alanı da bu tartışma-
lardan nasibini alır. Hatta sıkça, bu tartışmalar 
dramatik bir kurgu çerçevesinde seyircinin önüne 
sunulur. Türk sinemasında kimlik tartışmaları, 
zaman zaman yoğunlaşmakla birlikte düşük 
dozlarla da olsa varlığını sürdürmüştür. Kimlik 
tartışmalarının sonucunda, sosyal hayatta aynı 
durumlar farklı gruplarca bambaşka şekillerde 

TÜRK SİNEMASI KAVRAMI
 MÜCAHİT GÜNDOĞDU 
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kavramsallaştırılmıştır. Her kavramsallaştırma, o 
durumu yeniden, kendince üretme girişimi ola-
rak görülebilir. Bu girişim, kimliklerin varlığını 
bambaşka alanlarda kabul ettirme çabasından 
kaynaklanır biraz da. Edebiyat, sinema, televizyon, 
radyo, okul, iş ve daha peş peşe sıralanmaya mü-
sait pek çok alan kimliklerin varlık mücadelesinin 
sahasına dönüşmüştür. Sinema, halkla kurduğu 
yoğun ilişki bakımından bu mücadelenin en 
görünür duruma geldiği alanlardan biridir. Tür-
kiye’deki sinema kamusu, belli bir döneme kadar 
bu tartışmalardan bağışık kalsa da; 1960’lı yıllarla 
birlikte kimlik tartışmalarının en yoğun yaşandığı 
alanlardan biri olmuştur. Türk sineması, kimlik 
tartışmalarının bu çatışmacı yapısından dönemsel 
olarak değişken biçimde etkilenmiştir. İdeolojile-
rin kendini gösterme isteğinde olduğu en gözde 
alan hüviyetindeki sinemada, ideolojik eğilimler 
belli bir döneme kadar yalnızca kendi varlığını 
duyurma isteğinden öteye gidememiştir. 1960’lı 
yıllarda etkili olmaya başlayan Türk sinemasında-
ki ideolojik akımlar ve tartışmalar (Ulusal Sinema, 
Millî Sinema, Devrimci Sinema vs.) Türk sineması 
şemsiye kavramının altında sürdürülüyordu. 

1990’lı yıllarla birlikte ulus devlet tartışmaları 
kendini gösterdiğinde, çatı şeklinde kurgulanan 
Türk sineması kavramı tartışmaya açılmış; farklı 
ırksal kimliklerin, dinî kimliklerin sinemasından 
bahsedilmeye başlanmıştır. Belli bir cüreti, mevcut 
şartlar içerisinde kendilerinde bulamayanlar; Türk 
sineması kavramının azınlıkları yok sayan, dışla-
yıcı, ötekileştirici ve etnisite temelli bir düzlemde 
inşa edildiğini savunarak “Türkiye sineması” gibi 

alternatif kavramlar oluşturmaya çabalamıştır. 
Şartlar birazcık değiştiğinde, etnisite vurgusundan 
dolayı Türk Sineması kavramını eleştirenler, “Kürt 
sineması” kavramını dolaşıma sokmaya çalışmış-
tır. Yoğunluklu olarak etnik azınlıklara yaslanan 
bu çaba, halkta karşılığını bulmuş bir sinemanın 
ismini değiştirmeyi teklif ettiğinden akim kal-
mıştır. Bir başka deyişle, yeniden ılımlı bir siyasal 
ortam oluşmasına kadar Batıcı aydınların zihinle-
rinin gerisinde beklemeye bırakılmıştır.

BİR BELİRLEYEN OLARAK ULUS DEVLET

1970’li yılların sert siyasal ikliminde, kamusal 
alanda uzun süre çatışan milliyetçi ve solcu unsur-
lar 12 Eylül 1980 Darbesi’yle dizginlendi. İdamlar 
ve uzun süren hapis cezaları iki kesimin öne çıkan 
eylemsel unsurlarını devre dışı bıraktı. 1980’li yıl-
lar darbenin etkisinde sürerken, neoliberal politi-
kalarla birlikte piyasacılık yeni hâkim güç olmaya 
başladı. Solun içerisinden küresel sistemle uyumlu 
bir grup olan liberal sol sivrilerek öne çıktı. Liberal 
solla birlikte uzlaşı hâlinde yeni sağın yükselişi 
başladı. Liberal solun söylemlerinin açtığı alanda 
İslâmcı ve Kürtçü eğilimler de kendilerini ifade 
edecek ortam buldu.

Ulus devletle problemlerinden dolayı bir ölçüde 
cendereye alınan İslâmcı ve Kürtçü kesimler, AB 
ve diğer ulus üstü yapılarla irtibatlı liberal sol ile 
yakınlaşıp, üzerlerinde uluslararası kalkan oluş-
turmak suretiyle ulus devletin kendilerine dönük 
etkilerini minimize etmeye çalıştı. Bu yakınlaşma-
nın sonucunda, farklı devlet modelleri önerilerek 
ulus devlet formu tartışmaya açıldı. 
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1990’lı yıllarda belirginleşen bu tartışmalar, 
2010’lu yıllara kadar akademik çevrelerin oluş-
turduğu dergiler ile edebiyat dergileri üzerinden 
sürdürüldü. Daha sınırlı biçimde gazetelere de yan-
sıyan tartışmalarda kimlik meselelerinden kaynaklı 
ulus devlet düzenine itirazlar dile getiriliyordu. 
2000’li yıllara doğru, konjonktürün sağladığı çoğul-
cu ve azınlıkçı ortamın etkisiyle bu görüşler daha 
geniş kesimlere daha yüksek sesle ulaştırılmaya 
başlandı. Bu itirazların geçmişte yapılanlardan 
farkı; küreselleşmenin etkisiyle, küresel sistemce 
makul görülerek desteklenmesiydi. Bu durum, 
zamanla ulus devleti belli noktalardan köşeye sıkış-
tırmaya dönüştü. Ulus devlet, verdiği sert tepkilerle 
bu dalgayı kırmayı denedi. Kısa vadede başarılı 
olmuş gibi görünse de zamanla daha büyük bir dip 
dalgasının gelmesiyle surlar aşıldı. Bütün bu süreç, 
ulus devlet tartışması etrafında hâkim kimliklerin 
tartışmaya açılması olarak gelişti. 

Türk sineması kavramı da Türk edebiyatı kavramı 
kadar yoğun olmasa da, tartışmaların içerisine 
dâhil edildi. Sosyolog Alim Arlı’nın Hayal Perdesi 
dergisinin 2011 Ocak-Şubat sayısında yer alan 
“Milliyetçilik eleştirisinin demokratikleşmesi ve 
küreselleşme dalgalarının etkileriyle ulus-devletin 
görece geri çekilişine paralel biçimde bu sınıflan-
dırılmaların haklılığı, isabeti ve eksiklikleri de 
güçlü biçimde tartışma konusu hâline geldi.” de-
ğerlendirmesi de söylediklerimizle aynı doğrultu-
dadır. Bu tartışmalar, halkta karşılık bulmamasına 
rağmen 2010’lu yılların ortalarına kadar devam 
etti. 2010’ların ortalarına doğru, İslâmcı kesimler 
ile milliyetçi kesimler arasında siyasal alanda bir 

yakınlaşma zuhur etti. Bu yakınlaşma, zamanla 
halk katmanlarında da kabul gördü. Liberal sol ile 
dirsek temasında bulunan bir grup İslâmcı aydın, 
zamanla farklılaşarak muhalif bir konumda bu-
lunduğu ulus devlet düzenine uyum sağladı. 

Böylece, tartışmanın entelektüel düzeyde yürütül-
mesine ön ayak olan iki ideolojik gruptan birisinin 
uzaklaşmasıyla, bir karşı tez şeklinde ortaya sürü-
len “Türkiye sineması” kavramı giderek silikleşti. 
Kavramın en belirgin savunucuları hüviyetindeki 
liberal solun 2010’dan itibaren siyasal alanda 
kademeli şekilde güç kaybetmesi de, gündem be-
lirleme güçlerini ortadan kaldırdı. 2020’ye gelin-
diğinde, bir karşı tez olarak kavramı ortaya atarak 
temellendirme gayretinde olanların dahi böyle 
esaslı bir gündeminin kalmadığı anlaşıldı. 

Türkiye’de sinemayla uğraşan çevrelerin bu tar-
tışmalara bir noktaya kadar bağışık kaldığı söyle-
nebilir. Tartışmaları sinema alanının gündemine 
getiren genellikle sinema yazarları ve akademik 
çevreler oldu. Bu çevreler tarafından oluşturulan 
yapılar, sinema yazını alanında ellerinde bulunan 
tekel gücünü bir kavramı önermekten çok halk 
tarafından kabul görmüş bir kavramı dışlamak 
şeklinde kullandı. Türkiye’de sinema yazınında 
kurumsallaşmış bir yapı olarak öne çıkan Sinema 
Yazarları Derneği’nin (SİYAD) ödüllerini “Türkiye 
sineması” şemsiye kavramı altında vermesi, bu 
çabanın dayatmacı örneklerinden biri şeklinde 
tecessüm etti. Bu ve buna benzer çok sayıda etkin-
lik organize eden Batıcı sinema yazarları, sinema 
yazınına yeni bir dizgeyi hâkim kılmaya çalıştılar. 
Türkiye’de her alanı Batı normları üzerinden de-
ğerlendiren bu aydın güruhu, sinema yapanları 
sigaya çekiyordu. Batı’nın çoğulculuk, azınlıklara 
saygı, insan hakları ve eşcinsellik kavramları 
üzerinden ülkelere bir tür karne verdiği dönem-
de, Türkiye’de sinemaya ilgi duyan bu kesimler, 
kavramların gönüllü dağıtıcısı oldu ve Türk sine-
ma muhitinde Batı adına karne verme işine de 
soyundular. Ulus devlet tartışmalarını sinemaya 
taşımaları da bu tavırlarının bir devamı olarak 
gerçekleşiyordu. 

Siyasal alanda yapılan tartışmaları, sinemanın iç 
dinamiklerini hesaba katmadan bir bütün hâlinde 
alarak sinemaya uygulamayı denediler. Tarihsel, 
siyasal, kültürel ve ekonomik zemini dikkate alın-
madan ulus devleti ve ulus devletin sinema üzerin-
deki belirleyiciliğini reddettiler. Bu, sosyal ve si-
yasal gerçeklikle hiçbir bakımdan örtüşmeyen bir 
tavırdı. Bir kavramı reddetmenin kimi zaman bir 
kültürü reddetmek, kimi zaman da bir tarihi red-
detmek anlamına gelebileceğini gözden kaçırdılar. 
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Sinema özelinde yapılan tartışmada belki de hiç 
değinilmeyen mesele; ulus devlet mekanizmasının 
doğası, ulus devletin oluşum ve gelişim zemini ile 
sinemanın doğuşundan itibaren ulus devletle olan 
ilişkileri ve bu ilişkinin gelişimiydi.

Sinemanın doğduğu dönemin, imparatorlukların 
yıkılıp ulus devletlerin kurulduğu döneme rastla-
ması, sinemayı bir ulus devlet sanatı olarak gör-
meyi de mümkün hâle getirir. Sinemanın ulaştığı 
imkânlar, her ülkenin ekonomik, siyasal ve sosyal 
gücüne bağlı şekillenmiştir. Buradan hareketle, 
ekonomik ve siyasal potansiyeli gelişkin olan ül-
kelerin sinemalarının küresel etki gücünün de o 
ölçüde gelişkin olduğu savunulabilir. Belki de bu 
düşüncelerimizi doğrulayacak en belirgin örnek 
olan ABD’nin küresel etki gücüyle Hollywood’un 
etki gücünün paralel şekillendiği çıkarımı yapı-
labilir. Süper güç diye tanımlanan bir ABD olma-
saydı, dünyanın her yerinde seyredilen bir Holl-
ywood sineması mümkün olamayabilirdi. ABD’nin 
uluslararası nüfuzuna dayalı olarak Hollywood’a 
alan açtığı, hatta zaman zaman başka ülkeleri 
siyasal açıdan baskılamak suretiyle sinemalarını 
Hollywood’a rakip olmaktan çıkarma gayretinde 
olduğu görülebilir. Başka ülke örneklerinde de ül-
kelerin siyasal-ekonomik tavırları ve uluslararası 
etkileşiminin ülke içerisinde yapılan sinemaya bir 
doğrultu oluşturduğu düşünülebilir. 

Uluslararası ekonomi literatüründe “gelişmekte 
olan ülkeler” kategorisine sokulan ve son dönemin 
uluslararası siyasetinde dikkat çeken Türkiye, İran 
ve Hindistan gibi ülkelerin sinemalarında da ciddi 
bir hareketlilik olduğu ifade edilebilir. Sinemanın; 
sermaye, teknolojik altyapı, yetişmiş nitelikli insan 
gücü ve kültürel birikim üzerinde yükseldiği he-
saba katılırsa, endüstriyel bir organizasyon vasfı 
taşıdığı görülür. Diğer sanat türlerine nazaran, 
sosyo-ekonomik şartlara daha fazla bağımlı olan 
sinemanın, ekonomik bakımdan kısıtlı imkânlara 
sahip ve sosyal altyapısı zayıf ülkelerde gelişim 
göstermemesi anlaşılabilir. Böyle bir siyasal iklim 
içerisinde, sinemanın bakış açısının ulus devletle-
rin bakış açısıyla sınırlı kalması bir noktaya kadar 
kaçınılmazdır. Bir filmin hangi kavramın çatısı 
altına alınacağını bu düzlemde değerlendirerek; 
filmin dağıtım imkânları, devlet kontrolü, yasal 
gereklilikler ve Türkiye özelinde halkın devletle 
kurduğu iç içe geçme ilişkisiyle bir sonuca vardır-
mak mümkün.

Bir ulus devletin iç düzeni içerisinde; sansür, oto 
sansür, destek ya da teşvik uygulanmış bir filmin o 
ulus devletin etki ve kontrolü altında şekillendiği 
söylenebilir. Dolayısıyla, ulus devlet düzeninde 

üretilmiş bir filmin sanatsal üreticisinden bel-
ki daha yoğun olarak belirleyeni ulus devlettir. 
Yönetmen Ali Özgentürk’ün anılarından oluşan 
kitabı Gizli Defterlerim’de yer alan ifadeleri, ulus 
devlet mekanizmasının bir yönetmenin sanatsal 
üretimi üzerindeki belirleyiciliğini anlatmaktadır: 
“Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana sinemamız 
polisin görevlerini tayin eden yasa kapsamı içindey-
di. Mussoli’nin ve Sovyet yasalarını hatırlatan bir 
sansür anlayışı vardı. 1974’te yaptığım sade ve naif 
bir kısa filmde, bir işçi çocuğunun çocuk bahçesine 
girmesinin yasak olduğunu anlatmıştım. Bu filmle 
ilgili yedi-sekiz kişi bir süre hapiste kaldı. Sinema-
cıların yıllarca sansüre karşı mücadelesi, ‘nasıl bir 
sinema yapmalıyız’ı da beraberinde getirdi.”

Bütün yönetmenler üzerinde farklı şekillerde etki-
li olan devletin kontrol aygıtları, sinemacılara bir 
çizgi çekmiş, filmleri bir sıraya sokmuştur. Dola-
yısıyla içten gelen kısmi ortaklıklar zaten olmakla 
birlikte dışarıdan dayatılan kurallarla, hemen 
her filmde birçok konuda rızaya dayalı olmayan 
benzerlikler ortaya çıkmıştır. Bu yüzden, ulus 
devlet mekanizmasının etkisi ve denetimi altında 
gelişen sinemanın ulus devletlere göre sınıflandı-
rılıp adlandırılmasının diğer birçok sınıflandırma 
türünden daha makul olduğu söylenebilir. Bu 
kanaatimize açıklık kazandırmak için Almanya ve 
İtalya’da film yapan Türk kökenli iki yönetmeni 
örnek vermek uygun düşebilir. Almanya’da film 
çeken yönetmen Fatih Akın’ın kimi filmlerinin 
dilinin Türkçe olması, yönetmeninin, oyuncuların 
ve teknik ekibin Türklerden oluşması, yaptığı film-
lerin Alman filmi diye değerlendirildiği gerçeğini 
değiştirmiyor. 

1960’lı yıllarda etkili olmaya başlayan 
Türk sinemasındaki ideolojik akımlar 
ve tartışmalar (Ulusal Sinema, Millî 
Sinema, Devrimci Sinema vs.) Türk 
sineması şemsiye kavramının altında 
sürdürülüyordu. 1990’lı yıllarla 
birlikte ulus devlet tartışmaları kendini 
gösterdiğinde, çatı olarak kurgulanan 
Türk sineması kavramı tartışmaya 
açılmış; farklı ırksal kimliklerin, dinî 
kimliklerin sinemasından bahsedilmeye 
başlanmıştır.
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Bir ulus devlet olarak Almanya’nın gözetim ve 
denetimi altında yapılan filmler olması yönüyle, 
filmlerin ruhunun Almanya’ya uygun düştüğü ve 
Alman kültürel ortamının bir parçası olduğu yo-
rumu yapılabilir. İtalya’da filmler çeken yönetmen 
Ferzan Özpetek’in de yaptığı filmlerin aynı çerçe-
vede değerlendirilmesi mümkün. 

Bu örneklerden de görülebileceği gibi; ulus devle-
tin yapılan filmlerle ilgili imkân sunma, kontrol 
etme ve denetleme mekanizmaları sinema orta-
mını hemen her yönüyle domine eder. Sinema 
üzerinde sinema dışından gelen belirleyicilik, 
zamanla sinemacılar tarafından içselleştirilir ve 
bu ön kabullerden oluşan bir sinema tasavvuru 
gelişir. Bu, o ulus devlet özelinde belli bir biçim 
ve içeriğe sahip sinemanın zamanla şekilleneceği 
anlamına gelir. Bunun için bütün sinemacıların 
bir araya gelerek karar alması veya belli bir akım 
doğrultusunda şekillenen sinema yapması gerek-
mez. Yapısal zorunluluklar standart bir sinema 
biçemini mecburi hâle getirir. 

Ulus devletlerin varlığını tehdit eden bir heyula 
olarak küreselleşmenin, hemen her ulus devlet 
içerisinde somut etkileri görülse de ulus devletle-
rin etkisi büsbütün kırılmadan bütün bir sinema 
ortamını dönüştürecek bir noktaya gelemediği 
görülür. Ülkelerin sinemalarının en popüler 
örneklerinin gösterim haklarını satın alarak 
seyirciyle buluşturan bir platform olarak küresel-
leşmenin neredeyse somut görünümlerinden biri 
olan NETFLIX örneğinin de bu tezimize bir ölçüde 
uygun düştüğü yorumu yapılabilir. Bütün bu bağ-
lamı özümseyerek bir sonuca varılmaya çalışıldı-
ğında, bu şartlarda bir sinemadan bahsetmek, ulus 
devletin sinemasından bahsetmektir. Irksal, dinsel 
ya da bölgesel farklılıkları temel alarak bir sinema 
kurulacağını düşünmek, sinema yapma zeminini 
gözden kaçırmak anlamına gelebilir. Yönetmen 
Ertem Göreç’in bir söyleşisinde söylediği, “Kürt si-
neması yok bence. Kürtlerin çektiği film var. Kürt 
sineması diyebilmemiz için onların bir geleneği, 
temeli olması lazım.” ifadeleri de içerisinde ulus 
devlet gerçeği geçmemekle birlikte, ulus devletin 
neyi sağladığı ya da sinemacıları neye mecbur 
ettiğiyle ilgili düşünüldüğünde, bir biçimde tartış-
manın merkezine ulus devleti oturttuğu seçilebilir. 
Bu sebeple, devletleşmemiş bir ulusun ya da dinî 
bir grubun sinemasından söz açmak, duygusal 
temennilerle ilgili olarak değerlendirilebilir. 
Türk sineması kavramından rahatsızlık duyarak, 
kavram tartışması başlatanların da bu gerçeğin 
farkında olduğu zaman zaman seçilebilir. Kürtçe 
dilinde yayımlanan sinema dergisi Temaşe’nin 
genel yayın yönetmenliğini de üstlenen Cihan 

Ulus’un “Kürdlerin parçalanmış halk gerçeği ve 
kurumlaşma imkânı tanımayan reel statüleri, 
birçok şey gibi dünya ölçeğinde bir ulusal sinema 
sahibi olamayışlarına da sebep olmuştur. Tek 
cümleyle söylersek, endüstri ve akademi sahibi 
olmayan bir halk için bu anlaşılır bir durumdur.” 
değerlendirmesi, ırksal sinema kavramsallaştırma-
sını önerenlerin sosyoekonomik gerçeğin farkında 
olmasına rağmen, ideolojik görüşlerini sinema 
alanında dayatma konusunda ısrar ettikleri anla-
mına da gelir. 

Kakofonik İklimde Tartışmak

Herhangi bir tartışmada konuşanların birbirini 
anlayarak konuşması, tartışmanın bir sonuca ulaş-
masını sağlayabilir. Eğer, karşı tarafı anlamadan 
cevap vermek bir âdete dönüşürse, tartışma da or-
tadan kalkar. Tartışma, iki tarafın tezlerinin karşı-
laşması ve yarışmasıdır. Bu karşılaşma sürecinde, 
herkes sadece kendini anlatmakla meşgul olursa 
iki tarafın birbiri için öğreticilikleri, esin kaynağı 
olması ya da karşısındakinin fikirsel zeminini kuv-
vetlendirme vasfı kaybolur. Bu özelliklerden yok-
sun bir tartışma ortamı, Türkiye’de tüm ideolojik 
düzlemde yapılan tartışmalarda rastlandığı gibi 
kuru gürültüden öteye gidemez. Türk sinemasına 
alternatif olarak önerilen kavramların oluşturdu-
ğu gürültü tam da bu çerçevede görülebilir. Aydın 
çevresinden çeşitli kişilerin sanki sinema ilk kez 
bulunuyormuş gibi kavramsallaştırma yapmaya 
ve Türkiye’de o zamana kadar film yapılmamış 
gibi bütün birikimi yadsıyarak bir sonuca varmaya 
çalıştığı görülüyor. 

Kullanılagelen kavramın ne olduğu, nasıl doğduğu 
ya da halkta neden bu kadar kabul gördüğüyle 
zerre kadar ilgilenilmiyor. Bu grup, kurguladığı 
kavramı tartışma ortamına bırakıp oradan uzakla-
şıyor. Karşı tarafı dinlememe hâlinin sonucunda 
tartışmanın tarafları arasında bir tür tepkisellik 
gelişiyor zamanla. Bu tepkiselliğin sonucu, bir 
taraftar düzeninde slogan atmaya varıyor. Tartış-
manın konusu olan dilin gerekleri ile tartışmanın 
kaynağı olan siyasal alanın değerlendirmesi ya-
pılmıyor, yapılamıyor. Oluşan kakofonik iklimde 
yalnızca kimin hangi siyasal kimliğe mensup oldu-
ğu öne çıkıyor ve söylenenler de zamanla önemsiz-
leşiyor. Laf kalabalığı arasında, ortaya atılan onca 
kavramın üzerinde durulmuyor. Belki de en tuhaf 
olanı, en çok da kavramı ortaya atanların kavra-
mın üzerinde durmaması denebilir. 
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Türk sineması kavramının belli bir rahatsızlığa 
neden olduğu kesimlerin başka bir kavrama sığın-
makla yeni bir önermede bulunmadığı, tepkiyle “o 
olmasın da ne olursa olsun” bilinçaltını dışa vur-
duğu sezilebiliyor. Akademisyen Canan Balan’ın 
ifadeleri tam da bu çerçeveye uygun bir önermede 
bulunmak yerine bir şeye karşı çıkmak şeklinde 
somutlaşıyor: “Bütün bir endüstriyi tek başına 
Türk sineması olarak adlandırmanın handikap-
ları var. Endüstriyi bir kenara bırakalım, bir tek 
film için dahi farklı etnik kimliklerden emekçiler 
çalışıyor. O nedenle sadece yönetmeninin kimliği 
üzerinden bütün bir filmi bir ulusa mal etmek 
de gerçeği yeterince yansıtmıyor. Ayrıca dil bağ-
lamında düşünürsek, bugün Kürtçe filmlerin de 
yapılabildiği bir endüstri var ve bunu Türk olarak 
kategorize etmek dışlayıcı ya da asimile edici olma 
risklerini barındırıyor.” 

Alternatif diye gösterilen kavramları, ortaya 
atanlar da tutarlı bir şekilde bu kavramları kul-
lanmıyor. Yeni kavramlar türetenlerin yazdıkları 
yazıların içerisinde bile, alt başlık ve üst başlık-
larda farklı kavramları kullanmasına çok sık rast-
lanabiliyor. Söylemsel bakımdan Türk sineması 
kavramını kullanmamakta kararlı gözüken sinema 
yazarları ve akademisyenlerin gündelik hayatında 
ağırlıklı olarak Türk sineması kavramını kullandı-
ğı görülüyor. Türk sineması kavramını kullananlar 
açısından bir tutarlılık problemiyle karşılaşılmaz-
ken, bu kavramın yerine başka kavramları koyma-
ya çalışanların önerdikleri kavram doğrultusunda 
sistematik bir kullanım yapmadıklarına sık rast-
lanıyor. Hatta Kürt sineması kavramını kullanan 
kimi sinema yazarlarının kimi zaman Türkiye 
sineması kavramını da kullandığı fark ediliyor. Bu 
tutarsızlığın kullananlar açısından bir problem 
olarak görülmemesi, kavramları tarihsel ve kültü-
rel temellerinden arındırmaktan kaynaklı olduğu 
söylenebilir. 

Bir kavramın kökenlerinden ayrıştırılarak; yalnız-
ca lafzi bir noktaya indirgenmesi, kavramlardan 
rahatlıkla vazgeçebilme kolaylığını da sağlıyor. 
Belki de kavram kullanımlarındaki bu tutarsızlık-
ların, kavramları sınırlı bir ideolojik göstergeyle 
değerlendirmekten kaynaklandığı düşünülebilir. 
Zaten bu alandaki tartışmaların bir boş gösterene 
dönmesi, çok kişisel ve sınırlı bir ideolojik formas-
yonla bir kavrama yaklaşmayla ilgili. Tartışmayla 
kuru gürültü arasındaki fark da tartışanların 
meseleyi derinliği içerisinde kavrama ya da sığ bir 
alanda karşıdakini alt etme tercihinde belirginle-
şiyor. 

TARTIŞMANIN MECRASI,   
MECRANIN TARTIŞILMASI

Türk sineması özelinde yapılan kavram tartışma-
larının belli bir noktadan sonra iki çizgi arasına 
sıkıştığı görülür. Evvelden beri kullanılan Türk 
sineması kavramı ve aydın zümrelerinin gayret-
leriyle üretilen Türkiye sineması kavramı. Bu iki 
çizgi belirginleştirilene dek yapılan tartışmaların 
Kürt sineması gibi ırk temelli adlandırmaları, 
din ve ideoloji bazlı belirlemeleri içerdiğine şahit 
olunabilir. Daha birçok adlandırma içerisinden, 
Türk sineması kavramını kullanmaktan rahatsız 
etmeyen bir kaçış için “Türkiye sineması” kavramı-
nın seçildiği söylenebilir. Bu tartışmaların 2010’lu 
yıllarda yeniden alevlenmesiyle birlikte çeşitli 
dergiler tarafından soruşturmalar ve dosyalar 
yapıldı. Entelektüel alandaki etkilerine rağmen 
sinema özelinde yürütülen şemsiye kavram tar-
tışmasından halk kesimleri haberdar olmamıştır. 
Sinema dergileri, sinema yazınıyla ilişkili internet 
mecraları ve liberal sol eğilimli bazı haber sitele-
rinin yazarları tarafından yapılan tartışmalar si-
nema çevrelerini bile bütünüyle ilgilendirmiş gö-
zükmedi. Hatta bunun da ötesinde, bazı kesimler 
buna bir tür “entelektüel fantezi” nazarıyla baktı. 
Bu yüzden ciddiye almaz göründü ama bir sonuç 
alınma ihtimalini de dikkate alarak perde gerisin-
den takibi sürdürdü.

