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Bu sayımızda' ıilkemiiîde bugüne kMar yapıhrmrnış bir şeyi yapıyo

ruz:- Tiinı.^ünyadaLkitleleri büyülepn,=lı:e^yğGanlandıran, zapt-u rapt 

altına alaıak^kendişine bağlayan tutborTenomenıni tum yönleriyle ve 

boyutlarfyla^lâî^jahdırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu konuda 

ülkemizde-hepjnağûKİn basını ve magazinleşen medyamız konuştu

S m l i  b ir  knn n rin  hir^ h içb ir jpy  __________bftyle'

İşte biz üm m iî’ın bulsayısında bu sessizliği bozuyor ve artık tüm dün

yanın handiyse “en ortak dili” haline gelen futbol fenomeninin do

ğasını, süreçlerini, boyutlarını ve sonuçlarını düzeyli bir dille tartışı

yoruz.

Futbol üzerinde düşünürken iki temel yaklaşımı eksene aldık: Birin

cisi, futbolun salt görünen yüzüyle ilgilenen popüler kültür yakla

şımlarını kullandık. İkinci olarak da futbolun asıl yüzünü, görünme

yen yüzünü din-dı§ı kutsallıklar kavramı ekseninde incelemeye ve 

bir futbol felsefesi geliştirmeye çalıştık. Ve futbol'un salt büyüleyici 

bir oyun olmadığı, aynı zamanda din’in yerini alan din-dışı yapay, 

geçici, sahte kutsallar, hazlar ve kaçışlar üreten yeni paganizm (pıtl- 

perestlik) biçimlerinden biri haline dönüştüğü sonucuna vardık. 

İstanbul İletişim’den profesör Edibe Sözen ve Dilaver Demirağ’h\ 

yaptığımız açıkoturum, bu bağlamda yepyeni ufuklar açıyor önümü

ze. Ülkemizin en genç ama en yetkin, üretken ve imajinatif ileti- 

şimbilimcilerinden ve sosyal teorisyenlerinden Edibe Sözen ve “ye

ni düşünür tipi”nin parlak temsilcilerinden Dilaver Demirağ'la 

yaptığımız açıkoturumu zevkle okuyacağınızı şimdiden haber vermek 

isteriz.

Kapak dosyamızın ilk bölümünde yer alan Mustafa Aydın, Dilaver 

Demirağ ve Yusuf Kaplan’ın yazıları sorunun teorik çerçevesini çizi

yor. İlk akademik makalesini yazan Cihat Armç’ın medyada beden

lerin ikonlaştırıİması sorununu tartışan metni, Cihat’ın akademik ve 

entelektüel geleceğinin ne denli parlak olduğunu muştuluyor bize. 

Mehmet Ozay’ın "freak dans"ı konu edinen makalesi de oldukça il

ginç bir dünyaya götürüyor bizi. Bu bölümde ayrıca, ünlü tarih felse

fecisi Aınold Toynbee’nin yeni paganizm tehdidine dikkat çeken 

uyarıcı bir makalesi yer alıyor.

Rasim Özdenören, Muhsin Mete, Mustafa Everdi ve Mustafa Te- 

kin'in dosyamızın ikinci bölümünde yer alan yazılarını da yararlana

rak okuyacağınızı tahmin ediyoruz.

Bu sayımızdan itibaren Yusuf Kaplan “Düşünce Tarihi Atlası" ile 

bizi düşünce tarihinde derinlikli, ufuk ve zihin açıcı bir yolculuğa çı

karıyor.

Gündem sayfalarımızda Diyanet'in Tarab^^a Toplantısı’ıv profesör 

M . Akif Aydın ve teorisyen Abdun dhman Ar.sUın’la yaptığımız kap

samlı açıkoturumda; Ali Bulaç ve Abdullah Yıldızla ise analizleriyle 

çeşitli açılardan masaya yatırdık ve tartıştık. İbrahim Karagid, ABD- 

Rusya y/akınlaşması konusunda önemli bir analiz yazısı yazdı. Necmet

tin Türinay, post-Ecevit sürece ilişkin dikkate değer gözlemler 

yapıyor.

Kültür Sanat sayfalarımızda Hasanali Yıldırım, bizi ‘‘edebiyatın cüm

le liapısı’̂ nda heyecanla bekliyor ve bekletiyor. Ülkemizin birinci sınıf 

humor (mizalı) yazarlarından Halil Kaleli, artık her sayımızda hal-i 

pür melalimizin vaziyeti coğrafyasını gösterecek bize. Yepyeni, dop

dolu ve heyecanlı ümranlarda buluşmak dileğiyle...

Umrem-Haziran -2002 1

http://www.umran.org
mailto:umran@umran.org
mailto:abone@umran.org


GÜNDEM

4
Global Üstkurul: Amerika-Avrupa 

Rekabeti ve Paylaşılamayan Rusya 
İBRAHİM KARAGÜL

Kemal Dervişin Seçim Şantajı 

ve seçimi Uç Büyük Engeli 
NECMETTİN TURİNAY

31

“Başörtüsü Fetvası”ndan 

“Sonuç Bildirgesi”ne 

Diyaneti Kale Almak 
ABDULLAH YILDIZ

33
Güncel Dini Meselelerin 

Güncel Olmayan Meseleleri 
ALİ BULAÇ

T.C.
BAŞBAK ANLIK

DİYANET İŞLERİ B A Ş K A N L

ITOPIĴ
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den.
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GLOBAL ÜST KURUL: 
AMERİKA^AVRUPA REKABETİ 
VE PAYLAŞILAMAYAN RUSYA