Ne var ki; tartışmadan herhangi bir sonuç alına-
madığı gibi, belli ideolojik grupların kamusal alan-
da kimliğini belli etmeye yarayan bir uzlaşmazlık 
alanı oluşturdu. Böyle bir sonucun ortaya çıkma-
sını biraz da zamanın ruhuyla ilişkilendirmek 
mümkün. Birçok sosyal ve siyasal olgunun birleş-
mesiyle oluşan ortam, kendine özgü sonuçlar üret-
ti. Belki de zamanın ruhunu gözlemleyebilmek 
için dönemin tartışmalarının seyri veri sunabilir. 
Hayal Perdesi sinema dergisi tarafından 2011 
yılında yapılan bir soruşturmada sorulan sorular 
dönemin konjonktürel yapısını anlayabilmek için 
önemli ipuçları barındırıyor:

“1. Sinemayı ulus-devlet şablon ve kimlikleri içeri-
sinde kategorize etme fikrine nasıl bakıyorsunuz? 
Sizce bu kategorizasyon yeterli midir yoksa belli 
bir ülkede üretilen sinemayı adlandırma noktasın-
da kaçınılmaz mıdır?

2. Türkiye’de yapılan sinemayı adlandırmak iste-
diğinizde “Türk” kavramı/sıfatı sizin açınızdan ne 
gibi handikaplar ne gibi sıkıntılar taşıyor?

3. Türkiye’de yapılan sinemayı “Türkiye sineması” 
olarak tanımlamak sizce yeterli midir? 
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Coğrafi bir referans, tarihsel bir kültürel birikimle 
eşleşebilir mi yahut onu çağırmakta yeterli potan-
siyele sahip midir? Veya “Türk” kavramının/sıfa-
tının belirli bir tarihsel söylem içerisinde kurul-
muşluğu/icat edilmişliği göz önüne alındığında, 
bu kavramı/sıfatı belirli bir coğrafya ve zamanda 
üretilen sanat/sinema eserlerini adlandırmak için 
elverişli buluyor musunuz?”

Sorulara verilen cevaplardan çok soruların so-
rulma biçimi, dönemin siyasal iklimi ve bunun 
başka alanlara olduğu gibi sinemaya yansıması 
konusunda fikir veriyor. Soruların bir ulus devlet 
egemenlik alanı içinde rahatça sorulabildiği bir 
ortam oluştuğu göze çarpıyor. Bu soruların Tür-
kiye tarihinin başka herhangi bir döneminde bu 
şekliyle sormak imkân dâhilinde olabilir miydi, 
belki de bütün tartışmanın serencamını anlamak 
için en aydınlatıcı soru bu olabilir. Buradan hare-
ketle, sinema alanındaki bu tartışmanın siyasal 
alandaki tartışmanın bir devamı olduğu söylene-
bilir. Böylece sinema dergileri, sinema yazarları 
ve ortamlarının konjonktürle uyumlu bir biçimde 
söylem ürettiğini savunmak yanlış olmaz. Siyaset-
çiler ile köşe yazarlarının yönlendirmesiyle başla-
yan tartışmaların sinema çevrelerinde alıcısının 
çok çabuk oluşması, bu çevrelerdeki bir düşünsel 
gündem yoksunluğunu da berraklaştırıyor.

Kendi gündemini üretemeyen bir çevrenin, et-
kilenime açık olması şaşırtıcı sayılmaz. Zaten 
konjonktürün değişmesiyle bu konuların hızla 
rafa kalkması, düşünme imkânının teorideki 
çokluğuna karşın pratikte baltalandığını gösterir. 
Düşüncenin önündeki engellerin dışsal bir mese-
leden ibaret olduğunu sanmak da en büyük yanıl-
gılardan biri belki de. Düşünmenin önündeki oto 
sansür heyulasının sanılandan daha büyük bir fail 
olduğu aşikârdır. Verili bir alan içinde düşünmeyi 
kabul etmek, siyasal alandaki gevşeme ya da sık-
malara endeksli bir zihinle hareket etmek demek-
tir. Neyin, ne zaman ve ne kadar söyleneceğine 
karar veren iradeye bağımlı bir düşünce ortamının 
kendinden bir düşünce yönelimine girmesini bek-
lemek de makul olmayan bir beklenti diye görü-
lebilir. Türkiye’deki sinemayla ilgili aydınlar, etki 
ve tepki çerçevesi içinde bu verili alana çok ince 
çizgileriyle riayet eder. 

Türk sineması kavramı üzerinden yürütülen 
tartışmaların ana akım medya olarak tarif edilen 
medya organları tarafından yürütülmemesi, tartış-
manın ulus devlet nezdindeki meşruiyetini göster-
mesi açısından önemli. Bu tartışmaların mecrası, 
akademik çevrenin yazı yazdığı dergiler ile sinema 
ve edebiyat dergileriyle sınırlı kaldı. Konunun dos-
ya ve soruşturma şeklinde daha geniş ele alındığı 

yayınların, liberal sol ve İslâmcı aydın gruplar gibi 
ulus devlet düzenine eleştirel yaklaşan kesimlerle 
ilişkili olduğu söylenebilir. Bütün bu tartışmaları 
besleyen metinlerin derinlikten yoksun ve tepkisel 
mahiyette olması bir ölçüde tartışmanın mecrasını 
da değiştirmiş gözüküyor. Araştırmalar ve somut 
bilgiler üzerinden ilerleyen tartışma ortamı yeri-
ne, yüzeysel ve duygusal bilgilere dayanıldığı fark 
ediliyor. Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında 
dosya konusu yapılan “Türk edebiyatı-Türkçe ede-
biyat” tartışmasında da aynı yavanlığa ya da tep-
kiselliğe rastlanıyor. Selçuk Orhan’ın “Romanımın 
kapağında bir köşede ‘Türk edebiyatı’ yerine ‘Türk-
çe edebiyat’ yazmasının ne anlamı olurdu? Açık-
çası umursamazdım ya da son derece pragmatik 
bir tutumda olurdum. Kitabın okura ulaşmasında 
etkili olacak seçeneği tercih ederdim. İki etiket de 
benim için yanlış olmazdı.” sözleri bu yavanlığın 
görünümlerinden biri olarak somutlaşıyor. 

Sinema alanında olduğu gibi edebiyat alanında 
yürütülen tartışmalarda da, bireysel yaşanmışlık-
lar ile temennilerin yol göstericiliğine sığınılıyor. 
Böyle yola çıkıldığında, bir biçimde tarih de kültür 
de araçsallaştırılıyor. Tarih ve kültürün kendi ge-
reklerine göre düşünmek yerine, kişinin ideolojik 
arzuları doğrultusunda bir tarih ve kültür kurgula-
nıyor. Zaten ülkenin tarihi ve kültürüyle problemi 
olan aydın kesimlerinin fantezi düzeyine varan 
tarih ve kültür inşa etme çabalarından gizli bir ke-
yif aldığı da sezilebiliyor. Varlık’ın aynı sayısında 
yer alan Bâki Ayhan T.’ye ait bir başka yazıda, hem 
edebiyat hem de sinema alanında konuyla ilgili 
tartışmalarda nadir görülür bir biçimde meselenin 
bu yönüne dikkat çekiliyor: “Türk edebiyatı/Türk-
çe edebiyat tartışmasında ise, ne yazık ki az önce 
değindiğim gibi genişlemeden çok daralma, derin-
leşmeden çok yüzeyselleşme, sığlaşma söz konu-
sudur çünkü edebiyat sadece ‘dil hapishanesi’nin 
bir hücresine tıkıştırılmakta, o dilin tarihsel süreç 
içindeki aşamaları, şekillendiği coğrafya, Cemal 
Süreya’nın işaret ettiği ‘güneşler, dünyalar, ırmak-
lar’ göz ardı edilmektedir. Yalnızca daralma, yüzey-
selleşme değil ciddi ve teknik bir yanlışlık da var 
bu kullanımda. ‘Türkçe edebiyat’ tanımlamasında 
edebiyatı, az önce değindiğim üzere ‘dil’e (lisan, 
language) indirgeme söz konusudur ve hiçbir ede-
biyat yapıtı yalnızca ‘dil’e indirgenemez. Yanı sıra 
ve daha vahimi, ‘Türkçe edebiyat’ tanımlamasının 
içine çeviri şiirler de girer!”

Sinema alanında, konuyla ilgili ortaya konan me-
tinlerin önemli bir yüzdesini söyleşiler ve soruş-
turmalar oluşturuyor. Bu da, bir bakıma sinema 
yazarı olarak tabir edilen kişilerin doğrudan bu 
konuda kalem oynatmaktan geri durduğuna işaret 
ediyor.

48 | Ekim 2021 | umranmran



Sinema özelinde konunun tartışılması planlanır-
ken, konu sinema alanını dikkate almadan belli 
ezberler üzerinden değerlendiriliyor. Özellikle 
sinema yazarlarının da ideolojik formasyonları-
nı sergilemek için bir fırsat olarak baktıkları bu 
tartışmalar, Türk sineması ile ilgili geniş bir açı 
ortaya koymuyor. Sinema yazarı Alin Taşçıyan da 
bu tıkanmışlık arasından sesleniyor: “Öte yandan 
Türkiye sineması deyince milliyetçilerin bile 
tepki göstermesini gerektirmeyecek bir yapıdan 
söz ediyoruz. Bu ülkede sinema yaparken kimse 
kendini kimliği yüzünden dışlanmış hissetmesin, 
varlığını, kültürünü, dilini özgürce ortaya korusun 
diye tercih edilmiş bir tamlama bu. Ama milliyetçi 
gözüyle hemen “bölücülük” diye algılanıyor”.

Taşçıyan’ın baktığı noktadan bakmasa da onunla 
aynı sonuca ulaşan sinema eleştirmeni İhsan Kabil 
de meseleyi dilsel alanla sınırlayarak değerlendiri-
yor: “Ülkemizde yapılan sinemayı, daha kapsayıcı, 
şemsiye bir tanımlama olarak addedilebilece-
ğinden ‘Türkiye sineması’ olarak görmek yeterli 
sayılabilir. Burada galiba sentaktik bir durum söz 
konusu. Rahatça Alman sineması, Fransız sinema-
sı, İtalyan sineması, İngiliz sineması, Amerikan 
sineması diyebiliyoruz. Ancak İrlandalı sineması, 
Çinli sineması, Mısırlı sineması, Arjantinli sinema-
sı, İranlı sineması, Koreli sineması diyemiyoruz. 
Pek zorlamamak lâzım, kendiliğinden ve tabii 
akışı içinde yaklaşıldığında sanırım sorunlar da 
çözülür.” Kültürel arka plan, tarihsel gelişim süre-
ci, kavramın serencamı, Türk sinema ortamında 
kabullenilme durumu, Türk sinemacılarının 
kavrama yaklaşımları ve bunun halktaki karşılığı 
Taşçıyan ile Kabil’i neredeyse hiç ilgilendirmiyor 
gibi görünüyor.

Türk sinemasının özgün tarihsel serüvenini dik-
kate almadan, bütün bir filmler toplamını içine 
alacak bir kavram türetilmeye çalışılıyor. Türk 
sineması ile ilişkisi zayıf ya da hiç ilişkisi olmayan 
kimselerin bunu yapmasını bir ölçüde anlamak 
mümkünken, bir sinema kavramsallaştırmasını 
tamamıyla sinema dışı alanın ölçütlerine göre 
yargılamak sinema yazarları için ciddiye alınması 
gereken bir sorun olarak gözüküyor. Türk sinema-
sı çerçevesinde kavram tartışmalarının en yoğun 
yaşandığı alanların başında akademik ortamlar 
geliyor. Bunların tartışma olduğunu söylemek, bir 
tarafın toplanarak görüşünü deklare etmesi şeklin-
de ortaya çıktığı için pek mümkün görünmüyor. 
Türk sineması kavramına itiraz edilen akademik 
metinlerde milliyetçilik yergisi, azınlık hakları 
ve çoğulculuk söylemi yaygınlık gösteriyor. Türk 
sineması kavramının dışlayıcı ve ötekileştirici 
bir yanı olduğu tezini taşıyan metinlerde Kürt, 

Ermeni, Rum azınlıkların varlığından bahisle, 
kavramın onları kapsamadığı savunuluyor. Ben-
zerlerinin bir özeti olması yönüyle akademisyen, 
sinema yazarı Murat Tırpan’ın ifadelerinden bü-
tünü görmek mümkün: “Türkiye Sineması tabiri 
bunca yılın günahının çıkarılmasıdır. Temelinde 
çoğulcu ve kapsayıcıdır, bu tabiri kullanan herke-
sin nedeni (her örnekte görüldüğü üzere) karşıda-
kinin cümlelerinin de konuşmaya dâhil olduğunu 
düşünmeleri, kendi varlıklarının nedeninin öteki 
olduğunu iyi bilmeleridir. Bu ülkenin tarihinde 
Türk kimliğinin sadece kapsayıcı bir üst kimlik 
olduğunu düşünenler bugüne kadar uygulanan 
reel politikalara bakmalıdırlar, dolayısıyla Türkiye 
Sineması tabiri problemli olmaktan ziyade, birleş-
tirici ve kapsayıcıdır.” 

Akademik çevrelerde bu söylemin bilinirlik kazan-
dığı dönemler, liberal sol eğilimli akademik çev-
relerin akademik ortamı domine ettiği zamanlar 
vasfıyla öne çıkıyor. Liberal sol akademik çevre-
lerin yanı sıra aynı ideolojiyi paylaşan ve ağırlıklı 
olarak akademik yayın yapan çeşitli yayınevleri 
de azınlıkçı, çoğulcu ve küreselleşmeci söylemi 
besliyor. Hatta bu yayınevlerin bir merkez vasfı 
üstlenerek bütün bir akademik ortamın iklimini 
şekillendirdiği görülebiliyor. Akademik ortamlar-
da kabul görebilmek bir süre sonra bu düşünsel 
iklimin bir parçası olmayı kabul etmekle mümkün 
hâle geliyor. 

Akademik çevrelerde kabul gören değerlerin 
toplumun üzerinde uzlaştığı değerlerle mesafeli 
olması, biraz da akademik çevrelerin halka mesa-
fesinden kaynaklanıyor. Ancak akademik çevrele-
rin halkla kuramadığı ilişkiyi kurarak geliştiren 
sinemacıların, akademik çevreler ve Batıcı sinema 
yazarı çevreleriyle belirgin bir problem yaşadığı 
görülüyor. Halkın genelinde kabul görmüş kav-
ramları bayraklaştırarak savunmaya geçen özellik-
le 1960’lı- 1970’li yıllarda film yapmış sinemacılar, 
birbirinden farklı kimlikteki meslektaşlarıyla 
bir uzlaşı hâlinde bu çevrelere karşı koyuyor. Dö-
nemin yönetmenlerinden Ertem Göreç’in 2014 
yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül 
Töreni’nde kullandığı ifadeler, dönemin sinema-
cılarının Türk sineması kavramıyla kurdukları 
irtibatın hayatiyetini ortaya koyuyor: “Türk si-
nemasına Türkiye sineması diyorlar. Birinin adı 
Ahmet ise ona Mehmet diyebilir misiniz? (…) Türk 
sinemasını rahat bırakın.” Bu tepkilerde kendini 
belli eden, bir kavram üzerinden Türk sinemasının 
tarihini ve kültürel birikimini muhafaza etmeye 
matuf hareketlere aynı yıllarda oyunculuk yapmış 
ya da teknik ekipte çalışmış kişilerde de rastlamak 
imkân dâhilinde. 
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Oyuncu Füsun Demirel de sözleriyle bu yönde bir 
tavır sergiliyor. Demirel’in sözleri Türk sinemacı-
larının geneline teşmil edilebilecek ifadeler içe-
riyor: “Doğru söylem şudur. Kültür o ulusa aittir. 
Yani Türkiye, Türk sineması, Türk tiyatrosu, Türk 
edebiyatı. Çünkü Türkçe kullanılan dildir. Kürt 
sineması var mıdır? Evet Kürt dilinde ve Kürtlerin 
kendi imkanlarıyla yarattığı az sayıda da olsa Kürt 
sineması da vardır. Kürdistan olmadığı için bizler 
topyekûn Türkiye sineması deyip tüm ulusları, 
tüm kültürleri, tüm dilleri bir araya toplamaya 
çalıştık belki. Hani eskiden Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetler Birliği vardı. Biz Kürt hikâyeleri çektik. 
Kürtçe de oynadık evet ama o filmler sonuçta Ye-
şilçam koşullarında yapılmış işlerdi. Doğunun ve 
oradaki Kürt insanının dramlarını çektik. Büyük 
Adam Küçük Aşk ya da Mem ü Zin Kürt sineması 
değildir. Ama mesela Kazım Öz Kürt yönetmen-
dir. Kürt filmlerinin yönetmenidir diyebiliriz.” 
Demirel’in sözlerinde örneklenen, Türk sinema-
cılarının Türk sineması kavramını savunması, bir 
ideolojik tavır koyma şeklinde değil; bir kültürel, 
tarihî mirasa sahip çıkma olarak belirginleşiyor. 
Sinemacıların; sinema yazarlarının aksine, kav-
ramsallaştırmanın oluşumunda sinemanın içsel 
gelişimine önem verdiği fark ediliyor.

BÜTÜN KAVRAMLAR MÜMKÜN MÜDÜR?

Türk sineması kavramı yerine Türkiye sineması 
kavramı dışında daha farklı kavramlar önerenler 
de olmuştur. Bu anlamda akademisyen Fahrettin 
Altun’un “Türkiye sineması” ifadesi sadece yeter-
siz bir ifade değil, aynı zamanda anlamsız bir ifa-
de. Eğer maksadımız, “Türkiye sınırları içinde üre-
tilen sinema”yı imlemekse o takdirde sorun yok. 
Fakat bu imlemeyi çok küçük harflerle ve sinema 
analizlerinin çok ama çok sınırlı bir kısmında 
kullanabilirsiniz. Zira bu size niceliksel bir analiz 
imkânı verir. Ki bunun yerine “Türkiye’de sinema” 
kavramı daha uygun düşer” ifadeleriyle bir ölçü-
de meseleye başka bir hava kattığı, yeni bir bakış 
açısını getirdiği söylenebilir. Önceden ülkesel, 
dinsel ya da ideolojik temelli bir sinema söylemine 
rastlanabilirken artık sinemanın çekildiği bölgeyi 
esas alarak bölge üzerinden adlandırıldığı söylene-
bilir. “Türkiye’de sinema” kavramı da kültürel, din 
ve dil merkezli tartışmalara mesafeyle bakarak, 
bir bölgede yapılan filmlerin o bölgeye ait oldu-
ğu sonucuna işaret ediyor. Bütün bu farklılığına 
rağmen, bir kavramı kullanmamak için türetilmiş 
görüntüsü veren “Türkiye sineması” kavramı gibi 
bu ifadelendirme de sinema sektörünün somut 
gereklilikleri ve yaşam alanı ile karşılaşınca tuzla 
buz oluyor. Mevcut şartlar altında bu kavramlar 
kabul göremiyor. 

Bu tartışmaların öncülü diye düşünülebilecek 
“Yeşilçam” kavramı da kimilerince bir dönemi kas-
tetmek maksadıyla türetilmiş olsa da, türetildiği 
dönemden başlayarak bazı sinema yazarı ve aka-
demisyen çevrelerinde Türk sineması kavramının 
yerine kullanılmaya başlandı. Bu kavram, bütün 
bir Türk sinemasının birbirinin tekrarı, kopya 
melodram filmler olduğu iddiasıyla daha çok 
küçümsemek ya da belli bir kalıba sokmak için 
tercih edildi. Özellikle 1960’lı 1970’li yıllarda film 
çekmiş yönetmenler bu kavramsallaştırmaya karşı 
da çok sert bir tavır takındı. Belirtilen dönemlerde 
film yapmış yönetmenlerden Metin Erksan’ın Türk 
sineması kavramının alternatifi olarak “Yeşilçam” 
kavramının kullanılmasına verdiği sert tepkiler bu 
direncin örneklerinden biridir. Dönemin sinema 
yazarlarıyla yönetmenleri arasındaki gerilimin 
bir kavram üzerinde kilitlendiği ve her iki tarafın 
aynı sinemayı farklı kavramlarla ifade ederek, 
kendi kavramlarına çok başka içerikler yüklediği 
görülür. Yaşam tarzıyla ilgili, dünyaya bakışla ilgili 
bütün düşünsel farklılıkların her alanda olduğu 
gibi sinemada da pek çok kere bir kavram etrafın-
da döndüğü söylenebilir. 
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S inema incelemelerinde temel klişelerden 
birisini yapımları “dönem filmi” diye kom-

partımanlara ayırmak, daha da ötesi yaftalamak 
oluşturur. Kendi çağını, zamanının ruhunu, form-
larını, araçlarını kullanmak dönem filmi etiketi 
yapıştırılmasına kâfi gelmez. Yapımın teması, alt 
metni, mesajı, felsefesi, insana ilişkin kanaatleri o 
zaman dilimini aşan boyuttaysa onu dönem filmi 
diye tarif etmek düpedüz tasfiyedir, tasfiyeciliktir. 

Gelin-Düğün-Diyet üzerine konuşanlar kırdan 
kente göçün, kentleşmenin, 1970’lerdeki sendikal 
hareketlerin, işçilerin, Güneydoğu gerçekliğinin 
üçlemesi gibi kalıplara sığışırlar. Hâlbuki temala-
rın ötesinde Lütfi Ömer Akad’ın eseri 1960’larda 
canlanan Türkiye’nin Düzeni tartışmalarının 
da eşliğinde bu memleketin iktisadi-toplumsal 
düzeni, insani alışkanlıkları, millet bağı ve dünya 
sisteminin değişimine paralel toplum ve devletin 
aldığı konum ile geleneksel inanç, tavır, ezberlerin 
çatışmasını içerir. Bu bakımdan çok bariz biçimde 
60’larda canlanan İslâmî düşüncenin “geleneksel 
inançların İslâm yerine konulması”ndan duyduğu 
rahatsızlık yani Meşrutiyet İslâmcılığında bile 
merkeze yerleşen tezlerin rafine hali Üçleme’de 
yalın şekilde anlatılır. 

Gelin-Düğün-Diyet kısmen Kemalist modern-
leşmenin önündeki engelleri ortaya koyması 
bakımından anlamlıdır. Bir yanıyla Türkiye’nin 
liberalleşmesi, Amerikan dünya sistemine intibak 
etmesi öte taraftan toplum içindeki sınıfların 
kendilerini dönüştürme, entegrasyon kavgalarıyla 
liberalleşmenin doğurduğu sorunlar karşısında 
sendikalaşma gibi alternatifler bütünüyle bu 

toprakların köklerinden tevarüs eden referans-
larla aktarılmaya, açıklanmaya, aşılmaya çalışılır. 
Diyet’te sendikalaşma çabaları esnasında Marksist 
proleter öncülükten, sınıf kavgasından, mater-
yalist itkilerden çok yine toplumun geleneksel 
kodlarındaki dayanışma, imece ile İslâmî referans-
ların kullanılması “yerli ve millî” bakışın üçlemeye 
egemenliğinden ileri gelir. Filmlerde, kapitalizme 
geçilse bile toplumdaki “feodal” bakışın mahiyet 
ve form değiştirerek devam ettiğinin yerilerek an-
latımı ülke ve toplum gerçekliğinin hem sade bir 
sunumu hem eleştirisiyle beraber yürütülür. 

Akad Üçleme’si aslına bakılırsa millet yapımızın 
yeni karşısında çok da “bağnaz” olmadığı kanaati-
ni alttan alta yerleştirir. Gelin filmindeki Hacıba-
banın, doğal hukuktaki hayatta kalma kavgasını 
köyünden şehre taşırken liberalizmi net biçimde 
kavramış ve yerine getirmiş olması Düğün’deki 
abiler, Diyet’teki bilhassa kadınların dönüşümcü 
vasfı üzerinden yürütülür. 

KURBAN VERMEDEN MODERNLEŞİLMEZ!

Her üç filmde de kadınların toplumda bir taraftan 
baskılanırken bir taraftan “özne” konumunda 
bulunduğunun açıkça ve tamamıyla gerçekçi, ha-
kiki biçimde ortaya konması yapımların Türkiye 
gerçekliğiyle iç içe geçtiğinin göstergelerinden-
dir. Tabi bu durum liberalizmin biraz da kadın 
karakterini gösterir… Abdülhamit döneminden 
itibaren kadınların çalışma hayatında ve eğitimde 
yer bulmaya başlaması, moda, tüketim ürünleriyle 
gelişen kültür Meşrutiyet İslâmcılarının kadın 
üzerine menfi risaleler yazmalarıyla gelişmiştir. 

TÜRKİYE GERÇEĞİNİ
AKAD ÜÇLEMESİ’NDEN İZLEMEK

 ERCAN YILDIRIM 
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Cumhuriyet’in kadın eksenli inkılapları, Vurun 
Kahpeye gibi filmlerde kadının toplumda eğitim, 
çalışma ve görünürlük bakımından modernleşme-
sinin geleneksellikle kavgası Akad Üçleme’sinde 
de sürer. 

Nihayetinde kazananlar hep kadınlar yani 
zamanın ruhu, modern olandır; bir farkla… 
filmlerde gösterildiği gibi her zafer bedeliyle 
hatta kurban vererek gelir. Gelin’deki kadın, 
kocasını ailesinden koparıp kendine ait ev açar, 
bağımsızlığını ilan eder, çalışma hayatına girerken 
oğlunu kurban vermiştir. Düğün’de kızlar bedel 
öderken Diyet’te bir kol mücadele uğruna feda 
edilmiştir. Türkiye’nin modernleşme serüveni Lale 
Devri’nden itibaren hep bu bedeller ve kurbanlar 
üzerinden yürür. Geleneksel odaklar sanayiyi, 
moderni, çağdaş enstrümanları İmparatorluğa 
sokmamak, kendi iktidarlarını devam ettirmek 
adına fabrikaları kapattırmış, isyanlar çıkartmıştır. 
2. Mahmut Yeniçeri Ocağı’nı Yunan’ın bağımsızlığı-
nı göze alarak kaldırırken Türkiye’nin çağdaşla-
şarak kurtulacağı fikri Tanzimat’ta “gavura gavur 
denmeyecek” deyimi üzerinden yürümüş, nice 
tasfiyelerle 1970’lere kadar gelmiştir. Türkiye’nin 
İslâm ile İstiklal Harbi vermesine rağmen zaferin 
kalıcı kılınması uğruna inkılapların yapılması 
yine kurban-diyet temelinde gelenekselliğin tasfi-
yesinin ürünüdür. 

Demokrat Parti ve Menderes’in eşraf-burjuva 
karakteri, sosyalistlerin DP’ye sınıfsal ve ideolojik 
karşıtlıkları, 27 Mayıs Darbesi bu temel üzerinde 
şekillenmiş, “küçük Amerika” ve görece liberalleş-
me “üç kurban” vererek bir bakıma kökleşmiştir 
de… Akad Üçlemesi tam da 70’lerde siyasi İslâm’ın 
yeni bir eşraf hareketi ile beraber geliştiği, sol ha-
reketlerin sendikal mücadeleyle kendini gösterdi-
ği, Doğu-Güneydoğu toplumsal tabakalaşmasının 
siyasileşmesinin eleştirel yaklaşım ve modern-
leşmeyle aşılacağı argümanlarının ortaya atıldığı 
bir evrede çekilmiştir. Bu bakımdan Türkiye’nin 

iktisadi ve siyasi düzeni kadar cari siyasal alanına 
hatta gelecekteki durumuna belirlemelerle ciddi 
katkılar sunmuştur. Üçleme’de eko-politik tarihsel 
kökleriyle verilirken mesela demokrasi, laiklik, 
aydınlanma, ilericilik, gericilik gibi sloganlar, 
yönelimler yer bulmamış, devlet değil toplum mer-
kezli bakış açısından sapılmamıştır.

Akad Üçleme’si bu yönüyle müthiş bir siyasallık 
arz ederken dönemin Batılılaşma, modernleşme, 
Türkiye’nin Düzeni, devlet kapitalizmi ve devlet 
sosyalizmi, öncü güç, yerli ve millî sol, kerim 
devlet, ATÜT gibi temellendirme girişimlerinden 
süzülerek inşa edilmiştir. Bu bakımdan üçlemeyi 
biraz da Doğan Avcıoğlu, İdris Küçükömer, Sencer 
Divitçioğlu, Kemal Tahir, İsmail Cem gibi isimlerin 
kitapları hassaten Ali Gevgilili’nin Türkiye’de 
Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar eseri 
üzerinden okumak gerekir. Türkiye’de ne sosyalist-
lerin ne öteki ideolojilerin anladığı gibi sınıfların 
bulunmadığı, devlet mekanizması ile millet gerçe-
ğinin hangi alanlarda birleştiği, toplumun kendi 
içinde nasıl ve hangi hallerde çeliştiği, batılılaşma 
macerası ile kamu ve insan gerçekliğimizin çarpış-
tığı-örtüştüğü yerler üçlemeden takip edilebilir.

ÜÇLEME’DEKİ TÜRKİYE

Lütfi Akad’ın Üçleme’si çok çeşitli mekânlar, şahıs 
kadrosu, ilişki biçimleri, iktisadi faaliyetler üzerin-
den işlenir. Her üç filmde de mekân İstanbul’un 
varoşları, gecekondularıdır; Gelin’de etrafı kapalı 
bahçeli bir ev bulunur, ev ahalisi burada tenekele-
re turşu basarak satarken, Düğün’de mekân yine 
içinde tandır bulunan kapalı bahçeli gecekondu-
dur. Tandırda ekmekle beraber seyyar satıcılık 
yapan ağabeyler için lahmacun hazırlanır, bahçeli 
ev aynı zamanda üretim sahasıdır. Diyet’teki 
gecekondu bölgesi ise diğerleri gibi “sıcak mahalle 
ortamı”ndan çok işçi banliyöleri havasında-
dır. Mekân üzerinden ütopya ve liberalleşmeyi 
Gelin’in Hacıbabası’nın sözleriyle okuyabiliriz. 
Oturdukları mahallenin “ufku”ndaki yüksek katlı 
apartmanları gösteren Hacıbaba, mahallesini 
ve bakkalını büyüme ve gelişmeleri için yeterli 
görmez ancak semt değiştirirlerse yani o apartman 
bölgesine geçerlerse İstanbul’daki Yozgat’tan kur-
tulacaklardır: “İstanbul ora, burası Anadolu.” 

Mekân, kökler, aidiyet konularında Üçleme haki-
katen çok klas sonuçlar içerir. 

Kente gelenler, bir düzen kuranlar bırakın geri 
dönmeyi, eski hayatlarını anmak bile istemezler, 
yeni iktisadi düzen ne derece zorlu bile olsa artık 
“yeni insan” inşa ediverir. 
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Gelin’dekiler Yozgat’la işim kalmadı, derken, Dü-
ğün’dekiler hayatın zorlukları karşısında yorgun 
düşüp bir an Urfa’ya dönmeyi düşünse de, “İstan-
bul toprağında bize yer mi yok!” sözleriyle yenilgi-
yi reddederler. Diyet’teki yaşam öteki filmlerden 
daha zor olduğundan hele balon satan ihtiyar için 
onur, gurur yerlere indiğinden köklerine dönme 
fikri daha çok parlar. “Ağacı kökünden koparttık, 
köksüz de durur zannettik.” hayıflanmalarına ça-
maşır yıkayarak geçim yapan kadın “kök salan sa-
lıyor” diye karşılık verir. Eninde sonunda sabreden 
bir şekilde şehirde yeni hayata intibak sağlıyor. 

Üçleme’de Akad bu yeni yaşamı bazı imge ve sim-
gelerle anlatır, mesela para saymayla… Gelin’de 
Hacıbaba’nın işi gücü evde, bakkalda sürekli para 
sayıp hesap yapmaktır. Düğün’de abi bahçede para 
sayarken Diyet’te haftalıklar dağıtılınca sayma 
gerçekleştirilir. Ama en dikkat çekici olan, sınıf-
sallıkla paraların menşei arasındaki bağlantıda… 
Düğün’de feodal ilişki nispetinde kız kardeşin 
adeta “satılması” para getirirken Diyet’te işçinin 
alın teridir artık para… Gelin’de de dindar eşraf 
parayı bakkaldan kazanır. Süreçte geleneksellikle 
dindarlık da bu para kazanmaya eşlik eder. 

Üçleme’nin en önemli özelliklerinden biri ortamı-
na göre meşrulaştırmaların dini kıssalarla sağlan-
masındadır. Gelin’de İstanbul’da kalmanın, para 
biriktirip daha büyük bir dükkân açmanın bedeli 
yani kurbanı hasta çocuk ile karşılanır, vaziyet 
Hz. İbrahim kıssası anlatımları ve andırmalarıyla 
uygulamalı şekilde gösterilir. Gerçekten bayram 
nedeniyle kurban edilecek koç bu hengâmede 
çocuğun hastalığı nedeniyle özgür kalır, onun ye-
rine Gelin’in oğlu sırf para gitmesin, yeni açılacak 

dükkânın borcu bitsin diye hayatını kaybederek 
kurban olur. Gelin’in “kurbanın mübarek olsun 
Hacı” sözleri, yaranın sinematografik estetizasyon-
lardan biridir.

Düğün’de kız kardeşlerini istemedikleri hâlde 
evlendiren ağabeylere Yusuf kıssası düşerken 
Diyet’te sendikalaşmanın meşruiyeti için “iki 
birden, üç ikiden, dört üçten hayırlıdır, cemaatte 
birleşin” hadisi anlatılır. Dinî imgeler bağlamında 
kadercilik, zalimin yaptıklarına boyun eğme de 
yine “takdiri ilahi” sözüyle vurgulanır. Gelin’de 
çocuğun vefatı, Düğün’de hapse girme, Diyet’te 
kolun kopuşu hep kötü olayların müsebbibi 
olanlarca “takdiri ilahi” sözüyle geçiştirilir, haliyle 
Akad Üçleme ile sıkı bir geleneksel-dinî kadercilik, 
egemen-zalim eleştirisi de yapar. 

“İnsan denizi” kavramı üç filmde de şehri tanım-
lamak için kullanılır. Akad’ın Üçleme’sindeki 
insanların hemen hiçbirisi mutlak ya da bütünüyle 
kötü değildir. İşbirlikçi ustabaşı, paragöz fabrika 
sahibi, sürekli para sayan Hacıbaba, kardeşlerini 
satan ağabey, birbirleriyle bıçaklı kavga eden seyyar 
satıcılar… özünde hiçbirisi kötü değildir, onları bu 
hale getiren kazanmak, tutunmak, hayatta kalmak 
mecburiyetleridir. Menfaatlerin doğurduğu kötü-
lük nihayetinde Üçleme’de can yaksa da naifliğini 
koruyarak anlatılır. Burada Akad kopan kol, ölen 
çocuk, hapse giren kardeş gibi marjinal hadiseleri 
soft biçimde, en az şiddetle aktarırken insanların 
iyiliklerini kullanan, onları kendi çıkarları için kötü 
hale getiren sisteme ciddi bir ithamda bulunur. 

İnsanları kötüleştiren bu gaddar düzendir! 

Lütfi Ömer Akad
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GELENEK Mİ, DİNİN KENDİSİ Mİ?

Lütfi Akad Gelin-Düğün-Diyet’te dini-geleneksel 
dili fazlasıyla kullanır. Klasik bir Cumhuriyet 
kuşağı mensubu olan Akad cahille, zalimle dini 
birleştirir. Her üç filmde de zalimler, kötüler yap-
tıkları fenalıkları dini argümanlarla meşrulaştırır-
ken mazlumlar da dine, duaya, Allah’a sığınır, en 
büyük reçeteleri de kadere rızadır. 

Diyet’te işçiler aydınken, kapitalist patron ağzında 
Allah’ı eksik etmeyen biridir. Geleneksel-dinî hu-
rafeler en çok Gelin’de yer bulur. Kalbi hasta olan 
çocuğun ölmesinin nedeni, klasik Kemalist bakış 
açısında, kültür formlarında çokça görüleceği, 
propaganda edildiği gibi cehaletin nedeni olan 
hastalıklara muska yazma, okuyup üfleme, kurşun 
dökmedir. Aslında Akad’ın dikkatli gözleminde 
dinî simgeler “cahil halkta” bile araçtır. Hacıbaba 
rahatsızlığı için merhem kullanır yani iş kendine 

geldiğinde bilimin, tıbbın nimetlerinden fayda-
lanırken torununa okuyup üfletmeyi reva görür. 
Bu esasında Anadolu’daki insan gerçekliğinin, 
köylü-şark kurnazlığının bir başka görünümüdür. 
Dine, geleneksel değerlere sığınma aynı zamanda 
kendi yapıp ettiklerini, sömürüsünü, haksızlığını 
örtme, eylemlerini “tartışmasız” kılma çabasının 
neticesidir. 

Hacı yeri geldiğinde bakkalda şarap da satar… 
fakat Akad filmlerinde din öteki Kemalist ya-
pımlardaki gibi bütünüyle kötü, menfi, yanlış 
gösterilmez. Kadınların cemaatle namaz kılması, 
büyüklerin köşelerinde sessizce tespih çekmeleri, 

iftarı bekleme, oruç açma, bayram namazı ve çıkışı 
Türkiye’deki din gerçeğinin hayatın merkezindeki 
rolüne, toplumu ve aileyi öne çeken birleştirici 
vasfına, manevi derinliğine de işarettir. Belki çok 
geniş kesim dinin emir ve yasaklarını özellikle iş 
hayatında olabildiğince uygulasa da kamusal görü-
nürlükte, siyasal alanda ve bu tür filmlerde dindar 
kimliklerin inançlarının gereğini iş hayatlarına 
yansıtmadıkları, sahtekârlık yaptıkları, gizli-açık 
tefecilikleri, günahı düşünmedikleri gibi kanaat 
oluşturulur. Bu açıdan din genellikle manevi has-
salarıyla, Türkiye’nin laik karakteriyle toplumun 
dini algı ve yaşantısının eşgüdümlü yürüdüğü 
fikrine açılacak tarzda yansır filmlere. 

Akad Üçleme’si Türkiye’de kadın gerçeğini, femi-
nizmi en sade biçimde anlatan eserlerin başında 
gelir. Geleneksel ile modern kadın, fonksiyonuyla 
olduğu kadar yeni üretim ilişkilerindeki etkisiyle 
de kendini gösterir. 

Kadın Türkiye’de filmlere yansıdığı gibi gerçekte 
de fedanın ve fedakârlığın mücessem hâlidir. 
Düğün’deki abla, anne ve babası olmayan ailenin 
âdeta ruhu, başı, imamesi gibidir. Aile “bozulma-
dan”, çökmeden devam etsin diye kendini feda 
etmiş, evliliğini bile ertelemiştir. Kız kardeşleri-
nin geleceklerini düşündüğü, kendini öne attığı, 
bu uğurda yaralandığı kadar ailenin ekonomik 
faaliyetlerini de yürüten konumdadır. Üçleme’nin 
tüm filmlerinde kadınlar çalışır, kimi tandır ba-
şında kimi fabrikada kimi turşu kurarak… satılan, 
ezilen, horlanan, terk edilen kadınlar Üçleme’de 
aynı zamanda devrimci ve otoriteye başkaldıracak 
boyutta isyankârdır. 
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“Kocaya göz süzmek de neyin nesi”, “kadın kısmı 
evde gerek”, “yerim dizinin dibi” zihniyetinin 
içinde her tür otoriteye, ezene başkaldıran 
kadınlarla karşılaşırız yapımlarda. Gelin’deki 
kadın kaynanaya, ataerkil ve birkaç eltiyle birlikte 
yaşanan geniş aileye, kendi kocasının kayınları 
tarafından sömürülmesine, oğlunu öldüren zih-
niyete isyan edip başkaldırır, kocasını da yanına 
çekerek alternatif bir hayata geçiş yapar. Benzer 
tablo öteki filmlerde de işlenir. Belki günümüzün 
neoliberal Türkiye’sinde azalsa da aile kolektiviz-
min, yardımlaşmanın, dayanışmanın çekirdeğidir. 
Doğal hayattaki acımasızlık geleneksel ailede de 
yok değil; Anadolu’da hemen her hanede örneğine 
rastlanacağı gibi yükün bir kişinin üzerine bin-
mesi, ailenin devamı, diğer fertlerin selameti için 
içlerinden birinin feda edilmesi her üç filmde de 
belirgin şekilde işlenir. 

Tikelden tümele gidiş, bir aile ferdinden kolekti-
vizme ulaşma Türkiye’deki aile gerçeğinin, Akad 
Üçleme’sinin temel tezlerindendir.

LİBERAL TÜRKİYE’NİN GÖRÜNÜMÜ

Lütfi Akad’ın üç filmdeki başarısı yalnız Türkiye 
gerçekliğini temel sütunlarıyla vermenin ötesinde 
kapitalizmin genel kaideleriyle Anadolu insanının 
çelişkilerinin ve hasletlerinin örtüşmesini son 
derece dikkatli ve doğru şekilde iletebilmesinde. 
Bu bakımdan Üçleme bir döneme sıkıştırılamaya-
cak kadar çok yönlü… filmlerdeki temalar, tipler, 
meseleler, açmazlar bugün bile gündemimizde. 

Kapitalizmle, moderniteyle doku uyuşmazlığımı-
zın bulunduğu yerler kadar birleştiği kısımlar da 
var. Bu bakımdan Üçleme dindarların ve dinin 
kentlileştiği, kapitalist kültürün yerleştiği, farklı 
ideolojik arayışların arasında insanımızın kendine 
uygun olanı tercihe çalıştığı, eşraftan işçiye, kadın-
ların konumundan geleneksel yapının çözülmesi-
ne kadar farklı kesim ve sınıfların karakteristikle-
rini sergilediği zemini layıkıyla anlatıyor. 

Geleneksel çevrelerin cahil, eşrafın uyanık-dindar-
pragmatist, işçilerin aydın-kanaatkâr-şuurlu ele 
alındığı Akad Üçleme’sinde tüm kentli bireyler 
yeni eko-politiğin dilini çözmüş, mantığını kavra-
mış, kendini intibak ettirme kaygısındadır. 

Diyet’te köyünde özgürken kentte balonculuk 
yapmaya başlayan ihtiyarın balonu bedava 
vermesi, kadının “bir kat olsun benim olsun” 
kanaatkârlığına karşın “yükseğe bakmaktan zarar 
gelmez, yetinmeyeceksin” fikrinde olanlar çoğun-
luktadır. Düğün’de parası olanın iyi algılandığı-
nın tasvir edilmesi, simitçi ile köfteci arasındaki 

“tekelleşme kavgası”, para için kardeşini feda etme, 
başkaları için yaşama-ma, kimseye diş geçireme-
yince ailesini artı değere dönüştürme kapitalizm-
le feodalizmin benzer yönlerinin birleştiğinin 
emaresidir; tabi “bilekle, alın teriyle tüccar mı 
olunur” mottosu da şehirde yırtmak isteyenler için 
belirleyici bir tavsiyeye dönüşür adeta. 

Liberal Türkiye’nin yeni kültürüne en iyi uyum 
sağlayanların dindar eşraf olduğunu keskin örnek-
lerle belirler Gelin. Gecekondu mahallesiyle apart-
manlar arasındaki farkı bakkal-market ve içindeki 
ürünlerle anlatan Akad, bir tarafta bulgur-turşu 
öte yanda sosis-salam karşıtlıklarıyla, “burada 
gramla orada kiloyla” gibi cümlelerle kentlerin 
sınıfsal ayrışmasını ifade eder. Hacıbaba’nın 
girişimciliği, riski göze alması, Protestan ahlakıyla 
çalışma ve biriktirmesi, kazanmak için kendi 
torununu bile ezip geçmesi, “para dediğin işte 
yatmalı”, “ticaret başka, rençberlik gibi değil”, 
“borç yiğidin kamçısı, yürü ya kulum” ifadeleriyle 
anlatılır. Hacının bakkaldaki alışveriş esnasında 
“bismillah” derken arkadaki içki şişeleri toplumun 
muhafazakâr kimliğini de vurgular. “Para bir avuç-
tan ötekine akmalı” ilkesi artık Türk milletinin 
hayatının merkezine yerleşmiştir. Son aylardaki 
döviz artışı ve ani düşüşüyle büyük zararlara 
giren “sıradan Anadolu” insanının “paradan para 
kazanma” çabasının, ekonominin, kapitalist dünya 
sisteminin temel ilkelerinin toplumun genetiğine 
yerleştiğini tecrübe ederken, bunun tarihî ve 
toplumsal köklerini Akad Üçleme’sinden takip 
edebiliriz.

Gelin-Düğün-Diyet kısmen Kemalist 
modernleşmenin önündeki engelleri 
ortaya koyması bakımından anlamlıdır. 
Bir yanıyla Türkiye’nin liberalleşmesi, 
Amerikan dünya sistemine intibak etmesi 
öte taraftan toplum içindeki sınıfların 
kendilerini dönüştürme, entegrasyon 
kavgalarıyla liberalleşmenin doğurduğu 
sorunlar karşısında sendikalaşma gibi 
alternatifler bütünüyle bu toprakların 
köklerinden tevarüs eden referanslarla 
aktarılmaya, açıklanmaya, aşılmaya 
çalışılır.”
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S inemanın sosyolojiyle ilişkisi öteden beri dik-
katleri üzerine çekmiştir. Toplumların belirli 

bir istikamete yönlendirilmesi sürecinde üstlen-
diği aktif rolle sinema, güç/iktidar sahiplerinin 
en etkili araçlarından biridir. Sanatın ideolojiden 
bağımsız olmadığı, sanatçının eser verirken kaçı-
nılmaz şekilde bir ideolojinin başka bir ifadeyle 
anlam-değer dünyasının temsilcisi sıfatıyla ha-
reket ettiği izahtan varestedir. Edebiyat, sinema, 
tiyatro, resim gibi sanatsal/kültürel unsurlar hiç-
bir zaman “nötr” olmadı, olmayacak. Bu nedenle 
bir toplumun düşünce dünyasını, varlık anlayışını, 
zaman-mekân ve tarih tasavvurunu anlamanın en 
kestirme yolu o toplumun sanat eserlerine odak-
lanmaktır. 

Müslümanların 8. yüzyıldan itibaren temas 
kurdukları farklı kültür özellikle Yunan/Roma 
havzalarından edebî metinleri tercüme etmemeye 
özen göstermesinin hikmeti de kanaatimce budur. 
Tıp, matematik, fizik, botanik, kozmoloji, felsefe, 
geometri, farmakoloji gibi alanlardan yoğun bir 
şekilde tercüme yapılırken (özellikle Yunan havza-
sından) mit-efsane literatüründen tercüme yapıl-
maması oldukça önemli bir hassasiyetin işaretidir. 
Ancak tarihin cilvesine bakınız ki, Müslümanlar 
yaklaşık on asır sonra kıta Avrupa’sıyla tercüme 
odaklı ilişki kurduğunda bu hassasiyeti göster-
meyecektir. Osmanlı/Cumhuriyet modernleşmesi 
Avrupa’nın bilhassa da Fransa’nın edebiyat/sanat 
eserlerini büyük bir iştahla tercüme edecektir. Ör-
neğin Hasan Âli Yücel’in Millî Eğitim Bakanı oldu-
ğu yıllarda yapılan 1.100 küsur ciltlik tercümenin 
neredeyse yüzde doksanı Batı düşünce/edebiyat/
tarih metinlerinden müteşekkildir. 

SİNEMANIN MİSYONU

Görsel sanat olarak tavsif edilen sinemanın üst-
lendiği misyonun “ideolojik” karakteri karşısında 
müteyakkız olmaya davet için kurdum yukarıdaki 
cümleleri… Lozan Antlaşması’nın arefesinde (21 
Mayıs 1923) sinemanın çok etkili bir propaganda 
unsuru olduğuna dikkat çeken dönemin Genel-
kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu’na bu konuda 
hassasiyet tavsiye etmektedir.1

Türk sineması ilk ürününü Birinci Dünya 
Savaşı’nın başında (1914’te) Fuat Uzkınay’ın çek-
tiği Ayestefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı adlı 
filmle vermiştir. Ardından 1917’de Pençe isimli 
film çekiliyor. Bu film, Türk sinemasında erotik 
ögelerin bulunduğu ilk yapım diye kayda geçiyor. 
1919’da ise Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Müreb-
biye romanı sinemaya uyarlanıyor. Bu film de 
içerdiği müstehcen görüntüler nedeniyle sansüre 
uğrayan ilk film olma özelliğine sahip. Aynı yıl 
çekilen Binnaz filmi ise oryantal dansın işlendiği 
ilk Türk filmi…2

Cumhuriyet modernleşmesinin attığı radikal 
adımların kamuoyundaki meşruiyetini temin et-
mek amacıyla sinemanın üstlendiği işlev hayatidir. 
Kırsal kültürün yabanıl/ilkel/primitif özelliklerine 
yapılan vurgular, kent yaşamının uygarlığa olan 
yatkınlığına ilişkin değiniler, ağalık-beylik gelene-
ğinin feodal kültürün (yani aslında dinin egemen 
olduğu tarım toplumunun!) tezahürü olduğuna 

1 Özen Köse, Türk Sinemasında Sansür, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim 
Dalı, İstanbul, 2011.

2 Buket Akdemir, 1970’ler Türk Sinemasında Seks Filmleri Furyası ve 
Artan Müstehcenliğin Toplumda Yükselen Gerilim Üzerinden 
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Radyo-TV-
Sinema Bölümü, İstanbul, 2018.

SİNEMANIN İDEOLOJİSİ
 KAMİL ERGENÇ 
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dair söylemler sinemanın etkileyici dili aracılı-
ğıyla gündeme taşınır. Din köylülükle, şehir ise 
seküler yaşamın rahmi yönüyle öne çıkar. Böylece 
modern sosyolojinin kavramsal ve kurumsal çerçe-
vesi sinema aracılığıyla meşrulaştırılmaya çalışılır. 
Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Tarık Akan, 
Kadir İnanır, Türkan Şoray gibi aktör ve aktristle-
rin rol aldığı kır-kent çatışması konulu filmlerde 
din genellikle köylüdür. Auguste Comte’un aşama-
lı tarih yaklaşımında teolojik-metafizik ve poziti-
vist diye kategorize edilen insanlık tarihinde din, 
pozitivizm öncesi toplumların doğa karşısındaki 
acziyetlerinin dışavurumu diye kodlanmıştı. Cum-
huriyet aydınlanmasına öncülük eden kadroların 
en meşhur referanslarından olan Comte’un bu 
çözümlemesi, sinemanın diline de nüfuz etmiştir.

Durum günümüzde de çok farklı değildir… Nuri 
Bilge Ceylan’ın 2018 yapımı Ahlat Ağacı filmi en 
güncel örneklerden biridir. Filmde “dinî konular”3 
eksenli tartışmalar genelde taşrada/köyde geçer. 
Şehir ise entelektüel söylemin edebiyat üzerinden 
boy verdiği yerdir. Dindarların hem zihinsel hem 
de fiziksel olarak köylü olduğuna dair seküler 
anlatı öylesine etkili olmuştur ki, son yirmi yıldır 
merkeze yürüyen dindarların en büyük arzusu bu 
köylülük etiketinden kurtulmaktır. “Biz de sizin 
gibi kentliyiz!” imajını inşa etmek için “amorf ” bir 
kimliğin mümessili olmak ‘zorunda’ kalmışlardır. 
Modern ve kentli olmayı “gardrop” üzerinden 
anlamlandıran oldukça sığ ve pespaye bu yakla-
şımın sonucunda ortaya çıkan amorf kimlikler, 

3 Tırnak içi ifadenin ziyadesiyle seküler olduğunun farkındayım. Bir 
konuyu “dinî” olarak tesmiye ettiğinizde, mefhumun muhalifi gereği, 
dinî olmayan konu olduğu algısına da katkı yapmış olursunuz. Oysa 
İslâm noktay-ı nazarından din, hayatın bütününe nüfuz eden/etmek 
isteyen “anlam-değer sistemi” olarak belirginlik kazanır. Bu bağlamda 
benim “dinî konular” diye yaptığım tırnak içi vurgunun amacı, 
sinemanın meseleyi ele alış biçimine dikkat çekmek içindir.

din dilinin de vulgarize edilmesine zemin hazır-
lamış ve yüce İslâm’ın inkılabi söylemi ne yazık 
ki buharlaşmıştır. Mehmet Altan’ın, ilk baskısı 
2010 yılında yapılan Kent Dindarlığı adlı kitabı 
da Şeyh Galip-Taliban karşılaştırması üzerinden 
dinin köylülükten kurtulması gerektiği tezini işler. 
Oryantalist ögelerin hayli yoğun olduğu kitabın 
mesajı kısaca “AB normlarına” uyum sağlayacak 
bir din dilinin inşa edilmesidir. Yüce İslâm’ın put 
kırıcı söylem ve eylemi ilkel ve taşralı bağlamın 
ürünüymüş gibi gösterilerek, kentin seküler do-
ğasıyla uzlaşan bir din anlayışının ikame edilmesi 
gerektiğine vurgu yapılır. 

Görüntünün çekiciliği yanında izleyene verdiği 
keyifle de ayrıcalıklı konumunu bugüne kadar mu-
hafaza eden sinema, ulus devlet aygıtının toplumu 
biçimlendirme, manipüle etme ve yönlendirme 
amacına hizmet etmesi bakımından müstesna bir 
yere sahiptir. Bu durum sadece Türkiye açısından 
böyle değildir. Sinema, küresel sistemin meşrui-
yetinin ve mevcudiyetinin tahkimatında da çok 
önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya devam 
etmektedir. Örneğin Amerika, Vietnam Savaşı’nda 
mağlup olmasına rağmen çektiği Rambo gibi 
filmleriyle hem oradaki varlığını/müdahalesini 
meşrulaştırmış hem de mağlubiyetinin üzerini 
örtebilmiştir. Benzer şekilde Afgan-Sovyet savaşı 
sırasında da Rambo, Afgan direnişçilerle (mücahit-
lerle) birlikte kızıl orduya karşı savaşmaktadır. Bu 
film aracılığıyla Amerika, Müslümanlar nezdinde 
“kurtarıcı” rolünü meşrulaştırmıştır. İzleyici ma-
kamında olanlar Amerika’nın Vietnam’da neden 
bulunduğunu ya da Afgan direnişçilere ne kar-
şılığında yardım ettiğini sorgulama ihtiyacı bile 
duymamıştır. 
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KÜLTÜR VE EMPERYALİZM

Kültür endüstrisi, ideolojik aygıtları aracılığıyla, 
kitlelerin gereksinimlerini yeniden şekillendire-
bilmekte, hatta neye gereksinim duyup duymadık-
larına bile karar verebilmektedir. Bu yönüyle bir 
anlamda “kitlesel narkoz” işlevi gördüğü söylene-
bilir. Dallas dizisinin Türkiye’nin toplumsal deği-
şiminde oynadığı rol müstakil bir çalışmayı hak 
ediyor… Bu dizi, Türkiye’yle eş zamanlı Mısır’da 
da oynatılmak istenmiş ve fakat Mısırlılar reddet-
mişti. Birkaç yıl önce de Bolivyalılar, ülkelerine 
şube açan McDonalds’tan alışveriş yapmama kara-
rı almış ve bir yıl sonra ilgili şirket ülkeden tasını 
tarağını toplayıp gitmek zorunda kalmıştı. Kültür 
emperyalizmine karşı koyabilmek için müteyakkız 
olmak gerekiyor. Bu noktada en büyük sorumlu-
luğun entelektüel, âlim ve mütefekkirlerin omuz-
larında olduğu söylenebilir. Çünkü toplumların 
farkındalık bilincini ikame edenler daima âlim, 
aydın ve entelektüeller olmuşlardır. Bu önermenin 
tersi de doğrudur. Bir toplumun sefil ve sefih bir 
hayatı tercih etmesi, pragmatist ve oportünist bir 
tutumu benimsemesi, pespayeliğe ve ahmaklığa 
rıza göstermesi aydınlarının, entelektüellerinin ve 
âlimlerinin görevlerini bihakkın yapmamasından 
dolayıdır. 