tBRAHtM KARAGÜL

11 Eylül sonrası başlattığı ekonomik ve güvenlik 

eksenli hegemonya savaşında Latin Ameri' 

ka’dan Güneydoğu Asya’ya kadar hakimiyet 

alanını inanılmaz biçimde genişleten ve bu bölgeler

de kendi ulusal çıkar ve iç politika prensiplerine göre 

otorite kuran Amerika, aynı zamanda, yeni bir küre

sel sistemin oluşturulması yolunda dünyayı derin "ya

pısal değişimler "e zorluyor. Soğuk Savaş’ın sona erme

sinden bu yana geçen on yıl, dünyanın tek süper gücü 

kalan ABD'nin tek kutuplu bir dünya düzeni kurma 

amacına yönelik tek taraflı müdahaleleriyle geçti.

Ancak, 1991 yılındaki Körfez Savaşı’ndan bu ya

na belirsizlikler içinde geçen bu süreç, her ne kadar 

Yeni Dünya Düzeni’nin oluşum aşaması gibi görünse 

de, yeni sistemin somut ve kalıcı adımları George W. 

Bush ve Dick Cheney yönetiminin iktidara gelişiyle 

atılmaya başlandı. Sürecin açık savaşa ve bir meydan 

okumaya dönüşmesi ise 11 Eylül saldırıları sonrası 

başladı.

Bili Clinton döneminde küresel güç merkezleriyle 

daha paylaşımcı, Amerikan merkezli yeni dünya dü

zeninde bölgesel güç merkezlerine pay veren ve bu 

merkezlere misyon yükleyen bir "tek kutuplu dünya ta

savvuru" öngörülüyordu. Bush-Cheney yönetiminin 

iktidara gelmesiyle Washington, çok daha hırçın, tek 

boyutlu, cimri, müttefiklerini dışlayan, kendinden basJia 

kimseye güvenmeyen, ulusal çıiiarlarını yeni dünya düze

ninin temel prensipleri olarak dayatan, korkunç bir iştah

la yeryüzünün İcaynaklarına sahip olma güdüsüyle hare

ket eden, güvenlik paranoyası üreterek insanlığı sindirme

ye çalışan, askeri gücünün yeryüzünün ekonomik-siyasi- 

askeri açıdan stratejik hemen bütün bölgelerine yerleşti

ren, refah ve özgürlükten ziyade korku ve yağmacılığa da

yanan yeni bir süreç başlatan, özgürlükleri rafa kaldıran, 

sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kurumlann etkin

liklerini kıran, diktatörleri ve otoriter yönetimleri en yakın 

müttefikleri olarak kabul eden, uluslararası hukuk ve ge

leneği yok sayan ve işkenceyi meşrulaştıran kaotik bir dö

nem başlattı.

Bu yazıda, 11 Eylül’den sonra Latin Amerika’dan 

Orta Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a, Orta As

ya’dan Güney Asya’ya ve Güneydoğu Asya’ya kadar 

yayılan ABD küresel savaşını ve bu bölgelerdeki gü

venlik ve enerji kaynakları eksenindeki ekonomik 

planları analiz etmeyeceğiz. ABD’nin İslam’la sava

şından ve bu savaşın arkasındaki yeni sömürgecilik 

planlarından ziyade “yeni küresel federasyon”un 

oluşumuna ilişkin gelişmelere dikkat çekeceğiz.

Güç Merkezlerinin Dizginlenmesi

11 Eylül’den hemen sonra ABD'nin güvenlik önce

likli yeni dünya tasavvuruna ilişkin en önemli geliş

me, bölgesel bloklaşınanın sona erdirilmesine ve çok ku

tuplu dünya düzenine gidecek güç merkezlerinin oluşu

munun engellenmesine yönelik müdahaleler oldu. So

ğuk Savaş döneminin çok kutuplu dünya sisteminin 

artık hiç bir şansının kalmadığı, bunun yerine, ABD 

öncülüğünde, dünyayı yönetecek bir "Global Üst Ku

rurun oluşturulması gerektiği, ABD’ye Jiarşı "çok ku

tuplu dünya talebini seslendiren Avrupa, Rusya ve Çin 

gibi güç merkezlerinin seslennin kesilmesi'’nin zorunlu 

olduğu bir dönem başlatıldı.

Aslında bu süreç. Soğuk Savaş’ın sona ermesin

den ve Körfez Savaşı’ndan bu yana tartışılan Yeni 

Dünya Düzeni projesinden başka bir şey değildi. An

cak, bu arada geçen on yıl, Avrupa, Rusya ve Çin gi

bi güç merkezlerinin Soğuk Savaş alışkanlığı ile 

ABD’ye karşı denge oluşturma çalışmalarına sahne 

oldu.
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A M E R İK A -A V R U l’A  R K K A B E T İ V E  P A Y L A Ş IL A M A Y A N  R U SY A / KARAGÜL

Birleşen Avrupa, Fransa ve Almanya önciilüğün- 

de süper güç olma yolunda devrim niteliğinde adım

lar attı. Ekonomik, siyasi ve Avrupa Savunma Gücü 

gibi askeri alanlarda ABD’ye meydan okuyan başarıla

ra imza attı. Sovyetler’e karşı Amerika’nın güvenlik 

şemsiyesi altında barınan Avmpa, artık ABD koruyu

culuğunu yük olarak görüyordu. Anglosakson İngil

tere’yi dışlayan Fransa ve Almanya, Balkanlardan Or

tadoğu’ya, Güney Asya’dan Kafimslar’a ve Orta As

ya’ya, hatta Afrika’ya kadar ABD ile kıyasıya etkinlik 

savaşına girdi. Amerika ile sorunları olan her bölgede 

Fransa’nın öne çıktığına şahit olduk.