Amerikan yaşam tarzının küreselleşmesinde 
Hollywood’un oynadığı rol Pentagon’dan daha 

etkilidir. Edward Said “emperyalizmin kendisini 
gizlemek için din-bilim-sanat-iyilikseverlik gibi 
‘çıkar gözetmeyen’ alanlara yatırım yaptığını 
söyler.”4 Müteyakkız olmak, asla terk edilmemesi 
gereken bir sorumluluktur. Çünkü kültür emper-
yalizmi öylesine profesyoneldir ki, Kudüs konulu 
bir filmde (Cennetin Krallığı/Kingdom of Heaven), 
Selahattin’i överek filmin bütününe nüfuz etmiş 
oryantalistik imgeleri görünmez kılabilmekte ve 
(özellikle) Müslüman muhataplarını uyuşturabil-
mektedir. Benzer imge yoğunluğuna 300 Spartalı 
filminde de rastlamak mümkündür. Doğu’yu 
(Fars/İran özelinde) mistik, egzotik, şehvetperest, 
otoriter ve barbar; Batı’yı ise rasyonel, insancıl, de-
mokrat, cesur ve ferdiyete değer veren bağlamda 
tasvir ederek (tarihî bir film özelinde) klasik Doğu-
Batı ikili karşıtlığına hizmet edecek bir perspektifi 
meşrulaştırmaktadır. Cennetin Krallığı filminde 
savaş meydanında mağlup olan Hristiyan ordusu-
nun kesik başlarından oluşan tepecik görüntüsü-
nün hemen ardından kelime-i tevhid sancağının 
gösterilmesi -aslında buna göstermek denmez 
eşleştirmek demek daha doğrudur-, İslâm’ın ve 
onun mensuplarının “kan dökücü”lüğüne yapılan 
tipik bir oryantalist vurgudur. 

V for Vendetta filmini çekenler, filmde muhalif 
karakterin taktığı maskenin birkaç yıl sonra 
Ortadoğu coğrafyasında cereyan eden isyan hare-
ketlerinde (hatta Gezi Parkı eylemlerinde) kulla-
nılacağını öngörmüş müydü bilmiyoruz? Ancak, 
otoriterleşme karşısında halkın anarşistçe de olsa 
inisiyatif alması gerektiği tezini oldukça etkileyici 
ve masumane bir şekilde işleyen bu film, “fikirlere 
kurşun işlemez” mottosuyla kafalara kazınacaktır. 
2015 yapımı Spotlight filmine Oscar ödülünü 
layık görenler, bir yandan basının ne kadar etkili 
olduğuna ve özgür basının neler yapabileceğine 
dikkat çekerken, diğer yandan kilise gibi köklü bir 
kurumla yüzleşme cesaretini takdir ederek “bizi 
en iyi biz eleştiririz” mesajını vermişlerdir. Böylece 
“beyaz adamın” beyaz olmayanlarca tenkit edil-
mesinin mümkün olmadığını da tescillemişlerdir. 
Tıpkı 2006 yapımı The Devil Wears Prada (Şeytan 
Marka Giyer) filmindeki radikal moda eleştirisin-
de olduğu gibi… 

Amerikan müesses nizamı, Barack Obama’nın ge-
lişini 2002’de Hella Berry’e Oscar vererek zımnen 
müjdelemişti. Oscar alan ilk siyahi kadın Berry’nin 
beyaz adamın zevk nesnesi ve hizmetkârı olarak 
üstlendiği rollerin hakkını verdiği, müesses nizam 
tarafından tasdik edilmişti. 

4 Edward Said, Kültür ve Emperyalizm, çev. Necmiye Alpay, Hil 
Yayınları, İstanbul, 2016.
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Ödül törenindeki duyguları “yıllarca efendisi ta-
rafından ezilip, horlanmış birinin günün birinde 
yine efendisi tarafından takdir edilmesi karşısında 
duyduğu hayal kırıklığının izlerini taşıyordu.5 
Obama’nın nasıl bir başkan olacağının işaretleri 
Berry’nin duygularında gizliydi. Hollywood ara-
cılığıyla oluşturulan “sert beyaz adama (genelde 
Bruce Wills)” karşı ılımlı (hukuka ve yumuşak gü-
cün üstünlüğüne inanan) siyahinin (genelde Dan-
zel Washington), Amerikan’ın ali menfaatlerini 
gözetme hususunda üzerine düşeni yapmaya her 
zaman hazır olduğuna dair algı, Obama’ya karşı 
herkeste bir iyimserlik havası yaratmıştı. Öyle ki 
Türkiye’de birileri onun başkanlığını kurban kese-
rek kutlamıştı. Türk sinemasının önemli aktristle-
rinden Meltem Cumbul’un 2012 Altın Küre Ödül 
Töreni’nde yaptığı “yirmi saniyelik” konuşmanın 
da Hella Berry’nin duygu iklimine yakınlığı dikkat 
çekicidir.6 Üçüncü dünya aydınının ve sanatçısının 
en büyük hayali, beyaz adamın ışıltılı salonlarında 
alkışlanmaktır. Bu bağlamda Keriman Halis’in 
dünya güzeli seçilmesiyle Orhan Pamuk’un Nobel 
alması arasında mahiyet değil keyfiyet farkı oldu-
ğu söylenebilir. Beyaz adam, kendisine benzemek 
isteyenleri cömertçe ödüllendirmekte tereddüt 
etmemektedir. 

SİNEMANIN YÖNELİMLERİNİN SİYASİ BAĞLAMI

Sinemanın, kitleleri apolitik kılmak, uyuşturmak 
ve edilgen kılmak için başvurduğu en etkili yön-
tem hiç şüphesiz ki müstehcen/erotik/pornografik 
ögelerin öne çıkarılmasıdır.1970’li yıllarda küre 
ölçeğinde cereyan eden komünizm-kapitalizm 
kavgası (ki bu kavga “paradigma içi” olduğundan 
dolayı her hâlükârda insanlığın ifsadına hizmet 
etti) sinemanın da taraf olduğu bir kavgaydı. 

Küresel sistem, Latin Amerika, Türkiye, Orta ve 
Doğu Avrupa, Japonya gibi ülkelerde sistematik 
tarzda erotik sinema gösterimini yaygınlaştırdı. 
Amaç bu ülkelerdeki ideolojik örgütlenmelerin 
etkisini azaltmak, kırdan kente göç eden ve politik 
bir kimlik kazanması muhtemel kitleleri (müsteh-
cen sinema aracılığıyla) düşünemez hâle getirerek 
apolitik kılmak ve böylece kolaylıkla sevk ve idare 
edilen bir topluluk yaratarak kapitalist değerler 
sisteminin içselleştirilmesine zemin hazırlamaktı. 

Kültür endüstrisi sinemanın erotik yönelimini mo-
dernleşmenin tabi seyri içerisinde değerlendirerek 
yani modernleşmeye karar verdiyseniz kaçınılmaz 
şekilde sanatın bu yönüne de “hoşgörü” gösterme-
lisiniz diyerek herkesi sürecin “normalliğine” ikna 

5 https://www.youtube.com/watch?v=llgL7mGYVTI 
6 https://www.youtube.com/watch?v=0WrndgaOUeY

etmeye çalıştı. İlkin 1960’lı yıllarda İskandinav 
ülkelerinde ortaya çıkan müstehcen sinema, daha 
sonra ABD ve İngiltere aracılığıyla tüm dünyaya 
yayıldı. Tıpkı bizim gibi, modern uygarlık tara-
fından beyni ve kalbi dağlanan Japonya, erotik 
sinemada ABD’yi bile etkileyebilecek düzeye ulaş-
tı. Ünlü Fransız filozof Michael Foucoult, Japon 
yönetmen Nagashi Oshima’nın çektiği müstehcen 
filmlerin “Japon modernleşmesinin tekâmül seyri 
açısından önemine zımnen işaret eder.7 Bugün 
bile dünya erotik/pornografik film sektörünün en 
önemli temsilcilerinden birinin Japonya olması 
tesadüf değildir.8 Christopher Ryan ve Cacilda 
Jetha’nın Türkçeye Cinselliğin Şafağı adıyla çevri-
len eserinde pornografinin dünya çapında 57 ila 
100 milyar dolar hasılat yaptığına değinilmekte 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde pornonun CBS, 
NBC ve ABC’nin toplamından ve profesyonel fut-
bol, beyzbol ve basketbol yayın haklarından daha 
fazla gelir sağladığına dikkat çekilmektedir.9

Durum Türkiye’de de farklı değildir. 12 Mart 1971 
Muhtırası ile siyasi, ekonomik, hukuki ve ideolojik 
buhranlarla yüzleşmek zorunda kalan Türkiye’de 
dönemin sinema sektörünün (Yeşilçam’ın) ürünle-
ri ağırlıklı olarak müstehcen içeriklidir. Bu içerik 
üretimi 12 Eylül 1980 Darbesi’ne kadar aralıksız 
devam edecektir. 1970-1980 arası çekilen 2 bin 32 
filmin yarısından fazlası erotiktir. Tarihi/mitolojik 
ögelerin öne çıktığı filmlerin de buna dâhil olması 
çok ilginç bir gelişmeye işaret etmektedir.10

Bu tür filmlerin çekildiği 1970-1980 arası dönem-
de Türkiye bugün olduğu gibi bir yandan ABD’yle 
diğer yandan ise Yunanistan’la oldukça gergin bir 
dış politika izlemektedir. Amerika Türkiye’nin 
haşhaş üretimini durdurmasını, Yunanistan ise 
Kıbrıs’taki iddialarından vazgeçmesini istemek-
tedir. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında silah 
ambargosuna maruz kalan Türkiye, bir yandan 
da petrol krizleri ve devalüasyonlarla uğraşmak-
tadır. Ekonomik buhran yağ-tüp-şeker kuyrukları 
oluşturacak kadar derindir. Amerika’nın isteğiyle 
durdurulan haşhaş üretimi sonrasında işsiz kalan 
köylülerin kente doğru akışı, büyük bir sorun ol-
muştur. Bu kişilerin kentteki ideolojik kamplardan 
herhangi birine temayül göstermesi ihtimali siste-
min bekçilerini endişelendirmektedir. 

7 Michael Foucoult, İktidarın Gözü, çev. Işık Ergüden, Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul, 2015.

8 Bağlam dışı ama Japonya’nın Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 
İslâmcıları için örnek ülke olarak gösterildiğini hatırlamak gerekir. 
Varacağımız noktayı görmek bakımından… Japonya’nın modernleşme 
sürecinde müstehcenliğin boyutlarına ilişkin ayrıntılı bir okuma için 
bk. Bill Mihalopoulos “Meiji Japonyası’nda Kadınlar, Deniz-Ötesi 
Fuhuş Ticareti ve Küreselleşme”, Dünya ve İslâm, 2013, sayı: 4.

9 Christopher Ryan & Cacilda Jetha, Cinselliğin Şafağı, çev. Ebru 
Erbaş, Okyanus Yayınları, İstanbul, 2019.

10 https://tr.wikipedia.org/wiki/1970%27lerin_T%C3%BCrk_filmleri 
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D O S Y A

Sol-sağ çatışması adı altında her gün insanlar 
ölmektedir. Abdi İpekçi, Ümit Kaftancıoğlu cina-
yetleri, Maraş olayları, Sedat Yenigün ve Metin 
Yüksel’in şehit edilmeleri hep bu dönemdedir. Do-
layısıyla toplumun politik düşünüp hareket eden 
kesimlerini etkisizleştirmek ve böyle olma ihtimali 
bulunanları da uyuşturmak için gerekli olan kul-
lanışlı araç müstehcen sinemadır. Bu tür filmlerde 
rol alan Arzu Okay, yıllar sonra, kendisiyle yapılan 
bir söyleşide “kapitalizmin egemen olduğu bütün 
ülkelerde toplumun kafasının çalışmasını engelle-
mek için hükûmetler spor, müstehcenlik ve yarış 
gibi araçlar kullanırlar” diyecektir.11 İrlandalı ede-
biyatçı George Bernard Shaw’un Britanya için söy-
lediği “futbolun ve eğlencenin baş tacı edildiği bir 
ülkede başbakan olmaktansa köpek olmayı tercih 
ederim” sözü de bu bağlamda değerlendirilebilir. 

ÇIKIŞ ARAYIŞLARI VE EGEMEN DURUM

İşin ilginç ve bir o kadar da ironik tarafı ise müs-
tehcen filmlerin yoğun yayımlandığı dönemde 
yani 1970-1980 arası Türkiye’nin direksiyonunda 
ağırlıklı olarak muhafazakâr/milliyetçi kadrolar 
vardır.12 İki defa Milliyetçi Cephe hükûmetleri 
kurulmuştur. Sağ siyasal çizgiyi temsil eden bu 
idarelerin bu sürece neden ses çıkarmadıkları üze-
rinde düşünmeye değer. Çünkü aynı hükûmetler, 
politik sinema diye adlandırılan, yani toplumsal 
sorunlara dikkat çekmek amacıyla yapılan filmlere 
anında sansür uygulamıştır.13 Sinemanın müs-
tehcenliğe neredeyse teslim olduğu bu yıllarda, 
sesleri cılız kalsa da çıkış yolu arayan bir ekol de 
vardır şüphesiz. Bu çerçevede özetle şunlara dik-
kat çekilebilir: 1970’li yıllar sinemanın ulusal mı 
yoksa millî olması gerekir tartışmalarına tanıklık 
eder. Millî sinemanın ana üssü MTTB’dir. 1973’ün 
mart ayında MTTB bünyesinde Salik Diriklik’in 
öncülüğünde “millî sinema” açıkoturumu düzen-
lenir. Oturumu Üstün İnanç yönetir. Katılımcılar 
arasında ulusal sinema fikriyatını destekleyen 
Halit Refiğ ve Metin Erksan da vardır. Millî sinema 
akımını ise Yücel Çakmaklı ve MTTB sinema kulü-
bü başkanı Salih Diriklik temsil etmektedir. Yücel 
Çakmaklı, ulusal sinemanın öncülüğünü yapan 
Refiğ ve Erksan’la asgari müştereklerde buluşmayı 
murat etmektedir. Çakmaklı’ya göre millî sinema 
“millî kültürün sinema diliyle anlatılmasıdır”. 
Millî kültür ise tarihten gelen ilim-sanat ve din 
unsurları tarafından oluşmuştur ve millî kültür 
kaynağımız Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindedir. 

11 Buket Akdemir, age. 
12 https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_

hukumetler.html 
13 Rahime Fulya Yüksel, Sansür Bağlamında Türkiye’de Siyaset ve 

Sinema İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2019. 

1964’te Tohum dergisinde yayımlanan “Millî 
Sinema İhtiyacı” başlıklı yazısında şunları söylü-
yor Çakmaklı “Türk sineması ancak köylüsü ve 
şehirlisi ile manevi kıymetleri maddeten üstün 
tutan Müslüman Türk halkının inançları, millî 
karakterleri, gelenekleri ile yoğrulmuş Anadolu 
gerçeklerini yansıtan filmler vererek millî sinema 
hüviyetine kavuşacaktır.” 14

Salih Diriklik ise Batılı aydınlar tarafından kulla-
nıldığı ve halkın bilincinde karşılığı olmadığı için 
“ulusal” sözcüğüne karşı çıkar ve millîlik vurgusu 
yapar. Osmanlı yaşam tarzının bugünkü yozlaşmış 
yaşam biçimi karşısında ideal olduğunu, sinema-
nın Osmanlı yaşayışını da göstermesi gerektiğini 
savunur. Sanatın toplum için olduğu savından 
hareketle millî sinemanın ahlakçı olması gerektiği 
tezini işler. O yılarda “millîlik” İslâmî olmayı da 
içeren muhtevaya sahiptir. Merhum Necmettin 
Erbakan’ın siyasal çizgisinin “millî görüş” diye 
adlandırılmasının nedeni de kanaatimce budur. 
Türkiyeli Müslümanların İslâmî hareket ufku ve 
bilinci geliştikçe ulusalcı tortulara ev sahipliği 
yapan millîlik sözcüğü yerine daha net bir duru-
şun ifadesi olan İslâmcı ya da İslâmî gibi ifadeler 
kullanılmaya başlanmıştır.

Muhalif romancı Kemal Tahir’den etkilenen ulusal 
sinema ise millî olmayı muhafazakârlıkla eş tutu-
yor, ulusalcılığı ise devrimci/ilerici buluyordu.15 
Halit Refiğ’e göre Türk insanını meydana getiren 
tarihsel toplumsal şartlara bağlı kalarak ve bunları 
yansıtarak yapılan sinema ulusal sinemadır. Metin 
Erksan da aynı kanaattedir. Ona göre, Türk toplu-
munu Marksist gelenekten esinlenerek sınıflı kod-
larla yansıtan filmler ziyadesiyle sorunludur. Çün-
kü Türklerin geleneğinde derebeylik yani “serf ”in 
ürettiği artık ürünün bey tarafından zorla alındığı 
düzen yoktur. Bundan dolayı da burjuva ve prole-
tarya oluşmamıştır. Erksan ulusalcı saiklerle Pir 
Sultan Abdal gibi şahsiyetlerin Anadolu’yu acem 
nüfuzuna açan ajanlar olduğunu da söyler. Bu 
cümlesi MTTB salonunda büyük alkış alır. 

Salih Diriklik 21 yaşındayken (Salih Gökmen 
müstear adıyla) Bugünkü Türk Sineması adıyla ilk 
kitabını (bu kitap Abdurrahman Dilipak’ın başın-
da bulunduğu Fetih Yayınları’nın ilk yayınıdır), 
1995’te ise Türk Sinemasının kırk yıllık serüve-
nini anlattığı Fleşbek isimli iki ciltlik kitapları 
yazar. İbrahim Sadri’nin oynadığı Müslüman’ın 
24 Saati (1991) ve Müslüman’ın 365 Günü (1992) 
filmlerini çeker. 1993 tarihli Danimarkalı Gelin 

14 Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdurrahman Dilipak, Temmuz, 2021, sayı: 
55.

15 Burada sözünü ettiğim açıkoturumun tam metnine PDF olarak 
internetten erişilebilir.
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filmi hayli ses getirir. CHP-MSP koalisyonu ve 
sonrasında Millî Cephe Hükûmetleri döneminde 
Erbakan’ın gayretleriyle TRT yönetimine millî 
sinema anlayışına yakın isimler getirilir. Bu ve-
sileyle Salih Diriklik TRT için projeler hazırlar. 
İki bölümlük Mehmet Akif dizisi 1986 da çekilir. 
Kendi ifadesiyle söyleyecek olursak “merkep gibi” 
çalışmaktadır. Kulüp çalışmalarından, gazete 
ve dergi yazılarından, gençlik köprüsü filminin 
koşuşturmalarından ne o ne de birlikte çalıştığı 
arkadaşları ücret almıştır. Yeşilçam’da müstehcen 
film furyasının zirvede olduğu, sokaklarda anarşi-
nin kol gezdiği 1970’li yıllar gibi zor zamanlarda 
ücret beklemeden yapılan bu çalışmaların bereketi 
sonraki yıllarda hissedilecektir. Ancak Çakmaklı, 
Diriklik, Mesut Uçakan gibi isimlerin öncülük 
ettiği “millî sinema”nın bir “ekol” hâline geldiğini 
söylemek zordur.

Her fırsatta kültürel iktidarı elde edememekten 
müşteki olanlar ne yazık ki sinemanın ehemmiye-
tini hâlâ yeterince kavramış değildir. Temmuz der-
gisinin kendisiyle yaptığı söyleşide Salih Diriklik 
“bizden olan para sahiplerine yalakalık yapıp biat 
etmediyseniz, ağzınızla kuş tutsanız yaranamaz-
sınız” diyecektir. “Bizden olan para sahiplerinin” 
ekseriyetle kültür gibi bir gündemi olmamıştır. 
Onlar genellikle duygusal tatmine ulaşmanın en 
kısa yolu “yardım faaliyetleriyle” meşguldürler. Sa-
nat gibi soyut, kar ettirmeyen ve anlık tatmin sağ-
lamayan alanlara yatırım yapmayı bir tür zaman 
kaybı gibi görmüşlerdir. Hele ki sinema ve tiyatro 
gibi zahmetli, masraflı ve tutup tutmayacağı belli 
olmayan alanlara yatırım yapmayı israf telakki 
etmişlerdir. 

1970’li yıllardaki gelişmeler muhafazakâr/mil-
liyetçi geleneğin toplumun apolitik bir duruma 
getirilmesi ve edilgen kılınma sürecine sessiz 
kaldığının, görmezden geldiğinin ve hatta zım-
nen onay verdiğinin delili görülebilir. Amerikan 
yaşam tarzının yani kapitalist/neoliberal ahlak 
öğretisinin, Türkiye’yi işgal etme süreci milliyetçi 
ve muhafazakâr bileşenleriyle birlikte sağ siyasal 
geleneğin onayıyla mümkün olmuştur. Sol siyasal 
gelenek ise bu ülkenin inanç kodlarına yönelik 
düşmanlığı nedeniyle, bu işgali kolaylaştırmıştır. 
Toplum solun şerrinden emin olmak için sağın 
kollarına atılmış ancak orada da kapitalizmin sinsi 
ve ayartıcı doğasının mahkûmu olmuştur. 

KÜLTÜR HAYATIMIZIN İÇİNDE BULUNDUĞU 
TRAJİK DURUM

Sinema hem ulus devletin hem de küresel sistemin 
ideolojik aygıtı olarak işlev görmeye, bugün de, 

devam ediyor. 2000’li yıllarda Türkiye’de en fazla 
izlenen filmlere/dizilere bakıldığında toplumun 
hangi istikamete yönlendirilmek istendiği kıs-
men de olsa anlaşılabilir. Örneğin en son altıncısı 
çekilen Recep İvedik filmi yaklaşık otuz milyon 
kişi tarafından izlenmiş. Kaba ve nezaketsiz tarzı, 
anti-entelektüel tutumu ve pespayeliği terviç eden 
yaklaşımıyla öne çıkan bu film serisine gösterilen 
teveccüh, kültür hayatımızın içinde bulunduğu 
trajik durumu anlamak açısından dikkat çekicidir. 
Yine yaklaşık on üç yıl boyunca en çok izlenen dizi 
unvanını almayı başaran Kurtlar Vadisi, devletin 
bekası uğruna mafyatik çete ilişkilerinin nor-
malleştirilmesine hatta dinden esinlenen mistik 
birtakım takviyelerle özendirilmesine ve devletin 
denetim/kontrol aygıtı olarak en işlevsel örgütlü 
güç olduğuna dair kanaatin kamusal alanda tah-
kim edilmesine hizmet etmiştir.

Son yıllarda tarihî diziler/filmler aracılığıyla oluş-
turulmaya çalışılan millî ve yerli atmosfer, 1970’li 
yılları hatırlatıyor. O yıllarda Türkiye’nin ABD, 
Yunanistan ve AB ile ilişkileri bugünkü gibi biraz 
limonidir. “Beka kaygısı”, “üç tarafımız denizlerle 
dört tarafımız düşmanlarla çevrili” söylemi ol-
dukça revaçtadır. Bu durumu fırsata çevirmeye 
çalışan sinema sektörüne birbiri ardına tarihî 
filmler çektirilmiştir. Battal Gazi, Kara Murat, 
Malkoçoğlu, Tarkan gibi filmler dinî kavramlarla 
tezyin edilerek bir yandan millî ve yerli duyguları 
harekete geçirmeye çalışmış ve kamuoyunu savaş 
atmosferine hazırlamış, diğer yandan ise anti-ko-
münist mukavemet hattını sağlamlaştırmıştır. 

Kültür emperyalizmine karşı koyabilmek 
için müteyakkız olmak gerekiyor. Bu noktada 
en büyük sorumluluğun entelektüel/âlim/
mütefekkirlerin omuzlarında olduğu 
söylenebilir. Çünkü toplumların farkındalık 
bilincini ikame edenler daima âlim/aydın ve 
entelektüeller olmuşlardır. Bu önermenin tersi 
de doğrudur. Bir toplumun sefil ve sefih bir 
hayatı tercih etmesi, pragmatist ve oportünist bir 
tutumu benimsemesi, pespayeliğe ve ahmaklığa 
rıza göstermesi aydınlarının, entelektüellerinin 
ve âlimlerinin görevlerini bihakkın 
yapmamasından dolayıdır.
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Ancak işin tuhaf tarafı bu filmlerin çekildiği dö-
nemler yukarıda da işaret etmeye çalıştığım üzere 
aynı zamanda müstehcen film furyasının yaygın-
lık kazandığı yıllardır. Hatta bu filmlerin de nere-
deyse tamamı “erotik ögeler” içermektedir. Ancak 
bu ögeler “gâvur karılar” üzerinden gösterildiği 
için hoşgörüyle ‘karşılanmıştır’.

Benzer şekilde son birkaç yıldır tarihî dizi ve film-
lere dönük teveccüh de “konjonktürel ihtiyaçlar” 
bağlamında değerlendirilebilir kanaatindeyim. 
Birçok cephede savaşan Türkiye’de Diriliş Ertuğ-
rul, Payitaht Abdülhamit, Uyanış Selçuklu, Kuru-
luş Osman, Börü, Savaşçı, Teşkilat gibi diziler ve 
Nefes: Vatan Sağolsun, Deliler, Dağ I-II vb. filmler 
Türkiye kamuoyunu ve özellikle gençliğini askerî/
güvenlik bürokrasisinin sadık neferi olmaya ikna 
etmeyi amaçlıyor olabilir. Dolayısıyla gençlerin 
ilmî/entelektüel yetenekleri tıpkı 1970’li 1980’li 
yıllardaki gibi kültür endüstrisi tarafından, bir-
takım konjonktürel ve reel politik gerekçelerle, 
hamaset ve popülizm dili ve söylemi aracılığıyla 
tarumar ediliyor. Ferdiyet bilinci zaafa uğratılıyor 
ve her biri birer manipülasyon nesnesi hâline geti-
riliyor. Ulus devlet aygıtı, tarih adı altında kurgu-
lanan filmler/diziler aracılığıyla, küresel sistem ise 
erotik/müstehcen içeriklere ulaşım kolaylığı sağla-
yarak (ki bu imkânları sağlarken küresel sistemin 
hizmetçiliğini çoğu zaman sağ/muhafazakâr/mil-
liyetçi gelenek yapmıştır) genç kuşakları zihinsel 
kadavra hâline getiriyor. 

Türkiye’de müstakil bir kültür bakanlığı olmadığı, 
mevcut Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ise ağır-
lıklı şekilde turizm bürokrasisinin sorunlarıyla 
ve Türkiye’nin bir “turizm cenneti” hâline nasıl 
getirilebileceği ile ilgilendiği için, maruz kaldığı-
mız kültür emperyalizminin girdabından nasıl 
kurtulacağımıza dair bir fikrimiz ve reçetemiz 
yok!... Kaldı ki plaj-eğlence ve tur odaklı turizm 
faaliyetlerinin neo-kolonyalist emellere hizmet et-
tiğine dair hatırı sayılır bir literatür de mevcuttur. 
Ancak ne hazindir ki, bu ülkenin entelijansiyası ve 
sivil toplumu böyle meseleleri gündemine almaya 
tenezzül etmiyor. Zihinsel sömürüye maruz kalan 
her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tarihî ve do-
ğal güzellikler, turizm adı altında, yerli ve yabancı 
bir avuç seçkin/elit kesimin fantezilerini tatmin 
etmek amacıyla istimlak ve talan ediliyor. Karşı-
lığında aldığımız döviz ise sus payı olarak işlev 
görüyor. Ulus devlet aygıtının uzman kadroları, tu-
rizm gelirlerinin cari açığın kapatılmasında hayati 

rol oynadığını söyleyerek hepimizi yağma ve talan 
karşısında sessiz kalmaya ikna ediyor.16

PORNOGRAFİK ŞİDDET

Sivil toplum adı altında faaliyet yürüten havzalar, 
kültür emperyalizmine ilişkin çözümleme yapa-
cak kabiliyet ve donamından yoksun oldukları 
için (daha çok) sosyal yardım projeleriyle meşgul 
oluyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 
senesinde topladığı Millî Kültür Şûrası’nda Tür-
kiye kamuoyunun ve hassaten gençliğinin maruz 
kaldığı “pornografik şiddete” dair tek bir cümle 
yok.17 Şûranın sonuç raporunda Türk dizilerinin 
kültür ve medeniyetimizi tanıtması, Türk sinema 
arşivi hazırlanması, tiyatro, bale, opera gibi sahne 
sanatlarının sorunlarının giderilmesi üzerinde 
durulmuş ve fakat toplumsal bilincimizin müs-
tehcen kılınmasına nasıl engel olabiliriz, sorusu 
gündem yapılmamış. 1921-1926 Heyet-i İlmiye 
çalışmalarından 2014’e gelinceye kadar icra edilen 
toplam 19 Millî Eğitim Şûrasının ana gündem-
leri arasında da öğrencilerimizin maruz kaldığı 
müstehcenlik ve pornografik şiddet karşısında ne 
yapılması gerektiğine dair bir beyan ne yazık ki 
yok. Örneğin Türk sinemasında erotik filmlerin 
yaygınlaşmaya başladığı 1970’li yıllarda yapılan 
Millî eğitim şûralarının gündemleri sırasıyla şöy-
le; 28 Eylül-3 Ekim 1970 tarihli şûra gündemi; 1. 
Ortaöğretim sistemimizin kuruluşu 2. Yükseköğre-
time geçişin yeniden düzenlenmesi. 24 Haziran-4 
Temmuz 1974 tarihli şûra gündemi: 1. Millî eğitim 
sisteminin bütünlüğü içinde programlar 2. Öğren-
ci akışını düzenleyen kurallar.18

“Müstehcen bilinç” ve “pornografik şiddet” başlık-
ları etrafında farkındalık oluşturmak için özellikle 
öğretmenlere ve eğitim-öğretim alanında faaliyet 
yürüten sivil toplum havzalarına çok büyük görev 
düşüyor.19 Bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin 
kalp ve zihin kıvamına yapacağımız her katkı, soy-
lu bir direniş örneği olarak tarihteki yerini alacak. 

16 Kitle turizminin neo-kolonyalist emeller için nasıl işlev gördüğüne 
dair daha ayrıntılı bilgi için bk. Yusuf Dündar, Neo-Kolonyalizm 
Aracı Olarak Kitle Turizminin Etkileri Üzerine Bir Araştırma, 
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, 
Ankara, 2019. 

17 Şûranın sonuç raporuna şu linkten ulaşabilir. https://kultursurasi.
ktb.gov.tr/Eklenti/50571,raporsurasonucpdf.pdf?0 

18 Merak edenler ilgili şûra raporlarına şu linkten ulaşabilir: https://
ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-mill-egitim-sralari/
icerik/328 

19 Konuyla ilgili detaylı bir çalışma için bk. Pınar Mehri Ceylan, Müzik 
Videolarındaki Erotik, Müstehcen ve Pornografik Görüntülerin 
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencileri Üzerindeki Etkileri, Master 
Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, TV ve 
Sinema Anabilim Dalı, Ankara, 2004.
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K lasik dönemde bir sanatçının akıl, ruh ve el 
marifetiyle ortaya çıkardığı sanat eserini eş-

siz kılan sebeplerden birisi onun tüm ihtişamıyla 
tek ve orada olmasıydı. Bu aynı zamanda sanatın 
hakikiliği ve gerçekliği anlamına da geliyordu. 
Modern dönemle birlikte kopyalama ve çoğaltma 
sanat eserini sayısız kere çoğaltarak bir benzerinin 
herkese ulaşmasını sağlamıştır. Böylece sanat ese-
rinin zemini değişmiş ve oradalığı bozulmuştur. 
Yaşadığımız dönemdeyse dijitalleşme, sanatın her-
kese çok daha hızlı ve tekrarlanabilir bir şekilde 
ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu durum sanatçıyı, 
eserini ve daha da önemlisi sanatın ruhunu kitle-
lere ulaştıran olumlu bir etki olarak görülebilse de 
sanatın özelliği, özerkliği ve biricikliğine olumsuz 
etkiler bırakmaktadır. Nihayetinde sanat eserinin 
üzerindeki aura eserin sayısız kere kopyalanmasıy-
la parçalara ayrılıp yok oldu. 

Görünmeyen bir verinin görselleştirilmesi veya 
orijinali olmayan bir görünmeyenin kopyasının 
ortaya çıkarılması, bir nevi sanatsal bir yorumda 
bulunmak demektir. Orijinali olan bir eserin diji-
tale aktarılmasıysa, gerçek olan bir görseli dijital 
veri tabanında görüntüye dönüştürmek demektir. 
Bu durumda sanattan ziyade teknik bir beceriden 
söz edilebilir. Örneğin Leonardo Da Vinci’nin meş-
hur Mona Lisa tablosu Paris’te Louvre Müzesi’nde 
bulunmaktadır. Ancak eser, bir görüntü verisi 
olarak dijitalleştirilerek anında herkesin ulaşa-
bileceği bir alana aktarılmıştır. Yapılan iş aslında 
gerçeğin varlık zeminin değiştirmektir. Bu durum 
ile gerçeği bilinmeyen sadece sanatçının iç dünya-
sında var olan bir şeyin görüntüye dönüştürülme-
si farklı durumlardır. Örneğin bir melek ya da bir 
canavar figürü nasıl görselleştirilmeli ya da görün-
tüye nasıl aktarılmalıdır? Bu ve benzeri orijinali 
bilinmeyen kavramların görseli aslında gerçekte 
gözle görülür bir şekilde olmayan bir şeyin nesne-
leştirilmesi ve görsel bir veriye dönüştürülmesidir. 
Bu tarz durumlarda sanatçı içindeki ilhamı görsel-
leştirirken kavram ile istediği gibi oynar, onu iste-
diği gibi yorumlar ve istediği gibi şekillendirir. Bu 
durum sanatçı için bencilce bir tutuma ve istisma-
ra açık olsa da dijital dünya sanatçıya bu anlamda 
çok geniş imajinatif imkânlar sunmaktadır. 

Her ne kadar sinema, son yüz yılın en ilgi çekici ve 
etkili buluşlarından birisi olsa da tek buluşu değil-
dir. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğine internet ve 
internete bağlı teknolojilerin icadı damga vurmuş-
tur denilebilir. İnternetin, kültürden ekonomiye, 
sağlıktan siyasete kısaca akla gelebilecek hemen 
her sektöre eklemlenirken sinemaya da temas 
etmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu temas, özellikle 
sinema sanatının teknik kabiliyetine etki etmiş ve 
sinemayı, sektörel olarak daha hızlı, daha üretken, 
daha kolay ve daha kârlı duruma getirmiştir. An-
cak bu olumlu etkinin sinemayı sanatsal anlamda 
daha güçlü hâle getirip getirmediği ayrıca irdelen-
mesi gereken bir soru olarak önümüzde durmakta-
dır. İnternet teknolojileriyle birlikte sinemada di-
jital bir dönem başlarken; sinemanın sunumunun 
da dijital bir sahaya kaydığını görmekteyiz. Film 
gösterim mekânları olan sinema salonları zaman 
içinde televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarına 
dönüştü. Hiç şüphe yok ki bu gösterim imkânları 
sinemayı yapım, içerik ve sunum anlamında da 
etkilemektedir. 

Dijitalleşme, sinemada teknik bir destek mi yoksa 
yeni bir sinema türünün doğuşunu mu sağla-
mıştır?! İnternet tabanlı film izleme platformları 
sinemaya nasıl bir katkı sağlamaktadır?! Dijital 
etkileşime bağlı olarak ortaya çıkan bu ve benzeri 
sorular şüphesiz sinemaya dair yeni bir dönemin 
başladığını ortaya koymaktadır. Sinemanın diji-
talleşmesi meselesinden önce sanatın merkezini 
oluşturan gerçeklik ve dolayısıyla sanal gerçeklik 
konusuna değinmek gerekmektedir. 

SANATTA GERÇEKLİK VE SANAL GERÇEKLİK

Sanatta gerçeklik meselesi her zaman tartışıla-
gelen bir konu olmuştur ancak sanatın öncelikli 
amacı, arkaik örneklerinden beri gerçeklikten 
ziyade iletişim olmuştur. İnsan içinde bulunduğu 
tüm duygulanımları sanatsal olarak ifade etmeyi 
tercih etmiştir. İnsanın düşünmenin yanı sıra, 
iletişim kurabilen ve sanatla uğraşabilen bir varlık 
olması en önemli özelliklerindendir. Sanatsal yo-
rum kabiliyeti gerçeği dönüştüren bir güçtür. 

DİJİTAL SİNEMA VE DİJİTAL PLATFORM
 AŞKIN YILDIZ 
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Sanat doğası gereği içinde estetik, etkileyicilik, 
güzellik, uyum, denge, biriciklik, öznellik, genellik 
ve özdeşlik gibi unsurları barındırır. Böylelikle 
gerçek daha etkili hale getirilebildiği gibi, daha ba-
sit bir şeye de dönüştürülebilmektedir. Gündelik 
hayatta karşımıza çıkabilecek en küçük ve basit bir 
şey sanata konu olabilirken en sıra dışı ve bilinme-
yen bir mesele de sanata konu olabilmektedir. Sa-
nat görünmeyeni görünür, muğlak olanı belirgin, 
bilinmeyeni hissedilebilir hâle getirebilir. Sanatsal 
ifade, insanlık tarihi boyunca diğer tüm iletişim 
biçimlerinden ayrı ve etkili olmuştur. Bu sebeple 
her zaman din, siyaset, spor ve ekonomi gibi bir-
çok alana eşlik etmiş ve hayatın içine yerleşmiştir. 
Bu anlamıyla sanat, insanın hayatın getirdiklerine 
karşı en önemli dayanaklarından birisi durumun-
dadır. Sanat gerçeği soyut ya da somut olarak daha 
bir şekilde aktarmak için vardır. Dolayısıyla kurgu 
da olsa, hayal ürünü de olsa bir yanı mutlaka ger-
çek ile temas halindedir. 

Sanal dünya gerçek dünyada olan her şeyin bir 
benzerini kendi mecrasında tekrar oluşturmak-
tadır. Bu, gerçeğin kopyalanması ve herkes için 
ayrı ayrı çoğaltılması demektir. Herhangi bir olgu 
üzerinde yapılan bu çoğaltım, onun varlık sahasını 
değiştirirken aynı zamanda da onu bir çeşit başka-
laşmaya, bozulmaya ve sıradanlaşmaya götürür. 
Böylece kendine has ve biricik olan gerçeklik, basit 
bir tüketim unsuruna dönüşmekten kurtulamaz. 
Bireye ve topluma dair her ne varsa sanatsal bir 
ifadeyle karşılık bulabilmektedir ve sanatsal ger-
çekliğin, sanal gerçeklik marifetiyle bozulup tü-
ketime sunulması demek, insana dair tüm özel ve 
biricik olan şeylerin yozlaşması ve sıradanlaşması 
demektir. Yaşadığımız çağ gereği tüketim alışkan-
lıklarımız en zirve noktaya ulamış durumdadır. 
En çok, en hızlı, en güzel, en iyi ve daha sıralaya-
bileceğimiz bütün “en”leri bir arada bulabildiği-
miz ölçüde tatmine yaklaşabiliyoruz. Bu tüketim 
yorumuna en çok da görüntüler üzerinden ula-
şabilmekteyiz. Sinema, görselliği sanatsal olarak 
işleyip, tüketime sunan en donanımlı mekanizma 
olarak bu günlere kadar gelmiştir. 

2000’li yıllarla birlikte dijital teknoloji sinemanın 
görsel gücüne büyük katkılar sağlamıştır denile-
bilir. Kamera küçülmüş, kullanımı kolaylaşmış ve 
herkesçe ulaşılabilir hâle gelmiştir. Çekilen görün-
tülerin depolanması, saklanması ve işlenmesi ko-
laylaşmıştır. Her türlü maliyet daha da azalmıştır. 
Bu teknolojilerle her görsel en küçük ayrıntısına 
kadar dijital ortama anında aktarılıp mesafe tanı-
maksızın dünyanın her yerine ulaştırılabilmekte-
dir. Böylesi bir ortamda sinemanın değişmemesi 
ve kendini yenilememesi sadece nostalji olarak 

kalması anlamına gelecekti ve doğal olarak görün-
tü ve ses teknolojisine uyum sağlamak durumun-
da kaldı. Seyirci sinemanın bu doğal değişimine 
doğrudan adapte oldu ve görüntü kalitesi her 
formatla daha da artarken seyircinin göz zevki de 
ona göre değişti. Günümüz insanı içinde yaşadığı 
görüntü teknolojileri sayesinde iyi görüntüyü 
tanımaktadır. Dijital görüntü teknolojisi yakını 
daha yakın yaparak ayrıntıları belirginleştirdi. 
Çekilen tüm nesneler gerçeğinden daha canlı bir 
halde gözler önüne serildi. Görüntü, dijital sine-
ma ortamında artık görsellikten daha fazlasını 
ifade etmektedir. Bu durum kaliteli görüntünün 
sıradanlaşmasını ve doğal ile yapay gerçekliğin 
bir arada doymak bilmez bir iştahla tüketilmesine 
sebep olmuştur. 

Edebiyatın gücü kelimeler iken; sinemanın en 
büyük kozu hiç şüphesiz görüntüdür. Her iki 
alanda da dayanak olunan temel materyal aynı 
zamanda bu alanları sınırlayan da bir etmendir. 
Duygu ve düşünce dünyamızı yansıtmak için kul-
landığımız kelimeler bazen tam manasıyla yeterli 
olamaz. Orhan Veli’nin “Anlatamıyorum” şiirinde 
“Bilmezdim kelimelerin kifayetsiz olduğunu, Bu 
derde düşmeden önce” diyerek anlatmaya çalıştığı 
çaresizlik hissi belki de budur. Kelimelerin kifa-
yetsizliği; sinemada görüntülerin bağlayıcılığıyla 
ifade edilebilir. Aslında sinemada belki de anlatı 
açısından daha çetrefil bir durum vardır. Bir duy-
guyu kelimelerle ifade edemezken, görüntülere 
aktarmaya çalışmak, seyirci açısında hem sınırla-
yıcı hem de yönlendirici bir durumdur. Çoğu za-
man bir romandan aktarılan filmi beğenmeyişimiz 
bu durumdan kaynaklanır. Kitabı daha güzeldi 
gibi yorumlar bize şunu söyler: Herkes okuduğu 
romanı kendi kafasında, hayal dünyasında görsel-
leştirmiştir. Olaylar, kişiler duygular ve yaşanılan 
yoğunluk aracısız olarak okuyucuya geçmiştir. 
Ancak filmde bahsi geçen tüm unsurlar yönetmen 
gözüyle bir görsele dönüştürülmüştür. Dolayısıyla 
izleyiciye özdeşlik kuracağı tüm veriler hazır ola-
rak sunulmaktadır. Bu durum görüntünün, seyirci 
bakışındaki belirleyiciliğini ve bağlayıcılığını orta-
ya koymaktadır. 

Sinemada gerçek meselesi, daha baştan işe bir 
yönetmenin dâhil olmasıyla şekillenmektedir. 
Kameranın olayları aktarmak için belirli açılardan 
konumlanması, oyuncuların belirlenmiş bir senar-
yoyu, belirlenmiş bir kurgu dizini içinde oynaması 
ve diğer tüm sinematik unsurlar; sinemanın ger-
çeği yeniden ve tekrar tekrar yaratmasını sağla-
maktadır. Sinema marifetiyle bozulan bu gerçeklik 
dijital unsurlar sayesinde bir kez daha bozuma 
uğramaktadır. 

64 | Ekim 2021 | umranmran



Şöyle ki en basitinden elinizdeki son teknoloji 
kamerayla bir çiçeği çektiğinizde bile, çektiğiniz 
görüntünün gerçeğinden daha canlı ve çekici ol-
duğunu göreceksiniz. Tabiri pek hoş gelmeyebilir 
ama gerçeği, çekilen görüntü kadar etkileyici değil 
diyebiliriz. Gerçek hayatta mümkün olmayan tüm 
aksiyonlar stüdyo ortamlarında gerçekleştirilebi-
lir hâle getirildi. Ancak bir sonraki aşama olarak 
görsel tüketim çılgınlığı, stüdyolarda gerçekleş-
tirilemeyecek olan aksiyonları dijital bilgisayar 
ortamlarında yapmamızı sağladı. Hâl böyle olunca 
yönetmenin bakış açısına kalan sinemasal gerçek-
lik, yönetmenin hayal gücüne ve dijital sanatçılara 
kaldı. Sınırlar daha da zorlanarak akla hayale gel-
mez her şey sinemada kendisine yer buldu.

SİNEMA VE DİJİTAL SİNEMA

Dijitalleşme sanat eserlerini müze ve sergilerden 
çıkarırken filmleri de sinema salonlarından ve 
televizyonlardan çıkarmıştır. Daha da öncelikli 
olarak film yapım aşamasında ham görüntüyü 
film makaralarına mecbur olmaktan çıkarmıştır. 
Bu makaraların kopyalanması, korunması ve 
depolanması sorunlu işlerden bazılarıydı. Dijital 
görüntüyle birlikte bu aşamalar kolaylaşmış oldu. 
Artık filmlerin yanması, kaybolması ya da yok 
olması gibi tehlike arz eden durumlar ortadan 
kalkmış oldu. Sinema salonlarına bu görüntülere 
uygun dijital projeksiyonlar girdi. Böylece filmle-
rin başında durması gereken makinistlere gerek 
kalmadı. Dijital görüntü bilgisayar ve cep telefon-
larına da uygun olduğu için sinema salonlarına da 
mecburiyet ortadan kalkmış durumdadır. Çünkü 
internet tabanlı film izleme platformları günün 
herhangi bir saatinde istenen bir filme ulaşma ve o 
filmi tekrar tekrar ya da bölüm bölüm izleyebilme 
imkânı vermektedir. Dijital sinema anlayışı, film 
yapım, dağıtım ve sunum anlamında klasik sine-
maya göre daha avantajlı olduğu kesin olan bir 
dönemi başlatmıştır. Bu durumda sinemada yaşa-
nan bu gidişatı tıpkı radyo, televizyon ve telefon 
teknolojilerinde olduğu gibi teknolojik bir yenilik 
şeklinde görmek mümkündür.

İzleyiciler olarak klasik sinema dönemindeki gibi 
film izleme tercihimiz olabilir ancak sinemasal 
teknolojiler elbette ki gelişmelidir ve gelişmek 
zorundadır. Sinemayı üretmeyi ve ona ulaşmayı 
kolaylaştıran teknolojilere direnmeye çalışmak 
yersiz ve gereksiz bir tutumdur. Sinemayı teknik 
olarak değil, içerik olarak korumak daha önce-
likli bir durumdur. Dijital sinemanın görüntüyü 
üretme ve sunmadaki kolaylığı sinema sanatında 
bir hoyratlığı, başıboşluğu ve basitliği getirmeme-
lidir. Geleneksel anlamda da modern anlamda da 
sinemayı korumak ancak içerik ve sanatsal yönü 
açısından titizlenerek mümkündür. Sinematog-
rafik söylem üretme pratiği; film makaralarının, 
sahne ışığının ve set kurulumun pahalı ve kıymetli 
olduğu zamanlardan, içinde bulunduğumuz dijital 
imkânlarla ne çekersem, nasıl çekersem o film 
olur zamanlarına dönüşmektedir ve asıl tehlike de 
buradadır. 

Sinema, sanatlar içinde, insana dair herhangi bir 
durumu en etkili şekilde anlatabileceğimiz form 
kabul edilebilir. Sinemanın asıl aurası hikmetle, 
hakikatle bağlantı kurabilmesidir. Gerçeği işleyip, 
alegorik katmanlara dağıtarak, izleyiciye hem 
gösterdiğini hem göstermek istediğini hem de asıl 
anlatmak istediğini sunar. Böylece hem somut 
hem de soyut bir anlatıma ulaşır. Bir yandan göz-
lere hitap ederken diğer yandan akla ve nihaye-
tinde ruha hitap eder. Dijital sinema bu durumu 
bozmadan hatta onun üzerine daha da koyarak 
devam ettirebilir ve ettirmelidir de. Tabi bununla 
birlikte aynı güçlü sinema ticari, eğlence ve pro-
paganda olarak da görülmektedir. Bu anlamıyla 
kitlelere eğlence ve özgürlük adı altında her türlü 
uygunsuz içerik kolayca sunulabilmektedir. Şid-
det, cinayet, içki, çıplaklık, istismar, yalan ve daha 
birçok olumsuz davranışın kolayca resmedildiği 
filmler bireylerde doğal olarak bir normalleşme ve 
duyarsızlık meydana getirmektedir. Günümüzde 
özellikle sosyal medya araçları sayesinde daha da 
hızlı bir şekilde yaşanan bu süreç sinemada dijital 
platformlar eliyle gerçekleşmektedir. 
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Bu platformlarda günlük ve haftalık olarak yeni-
lenen ilk on listeleri, kişiye özel tavsiye ve yönlen-
dirmelere bakıldığında sürekli cinsel sapkınlık, 
aşırı şiddet ve aşırı tüketim özentileriyle dolu dizi 
ve filmler görülmektedir. Kapitalist bir mantıkla 
sadece daha çok para kazanmaya dönük bir işleyi-
şe sahiptirler ve herkesin bir şekilde kendilerine 
gelmelerini istemektedirler. Bu yüzden çocuk ve 
yetişkinlere özel ayrı dünyaları tek bir platforma 
sığdırabilmektedirler. Dinî bir belgesel, çocuklar 
için film ve çizgi film ya da sanatsal içerikli film-
ler ya da spor özelinde yapımlara ulaşabilmeniz 
sağlanmaktadır. Ancak bu tüketim bununla sınırlı 
kalmayacaktır. Çünkü mekanizma çok basit, çerez 
gibi peş peşe izlenebilecek dizi-film yapımları sü-
rekli ve ısrarla önünüze gelecektir. Siz birine baş-
ladığınızda gerisi de gelecektir. Dijital platformlar 
müşterisinin ne olduğuyla pek ilgilenmemektedir. 
Tabiri caizse ne olursan ol yine gel ama benim 
verdiğimi izle ve izlet der. 

Hemen her ay sansasyonel bir dizi ya da filmin 
insanları olumsuz etkilerinden bahsedilmekte-
dir. Çocukların bir dizideki karaktere özendiğini, 
oyunlarına bunları kattıklarını ve bu durumun 
toplum içinde sorunlara sebep olduğunu konuşul-
maktadır. Bunun sebebi oldukça açıktır. Önceleri 
hâkim sinema neyse onun etkilerinden bahsedi-
lirdi. Örneğin Amerikan sineması, sinema salonla-
rından sonra yıllarca ve defalarca televizyonlardan 
evlere girdi ve pizza, hamburger, kola gibi fastfood 
tarzının yanında giyim-kuşam konuşma ve dav-
ranışlarda özendirici filmeler 1980’li ve 1990’lı 
yılların çocuklarını 2000’lere yetişkinler olarak 
taşıdı. Şimdilerde dijital platformlar Amerika’nın 
yanında Kore, İspanya, Almanya ve birçok ülkeden 
yapımlara ulaşımı kolaylaştırdı. Sosyal medya 
kullanımın benzer etkilerini; film platformlarının 
kullanımında da görmekteyiz. Özellikle genç ku-
şak arasında telefonlarında bu platformları kullan-
mayanlar ya da bu yapımları izlemeyenler anında 
grup dışı kalabiliyorlar. Amerikan kültürüne bir 
şekilde alışık olan bizler şimdi başka ülkelerin 
hayata bakışlarına alışıyoruz. Dolayısıyla yakınma-
larımız ve serzenişlerimiz, içinde bulunduğumuz 
kültürel doku uyuşmazlığının derinliğidir aslında. 

SONUÇ

İnsanoğlu var olduğu günden beri sürekli arayış 
içinde olmuş ve bunun sonucunda yenilikler ve 
icatlar kaçınılmaz olmuştur. Teknik, her alanda 
hayatı kolaylaştırırken hiç şüphesiz sanata da 
yansımıştır. Bu olumlu etki sanatın bir anlamda 
önünü açmış ve ifade gücünü daha da zenginleştir-
miştir. Bir ressamın tablosu ya da bir heykeltıraşın 

eseri veyahut da bir müzisyenin müzikal eseri 
ortaya çıkarılırken ve sunulurken eserin büyü-
leyici gücü ve aurası mekâna, sanatçıya ve o âna 
bağımlıydı. Sanatın ihtişamını saklamak ve sonra 
her seferinde bu ihtişamı tekrar takrar yaşamak 
ve başkalarına da ulaştırmak fikri, teknolojinin 
imkânlarıyla gerçekleştirilmiş oldu. Bu, sanatın ya-
yılmasını, sanatçının duyulmasını ve başka sanat-
çılara ve sanatseverlere ilham vermesini sağladı. 
Buraya kadar herhangi bir sorun yok ancak sana-
tın kopyalanması ve herkese her an ulaştırılabilir 
olması sanatın gerçek duyumuna zarar verdi. 

Günümüzde görsel ya da işitsel herhangi bir ese-
rin dijital formata dönüştürülmesi, saklanması 
ve milyarlarca kopya hâlinde dijital olarak her-
kese ulaşması, şüphesiz iletişim anlamında bir 
gelişmedir. Ancak sanatın, internet tabanlı sosyal 
medya dünyasının kapitalist anlayışı çerçevesinde 
görsel tüketim çılgınlığına dönüşmesi hem sanatın 
üretilmesine hem de sanat anlayışının olumsuz 
anlamda dönüşmesine sebep olmaktadır. Tekerlek, 
bisiklet ya da bir araba icat edildiğinde hiç kimse 
‘insani değerlerimiz elimizden alınacak dolayısıyla 
bu icatlara engel olalım’ demedi. Çünkü tekno-
lojinin araçlar üretmesiyle teknoloji üzerinden 
değerler üretilmesi farklı durumlardır. Günümüz 
dünyasında toplumlar özellikle medya, sosyal 
medya ve kitle iletişim araçlarıyla, tek bir mer-
kezden yönetilir hale ve birbirine benzer duruma 
getirilmiştir. Bu anlamda sinema bir sanat olarak 
üretilmekten çok toplumları küresel kapitalist 
amaçlar doğrultusunda yönlendirmek için kulla-
nılabilmektedir. 

Dijitalleşme, her sanata uygulanıp onları bilgisa-
yar ortamına bir ve sıfır rakamlarıyla birer görsel 
olarak kodlayıp milyarlarca insanın tüketimine 
sunarken; dijital sinema platformları tüketim 
şekliyle beraber, sinemayı öz ve biçim olarak değiş-
tirmeyi başardı. Dijitalleşmeyle gelen kolaylıklar 
sayesinde artık izleyici için herhangi bir oto-kont-
rol ya da bağlayıcı kurallar söz konusu değildir. 
Bilgisayar oyunu bağımlılığı, sosyal medya bağım-
lılığı gibi artık ardı arkası kesilmeyen dizi izleme 
bağımlılığı başlamış durumdadır. Tüm yetişkin 
içerikler, dinî, manevi, siyasi ya da toplumsal de-
ğerler birbirine karışmış durumda eli telefon tutan 
küçük bir çocuğun dahi önüne serilmiştir. Tehlike 
sadece çocuklar için değil işin farkında olmayan 
tüm yetişkinler için de geçerlidir ve bu gerçek 
sinema değildir.
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İ nsanoğlunun varlık serüveninin sacayakların-
dan birini sanat oluşturur. Eşyanın hakikati 

üzerine fikreden insan, kadim geçmişi boyunca 
ifade aracı olarak sanatı kullanır. Zira insanoğlu-
nun söyleyecek sözü vardır ve bunu doğrudan dile 
getirmek yerine kalıcı yöntemlerle çeşitlendirmek 
ister. Zaman olgusunun devreye girdiği bu nokta-
da, zamanın ruhunu yanına alıp yenilikçi yaklaşım 
sergileyen her tutum insanlığın gelişimine ve söz 
söyleme biçimine katkı sağlar. 