Ortadoğu’da ABD’nin İsrail eksenli politikasına 

şiddetle karşı çıkan Avrupa, Filistin Devleti’nden ya

na ağırlığını koydu. Kıbrıs sorununun çözülüp 

Ada’nın Avrupa Birliği’ne alınmasıyla Doğu AMeniz’i 

kadar uzanmayı planlayarak, ABD’nin denetim altına 

alamadığı Filistin, Lübnan, Suriye, İrak ve İran’la ya

kın işbirliği formülleri geliştirdi ve bölgedeki ABD-İs- 

rail etkinliğine karşı denge oluşturdu. Rusya ile eko

nomik, siyasi ve askeri alanda derin ilişkilere girdi. Si

birya’dan Avrupa’ya enerji projeleri geliştirdi. Rusya 

ve İran’la birlikte Kıta Avrupası’ndan Moskova’ya, 

Kafkaslar’dan Hazar çevresine, Tahran’dan Basra 

körgezi’ne kadar yeni bir "ekonomik-siyasi eksen" 

oluşturdu. Bu eksen ABD’nin Kafkaslar ve Orta Asya 

enerji kaynaklarına yönelik projelerine ciddi darbe 

vurdu. Son olarak Afganistan’da Tallban’ı devirip 

Ahmed Şah Mesud’u iktidara getirmeyi planlayan Av

rupa, böylece bir Amerikan projesi olan ve Afganis

tan’dan geçerek Hind. Okydnusu’na ulaşması planla

nan enerji koridorunu denetim altına almayı planlı

yordu. Ne yazık ki Şah Mesud öldürüldü. İki gün son

ra da 11 Eylül saldırıları oldu.

Rusya ve Çin ise, ABD’nin Kafkaslar ve Orta As

ya’ya yönelik yayılmasını engellemek için Moskova 

ve Pekin’de tarihi toplantılar yaptılar ve önemli ka

rarlar aldılar. Bu toplantıların hepsinde, çok kutuplu 

dünya için çağrılav yapıldı. Moskova ve Pekin, 

ABD’nin etkinliğini kırmak amacıyla Türkiye ve 

İran’la yakınlaşmaya girdiler. Türk cumhuriyetlerini 

de aralarına alarak Şanghay Bloku'nu oluşturdular. Bu 

güce Pakistan’ı da almaya hazırlanıyorlardı. Şanghay 

Birliği de, Avmpa, Rusya, İran ekseni gibi, Afganis

tan’ı kilit ülke olarak görüyordu ve Taliban’ı devirme 

kararındaydı. Bunun için Ahmet Şah Mesud’a askeri 

destek verdiler. Her iki çıkış da Afganistan’daki Tali

ban yönetimini Amerika’nın bir uzantısı olarak görü

yordu. Daha da önemlisi, Taliban ve bölgedeki İslami 

hareketlerin Orta Asya’yı tehdit ettiğini düşünüyor

lardı ve bu "tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik” çalış

malar yaptılar.

İşte bütün bu girişimlerin yoğunlaştığı, ABD’nIn 

Kafkaslar ve Orta Asya’da hakimiyetini kaybetmek 

üzere olduğu bir dönemde 11 Eylül saldıraları oldu ve 

ardından küresel savaş başladı. 11 Eylül saldırıları 

olur olmaz bu bölgelerdeki her girişim bir anda don

du. Dünya korkunç bir belirsizliğe ilk adımı attı. Av

rupa, Rusya ve Ç in ’in güç denemesi ağır yara aldı.

Soğuk Savaş’ın sona erdiği günden bu yana İs-
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GÜNDEM

lam’ın ve Müslümanlar’ın bir güç merkezi olacağına, 

Batı’ya karşı meydan okumaya girişeceğine, yeni bir 

dünya projesi sunduğuna, sosyal, siyasi, ekonomik ve 

askeri alanda bir alternatif oluşturduğuna ilişkin tar- 

tışmlar yapılıyordu. Ancak ilginçtir ki, Amerilca ve 

ona Icarşı denge unsuru olmaya çalışan Avrupa, Rusya ve 

Çin sadece tek bir konuda, "îslam'm küresel düzeyde teh

dit oluşturduğu" konusunda ortak bir inanca sahipti. Do

layısıyla Amerika’nın “İslamcı terör” veya “uluslara

rası terör” propagandası bütün güç merkezleri ve on

ların yerel uzantıları tarafından küresel bir politika 

olarak benimsendi. Buradan hareketle, İslam’ın ve 

Müslümanlar’ın yeni dünya sistemi içinde bir güç 

merkezi oluşturmaması, bir cazibe merkezi oluştura

maması için birbirleriyle yarışan bu güçler için ortak 

amaç haline geldi.