İnsanlığın ifade etme biçimine baktığımızda on 
binlerce yıllık süreçten söz edebiliyoruz. Mesela 
Paris’teki Chauvet mağarasında bulunan duvar 
resimleri sinema tarihini 36 bin yıl öncesine da-
yandırmamızı sağlıyor. Mağaradaki bazı resimler 
bir ışık kaynağı hareket ettirildiğinde hareket 
ediyor. Bu yüzden mağaza için “ilk sinema salonu 
mu” sorusu Avrupa’da dillendiriliyor.1 Yani 36 bin 
yıl önce insanoğlu bir şeyler söylemek için yöntem 
bulmuş. Hiç yapılmamış bir şey yapmış. Ve 36 
bin yıl sonraki biz insanlar bu yöntemden söylem 
çıkarıyor, anlam oluşturuyor ve bir nevi iletişim 
kuruyoruz. 

KÜRESEL İNSAN ALGISININ YÖNLENDİRİLMESİ

Bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın zamanı 
ve mekânı aşan imkânları üzerine düşündüğü-
müzde yakın tarihin bütün zamanlarının ruhunu 
barındırdığını söylesek abartmış olmayız sanırım. 
Öyle ki geldiğimiz noktada Hollywood, endüstri-
yel olarak sinemanın merkezi olma konumundan 
ötürü küresel insan algısını yönlendiriyor. Yakın 

1 https://artsandculture.google.com/project/chauvet-cave. 

zamanda olacaklara dair insanların algısını hazır-
lıyor ve yakın geçmişte meydana gelmiş olayların 
yorumlanması noktasında ciddi yönlendirme sağ-
lıyor. Sinemanın hikâye anlatma gücünü kullana-
bilenler, dert olarak ortaya koydukları hususların 
doğru ya da yanlış algılanmasını sağlayabiliyor. 

Örnekler üzerinden gidelim...

Gece Yarısı Ekspresi filmi dünya kamuoyunun 
Türkiye hakkındaki kanaatini uzun süre domine 
eder. Yeryüzünün her köşesindeki insanlar bu 
filmi izleyerek Türkiye hakkında kötü fikir sahibi 
olur. Çünkü filmi yapmakla kalmıyor Hollywood. 
Dünya çapındaki sinema salonlarında filmlerin 
gösterilebilmesi anlamına gelen dağıtım ağına da 
sahip olduğundan her filmi yani her fikri yani her 
yorumu herkese ulaştırabiliyor. 

Kızım Olmadan Asla filmi de Gece Yarısı Ekspresi 
ile yakın tarihlerde çekilir. Bu film de İran hakkın-
daki küresel algıyı yönlendirir. Kızını kaybetme-
mek için çabalayan bir annenin İran’ın ‘baskıcı’ 
rejiminden kurtulmaya çalışması, kızını da kurtar-
ma telaşı ile ‘duygusal satın alma motifi’ni (Rek-
lamcılıktaki pazarlama tekniklerinden biridir. Zira 
sinema da ticari bir unsur olarak pazarlamanın 
önemli araçlarındandır) sonuna kadar kullanarak 
amaçlanan etkiye ulaşılır. 

Kara Şahin Düştü, yine bir Hollywood yapımı 
olarak Somali’deki iç savaş ve ABD’nin ‘müdahale 
hakkı’ konusunda tezler sunan ve bölge halkını 
kısmen mağdur göstermesinin çok ötesinde ‘şid-
dete meyyal ve insan haklarının hiçe sayıldığı 
yörenin geri kalmış insanları’ tablosunu resmeder. 

SİNEMA NEDİR,
MÜSLÜMANIN NESİ OLUR?

 ABDÜLHAMİT GÜLER 
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Bir grup ABD askerinin kurtarılamama hikâyesi, 
barbar Somali halkının birbirleriyle savaşında 
özgürlükçü Amerikan anlayışının yara almasını 
ele alır. Özeleştiri de yapar film. Fakat bu sinema 
eserinden arta kalan, Somali hakkındaki olumsuz 
kanaattir. 

Zero Dark Thirty’de ise el-Kaide lideri Usame Bin 
Ladin’in bir operasyonla öldürülmesi anlatılır. 
Pakistan’da bir bölgeye ABD askerlerinin ‘illegal’ 
yaptıkları operasyon, yasal sınırları belirleyen kü-
resel gücün yeniden yorumlaması ile güncellenen 
algıyı ve haklı bir gururu anlatır. Zira dünyanın 
en tehlikeli adamı ortadan kaldırılmıştır. Oysa 
mesele Ladin’in iyi ya da kötü olması değil (iyi 
olduğunu iddia eden kimse yok zaten), ABD’nin, 
zeminine kendi savlarını yerleştirdiği uluslararası 
yasaları yine kendi gayeleri ile genişleterek eme-
line ulaşmasıdır. Ve elbette bütün dünya halkları 
için bütün dünya halkları adına bütün dünya 
halklarını bu kötülükten kurtarma yetisi ve gücü 
sadece ABD’de vardır. Aksi düşünülemez, teklif 
dahi edilemez. 

Irak, Suriye, Cezayir, Filistin ve daha birçok İslâm 
bölgesi için yapılan filmlerin örnekleri çoğaltı-
labilir. Çünkü Hollywood, dünyanın her sorunlu 
bölgesinin her türlü ‘yarası’ için elini taşın altına 
koyar ve film yapar. Bu filmleri bütün insanlığa 
ulaştırır. Filmlerin başrollerinde yer alan ve dünya 
magazin gündeminin yanı sıra küresel yaşam stan-
dardını belirleyen isimlerin ikna ediciliği sayesin-
de de hiçbir filmin hiçbir etkisi ve hiçbir yorumu 
karşılıksız kalmaz. 

Peki, İslâm coğrafyası başta olmak üzere dünyanın 
herhangi bir noktasındaki herhangi bir mesele 
ile alakalı film yapmak ve ele alınan meseleyi 
en doğru şekilde yorumlamak ile görevli olan 
Hollywood’un mahareti karşısında bu coğrafyala-
rın insanları ne yapmaktadır? Cevap; kocaman bir 
HİÇ!

Müslümanlar uzun zaman sinemanın helal olup 
olmaması meselesi etrafında patinaj yapadursun, 
geç kalmanın kitabını yazacak şekilde seyirciliğe 
devam eder. Evet, film yapmak pahalı bir alan. 
Adı geçen filmlerin bütçeleri konuşulduğunda 
yüz milyon dolarlardan bahsetmek mümkün. 
Hollywood’da bugün vasat üstü aksiyon filmi 
yapmanın bütçesi 150 milyon dolar civarındadır. 
Tenet 200, Evengers 350, Görevimiz Tehlike 150, 
James Bond 150 milyon dolar civarı bütçelerle ya-
pılır. İslâm ülkelerinin sinema sektörlerinin böyle 
bir gücü yok. Para yok değil, sinema sektörünün 
tecrübesi ve sinemaya aktarılacak bütçe yok!

ZAMANI AŞAN ETKİ VE SORUNLAR

Küresel çapta Müslümanların yüz akı olabilecek 
ve etkisi hâlâ devam eden kaç film vardır? Sadece 
Çağrı’dan söz edebiliriz. Onu da Mustafa Akkad’ın 
ne badirelerle hayata geçirdiği malum. “Çocukları-
ma Peygamberimi nasıl anlatırım?” ve “Peygamber 
Efendimiz ile İslâm’ı dünyaya doğru anlatan bir 
filmi nasıl yaparım?” sorularının peşinde giderek 
uzun süre bütçe arayan Akkad, önce Suudilerin 
desteği ile Fas’ta plato kurmaya başlar. Sonra 
film hakkındaki bazı dedikodular (Peygamber 
Efendimiz’i Amerikalıların anlatacak olması, film-
de gayrimüslimlerin yer alması ve Efendimiz’in 
resmedilme iddiası gibi) sonrasında Suudiler des-
teğini çeker. Fas da Suudi Arabistan’ın baskısına 
dayanamayarak Akkad’ı ülkeden gönderir. Film 
yarım kalacakken Libya lideri Muammer Kaddafi 
devreye girer ve filmin kendi ülkesinde çekile-
bileceğini, finansı da sağlayacağını söyler. Film 
böyle hayata geçer. Filmin çekilmesinden sonra da 
sorunlar devam eder. Çağrı hakkında birçok dedi-
kodu yayılır ve film birçok İslâm ülkesinde başlan-
gıçta yasaklanır. Türkiye’de de filmi yeren yazılar 
yazılır, hakkında olumsuz söylentiler dillendirilir. 
Fakat niyetin halis olmasından mütevellit Çağrı 
filmi zamanı aşan bir etkiye ulaşır. 

Akkad’ın ve Çağrı filminin yaşadığı sorunları hiç-
bir Hollywood filmi yaşamaz. Çağrı’nın yaşadığı 
sorunlardan sonra benzer işlerin yapılması da 
hayal olur elbet. İranlı yönetmen Mecid Mecidî’nin 
Hz. Muhammed filmi de benzer bir kaderi yaşar. 
Geçtiğimiz yıllarda yapılan film hakkında olmadık 
şeyler söylenir. Filmi izleyenlerin itikadının sarsı-
lacağından tutun da filmin sinsice Şia propaganda-
sı yapmasına kadar olmadık şeyler söylenir. Velev 
ki film Şia propagandası yapıyor olsun. İzleyicinin 
iradesi ve yorum gücü neden hiçe sayılıyor. Sırf 
böyle bir şeyden ötürü Hz. Peygamber ile alakalı 
bir film neden töhmet altında bırakılır? 50 milyon 
dolar bütçesi olan film birçok Sünni ulemadan ce-
vaz almasına rağmen kara propaganda ile olmadık 
bir sonuca ulaşır. Film ülkemizde bile sadece 500 
bin kişi tarafından izlenir. 

Zamanın en güçlü ifade araçlarından olan sinema-
da üretim yapmayan Müslümanlar, yapılan filmle-
re de olmadık tepkiler göstererek kader diyemeye-
ceğimiz bir manzarayı kendilerine hazırlar. 

En az 36 bin yıldır görsel dili kullanan insanoğlu, 
vardığı noktada sinema gibi bir imkân oluştur-
muşken, insanlık birikiminin ürünü olan sinemayı 
hâlâ içselleştirememiş olması Müslümanların 
yumuşak karnı olarak önümüzde duruyor. Yapılan 
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eserleri eleştiren Müslümanlar Hollywood filmle-
rini izlemiyor mu? Elbette izliyor. Hem de eğlene-
rek, sorgusuz sualsiz tezlerini kabul ederek!

NELER YAPILMALI?

Tedavi öncesi teşhisin doğru konması gerekiyor. 
Müslümanlar, sinemanın öneminin farkında fakat 
ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını bilmiyor. O 
hâlde biz neler yapılması gerektiğini sıralayalım...

Öncelikle her şart altında ve dünyanın her böl-
gesinde Müslümanların film yapması gerekiyor. 
Birilerinin yapmasını beklemeden, yapılanları 
eleştirmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmadan 
üretim yapılmalı. Yapılan filmler elbette eleşti-
rilebilir. Eleştirilmeli de... Ancak mutlaka ama 
mutlaka sinema salonuna gidip bilet parası verip 
izledikten sonra bu yapılmalı. Sinemada izlenme-
yen filmin sektörel açıdan bir kıymeti yok. İzleyici 
üzerine düşeni yapmalı. Sinemacıların üretimi bı-
rakmaması kadar mühim olan nokta budur. Film 
izlemek, tatil günlerinde ailecek ya da arkadaşlarla 
yapılan aktivite olmaktan çıkıp, varlık alanının 
yorumlanması noktasında bir soluk mekânı olarak 
kabul edilmeli ve Müslümanların çok ama çok iyi 
sinema izleyicisi olması gerekir. 

Sinemanın pahalı bir üretim alanı olduğunu söy-
lemiştik. 200 milyon dolar seviyelerinde olmaya-
bilir elbet. Lakin ciddi prodüksiyonlarla filmler 
yapılması sağlanmalı. Bunun için devletlerin ve 
kapitali elinde bulunduranların devreye girmesi 
lazım gelir. Yöneticiler, film yapımını kolaylaştırıp 
fon desteği sağlamalı. Sponsorluk müessesesi ile 
parayı elinde bulunduran Müslüman zenginler 
de filmlerin yapımını desteklemeli. Bunu ticari 
yatırım olarak değil, öğrenci bursu vermek, cami 
yaptırmak kadar önemli bir destek alanı olarak 
görmeli. Bölgesel fonlar oluşturulmalı. Avrupa 
Film Fonu olan Euroimage bugün bütün Avrupa 
sinemasını domine ediyor. Afrika, Asya, Ortadoğu, 
Arap bölgesi ve Türkî cumhuriyetlerin de kendi 
bölgelerinde benzer fonlar oluşturması ve çekile-
cek filmleri desteklemesi gerekiyor. 

Adı geçen bölgelerin, ülkelerin ve finans sahiple-
rinin bu destekle kaybedecekleri hiçbir şey yok. 
İnsanlık tarihi boyunca sanatın gelişimi nokta-
sında devletin ve burjuvanın (sanatı karşılıksız 
destekleyen zenginlerin) desteği olur. Klasik mü-
zikten resim sanatına sinema dışındaki hemen her 
alanda bu olmuştur ve karşılığı bugünlere kadar 
gelmiştir. Müslüman coğrafyalarda ivedi şekilde 

bu akıl devreye girmeli ve devlet ile burjuva ortak-
lığında sinema filmlerinin yapımı kolaylaştıracak 
yapılar kurulmalı. 

İzleyicinin mesuliyetini tekraren vurgulamak ge-
rekir. Ne kadar büyük bütçe ile yapılırsa yapılsın 
filmlerin devamının gelmesi, ancak ve ancak yapı-
lanların gişede karşılık bulmasıyla mümkün olur. 
“Benim hassasiyetimi gözeten filmler yapılmıyor!” 
diyen izleyicinin çok büyük kısmı hassasiyet gö-
zeterek yapılan filmlerden haberdar değil. Haberi 
olduğunda da izlemiyor. Hiçbir film kapınıza 
kadar gelemeyeceğine göre bu filmleri bulmak 
da bir yönüyle izleyicinin, yani sizin, yani bizim 
vazifemiz. Overlok makinesinin ayağına gelme-
sini bekleyen izleyici bu hususta üzerine düşeni 
yapmamış demektir. İnternetin hayatımızın her 
alanında bilgi edinmeyi kolaylaştırdığı ortamda 
filmlerden haberdar olmamak gibi bir şey söz ko-
nusu bile olamaz.
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ERCÜMEND ÖZKAN:
ENTELEKTÜEL BİR PORTRE
KÜRŞAD ATALAR

T ürkiye’de İslâmcı düşüncenin bazı dönüm noktaları, etki-
leyenleri, önde gelen isimleri vardır. Merhum Ercümend 

Özkan da bu kırılma noktalarından birine işaret etmektedir. 
Kürşad Atalar Ercümend Özkan Entelektüel Bir Portre (2021) 
kitabında Özkan’ın düşünce dünyasındaki önemli dönüm 
noktaları ve faaliyetlerini analitik bir gözle değerlendiriyor. 
Ona göre Özkan’ı Türkiye’deki İslâmcılık akımı için önemli 
kılan en önemli unsur, mücadelesinden çok düşünceleridir. 
Özkan’ın hayat hikâyesi bu düşüncelerin tarihsel açıdan 
konumlandırılma şansını vermekle beraber kendi dönemini 
izahı bakımından da önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda 
kitapta din-siyaset ilişkisi, modernite-gelenek eleştirisi ve yön-
tem olmak üzere üç ana başlık altında Özkan düşüncesinin 
profili çıkarılmaktadır. Kürşad Atalar’la kitabından hareketle 
Ercümend Özkan’ı konuştuk. (Umran)

Son yayımlanan ki-
tabınızda, Ercümend 
Özkan’a dair alışılmı-
şın dışında entelektüel 
bir zeminden hareket 
eden genişletilmiş bir 
kavrayış geliştiriyor-

sunuz. Özkan’ı yeniden 
kavrama girişiminiz-

de,  analitik bir yaklaşımı 
benimsediğinizi ifade 

ediyorsunuz. Böylesi bir 
değerlendirmenin taşı-

ması gereken başlıca 
niteliklerden başla-

yabiliriz…
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Öncelikle şunu ifade etmek isterim: Rahmetli 
Ercümend Özkan Türkiye’deki İslâmcılık akımı 
içerisinde genellikle siyasal mücadelesi öne çıka-
rılan bir figürdür. Entelektüel yönüne odaklanan 
çalışmalar görece azdır. Özellikle de ‘analitik’ 
değerlendirmeler pek yoktur. Hakkında yazılan 
yüksek lisans ve doktora tezlerinde dahi bu boyut 
eksiktir. Bu yüzden kitapta ‘alışılmışın dışında’ bir 
yaklaşım sergilendiğine dair tespitiniz isabetli. Bu-
rada, Özkan’ın düşünce yapısını analitik kriterler 
ölçeğinde değerlendirmeye çalıştım. Bu bağlamda, 
vazgeçilmez gördüğüm ‘din-siyaset ilişkisi’, ‘mo-
dernite-gelenek gerilimi’ ve ‘yöntem’ kriterleri bağ-
lamında Özkan’ın düşüncelerinin yüksek-çözünür-
lüklü bir fotoğrafını çekmeye çalıştım. Ne ölçüde 
başarılı olduğumun takdiri elbette okurun. Şunu 
da eklemek isterim: zannımca, bu tür çalışmala-
rın çoğalması lazım, eğer Türkiye İslâmcılığı’nın 
düşünsel arkaplanını daha iyi anlamak istiyorsak. 
Çünkü ‘düşünsel’ temeli iyi bilinmeyen hiçbir ey-
lemlilik doğru anlaşılamaz. Eskilerin deyimiyle, 
önce kalp ikna olur, sonra organlar ona tabi olur. 
Bunun günümüz dilindeki tercümesi “ameli iman 
belirler” veya “teori pratikten önce gelir” şeklin-
de yapılabilir. Eğer Ercümend Özkan Türkiye 
İslâmcılığı’nın tarihinde silinmeyecek iz bırakmış 
bir figür olarak kabul ediliyorsa, onu tanımak için 
evvelemirde yapılması gereken, bu varoluşun ‘dü-
şünce’ temellerini iyi bilmektir. 

HAKİKAT ARAYIŞI

Ercümend Özkan nasıl bir dünyaya doğdu? Kişili-
ği nasıl oluştu? Bu kişiliği belirleyen temel unsur-
lar nelerdir? 

Doğum tarihi 1938 olduğuna göre, nasıl bir 
dünyaya doğduğu da kabaca bellidir! Çocukluğu 
tek parti döneminde geçmiş, gençliğinin baharı 
sayılabilecek dönemde ise Menderes hükûmetini 
görmüştür. Milliyetçi-muhafazakâr denilebilecek 
bir kökenden gelmektedir ve gençlik döneminde 
genellikle bu anlayışın sahibi çevrelerle hemhal 
olmuştur. Fakat 1960 yılında Hizbuttahrir’le tanış-
masından sonra ‘İslâmcılık’ akımına intisap etti-
ğini söyleyebiliriz. O tarihten itibaren de hep bir 
‘İslâmcı’ (bazılarının deyimiyle, ‘radikal İslâmcı’) 
olarak kalmıştır. Yani 35 yıllık bir İslâmcılık tec-
rübesi vardır. Son derece gelişmiş bir sorgulayıcı 
zihne ve ‘acar’ denilebilecek bir kişiliğe sahiptir. 
Doğrunun peşindedir; onu bulursa, çekinmeden 
söyler, gereğini de yapar. Hem kurulu düzenin 
hem de geleneksel çevrelerin hışmını üzerine çek-
mesinin nedeni budur. Herkeste olduğu gibi onun 
kişiliğinin oluşmasında da kimi sosyo-kültürel, 
siyasi vs. faktörlerin etkisinden bahsedilebilir ama 
bence İslâmcılık yönünde yaptığı tercih bunların 

hepsinden önde gelir. Başka bir ifadeyle, onun 
kimliğinin belirleyeni bence ‘hakikat arayışı’dır. 
Gerçeği İslâm’da bulduğuna inanmıştır ve bütün 
düşünce ve davranışlarının ona uygun olması için 
de gayret göstermiştir. 

Basın ve yayıncılık alanında girişimleri de var Er-
cümend Özkan’ın. Dergicilik serüveni bakımından 
fevkalade önemli bulunan İktibas dergisi çerçeve-
sinde de metinler yazdınız. “İktibas, Özkan’ın belki 
de tek eseri olarak nitelendirilmeyi hak eden bir 
periyodiktir” diyorsunuz. Bu dergiyi 1980’ler ve 
sonrasındaki gelişmeler açısından nasıl ele almak 
gerekir? 

İktibas, Özkan’ın deyimiyle, onun ‘Altıncı 
Evladı’dır! Malum, 5 evladı var kendisinin. Hatta 
başka bir yerde İktibas için “ailemizin en imtiyazlı 
üyesi” diyor! Bu da bence, ‘hakikat’e her şeyden 
daha çok önem verdiğinin bir başka kanıtıdır. 
Yani kendi evlatlarından bile imtiyazlı görüyor 
onu. Çünkü onun ‘varoluşu’nu anlamlandıran şey 
fikir, düşünce veya hakikattir. Özkan, ömrü bo-
yunca alışılageldik yazarlardan biri olmadı. Yani, 
basit ifadeyle söyleyecek olursak, kitap yazmadı. 
Ömrünün sonlarına doğru çıkan iki kitabında 
(İnanmak ve Yaşamak ile Tasavvuf ve İslâm) 
yer alan yazıların önemli bir bölümü daha önce 
İktibas’da yayımlanmış yazılardır. Yani, Özkan’ın 
fikirlerini kamuoyu ile paylaştığı asıl platform 
İktibas’tır. Vefatından sonra yayımlanan kitapları 
da yine çoğunlukla İktibas’ta çıkan yazılarından 
oluşmaktadır. Dergi, 12 Eylül Darbesi’nin olduğu 
yıl (Özkan’ın deyimiyle de “zemheri soğuğu”nda) 
yayın hayatına başlamış ve ‘darbe şartları’nın de-
vam ettiği yıllarda İslâmcı kesimde ses getirmiş 
bir yayın organıdır. Önceleri özgüvenli söylemi 
ve yüksek fikri düzeyi ile genellikle bu kesimden 
olumlu tepkiler almış, önemli tiraj sayılarını da 
yakalamıştır. Fakat ‘hakikat’i her şeyden öncelikli 
gören her girişimin bu çağda yaşadığı tecrübeyi o 
da yaşamış, özellikle de geleneğe yönelttiği eleştiri-
ler yüzünden bazı kesimleri (Şeriati’nin deyimiyle) 
“rahatsız etmiştir.” Derginin zaman içerisinde (et-
kinliğinin değil) ‘popülaritesi’nin azalmasının belli 
başlı nedenlerinden biri de budur. Fakat genel bir 
değerlendirme yapılacak olursa, derginin (özellikle 
de Özkan’ın sağlığında) Türkiye İslâmcılarının 
fikri düzeyinin artmasında önemli katkıları olmuş 
bir yayın organı olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

KAVRAMLAR VE ÇAĞDAŞ İSLÂM DÜŞÜNCESİ

Dergi bakımından önemli olan noktalardan 
biri de kavramlar. Ercümend Özkan’ın ideoloji 
kavramına dair kanaatinin büyük ölçüde, Ali 
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Şeriati’ninkine benzediğini belirtiyorsunuz. Bunu 
biraz açar mısınız? 

Özkan’ın ‘kavramlar’a özel önem verdiği bilinen 
bir husustur. Hatta ‘Kavramlar’ın derginin en 
önemli bölümü olduğu bile söylenebilir. Bu, bizzat 
Özkan’ın ifadeleriyle sabittir. Bunun nedeni de 
basittir: zihniyeti kavramlar oluşturur! (Bunu dahi 
onun ‘hakikat arayışı’na bağlamak mümkündür). 
Özkan’ın İktibas’ta ele aldığı kavramlar genel 
olarak iki başlık altında toplanabilir. İlki, İslâm’la 
ilgili olanlar, ikincisi ise Batı’yla (veya yaşanan ha-
yatla, moderniteyle vs.) ilgili olanlar. İlk kategoride 
yer alanlar, belki ikincisinden biraz fazladır ama 
toplamda bunların sayısının birbirine yakın oldu-
ğu söylenebilir. Yani Özkan’ın İktibas’ta yapmaya 
çalıştığı şeyi, “yaşamak için inanmak” şeklinde 
özetlemek mümkündür. Zaten ilk kitabının adı da 
zaten bu klişeden mülhemdir! Esasen modernite-
ye ait olan ve basitçe ‘idealar bilimi’ anlamına ge-
len ‘ideoloji’ kavramına gelince, şunları söylemek 
mümkün: malum olduğu üzere, bu konuda bir 
zamandır İslâmcılar arasında bir tartışma bulunu-
yor ve bir kesim İslâm’ın bir ideolojik olarak nite-
lendirilmesine itiraz ediyor. Özkan, bu karşıtlığın 
sağlam bir temeli olmadığı düşüncesindedir ve bu 
görüşü benimseyenleri ‘iyi düşünemeyenler’ ola-
rak nitelemektedir. Çünkü yaşadığı dönemde yay-
gın bir şekilde kullanılan bu kavram ile kast edilen 
soyut fikir değil “bağlısından bedel ödemesini 
isteyen düşünce”dir. Bu kavramı, bu mana içeriğiy-
le Ali Şeriati de eserlerinde genellikle olumlayarak 
kullanır. Fakat tabii ki kavramın ‘olumsuz’ denebi-
lecek tazammunları da var. Ama bu daha çok Batı 
dünyasında böyledir. Bu coğrafyada, özellikle post-
modern dönemde yapılan tartışmalarda bu boyut 
öne çıkarılır ve yaşanan tecrübeler sonucunda 
Marksizm, liberalizm vb. ideolojilerin (veya ‘meta 
anlatılar’ın) ‘öldüğü’ ilan edilir. Ama burada şuna 
dikkat etmek lazım: postmodern dönemin jargonu 
Özkan’ın yaşadığı dönemde (‘kullanılan dil’ açısın-
dan) Müslüman Dünyası’ndaki tartışmalarda he-
nüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Dolayısıyla 
aktüel olarak kullanılmayan bir dildeki olumsuz 
tazammunların farkında olunmadığı gerekçesiyle 
Özkan’ı veya Şeriati’yi sorumlu tutmak hakka-
niyetli bir yaklaşım olmaz. Ayrıca Özkan’ın ‘dil’ 
konusundaki hassasiyeti de bilinmektedir. Kendisi 
Cumhuriyet, demokrasi vb. kavramları olumlaya-
rak kullananları ‘ideolojik kirliliğe’ bulaştıkları 
gerekçesiyle eleştirmiş, özellikle de ömrünün 
sonuna doğru ‘devrim’ kavramına yönelik daha 
rafine eleştiriler getirmiştir. Bu kavramın “bize ait 
olmadığını” ve “sahiplerine geri iade edilmesi ge-
rektiğini” de vurgulamıştır. 

Öte yandan Ercümend Özkan’ın toplum ve devlet 
hakkındaki görüşlerinin çağdaş dönem İslâmcı 
düşünürleri arasında en çok Seyyid Kutub’un yak-
laşımlarını akla getirdiğini kaydediyorsunuz. Ne 
gibi benzerlikler var?