Küresel Federasyon Neler Öneriyor/Dayatıyor

Bütün bunlar, Avrupa, Rusya ve Çin’in ABD hege

monyasına karşı Soğuk Savaş dönemi dünya sistemi 

tasavvurundan hareketle çok kutuplu dünya sistemi 

arayışları 11 Eylül’de bitti. ABD, küreselleşen dünya

ya insanlığın hiç tanık olmadığı, yeryüzünde bundan 

önce hiç yaşanmamış bir dünya sistemi projesi sundu. 

Daha doğrusu, bu yeni sistemin oluşturulması için tek 

başına yola çıktı ve diğer güç merkezlerini kendisine 

destek olmaya çağırdı. Washington'a göre artık küre

sel ve bölgesel bloklaşmalar dönemi kapanmıştı.

Amerika’nın öncülüğünde dünyayı yönetecek ye

ni bir üst kurul oluşturulması, diğer güç merkezlerinin 

ABD’nin verdiği rollerle görevlendirilmesi, uluslara

rası kurumlann ve küresel sermayenin bu kurul tara

fından yönlendirilmesi, ulus devletlerin sona erdiril

mesi, yeryüzünün kaynaklarının ABD ve taşeronları 

tarafından kontrol edilmesi, refahın dünya nüfusu

nun elit bir kesimine hasredilmesi, dünya nüfusunun 

dörtte üçünün bu sistemden dışlanması, yerel devlet

lerin birer ileri karakol olarak yeni sistemin hizmeti

ne sunulması, belirli güç merkezlerinin dışındaki ül

kelerde küresel sermayenin önceliklerine göre şirket 

hükümetleri kurulması ve bütün dünyada muhalif ha

reketlerin yok edilmesi yeni sürecin temel ilkelerini 

oluşturuyor.

Yeni sisteme göre Dünya Banlcası, IMF ve Dünya Ti

caret Örgütü, yeryüzünün kaynaklarını kontrol altına 

alacak ve bu kaynakların yani refahın kimlere, nasıl dağı

tılacağını belirleyecek.

Ekonomi sivil sektörlerden askeri sektörlere Jiaydırıla- 

cak. Askeri bürokrasi, ekonomiden dış politilmya, iç gü

venlikten sosyal projelere kadar her şeye hakim olacak. 

Bu sistemin ardındaki güçler ise, küresel banka ve finans 

kurumlan, askeri sanayi, petrol ve enerji devleri, biotek- 

noloji holdingleri ile dünyada olan bitenleri çarpıtarak ve 

tahrif ederek yansıtan medya tekelleri olacak.

Efendiler ve Milyarların Öfkesi

Ancak her ne kadar küresel ve bölgesel bloklaşmala

ra, ideolojik kamplaşmalara hiç şans tanımasa da ye

ni süreç, bambaşka ve çok daha derin bir kamplaşma

nın, daha doğrusu bölünmenin kapılarını aralıyor. 

Yeni sistemin sömürge, istila ve zalim yöntemleri ter

cih etmesi dünyayı, ekonomik, sosyal ve kültürel bö

lünmelere doğru sürüklüyor.

Kaynakların ve refahın dar bir çevreye hapsedildiği, 

milyarlarca insanın günde l dolardan daha az bir gelirle 

yaşamak zorunda bırakıldığı, yeryüzünün kaynaklarına 

yönelik sömürge savaşının başlaaldığı. Batı medeniyetinin 

dışında hiç bir medeniyete, kültüre ve sosyal değere şans 

tanınmadığı, özellikle İslami olan her şeyin yok edilmeye 

çalışıldığı, temel hak ve özgürlüklerle hukuki korumadan 

yararlanma şansının dünya nüfusunun sadece bir kısmı

na verildiği ve dünya ölçeğinde bir köleleştirme sürecinin 

başlatıldığı yeni süreç, çok daha derin bölünmelere ze

min hazırlıyor. Doğu-Batı dengesi yerini Kuzey-Güney 

veya zengin-fakir hesaplaşmasına bırakıyor, Batı’nın 

yaşlı nüfusunun sahip olduğu parlak zenginlik milyar

larca genç insan için öc alma duygusuna kaynaklık 

teşkil ediyor.

ABD’nin kutupsuz dünya sistemi projesine karşı 

henüz Avrupa, Çin ve yeni sürecin en büyük düşma
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nı ilan edilen Müslümanlar cevaplarını vermediler. 

- X L lıil’d̂ n̂ .snnr?̂  dıinypının her Icnşesine Amerikan 

askeri yığan Washington, sürece muhalif hareketleri 

birer birer tasfiye etmek için çalışırken bir taraftan da 

büvük güç merkezlerine cazip teklifler sunarak projesi

ni onaylatmaya çalışıyor. Amerika’nın son dönemde 

Rusya ila yakınlaşmasını ve İtalya’daki NATO Zirve

sinde Rusya’nın Ittifak’a kısmî ortak ilan edilmesini 

bu açıdan ele almak gerekiyor. Zira Rusya, bu teklife 

“kısmen” de olsa “evet” diyen ilk güç merkezi oldu. 

Büyük güçlere yönelik ikna çalışmaları ABD Başkanı 

George W. Bush’un Avrupa ve Rusya ziyaretleriyle 

açıkça kendini gösterdi. Almanya ve Fransa’da um^ 

duğunu bulamayan Bush, Rusya ile geliştirdiği ciddi 

yakınlaşma ile “şimdilik” teselli buldu.