En başta ‘toplum tanımı’ açısından benzerlikler 
var. Hem Kutub hem de Özkan için hâlihazırdaki 
toplumları orijinal anlamda ‘Müslüman’ olarak ni-
telemek mümkün değildir. Bunun olabilmesi için 
o toplumda Şeriat’ın hâkim hukuk olması gerekir. 
Bu nedenle, hilafetin ilgasından sonra ortaya çıkan 
yeni ulus-devletler (Türkiye ve Mısır gibi) ‘cahiliye’ 
toplumu olarak nitelendirilebilir. Fakat ‘cahiliye’ 
toplumunun üyelerinin tek tek nitelenmesi konu-
sunda Özkan’ın üslubu Kutub’a göre daha ılımlı-
dır. Özkan’ın “Bizler kâfir sayma memuru değiliz!” 
şeklinde sıkça ifade ettiği bir cümlesi vardır. Bu, 
halka karşı yaklaşım konusunda onun görece 
‘ılımlı’ denilebilecek bir tutum sahibi olduğunu 
göstermektedir. Hatta zaman zaman Özkan’ın üs-
lubunda “Türk halkı bildiği İslâm’ı sevmektedir.” 
türü sempatik ifadelere rastlamak dahi müm-
kündür. Kutub’ta ise ‘ayrı organizasyon’ vurgusu 
belirleyicidir. Ona göre, Müslümanlar, cahiliye 
toplumlarında sistemin bir unsuru olarak faaliyet 
gösteremezler. Aslında Kutub, bu düşüncesini 
Mevdudi’den almıştır. Fakat pratiğe bakıldığında, 
bu düşünceden ‘militan’ örgütlere yol bulmak da 
mümkündür. Nitekim düşüncenin kaynağı Pakis-
tan (Mevdudi) olmasına rağmen, militan örgütler 
daha çok Mısır’da kurulmuştur. Ama bunu yerel 
şartlara bağlamak bana daha doğru geliyor. Ben-
ce Kutub’un düşüncesinden doğrudan ‘militan’ 
örgütlere yol bulmak zordur ama onun yaşadığı 
dönemde Mısır’ın zorlu şartları, görece sert bir 
tutum takınmayı beraberinde getirmiş gibi görü-
nüyor. Rejimler konusunda ise, Kutub, Mevdudi 
ve Özkan’ın görüşleri aynıdır. Üçünün de mevcut 
ulus-devletlerin yerine ‘İslâm devletleri’ kurulması 
talebi vardır. Hayatları boyunca da bunun için 
çalışmışlardır.

MODERNİTE, GELENEK ELEŞTİRİSİ VE YÖNTEM

Analitik yaklaşımınızı sürdürerek modernite-ge-
lenek eleştirisinin, çağdaş dönem İslâmcılığının ti-
pik vasıflarını belirleyen hususlardan biri olduğu-
nu vurguluyorsunuz. Bunların imkân dâhilindeki 
en önemli yönlerini Ercümend Özkan üzerinden 
örnekleyebilir misiniz?

Modernite ve gelenek eleştirisi, bence çağdaş 
dönem ‘İslâmcılığının ‘alamet-i farikalarından 
biridir. Bu eleştirinin düzeyi ayrı bir tartışma 
konusu ama eleştirel yaklaşım yoksa o kişi veya 
görüşe ‘İslâmcı’ demek zordur. Eleştirinin varlığı 
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İslâmcılık için yeter kriter midir? Bunun mahiyeti 
de önemlidir. Mesela gelenek eleştirisi konusunda 
‘Müslüman modernist’ tipoloji ile ‘İslâmcı’ tipoloji-
nin farkı vardır. Her ikisi de geleneği eleştirir ama 
aralarında içerik bakımından fark vardır. Müslü-
man modernist, genellikle modernitenin temel 
kavramlarını meşrulaştıracak şekilde geleneği 
eleştirirken, İslâmcı, ‘seçici’ davranır ve eleştiriyi 
genel olarak ‘yasal/fıkhî sınırlar’ içinde kalarak 
yapar. Bir ‘İslâmcı’ olarak Özkan da, hem moder-
niteye hem de geleneğe yönelik ‘sert’ eleştiriler 
yöneltmiştir. ‘Sahih inanç’ adına demokrasi, insan 
hakları, özgürlük, vb. kavramları olumsuzlamış, 
özellikle de mezhepler ve tasavvuf konularında 
geleneğe şiddetli eleştiriler yöneltmiştir. Onun 
buradaki amacı ‘inancın safiyetini korumak’tır. 
Müslüman tarihi boyunca, muhakkik ulemanın 
(Mevdudi’nin deyimiyle de ‘müceddid’lerin) sürek-
li yapmaya çalıştığı şey de bundan başkası değildir. 
Başka bir ifadeyle, bu, farklı kültürlerden İslâm’a 
bulaştırılmaya çalışılmış unsurların temizlenmesi 
çabasıdır. Özkan’ın gelenek ve modernite eleştirisi-
ni de bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. 

İslâmcılık düşüncesinde yöntem tartışmalarını 
arızi tasavvur eden bakış açılarının aksine, siz, 
İslâmcılık araştırmalarında ihmal edilen yöntem 
odaklı bir bakış açısına sahipsiniz. Ercümend 
Özkan’ın merhaleci İslâmcılığının başkalarından 
farkını ortaya koyuyorsunuz. Böylesi bir yaklaşı-
mı önemsemenize yol açan temel fikrî etkiyi açık-
layabilir misiniz?

Yöntem, İslâmcılık tanımlarında genellikle ihmal 
edilmiş bir kavramdır. Halbuki grupları ayrıştırır-
ken analitik bir kriter olarak kullanılabilir. Çünkü 
her yöntemin bir ‘düşünce’ temeli vardır. Düşün-
cesi farklı grupların genellikle yöntemi de farklı 
olur. Bu durum İslâmcı gruplar için de geçerlidir. 
Özkan’ın bu konudaki tavrı Kutub ve Mevdudi’nin-
kine benzer. Bunu, “amaca ulaşmak için her yol 

mubah değildir” şeklinde özetlemek mümkün-
dür. Nasıl suyu buharlaştırmak için ateş, ocak vs. 
kullanmak gerekiyorsa, İslâmî gayelere ulaşmak 
için de İslâmî araçlara başvurmak gerekir. Bu 
bağlamda çağdaş dönem İslâmcılığında “sistem 
içi mücadele” kavramı önem arz eder. Genellikle 
‘radikal’ gruplar, bu yönteme karşıdır. Kutub, Mev-
dudi ve Özkan bu hususta aynı görüşü paylaşırlar. 
Özkan’ın ‘demokratik’ partileri İslâmî saymaması 
da aynı sebepten dolayıdır. Ona göre, laik düzeni 
(eğer içine girip işletme tarzını benimserse) “Hz. 
Ömer bile düzeltemez.” Kutub ise bu hususta ‘çark’ 
metaforunu kullanır. Çark, içine gireni öğüten bir 
şeydir. Bunun Müslüman olması veya olmaması 
sonucu değiştirmez. ‘Şiddet’ de bu tartışmada 
ele alınması gereken bir diğer önemli kavramdır. 
Merhaleci yöntemi benimsemiş İslâmcılara göre, 
şiddet kullanımı ancak belirli şartlarda (harb, vs.) 
meşrudur. Davet-tebliğ ortamlarında şiddete baş-
vurulmaz. Dolayısıyla, ‘militanizm’ Mekkî ortam-
larda sonuca götürücü bir yöntem olmaktan çok, 
“davaya zarar veren” bir şeydir. Bu hususta, Özkan, 
Mevdudi ve Kutub’un görüşleri büyük benzerlik 
gösterir.

Son tahlilde İslâmcılık kavrayışınızın siyasi odak-
lı olduğu söylenebilir…

İslâm’ı iktidar etmeyi istemeyen birisine ‘İslâmcı’ 
denilemeyeceği için, bu hususun belirleyici olduğu 
kuşku götürmez. Özkan, iktidar talebini ‘özden’ gö-
ren bir kişidir. Ona göre, “doğruların iktidar olma 
talebi ister istemez vardır.” Dolayısıyla, bu anlayışa 
sahipseniz, inandığınız doğruların ‘devlet’ olma-
sını istemeniz de gayet doğaldır. Fakat ‘devlet’e 
yönelik bir eleştirel tavır olamaz mı? Mesela 
‘anarşizm’in tezi gibi… Bu ayrı bir tartışma konusu 
ama bilebildiğim kadarıyla, Özkan, fikrin iktidar 
olma talebini doğal gördüğü için, ‘devlet’i de bir 
anlamda ‘kaçınılmaz’ bir kurum olarak görüyordu. 

Kürşad Atalar
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Kitap hakkında Ercümend Özkan’ın yaklaşımları-
nı benimseyen çevrelerden bir tepki aldınız mı? 

Henüz almadım. Kitap daha yeni çıktı. O yüzden 
bir süre sonra çeşitli kesimlerden kitaba yönelik 
(olumlu-olumsuz) eleştiriler gelebilir. Ben eleştiri-
yi rahmet olarak gören biriyim. Her türlü tenkide 
de açığım. 

HİZBUTTAHRİR’LE İLİŞKİSİ VE   
İSLÂMÎ PARTİ DENEYİMİ

Peki, 1960’lı yıllarda içinde yer aldığı 
Hizbuttahrir’le ilişkisi sonraki düşüncelerini han-
gi yönlerden etkilemiştir? 

Özkan, kendi ifadesiyle, Hizbuttahrir’den “dokuz 
talakla boşanmış” biridir. Gerek düşünsel gerekse 
eylemsel açıdan bu yapıya getirdiği eleştirileri, 
onunla yapılmış olan Ercümend Özkan’la İslâmî 
Hareket Üzerine adlı söyleşi kitabında detaylı ola-
rak anlatmıştır. Ayrıldıktan sonra çeşitli kereler bu 
örgütten gelen görüşme taleplerini de geri çevir-
miştir. Ama söyleşi kitabında da ifade ettiği üzere, 
ilk İslâmcı fikirlerle bu örgüt sayesinde tanıştığı 
için, bir vefa borcu olarak bunu da ifade etmekten 
geri durmamaktadır. Sorgulayıcı bir zihne sahip 
olan Özkan’ın daha sonraki dönemde ortaya koy-
duğu düşünsel çaba ve eylemliliğe bakıldığında, 
bu örgütle bir ilişkisinin kalmadığı rahatlıkla söy-
lenebilir.

Siyasallık bağlamında Ercümend Özkan’ın parti 
çalışmalarına da yer veriyorsunuz. Bu konudaki 
girişimlerini nasıl değerlendirmek gerekiyor? 

Özkan bizzat benim de şahit olduğum bir sohbet-
te: “Ömrüm boyunca partisiz olmadım.” demişti! 
Sanıyorum, 1990’lı yılların başında kuracağını 
ilan ettiği İslâmî Parti deneyimi sürecinde sarf 
etmişti bu sözü. Bundan neyi anlamak lazım? 
Resmi anlamda bilinen bir partisi hiç olmadı. 
Ama mesela ilk tecrübesi olan Hizbuttahrir bir 
‘parti’dir. Örgütten ayrıldıktan sonra kurduğu ve 
tüzüğünü 62 ayda hazırladığı illegal ‘İslâm Partisi’ 
de bir ‘parti’dir. 1990’lı yılların başında kuracağı-
nı ilan ettiği siyasi teşkilatın adı da ‘İslâmî Parti’ 
idi. Burada Özkan’ın ‘parti’ kelimesiyle neyi kast 
ettiğinin iyi bilinmesi gerekiyor. Benim anlayı-
şıma göre, Özkan, “İslâm’ın özü itibarıyla siyasi 
karakterli bir din” olduğunu vurgulamak için böy-
le söylüyordu. Yani “ömrüm boyunca hep İslâm’ı 
iktidar etme amacım oldu” demek istiyordu. Hatta 
en son girişim olan İslâmî Parti, aslında “tebliğ-
yönelimli” bir girişimdi. Bizzat kendisi, partinin 
kapatılacağına yönelik eleştirilere cevap verirken: 
“Birkaç televizyon programına çıkıp, birkaç mey-
dan konuşması yapsak bile bu bize yeter.” diyordu. 

Bu, onun, ortaya çıkan fırsatları değerlendirip 
davasını anlatmak için kullanacağı bir yeni araçtı 
sadece. Olursa olurdu, olmazsa, o yine bildiği tür-
den çalışmalara devam edecekti. Nitekim öyle de 
yaptı. Parti girişimi başarısız olunca bu kez ulusal 
televizyon kurma çalışmasına yöneldi. Orada da 
“ne kadar yayın yapabilirsek, o kadar kârdır” anla-
yışıyla hareket ediyordu! 

FİKİRLERİ DOĞRU DEĞERLENDİRİLMELİ

Ercümend Özkan üzerine öteden beri çok şey söy-
lendi, yazıldı. Bu konuda neşredilen metinlerin 
genelinin bir değerlendirmesini yapar mısınız? Bu 
bağlamda akademik araştırmalar da gündeme 
geliyor ister istemez… Özkan’a dair yazılan aka-
demik metinler hakkındaki düşüncelerinizi açıkla-
yabilir misiniz?

Bence bu konuda hâlâ eksik var. Az önce ifade 
ettim: Analitik çalışmaları daha çok yapmak lazım. 
Kendisi, en özet ifadesiyle, sağlam düşünen biriy-
di. Düşüncelerine odaklanan çalışmalar daha çok 
yapılırsa, bu, Türkiye İslâmcılığı açısından daha 
hayırlı sonuçlar doğurur kanaatindeyim. 

Ercümend Özkan’ın yazdıklarının tümü sağlı-
ğında kitaplaşmamıştı. Pek çok metni dergi say-
falarında kaldı. Bir kısmı daha sonra kitaplaştı. 
Bunların yayın seyri hakkında neler düşünüyor-
sunuz? 

Özkan’ın hâlihazırda birçok kitabı, DVD’si var. 
Bunlar, çoğunlukla İktibas’ta çıkan yazılarından, 
çeşitli yerlerde verdiği konferanslardan oluşuyor. 
Dergi sayfalarında kalmış pek bir yazısı kalmadı. 
Yani isteyen kitaplar ve DVD’ler aracılığıyla, iste-
yen de bizzat İktibas dergisini takip ederek, onun 
fikirlerine ulaşabilir. Bunların büyük çoğunluğu-
nun vefatından sonra yayınlanmış olması, onun 
aynı zamanda bir ‘mücadele adamı’ olmasıyla iliş-
kili. Bu hususta o, daha çok Ali Şeriati’ye benzer. 
Şeriati’nin kitaplarının önemli bir kısmı da vermiş 
olduğu konferanslardan oluşur. Kitaplarının ya-
yımlanmasıyla ilgili serencam esas itibarıyla bu 
hususla ilişkilidir. 

Çalışmanızda sıklıkla atıf yaptığınız yayınlardan 
biri Ercümend Özkan’la İslâmî hareket üzerine ya-
pılan “nehir söyleşi.” Bu kitabın oluşumunda sizin 
de önemli bir yeriniz var. Biraz bu eserin hangi 
düşünce ile nasıl hazırlandığından bahsedelim 
isterseniz…

Söyleşi fikri, hatırlayabildiğim kadarıyla, bizzat 
Özkan’ın kendisinden gelmişti. “Birçok bilgi, be-
nimle birlikte bu dünyadan gitmesin.” istiyordu. 
Ya da teklif söyleşiyi birlikte gerçekleştirdiğimiz 
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A. Burak Bircan’dan da gelmiş olabilir. Bu husu-
su tam hatırlayamıyorum. Ama gerekçe aynıydı. 
Özkan detayları kendisinde olan birçok yaşanmış-
lığın bilinmesini istiyordu. Biz de 1992 yılında A. 
Burak Bircan’la birlikte, onun Ankara-Etlik’teki 
evinde birkaç ay içinde gerçekleşen röportajlar di-
zisi gerçekleştirdik. Bunları teybe kaydettik ve bir 
süre öylece kaldı. Vefatından önce bize birkaç kez 
“söyleşi ne oldu, kitaplaştırmayacak mıyız?” diye 
sorduğunu hatırlıyorum. Neyse, yaşarken kitabı 
yayınlayamadık. Vefatından iki yıl sonra ise nasip 
oldu, yayınlandı. Kitap, özellikle biyografik ma-
lumat açısından önemli, çünkü bunların birçoğu 
başka çalışmalarda yok. Ben de bu yeni kitabımda 
biyografisinin ana unsurlarını temelde bu kitaba 
referans vererek tespit etmeye çalıştım. Çünkü 
burada tanıklığı bizzat kendisi yapıyor! 

Ercümend Özkan’ı Türkiye İslâmcılığı açısından 
daha önemli kılanın, siyasi tecrübeleri değil, onun 
düşünceleri olduğunu belirtiyorsunuz. Bütün bu 
anlattıklarınızdan sonra şu soru akla geliyor: 
Özkan’ın düşüncelerinin Türkiye’deki İslâmcılık 
tecrübesi açısından anlamı nedir?

Tabii, değişik kesimlerden kendisini tanıyan çok 
kişi var. Herkesin değerlendirmesi farklı olabilir. 
Bu sonuçta öznel bir şey! Ben kendi açımdan 
şunları söyleyebilirim: Özkan’ı en iyi niteleyen 
cümlelerden biri yayınlamış olduğu derginin her 
sayısının kapağında yer alan şu cümledir: “İktibas: 
Fikir verir.” Özkan, her şeyden önce, “hakikat aşığı” 
biridir. Bu tür kişiliğe sahip olanların tipik özelliği, 
fikir (veya dava) için her şeyini ortaya koymaları-
dır. Özkan, “inanmış adamdır.” Fikri temel kabul 
eder ve inancını onun üzerine bina eder. Amelleri 
bunun doğal sonucudur. O yüzden diyorum ki, Er-
cümend Özkan’ı tanımak isteyen, her şeyden önce 
fikirlerini doğru anlamalıdır. Yapıp-ettikleri ondan 
sonra gelir, onunla anlamlıdır.

EYLEMDEN DÜŞÜNCEYE

Ercümend Özkan’ın hayat hikâyesinin “eylemden 
düşünceye” şeklinde özetlenebilecek bir gelişim 
süreci izlediğini vurguluyordunuz. Kitabınızda, 
hususiyetle ehemmiyet atfettiğiniz düşüncenin 
okullaşması teklifiniz de yer alıyor. Bu meseleyi 
Özkan’la birlikte düşünmenizin sebeplerine dair 
yorumunuzu öğrenebilir miyiz? 

Bu da benim öznel değerlendirmem. Hayat tecrü-
besine bakıldığında, bence, başlarda eylemliliğin 
daha önde olduğu görülüyor. Ama karakter özellik-
lerinin de yardımıyla, zaman içerisinde “eylemden 
düşünceye” veya “dışarıdan içeriye” şeklinde özet-
lenebilecek bir yaklaşımı benimsediği görülüyor. 
Bu, fikirlerinin zaman içerisinde derinleşmesiyle 

alakalı bence… Çünkü fikrin eylemden önce ve 
daha önemli olduğuna inanıyorsanız, ister istemez 
o alana odaklanırsınız. Eylemlilik, genellikle ‘dü-
şünce’ meseleleriyle işi olmayan ya da düşünsel 
meselelerini çözmüş (çözdüğüne inanan) kişile-
rin halidir. Mesela politik parti iseniz, hala bazı 
meseleleri tartışıyor olamazsınız! Bir tüzüğünüz 
ve programınız olmalı ve bunu kitlelere ‘çözüm’ 
diye lanse etmelisiniz. Ama hala fikir meseleleriy-
le uğraşıyor ve insanların düşünce dünyalarını 
düzeltmeye çalışıyorsanız, o oranda ‘eylemlilik’ 
sizin için tali öneme sahip bir şeye dönüşür. Ey-
lemliliğe Hizbuttahrir ile başlayan Özkan’ın hayat 
hikâyesinin tabiri caizse ‘tasavvuf eleştirisi’ ile 
hitama ermesi boşuna değil bence. İlkinde eylem-
lilik, ikincisinde eleştirellik belirleyicidir. 2000 
yılının Ekim ayında yine ilk kez İktibas dergisinde 
dile getirdiğim, daha sonra da çeşitli vesilelerle 
altını çizmeye çalıştığım ‘düşüncenin okullaşması’ 
kavramı çerçevesinde savunduğum görüş de esas 
itibarıyla bu meseleyle ilişkili. Bu kavramla anlat-
mak istediğim, özet olarak Müslümanların “ilimde 
derinleşmesi” gerektiğidir. Bu konuda eksiğimiz 
çok. Özkan’ın hayat hikâyesinin ‘yönü’ne baktığı-
mızda da, bu hususun önemine dair bazı işaretler 
çıkarmak mümkündür. Tabii bunu ben öznel ola-
rak çıkarabiliyorum. Ama bu sonucu çıkar(a)ma-
yana da bir şey diyemem. Sonuçta bu bir sübjektif 
değerlendirme işi. 

Anlattıklarınız bağlamında geleceğe dönük ne 
söylenebilir? 

Zannımca, Türkiye Müslümanlarının Ercümend 
Özkan örnekliğinden çıkaracağı dersler vardır. 
Her şeyden önce o bir ‘sembol’ şahsiyettir. Çağdaş 
dönemde bu şahsiyetlerin 12’sini bendeniz Sembol 
Şahsiyetler adlı kitabımda değerlendirmeye ça-
lıştım. Müslüman Dünyası’nın değişik coğrafyala-
rında yetişmiş bu şahısların her birinin sembolize 
ettiği düşünsel/eylemsel varoluşun iyi bilinmesi, 
Çağdaş dönem Müslüman Düşüncesi’nin anlaşıl-
ması noktasında önem arz eder. Ercümend Özkan 
da onlardan biridir ve onun da Türkiye özelinde 
bilinmesi Türkiye İslâmcılığının iyi anlaşılması 
noktasında önemlidir. Bu bağlamda daha çok araş-
tırmanın yapılması gerekiyor bence. Zannımca bu, 
biyografisinden çok fikirleri üzerinde yapılmalıdır. 
Çünkü Özkan, her fert gibi geldi, yaşadı ve gitti. Ge-
riye kalan fikirleridir. Bunlar iyi anlaşılır ve kritik 
edilirse, fikir dünyamız da o oranda zenginleşir ve 
gelişir. Ben kendisine bu vesileyle rahmet ve mağ-
firet diliyorum. Rabbimden de bu toplumda onun 
gibi ‘hakikat aşıkları’nın sayısını artırmasını niyaz 
ediyorum. 
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1980’ler İslâmcılığının önde gelen aktörlerinden 
biridir rahmetli Ercümend Özkan. O dönemin 
İslâmcı gençleri, bir yandan kamusal yasaklarla 
dini bir özel hayat tarzına indirgeyen jakoben 
modernizmi sorgularken aynı zamanda din ve 
gelenek bağlamında yasaklar koyan tahakküm 
odaklarını eleştirmekten de geri durmuyorlardı. 
Özkan’ı üniversite yıllarında okumaya başladığım 
İktibas dergisiyle tanımıştım. Kelimeler ve kav-
ramlarda kullandığı çok yönlü sorgulayıcı dili, 
hemen hemen aynı dönemlerde okumaya başladı-
ğım Ali Şeriati’yi hatırlatıyordu bana. Her iki yazar 
da İslâm’ı modern dünyada yaşamanın önünde en 
büyük engellerden biri olarak görüyordu, üzerine 
ölü toprağı serpilmiş kavramları ve bunu normal-
leştiren, bundan çıkar sağlayan yapıları. 

Hep göz önünde gibiydi Ercümend Özkan, açık 
sözlü, coşkulu, özgüven sahibi ve dinamik. 
Ankara’da yaşadığım 1987 yılında ailece görüşür-
dük. Konuksever bir çiftti Özkanlar. Fakat acaba 
Ercümend Özkan’ı, onca açık sözlü ve faaliyetlerin 
içinde olduğu hâlde ne kadar tanıyabildik okur-
ları olarak… Erken ayrıldı aramızdan, söyleyeceği 
daha çok sözün olduğu bir dönemde, 1990’ların 
başlarında. Hz. Zeynep üzerine yazdığım bir yazı 
vardı, “Cümlenin Öteki Yarısı” diye. Hüseyin’in 
yarıda kalan sözünü kız kardeşi Zeynep tamam-
lamaya çalışmıştı. Gerçi her söz eksiklikle malul, 
tamamlanan söz yoktur o anlamda. Böyleyken, 
Mukaddes Özkan’ın kaleme aldığı, büyük bölümü-
nü eşiyle paylaştığı hayata ayırdığı 2021 basımı 
Hatıralarım’ı, Ercümend Özkan’ın kişiliğini oluş-
turan çevreyle birlikte paylaştığı bir mücadelenin 
çeşitli safhaları üzerine bir hayli açıklayıcı, önemli 
bir kitap. Eser aynı zamanda 1940’lardan itibaren 
Türkiye’nin geçirdiği sosyal ve kültürel değişimin 
tasviri açısından da bir başvuru kaynağı olacak 
ayrıntılar içeriyor.

BOŞLUKLU HATIRAT, SİSLİ TARİH

Mütedeyyin kesimlerin kadınları nadiren hatırat 
yayımlıyorlar, bu da geçmişin eksik yorumlanması 
sonucunu doğuruyor. Cumhuriyet’in ardından en 
az otuz yıl boyunca mütedeyyin kadınlar tarafında 
yazılmış, hayatları ve faaliyetlerine ışık tutacak bir 
içeriğe sahip hatırat sayısı bir elin parmaklarıyla 
sayılabilecek sayıda. Kadınların hatıratlarıyla değil 
sadece edebî metinleriyle de aileyi (ve mahremi-
yeti) teşhir ettiğine dair bir bakış açısının caydırıcı 
etkisi var bunda kuşkusuz. Başka önemli bir konu 
da kamusal sayılmayanın yazılmaya değmeyeceği 
telakkisinin benliklere sinmesi. Konu açıldığında, 
“Yazacak ne yaşadım ki ben,” der pek çok kadın, 
fakat aynı zamanda konu açıldığında kadın erkek 
herkesten, “hayatım roman” sözünü duyabiliriz. 

Mukaddes Özkan böyle demezdi, Ankara yılla-
rında edindiğim izlenime dayanarak söylüyorum 
bunu. Hani, metinlerini beğeniyle okuduğunuz 
kim yazarlar yakından tanıyınca özellikle egoları 
nedeniyle şaşırtıp üzerler ya, Özkanların aile orta-
mında yaşanmazdı bu. Onların ilişkilerini “itaat” 
kelimesi yerine “ihtimam” kelimesi şekillendiri-
yordu.

Kitabı için seçtiği isim, Mukaddes Özkan hakkında 
bir fikir edinmemizi sağlıyor en başında: Hayatını 
ve tecrübelerini tanınmış, etkili bir kamusal aktör 
olan eşi üzerinden yorumlamıyor, kendi adına 
anlatıyor. Ali Şeriati örneği üzerinden gidersek, 
Puran Şeriati mesela, hatıralarını Eşim Ali Şeriati 
Bir Yaşam Portresi adıyla yayımlamıştı. Mukaddes 
Özkan’ın bunu yapmayışı, eşinin mücadelesinde 
yanında değil de yan yana olmalarından bağım-
sız düşünülemez. Hatıralarım aynı zamanda 
Ercümend Özkan’ın hayat hikâyesini de içeriyor. 
Mukaddes Hanım birlikte paylaştıkları bir hayatı 
anlatmak için, “Ercümend Özkan ve ben, biz ol-
madan önce kimdik?” gibi sorulara cevap vermek 
gereği duyduğunu belirtiyor önsözde. 

ASRİLİĞE KARŞI
ANCAK MEDENİ BİR ÇİFT
CİHAN AKTAŞ
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Bu çiftin otuz iki yıl süren ilişkisinde birinin varlı-
ğı diğerinin beninde boğulmuyor. Oysa başka pek 
çok örnekte, çiftten birinin kendi kamusal varlığı-
nı tamamen “Biz”den kopartmasının özel hayatla-
rını da zora sokan bir etki oluşturduğu fark edilir.

Dili gerçek anlamda işlemenin aynı zamanda bir 
hicabı sağlama süreci olduğunu düşünürüm. Uzun 
yılları kapsayan bir hazırlığın eseri, Hatıralarım; 
böylelikle de yakın tarihi doğru ve çok yönlü 
anlama konusunda araştırmacılara kayda değer 
bilgiler sunan zengin bir kaynak çıkmış ortaya. 
Mukaddes Özkan edebiyatla haşır neşir bir ailede 
yetişmiş zaten. Sait Faik’in, öğrencilik yıllarında 
babasının derslerine yardımcı olan bir ağabey 
olduğunu belirtiyor bir yerde. Kendisinin de ede-
biyatla bağını hep koruduğunu gösteriyor anlatı-
mı. Babasının tayini nedeniyle gittikleri Isparta’ya 
bağlı Sütlüce kasabasında, okul yolu üzerinde 
bulunan mezarlığın üzerindeki etkisini anlattığı 
şu satırlar okuru da maziye gömüldüğünü sandığı 
benzeri sahnelere taşıyor: “O mezarlığın adı ‘İnce 
Meryem’di. Bu isim de ayrıca çağrışımlar yapardı 
bana. İncecik bir Meryem kız gülümseyerek el 
sallardı bana oralardan sanki.”