ABD'Rusya Ortaklığı ve Enerjiye 

Karşı Avrasya'nın Jandarmalığı

Bush ve Rusya lideri Vladimir Putin, Kremlin'de yap' 

tıkları zirve sonrası iki ülke arasında yepyeni bir dö

nemin başlatıldığını ilan ettiler. Ulusal füze savunma 

sistemini kurma yolunda hızla ilerlerleyen ABD'nin 

Rusya'nın nükleer silahlarını etkisizleştirmesine onay 

veren Putin ve ABD Başkanı, Soğuk Savaş dönemi

nin tamamen kapandığını, iki ülkenin artık stratejik 

ortak olduğunu, bundan sonra ekonomik ve siyasi 

alanda işbirliği yapacaklarını ve “teröre karşı” ortak 

hareket edeceklerini açıkladılar.

Bush, Rusya ile yeni ilişkiler döneminin amaçları

nı şöyle özetledi: “Rusya ve Amerika, yeni bir ekonomik 

işbirliği oluşturdu. Yeni bir enerji ortaklığının temellerini 

attık. Şirketlerimiz, Rusya ve Hazar bölgesinin zengin 

petrol ve doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi, Bakü-Cey- 

han'ın yanısıra çok alternatifli boru hatları ile dünya pa

zarlarına ulaştırılmasında öncü olacaklar.”

ABD'nin Orta Asya ve Kafkaslar'a yerleşmesi kar

şılığında Rusya'nın bu “teslimiyeti” bazı çevrelerde 

abartılı bir sevinçle karşılandı. Oysa ABD-Rusya ya

kınlaşması küresel olmaktan ziyade bölgesel karakter ta

şıyor ve bu ilişki, iddia edildiği gibi, stratejik olmaktan 

ziyade konjonktürel bir yakınlaşma. Stratejik eksenli 

bir ilişkiye ne ABD'nin ne de Rusya'nın niyeti var. 

Bu yakınlaşmada tarafların amaçları da gayet açık: 

ABD, başta Sibirya kaynakları olmak üzere Rusya'nın 

sahip olduğu enerji kaynakları üzerine Moskova ile 

ortaklık kurma yolunda adım atarken Rusya, kendisi

ne Avrasya'nın jandarmalığının verilmesini bekliyor.

Öyle ki, Moskova, bugüne kadar karşı çıktığı Bakü- 

Ceyhan boru hattına ortak olma yolunda adımlar bile 

attı ve Rus kaynaklarının bu hat ile Ceyhan'a aktarıl

masını önerdi. Bunların dışında ABD-Rusya yakın

laşmasında Putin yönetiminin amaçları şöyle madde- 

lenebilir:

1- ABD gibi Rusya da yükselen İslam'ı tehdit ola

rak görüyor ve İslami hareketlerin bölgedeki etkinli

ğinin kırılması iki ülkeyi yakınlaştıran en önemli se

bep.

2- Putin için öncelik, Rusya içindeki siyasi, eko

nomik ve sosyal dengenin yeniden kurulması. Ona 

göre “yeniden büyük Rusya” için sağlam temellerin 

atılması ve bunun güçlendirilmesi gerekiyor. ABD ile 

çatışma daha da kaybetmelerine yol açacak. Hedef, 

Büyük Rusya için geçici bir sükunet ve yeniden yapı

lanma.

3- ABD varlığı Rusya'nın daha da parçalanmasını 

erteliyor. ABD ile belli konularda ortaklık Rusya'nın 

bütünlüğünün güvencesi olarak görülüyor.

4- Rusya kendini, Sibirya kaynaklarını da açarak 

dünyanın en büyük petrol üreten gücü olmaya hazırlı

yor. Dünya petrol piyasasında Suudi Arabistan'a alter

natif olmaya çalışıyor.. ABD ile çatışırsa petrol ve do

ğalgaz projeleriyle ilgili kendi planları darbe yiyecek.

5- Putin ve kendinden sonra gelen liderler, iç di

namiklerin sağlam temellere oturtulmasından sonra 

ikinci plana itilmiş olan dış politikayı tekrar öne ala

caklar ve daha emperyal bir sürece girecekler.

Bu bölgesel ve konjonktürel yakınlaşmanın en önem

li sonuçlarından biri de Kafliaslar ve Orta Asya'da, ar

tık ABD-Rusya rekabetinin yaşanmayacağının, aksine 

iki ülkenin bu bölgelerde ortak hareket edeceğinin 

ilanı oldu. Washington-Moskova yakınlaşmasının en
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ateşli savunucularından biri olan Ankara, Bush yöne

timinin Kafkaslar ve Orta Asya'ya yönelik projelerin

de giderek Rusya'yı öne çıkardığını hala düşünmüyor. 

Oysa gelişmeler, sürecin en büyük darbeyi Türkiye'nin 

bölgesel ağırlığına vuracağına işaret ediyor.

NATO 'Resmen' Dünya Ordusu

ABD-Rusya flörtü Moskova'da başladı, Roma'da de

vam etti. Bush yönetimi Rusya'yı NATO'ya da ortak 

etti. NATO-Rusya Ortaklık Sözleşmesi imzalandı, 

Rusya NATO karar mekanizmasına alındı. Orta As

ya ile Kafkaslar'a yönelik askeri müdahaleler artık 

Rusya ile birlikte yapılacak. İtalya Başbakanı Silvio 

Berlusconi, zirvede yaptığı konuşmada, “yeni dünya 

sisteminin sanal tehdidi teröristler”e seslendi ve “Biz 

daha güçlüyüz, asla bizi yenemezsiniz” diye haykırdı.