MODERNLEŞME SÜRECİ VE   
BENLİĞİN TEŞEKKÜLÜ

Remziye ve Süleyman Nazif Taner’in kızı olarak 
25 Mart 1940’ta Ankara’da, Cebeci Doğumevi’nde 
dünyaya geliyor Mukaddes Özkan. Memur baba-
sıyla gittiği şehir ve kasabalarda şekilci modernleş-
menin bütün tezahürlerini izliyor, ancak, dönemin 
bürokratlarına has modernist yönüne karşılık 
değerlerini koruyan ve kendini geliştirme çabası-
nı hiç bırakmayan bir babayla, -bütün çevresiyle 
birlikte- mütedeyyin bir annenin sağladıkları bir 
tür dengeli terbiye ortamı, asrileşme söylemlerine 
mesafeli bakması sonucunu veriyor. “14 yaşların-
da filandım,” diye anlatıyor, “babamın yol kena-
rında demirciyi uyardığını gayet iyi hatırlıyorum; 
‘Bak arkadaş başında bu takke ile yakalanırsan ben 
senin için bir şey yapamam’ diye...” 1 Hukukçu ba-
basının tayinleri nedeniyle Savur, Van, Özalp, ken-
di memleketleri İnegöl, Isparta-Sütçüler ve nihayet 
Ercümend Özkan’la tanışacağı Kırşehir gibi pek 
çok belde ve şehri dolaşıyor Mukaddes. Kara tren 
yolculukları, annenin kimsesiz bir kız çocuk alıp 
büyütme isteği, yine annenin Osmanlıcasından 
Siretin Nebi okuduğu akşamlar, suçluluk hissiyle 
dâhil olunan 23 Nisan baloları, Tanrı Uludur sesle-
rinin yerini Allahüekber’e bırakması, Gece on bir 
buçukta işaret verip on ikiye çeyrek kala sönmek 
ve bir de sinemayı insanların dünyalarına sokmak-
la görevli elektrik şebekesi, Suzan Yakar ve İsmail 

1 Mukaddes Özkan, Hatıralarım, Anlam Yayınları, Ankara, 2021, s. 1.

Dümbüllü’nün oynadığı Harman Sonu filminde 
dikkat çekici gelen başoyuncunun tesettürlü sayı-
labilecek kıyafeti, kocasından dayak yiyen kadının 
yardıma koşan komşularına, “Size ne bundan, ko-
cam değil mi, isterse döver,” diye kafa tutuşu… Bu 
tecrübe ve gözlemlerin genç Mukaddes’e eleştirel 
bir bakış ve “Nasıl yapmalı?” konusunda bir kaygı 
kazandırdığı açık. 

Kırşehir’de beton bir binanın giriş katında oturur 
Tanerler önce ve hava soğuk olduğu için geride 
bıraktıkları sıcacık ahşap evi özlerler. Bir başka ev 
ararken, sahibi olan avukat Müfit Bey tarafından 
önerilen, sadece iki odasını döşeyebildikleri koca 
bir konakta yaşamaya başlarlar. Mustafa Kemal 
Kırşehir’e geldiğinde bu konakta misafir edilmiş 
meğer. Şehrin elektrikle aydınlatılmasının ken-
disinde uyandırdığı karmaşık duygulardan söz 
ediyor Mukaddes Özkan. Bu ışık selinden hoşlansa 
da ortama uyum sağlayamamaktan ileri gelen bir 
bocalama içindedir. Herkes birbirine arkadaş görü-
nürken kendini yalnız hisseder. Mesafeli ve soğuk 
bir tutum içinde olmak elinde değildir sanki. İşte o 
ruh hâli içinde tanır Ercümend Özkan’ı ilk kez. 

Fazla arkadaş edinememiştir, “kara kız” diye bili-
nen sıra arkadaşını annesiyle aynı adı taşıdığı için 
belki de kabullenecektir bir süre sonra. Bir gün 
“kara kız” Remziye yanına gelip, “Şu ağacın altına 
bakar mısın?” diye kolundan çekiştirir onu: “Ders 
zili çalmış, okulun merdivenlerini birkaç basamak 
çıkmıştım ki, ağaca doğru başımı çevirince bana 
doğru bakan delikanlıyı fark ettim. Beni gör artık 
dercesine ısrarla orada bekliyordu sanki.” Daha 
sonra onun yenilerde Kayseri Lisesinden naklen 
geldiğini öğrenir. Kendini beğenmiş bir ukala oldu-
ğunu düşünür önce. Arkadaşı ise Amerikan filmle-
rinden fırlamış gibi olduğunu söyler. “O zamanlar 
ölçülerimiz Amerikan filmleriydi. Yakışıklılıklar, 
güzellikler hep onlarla kıyaslanırdı. (…) Onu tanı-
manın hayatımın dönüm noktası olacağını nereden 
bilebilirdim ki o günlerde?” Ansızın bir Aslı ile Ke-
rem masalının içine düşmüştür Amerikan imajları 
ikliminde. Otuz iki yıl sürecek evliliğe doğru sev-
giyle üstesinden gelinen netameli bir süreçten ge-
çilir. Ercümend Özkan, kendisine böyle bir sevgiyi 
yaşamayı nasip ettiği için Allah’a hep şükredermiş. 
“Böyle bir duygunun, böyle bir bağlılığın insanı 
yanılgılardan koruduğunu söylerdi hep.” 

Kırşehir’de geçirdiği o dönemi ince ayrıntılarla ve 
çeşitli açılardan aktarıyor okuruna Hatıralarım’ın 
yazarı. Modernleşmeye çalışan Türkiye’nin 50’li 
yıllarının ikinci yarısında taşrada memur sınıfının 
hayat tarzındaki değişmeler ve okul ortamlarının 
tasviri açısından dikkate değer bir kaynak okudu-
ğunuzu fark ettiriyor her satırı. “Bu şehir de bu 
şehrin lisesi de bana, içinde kaybolmuşum gibi 
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geliyordu,”2 diye o dönemdeki ruh hâlini anlatan 
Mukaddes, bir genç kız olarak tabi kaldığı “mahal-
le baskısı” üzerine ilginç bir analiz yaptıktan son-
ra3, bundan böyle Ercümendsiz bir hayatı olmaya-
cağı tespitiyle, onun hayatını anlatmaya geçiyor.4

Türkmen kızı Hüseyin ile Memili’nin torunu 
Mehmet Ali Bey’in ikinci erkek çocuğudur Ercü-
mend Özkan. Anadolu’nun bir küçük kasabası 
olan Mucur’da 23 Ocak 1938’de dünyaya geliyor. 
Millî Mücadele’nin zor yıllarının etkisi hâlâ his-
sedilir o yıllarda. Terk edilmişliği daha Osmanlı 
zamanında kabullenip kendi yağlarıyla kavrulan 
insanlar asker olmuş, savaşlara katılmış, canları 
karşılığında sadece şehadet dilemişlerdir. Cephe 
anıları henüz çok tazeyken şimdi de ekip diktikleri 
vergi diye alınıyordur ellerinden. Şeker, çay, kaput 
bezi gibi birçok ihtiyaç maddesi vesika ile temin 
edilebilmektedir.

Ercümend Özkan, kalabalık bir aile ortamında 
el üstünde tutularak büyüyor. Dört yaşındayken 
PTT’de telgraf memuru olan babasının tayini 
İstanbul’a çıkıyor. Yeşilköy’de geçirilen iki yılın 
ardından Mucur’a dönüyorlar yine tayinle. Ercü-
mend Özkan orada ilkokula başlıyor. Dönemin 
politik ortamını ve bunun sosyal hayata nasıl 
yansıdığını anlatırken Mukaddes Özkan, taşralı 
halkın yorgun ve şaşkın olduğunu vurguluyor ve 
Ankara’da bile Çankaya’nın dışının “taşra” kap-
samına girdiğinin altını çiziyor. Henüz ilkokula 
giden Özkan ve arkadaşlarının, çeşmeye su almaya 
veya bağa bahçeye giden genç kız ve kadınlara 
sataşan jandarmayı tenhada kıstırarak başlarına 
çuval geçirip dövmek suretiyle itiraz bildirdikleri 
sert bir sosyal mühendislik dönemidir yaşanan. 
Gözü karadır Ercümend Özkan, sınıfa dalıp öğret-
meni korkutan fareyi kuyruğundan yakalar bir 
an düşünmeksizin. Lisenin bir kısmını okuduğu 
Kayseri’de boks dersleri alırken bir yandan da 
Erciyes’te kayak yapar, folklor ekibine katılır. 
Anadolu erkeğinin fıtratını geleneğe teslim ettiği, 
Ercümend Özkan’ın ise yüreğinin sesini dinlediği 
tespitinde bulunuyor Mukaddes Özkan. Babasının 
felç geçiren annesi üzerine evlenme teşebbüsünü 
bir konuşmasıyla engellemiştir mesela. Bu evlilik 
ihtimalinin annesini, “o kadının” kendinden daha 
fazla sevileceğini hissettiği için çok üzdüğünü fark 
etmiştir. Mukaddes Hanım’ın eşiyle ilgili her ko-
nuyla ne kadar ilgili, onun sevdikleri konusunda 
ne ölçüde hassas olduğunu gösteren örneklerden 
biri de kan bağıyla ilgili olmadan “Nine” dedikleri 
Zalha Nine’yi Ankara Kalesi civarındaki tek oda-
dan ibaret evinde ziyaretleri sırasındaki coşkulu 
anlatımı.

2 Mukaddes Özkan, age., s. 59.
3 Mukaddes Özkan, age., s. 63.
4 Mukaddes Özkan, age., s. 65.

Ercümend Özkan’ın annesinin kaybıyla yaşadığı 
sarsıntı, Hukuk Fakültesine giriş, hastaneye dü-
şecek kadar çekilen açlık, Millet Partisi’ne dâhil 
olma… Mucur’daki ilk halk kütüphanesi de Adnan 
Menderes’in Mucur’a geleceğini öğrenen bu gi-
rişken Anadolu gencinin Ankara’dan kasabasına 
giderek Başbakan’a kasabasının ihtiyaçlarını bil-
dirme çabasıyla açılacaktı. 

BERABER ÖĞRENMENİN COŞKUSU

Ercümend Özkan Ankara’da hukuk okuyor, Mu-
kaddes Taner ise Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya 
Fakültesi (DTCF) Türkoloji Bölümünde öğrenci. 
1960’da henüz 22 yaşındayken Basın Tetkik ve 
Haber Alma Merkezi’ni kuruyor Özkan. Birçok 
açıdan sevdiği ve kendisini besleyen bir alanı 
meslekleştiriyor. “O kadar parasızdı ki, dükkânda 
hem işini yapıyor hem de geceleri orada yatıp 
kalkıyordu,” diye anlatıyor Mukaddes Özkan. Hu-
rafeleri sorguluyor, Kur’ân ayetleriyle indirildiği 
halk arasında oluşan bir tür uçurumun sebeplerini 
irdeliyor. Bunun bir açıklaması Müslümanların 
tembelliğiyse, diğeri -Mukaddes Özkan’ın kendi 
kendine sürdürdüğü tartışmalara göre- sistemin 
İslâm ve Müslümanları her gün bir başka biçimde 
karikatürize etmesinin oluşturduğu bir zihinsel 
çarpılmaydı. Ercümend Özkan’la DTCF’nin okul 
kantininde sohbet edip çay içiyorlardı. O günler-
de yardımcı ders olarak Tiyatro’yu almak ister 
ama annesi kabul etmez. Fakat DTCF’ye de giren 
çıkanın belli olmadığını öne sürer bir milletvekili. 
Basın işe el atar, öğrenciler yürüyüşler düzenler. 
İdare ise okula ancak kendi kimliğini taşıyanların 
girmesini mümkün kılan bir yasakla karşılar pro-
testoları. Ercümend Özkan bu engeli aşmak için 
hukuk tahsilini bırakıp DTCF’nin Şark Dilleri ve 
Edebiyatlarının Arapça Bölümüne kaydını yaptırır. 
Anlaşan bir çift olmuşlardır, fakat Mukaddes’in 
ailesi ideal bir damat adayı gibi görmez kızları-
nın yere göğe koyamadığı bu genç adamı. Başka 
adaylar öne çıkarılınca da Mukaddes duyduğu 
öfke yüzünden bir akşam eve gitmez, gecikince de 
Ercümend Özkan’ın akraba pansiyonundan farksız 
kalabalık evinde geçirir geceyi. Neticede birkaç 
gün içinde evlenirler. Böylelikle büyük bir öğren-
me coşkusu ve bildiğini paylaşma, bunun yanı sıra 
Kur’ân’da sık sık vurgulanan “Ey iman edenler, 
niçin düşünmüyorsunuz?” şeklindeki soruyu 
hatırlatma esasında ve aşkla kurulan, büyük zor-
luklarla sınanan ortak hayatın eşiğinden girerler. 
Yıl 1963. “Paramız olduğunda kiramızı, bakkala 
olan borcumuzu ödüyor, yaşayıp gidiyorduk.” 
Ercümend Özkan’ın kız kardeşi ve dayısının oğlu 
da onlarla yaşamayı sürdürür taşındıkları evlerde. 
Mukaddes yemek yapıp gider fakülteye. Ailesiyle 
de barışırlar sonuçta. Ercümend Özkan kendine 
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Raleigh marka bir bisiklet alır. Ne alırsa alsın kali-
teli olmasına dikkat etmektedir. 

Ercümend Özkan’ın bilgilerini paylaşmada koy-
duğu bir sınır yoktur. Alparslan Türkeş’e de gider, 
bir esnafa da. Ankara’nın merkezinde yaşıyor 
Özkanlar, üstelik ülke ve dünya gündemini sürekli 
fark etmeyi getiren bir işte çalışıyorlar. Mukaddes 
Özkan bu işin kıyısında değil merkezinde yer alı-
yor. Ziyaretlerini de birlikte gerçekleştiriyorlar, 
bu dönemin mütedeyyin çiftleri arasında pek rast-
lanan bir tutum değil. Bu anlamda asriliğe karşı 
ancak medeni bir çift örneği sergiliyorlar. Mede-
niler, çünkü mevcut kamusallığa uygun bir ilişki 
biçimi gerçekleştiriyor, bu kamusallığın sınırlarını 
ve yapısını sorguluyorlar. Mümin kadın ve erkekle-
rin birbirinin velisi olmasının anlamını da gerçek 
hayat üzerinden yorumlayacakları bir birikim, kül-
tür ve kavrayışa sahipler. Siyasal çelişki ve zaafları 
da böylelikle hem kitaplardan öğreniyorlar hem 
çoklu karşılaşmaların alanından. Türk insanına 
yerleştirilen “Aman komünizm geliyor, bizi ondan 
ancak Amerika korur!” şeklindeki kandırmacayı5 
fark etmelerini sağlayacak bir sadakatleri var haki-
kat konusunda. 

Elbette başlangıç kelimelerini birlikte geliştiri-
yorlar, bu nedenle de telafisi mümkün oluyor 
noksanlıkların. Ercümend Özkan eşinin varlığını 
birlikte sürdürdükleri yolculukta asla bastırmıyor. 
Mukaddes Özkan’ın bu ilişkide görece geri plan-
da duruşu, bilinçli bir şekilde eksik tasarlanmış 
bir kamusal alanın meselesidir. 1960’lar zorlu 
yıllar. Neredeyse 1970’lere kadar tesettürlü olup 
da kamusal bir işte çalışmış bir kadın örneği yok. 
Hümeyra Ökten çalışma hayatını özel muayene-
hanesinde sürdürebildi6, sonraki kuşaktan Gülsen 
Ataseven (1940) 1964 yılında İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitirdiği hâlde başör-
tüsü nedeniyle mezuniyet töreninde ödülünü ala-
madı. Başörtüsü yasağı Mukaddes Özkan’ın tahsil 
hayatını da etkilemiştir. Ercümend Özkan’la yapı-
lan nehir söyleşide, Mukaddes Özkan’ın Ankara 
Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyken başını 
örttüğü için üniversiteden ayrılmak zorunda kal-
dığını öğreniyoruz. Özkan bu söyleşide 1965-67’de 
başını örterek fakülteye giden Mukaddes Özkan’ın, 
üniversite tahsilini başörtülü olarak sürdürmek is-
teyen ve bu nedenle de tahsil hayatına son vermek 
zorunda kalan ilk öğrenci olduğunu belirtir.7

Bir darbe oluşturduğu gedikle diğerini çağırı-
yor, bir kriz yüzeysel algılanmasına bağlı olarak 

5 Mukaddes Özkan, age., s. 109.
6 Ayşe Hümeyra Ökten, Dindar Bir Doktor Hanım, söyleşi: Nevin 

Meriç, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011.
7 Abdullah Burak Bircan& Mehmed Kürşad Atalar, Ercümend Özkan 

ile İslâmî Hareket Üzerine Söyleşi, Anlam Yayıncılık, Ankara, 2017, s. 
352.

diğerini getiriyor. Beri taraftan Talat Aydemir’in 
darbe girişiminin, kaçarcasına evlenerek ailesini 
küstüren Mukaddes’e bir iyiliği olur. Nezaket ve 
saygının korunması her zaman bir umudun olabi-
leceği anlamına gelir. İhtilal sırasında o ailesinin 
yanındadır, yasaklı damat Ercümend Özkan karı-
sını merak edip kapıyı çalar. Derken, Ercümend 
Özkan’ın namaza durması annenin kalbindeki 
buzları eritir.

HAKİKATE SADAKAT VE İKTİBAS DERGİSİ

Bu hatıratta alıntılanacak çok fazla olay ve tespit 
var. Hakikat arayışından söz ettim. Kendi haki-
katlerine sadakati, Özkan çiftinin yalnızlaşması, 
sadık kaldıkları hakikatin saflaşması açısından 
kaçınılmazdı belki de… Pek çok mütedeyyin kişilik 
kamusal alan başarısı ve güveni açısından sağ ve 
muhafazakâr çatılara sığınırken onlar değer ve 
olguları apaçık bir şekilde kavrayıp anlatmaya ça-
lışıyordu. Bunu yaparken Ercümend Özkan ne çok 
anlı sanlı kişiden “Bırak bu işleri,” şeklinde “nasi-
hat” aldı… Kaldı ki sorumluluk hissi sözde kalan 
bir insan olmadığı aşikardı. Öğretmenlik yaptığı 
Uşak’ın Karbasan köyünde içme suyu tesisatı, iki 
şerefeli minare yaptırmış, yüz bin menengiç ağa-
cına Şam fıstığı aşılatmıştı. Halktan topladığı 600 
küsur lirayla köyle kasaba arasına telefon hattı 
çektirmiş, telefon direklerini dikmek için halkı 
seferber etmişti. Başka şeyler de var: Sekiz kilomet-
relik karayolu, içme suyu künklerini demir boru-
larla değiştirmek, sulama suyu kanalları açtırmak, 
eski yazı yeni yazı okuma kursları… Mukaddes ise 
Ankara’da, işlerini kardeşi ve Ercümend Özkan’ın 
Hizbuttahrir’den arkadaşıyla yürütmeyi sürdürür. 
İlk çocukları Ömer dünyaya gelir, askerlik biter 
ve Ercümend Özkan arandığında bulunmaz bir 
faaliyet içindedir. İslâmcı gelenekte çok rastlanan 
gece boyu süren ev toplantılarında davaya odak-
lanırken aile meselelerini, ihmalin örneklerini 
anlatır Mukaddes Özkan. Gerçi Ercümend Özkan 
hatalarında ısrar etmeyen, özür dileyen bir eş ve 
babadır. Derken, sivil polislerin ev baskınıyla yeni 
bir imtihan dönemi başlar aile için. Mukaddes 
Özkan 128. sayfada bu polislerden, “Dost değiller-
di ama akıllı ve seviyeli kişilerdi. Onları tepemizde 
hissetmenin psikolojik baskısının dışında bir şey 
yaşamadık bu süre zarfında,” diye söz ediyor. Ga-
zetelerin manşetleri, gazetecilerin baskısı, etrafta 
belirginleşen sorgu sual ve uzaklaşma… “Kapıda, 
bacada siviller, selam sabah vermeye korkan ve 
vebalıdan kaçarcasına uzak duran eş dost akraba. 
Üstüne üstlük dava arkadaşı diye bildiklerimizin 
en yakınları ile yaşananlar, ara sıra adamakıllı bed-
binleşme dönemleri yaşamama neden oluyordu,” 
şeklinde hatırlıyor bir sonraki sayfada. Hapishane 
döneminde yaşadıkları yalnızlaşmayı ise şöyle 
dile getiriyor: “Bize selam veren borçlu çıkıyordu!” 
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Linyit sobalarının çekmediği, duman içinde bir 
koğuşta, “azılıların, müebbetlerin” arasında kalı-
yordu. Çamlıdere, ardından Mucur Cezaevine na-
kil, iki yıl süren bir tutukluluk ve yargı sürecinin 
ardından 1969’da Adana Cezaevi’ne nakil, derken 
İmroz Yarı Açık Cezaevi… 1970 Nisan’ında evine 
dönüyor Ercümend Özkan. 

“Her Şeye Yeniden Başlamak” başlığı altında eşi-
nin işleri toparlama sürecini anlatıyor Mukaddes 
Özkan. Merkezi İstanbul’da bulunan Interpress 
Basın Haber Ajansı’nı devralınca, bir ayakları 
İstanbul’da oluyor hep. Ajans’ın Kabataş Setüs-
tü’ndeki merkezi olan geniş daireyi gidip geldikçe 
ev gibi kullanıyorlar. Kurulu çeşitli yapılar açısın-
dan düşündüğünü dile getirmekten geri durma-
yan bir yazar ve aktivisttir Özkan. Çok geçmeden 
İslâm’ı bütün yalınlığıyla, herhangi güncel geçerli 
bir sağ çatının altına sığınmadan anlattığı için 
“Marksist” ve “komünist” diye suçlamalara maruz 
kalıyor. O yoğun yaşantı içinde Hacca gitme şan-
sına da sahip oluyor. Her şeye rağmen İktibas’ın 
1981’de yayın hayatına başladığının altını çizmek 
gerekiyor. “Türkiye’de türünün ilkiydi İktibas,” 
diye anlatıyor Mukaddes Özkan. “Tek başına dergi 
çıkarabilir mi bir insan, imkânsız gibi geliyor ama 
Ercümend bunu başarmıştı. Arada bir arkadaşla-
rının yardımı oluyordu.” Mukaddes Hanım eşinin 
evde rahat çalışması için çocuklara, “Çıkın dışarı, 
babanızı rahatsız etmeyin,” dediğinde, “Bırak 
hanım, dursunlar, sen de gitme,” diye araya girdi-
ğini aktarıyor.8 Darbe ortamında çokları sözünü 
sakınırken Ercümend Özkan açık sözlü bir dergi 
çıkarmaya başlamıştır. Kolay olmaz tabii, dağıtı-
mında engellerle karşılanır, Ercümend Bey MİT 
ajanlığıyla suçlanır… 1983’te İktibas çevresinden 
bir grup Isparta’da tutuklanır, ardından birkaç 
siyasi polis gelir Özkanların kapılarına. Derginin 
Isparta bayiliğini üstlenen yazar Mehmet Çoban 
ve dört arkadaşı da Ercümend Özkan’ın çoktan 
-sebeplerini izah ederek- ilişkisini kestiği Hizbut-
tahrir örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 
Isparta Cezaevi’nde tutukludurlar. Ercümend Öz-
kan da oraya gönderilir. 51 gün süren tutukluluk, 
mahkemeler; bir buçuk yıl sonra Mehmet Çoban’ın 
dergide yayımlanan “Yolumuzdaki Esaslar” baş-
lıklı yazısı nedeniyle yeniden gözaltı… Mukaddes 
Özkan, o dönemde atılan iftiraların fiziksel işken-
celerden daha çok acı verdiğini yazıyor.

Bir yandan çocuklar büyüyor, maddi sorunlar 
hiç bırakmıyor peşlerini… “Her zaman arkasında 
idim. Ne yazık ki hep yanında olamadım bera-
berliğimiz süresince. Bunun için şimdilerde çok 
üzgünüm,” diye vurguluyor Mukaddes Özkan. 
Oysa Ercümend Özkan onun evde, beş çocukla 

8 Mukaddes Özkan, age., s. 179.

ilgilenmesinin sağladığı iç rahatlığıyla faaliyetleri-
ni sürdürebiliyordu.

Tecrübelerinden ders çıkarmayı bilerek özeleştiri-
de bulunmaktan geri durmayan bir yazar ve dava 
adamıdır Ercümend Özkan. Görüşlerine katılırsı-
nız katılmazsınız, konjonktür düşünürü olmuyor, 
güç ilişkilerine kapılıp fikirlerini değiştirmiyor. 
Bir öyle bir böyle demiyor hayatı, dinî ve olguları 
yorumlarken, İslâmî meseleleri de bulunduğu yere 
göre bir öyle bir böyle yorumlamıyor. Kafa karışık-
lığının korkulacak bir şey olmadığını, asıl kafası 
karışamayan sabit fikirli insanlardan korkmak 
gerektiğini dile getirirmiş. Mukaddes Özkan’ın ifa-
desiyle kabına sığmaz, öfkeli, ama öfkesine yenik 
düşmeyen, yeri geldiğinde kızından özür dileyen 
bir kişiliğe sahipti. Ses tonu sert olduğu için tepki 
gördü yer yer yorumları, oysa oturup sohbet edil-
diğinde belki bir yerde aynı noktada buluşabilirdi 
fikirler. Ailece sürdürülen bazı dostluk ilişkile-
rinin net ve apaçık söylemleri yüzünden zaman 
içinde beklenmedik şekilde kopması şüphesiz 
derin bir üzüntü kaynağı ve aynı zamanda olgun-
laştırıcı bir ders.

Hatıralarım’ın içeriğinden hareketle değinilecek 
daha pek çok konu var Özkan çifti konusunda. 
Mukaddes Özkan 288 sayfalık kitaba kendi haya-
tını anlatarak başlıyor, 68. sayfadan ibaret ortak 
hayatlarını anlatsa da Ercümend Özkan onun 
bakışıyla bir ağırlık kazanıyor metinde. Fotoğ-
raflarda -Şeriati çiftinde olduğu şekilde- ayrı ayrı 
durmuyorlar oysa. Özkanların özel veya kamusal 
alandaki karşılıklı konumlarını, Tevbe Suresi’nde 
geçtiği üzere “birbirinin velisi olma” esasına göre 
şekillendirdiklerini, bunun inşasını da didaktik 
değil doğaçlama bir şekilde fakat öğrendiklerini de 
asla yabana atmayarak yürüttüklerini fark ediyo-
ruz. Ercümend Özkan eşinin kamusal faaliyetlerini 
geri plana atmak bir yana dursun hep desteklese 
de atak kişiliği ve açık sözlülüğü nedeniyle ailesin-
den uzak kalması, ailevi sorumlulukları ağırlıklı 
olarak Mukaddes Özkan’ın üstlenmesi gibi bir 
sonuç veriyor. Ercümend Özkan’ın, eşini çocuklar-
la yalnız bıraktığı için duyduğu borçluluk hissi yer 
yer yankılanıyor kitapta. 

Hayatın onca ortaklaşa yaşandığı sevilen bir eşin 
kaybının nasıl büyük bir boşluğa yol açtığı tahmin 
edilebilir. Mukaddes Özkan daha sonra Ercümend 
Özkan’la paylaştığı mücadeleyi yapabildiğince 
sürdürmüş, yanı başındaymış gibi onunla söyle-
şerek yaşamaya devam etmiş bir bakıma. Müte-
deyyin kesimlerde nadiren rastlanan bir olgu, bir 
kadının eşinin ardından hatırat yazması ve hele 
ki kendisini de katması metne. Kitabın gösterdiği 
gibi, Mukaddes Özkan eşinin yanındadır hep, mü-
zakerelerle sürekli yeniden tanımlanan kabul ve 
retlerle birlikte. 
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