Bu gelişmelerin temeli aslında daha önce İzlan

da'da atılmıştı. Sovyetler'in yıkılmasından sonra dün

ya jandarmasına dönüştürülmeye çalışılan ve “İslamcı 

tehdit” değerlendirmesine göre güvenlik konsepti yeniden 

belirlenen NATO’nun Doğu Avrupa, Doğu Akdeniz, 

Kafkaslar ve Orta Asya’ya yönelik genişleme tekvimi, 

Avrupa’nın kendi savunma gücünü oluşturma yolun

da attığı adımlar nedeniyle yavaşlamıştı. ABD, 11 Ey- 

lül’den sonra bu süreci yeniden canlandırdı. İzlan

da'nın başkenti Rejkjavik'te düzenlenen Kuzey Atlan

tik Konseyi dışişleri bakanları toplantısının sonuç bil

dirgesinde, müttefiklerden birinin saldırıyla karşılaş

ması halinde, NATO’nun müdahale alanının bütün 

dünyaya yayılması kararlaşanldı. Sonuç bildirgesinde bu 

karar, “NATO üyesi herhangi bir ülkeye saldırılması ha

linde ittifakın bütün savunma imkanlarını kullanarak ce

vap vermesi, zaman ve coğrafi sınır tanımadan saldırının 

yapıldığı bölgelere müdahale etme hakkı vardır” ifadesiy

le yer aldı. NATO-Rusya Konseyi anlaşması da bu 

toplantılarda onaylandı.

Paylaşılamayan Ülke ve Avrupa'nın Karşı Atağı

Bir hafta içinde meydana gelen ABD-Rusya ve N A 

TO-Rusya ortaklığı en fazla Avrupa Birliği'ni ürküt

tü. 11 Eylül'den sonra Rusya ile ilişkileri büyük yara 

alan Avrupa, Rusya'yı AmeriJia'ya kaptırdığı korkusu

na kapıldı. ABD'nin ataklarından hemen sonra Av

rupa karşı atağa geçti ve Roma'daki NATO-Rusya 

zirvesinden bir gün sonra Moskova'da Avrupa Birliği- 

Rusya zirvesi yapıldı.

ABD'nin bu ülke ile enerji ve güvenlik alanında

ortaklıklar geliştirmesinden rahatsız olan AB liderle

ri, Rusya-AB ilişkilerini yeniden eski düzeyine çıkar

mak ve bu ülkeyi Amerika'ya kaptırmamak için Mos

kova'ya akın etti. AB  ̂Komisyonu Başkanı Romano 

Prodi, dönem başkanı İspanya Başbakanı Jose Maria 

Aznar ve AB Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Chris Pat

ten, Moskova'da Putin'le biraraya geldi. “Paylaşılama- 

yan ülke” olduğunun farkında olan Putin, olabildiğin

ce taviz koparmaya çalıştı ve Kaliningrad bölgesi için 

serbest dolaşım hakkı istedi. AB ise, Rusya'ya, pazar 

ekonomisinin şartlarını tam olarak yerine getiren ülke sta

tüsü verdi. Avrupa Birliği'nin en önemli petrol doğal 

gaz sağlayıcılarından biri olan Rusya ve AB yetkilile

rinin iki gün süren hazırlık görüşmelerinde enerji ko

nusu en önemli gündem maddesi oldu. Brüksel, eko

nomi ve enerji konularında Moskova ile geniş işbirli

ği geliştirme yolunda adımlar attı.

Amerika-Rusya yakınlaşması, enerji alanında or

taklıklar kurulması, Avrupa Birliği-Rusya ilişkileri ve 

Avrupa-Amerika ilişkilerinin son aylarda aldığı seyir, 

bir çokları tarafından ABD-Avrupa-Rusya arasında 

güvenlıli alanında üçlü bir Atlantik îttifakı'nın kurulması 

olarak yorumlandı. ABD'nin tek dünya sloganıyla tek 

kutuplu yeni dünya sistemine giden süreç de göz önü

ne alındığında, bunun doğru olduğu sanılabilir. Oysa 

bugün yaşanan Rusya imparatorluğunun zengin kaynak

ları üzerindeki paylaşım savaşından başka bir şey değil. 

Amerilia ile Avrupa, 21. yüzyılın enerji devi Rusya'nın 

zengin kaynakları üzerinde kıyasıya bir rel<abet sürdürü

yor. Bu rekabet, ABD'nin küresel savaşının aslında 

terör gerekçeli olmadığı, yeryüzü kaynaklarının kont

rolüne ilişkin bir hareket olduğu daha net ortaya çık

tığında şiddetini artıracak. Rusya, şimdilik rekabetten 

en etkili biçimde yararlanan ülke durumunda ve Av- 

rupa-Amerika rekabetinin meyvelerini topluyor. Ulusla

rarası terör gibi, 'sanal ve belirsiz bir düşman'a karşı 

başlatılan savaş ve arkasından yürütülen küresel pay

laşımın dünyanın bütün güç merkezlerini ortak bir 

karar mekanizması altında birleştirmesi hayaldan baş

ka bir şey olamaz. Suni şekilde beslenen güvenlik kaygı

ları böylesine bir küresel projeyi destekleyecek ölçüde cid

di ve inanılır düzeyde değil. ABD'nin diğerlerini dışla

yan yeni sömürge hareketi ve diğer güç merkezleri

nin pay alma telaşı, iddia edildiği gibi, yeni bir dünya 

ittifakı oluşturmayacak, aksine daha derin bölünmele

ri ve kamplaşmaları beraberinde getirecek. Sabırlı 

olalım... Önümüzdeki aylarda ve yıllarda çok daha 

şaşırtıc gelişmelere şahit olacağız. ■
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KFMAT, DFRVtS^tN SFÇİM ŞANTAJI 
VE SEÇİMİN ÜÇ BÜYÜK ENGELİ

NECMETTİN TURİNAY

T
ürkiye’de politikanın içinde yüzdüğü açmaz

lar karşısında, aslında söylenecek fazla bir söz 

kalmamış sayılır. Çünkü iktidarı ve muhale

feti teşkil eden siyasal kurumların hiç birinden, önü

müzü görmemizi temin edecek ve millet olarak ken

dilerine istinad etmemiz halinde de, sağlıklı sonuçla

ra ulaşacağımız biçiminde taahhüd değeri ifade eden 

bir söz işitemiyoruz. Sanki bütün bir ülke olarak ağla

ma duvarına döndük. Ekonomi iyice küçülmüş; ser

mayedarlar, daha doğrusu TÜSİAD dışı kesimler kan 

ağlıyor, siyaset can çekişiyor, siyasal kurumlar ortak 

bir koro teşkil edercesine talihinden şikayetlerle va

kit geçirmekle meşgûller.

Dikkat edilirse halktan, toplumdan, enflasyon

dan, fakir fukaradan falan söz etmiyoruz. Çünkü on

lar zaten yoklar!.. Dolayısıyla, "haUcsız bir yönetim” 

döneminden geçtiğimiz için, siyasal partilerin de hal

kı düşünecek bir durumu kalmamış sayılır. Son za

manlarda, hafif bir tansiyon yükselmesini andıran 

"seçim spekülasyonları” da olmasa, gerçekten bu ülke

de halkın varlığına ve yaşadığına kimseleri inandır

mak mümkün olmayacak. Çünkü üç-beşe yıldır halk, 

olan-biten karşısında alabildiğine şaşırmış, “lâl ü eb- 

kem” dolaşıyor sokaklarda. Hiçbir söze, taahhüde ve 

teminata bel bağlamıyor. Hükümetin ve siyasal ku- 

rumların her bir sözü, halkın nazarında “fecr-i kâ- 

zip”ten farksız da onun için. Hatta denilebilir ki, geç

tiğimiz ayın en çok yazılan-konuşulan mevzuu olan 

seçimler bile önemli değil Türk halkı için. Çünkü o 

da bir fecri kâzip değil midir? Artık Türk halkının, 

kendi üzerine -tabii ki ülke olarak- geçirilmiş bir ipo

teği iyice farkettiğinin resmi değil de nedir bu hal?

Etrafı dinleyince; yapılan şikâyetlerin ve ulu orta 

çözüm önerilerinin darası düşülünce, geriye kalan

hasıladan çıkan sonuç az-çok böyle: Türkiye halkı, 

yapılacak bir seçimin ülke ve halk olarak kaderimiz

de büyük bir değişme ve iyileşme ortaya koyacağı dü

şüncesini kaybetmiş durumda. Onun için, her hangi 

bir seçim spekülasyonu şimdilik halkı heyecanlandır

mıyor, yıllardır insanların ruhlarında bastıra geldik

leri heyecanları depreştirmeye kafi gelmiyor.

Özellikle AK Parti’ye yönelik tahripkar tavırlar, 

halkın moralini daha da bozuyor, pörsütüyor. Mey

danlar dolsa da, halk bu partiyi derinlemesine sevse 

de; yüreğinin bir tarafı, sürekli buz kesiyor. Ne olacak 

bu gidişin sonu biçimindeki bir soru, derinden deri

ne, halkın vicdanını kanatmaya devam ediyor. Dola

yısıyla Türk halkı, adı geçen partinin maruz kaldığı 

ve daha ileride de mamz kalacağından kuşku duyma

dığı muameleler dolayısıyla, asıl kendisinin zarar gö

receğini ve gördüğünü bilmiyor değil. Haliyle gazete

lere, dergilere ve televizyonlara yansımayan sorular 

gelip geçiyor insanların içinden:

- Bu kaçıncı sam yelidir böyle? Ve ne zamana ka

dar sürüp gidecek?

i ® ® '

işte burada, bu çaresizlik; ortamında seçimler, ister is

temez bir kurtuluş arayışına kapı aralıyor. Ucu sonu 

görünmez bir okyanus ortasında, istikametini yitirmiş 

bir gemideki yolcuların, uzaklarda bir kara parçası 

görmek arzusu ve bir sahil hasreti biçiminde tesirler 

üretiyor “seçim” sözü Türkiye’de. Özellikle bazı siya

sal gruplarda, bir kısım aydınlarda ve baskıya maruz 

kalmış sınıflarda. Tabii ki buna karşılık derin halk 

psikolojisinin, seçimlerden fazla bir beklentisinin 

bulunmadığını gene de kaydetmek gerekmektedir.
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Çünkü bu tür konularda Türk halkının "aş eren” tu

tumlar içine girmediğini, attığı her adımın önünü ve 

arkasını iyi hesap ettiğini kabul etmek durumunda

yız. •

Bütün bunları söylerken, AK Parti’nin toplum 

nezdinde gördüğü yüksek itibar ve tasvibin de kuşku

suz farkındayız. Bu söylediğimiz tedirginlik halleri

nin, buna rağmen var olduğunu ve var olmaya da de

vam edecek göründüğünü gene de söylemek duru

munda kalıyoruz.

Seçim Olacak mı, Olmayacak mı?

Bu hususa tekrar geri dönmek üzere; gerçekten Tür

kiye’de, niçin seçim istendiğinin veya istenmediği

nin sağlıklı bir analizinin yapılması gerekmiyor mu? 

Bize göre, seçim lafının ağızdan her çıkışında meyda

na gelen hareketlenmelerin, ve gene her seferinde 

seçim ümitlerinin sararıp solmasının ardında yatan 

nedenlerin, henüz daha sağlıklı bir analizi yapılabil

miş değil. Bu yapılmadığı için de; seçim sözünün geç

tiği her durum karşısında siyaset sınıflarının ve bazı 

aydın kesimlerin şartlı reflekslerinden geçilmez olu

yor Türkiye’de. Yani insanlar öyle bir akıntıya kaptı

rıyorlar ki kendilerini, bu alandaki yanılgıların sonu

bir türlü gelmiyor, geleceğe de benzemiyor. Daha 

ötede, Kemal Derviş veya falan kişi seçim istedi diye, 

hemen seçim oluverecek sanılıyor. Kuvvetli bir mer

kezden üretilen duyumlara, ölçüp-tartmadan balıkla

ma atlıyor herkes. Çünkü siyasal muhakeme ve ana

liz kabiliyeti alabildiğine yara almış vaziyette.

Bu bakımdan geçen ay içinde Kemal Derviş’in, 

“seçimlerin tarihi şimdiden belirlenmelidir” sözünün 

ne anlama geldiği hakkında, biz şahsen, sağlıklı bir 

değerlendirmeye şahit olamadık şu ana kadar.

Bir defa Türkiye, 28 Şubat sendromundan ha çık

tım ha çıkıyorum derken; ikinci bir Şubat krizine da

ha maruz kaldı biliyorsunuz. Birinci 28 Şubat’ta siyase

tini ve demokrasisini mezara gömen Türkiye; ekonomik 

mânâdaki ikinci 28 Şubat’la da mali varlığını ipotek altı

na soktu. Bu ikinci 28 Şubat’ın ülkemizi, bildiğimiz 

Düyûnu Umumiye’den daha ağır bir külfetin altına 

soktuğunu artık kabul etmek durumundayız. Hal 

böyle olunca, yani bir biri ardına iki darbeye maruz 

kalan bir ülkede normal demokratik sistemin sağlık

lı işlemesinin mümkün olup olmadığını varın siz tak

dir edin.

Kemal Derviş; Seçim 

ve Programda Stratejik Kırılma

Dolayısıyla Türkiye’de seçimlerin yapılıp yapılma

yacağı hususu, yukarıdaki tablo ile yakından ilgilidir. 

IMF, Dünya Bankası, Birleşik Amerika ve ABD’deki 

Yahudi lobileri ile varılan mutabakatlar mucibince; 

uygulanan ekonomik programın herhangi bir arıza 

ile karşılaşmaması bakımından, seçimlerin normal 

zamanında yapılması hususunda bazı ilke kararları 

alınmış olabileceği akıldan uzak tutulmamalıdır. Ay

rıca da, bu noktada varılan mutabakatların, hüküme

tin de ötesinde, bir devlet taahhüdü değeri taşıdığı 

ihtimali de yüksek gözükmektedir. İşte son günlerde 

Kemal Derviş’in, “zımnî mutabal<atın” dışında bir ta

vır sergile-yerek, seçimlerden söz edebilmesinin anla

mı burada ortaya çıkıyor.

Acaba neden? Bir defa Kemal Derviş süratle siya

sete girmek isti-yor. Ecevit’in görevden ayrılması ih

timali karşısında, Kemal Derviş’in ve onu görevlen

diren merkezlerin eli ayağına karışı verdi. Hatta Ke

mal Derviş’i Ecevit’in yerine dahi düşündüler. Fakat 

milletvekili olmadığı çabucak akla geldi ve sonunda 

onu Başbakan yardımcısı olarak empozeye hazırlan
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dılar. Tabii ki Ecevit’in görevi bırakması halinde!.. 

J kinri bir arıgyıs

Türkiye’nin yeni şartlarını bilmemekler yatıyor ola- 

la ötede, siyaseti ve toplumıu bilinçli

ki yerini tayin ihtiyacı!.. Kemal Derviş nerede siyaset 

yapacak? DSP’nin mi başına geçecek, yoksa CHP’ye 

_nQİ_girprpV? Yoksa ANAP falan mı?________________

ve planlı bir şekilde atomize etmek isteyen bir irade

nin motivasyonlarının eksik olmadığmı nasıl olur da 

unutursunuz?__________  ___

Eğer Ecevit çekilirse; Kemal Derviş, DSP’nin ba

şına geçirilmek isteniyor, hem de Başbakan yardım

cısı olarak!.. Aksi halde, şimdiki şekliyle kabineye 

devam!.. Dolayısıyla Kemal Derviş’in seçim tarihinin 

belirlenmesi ve bu hususta parlementonun karar al

ması talebi üzerinde iyi durmak gerekiyor. Bu talebin 

ayrıca sırf Kemal Derviş’le sınırlı olmayıp, doğrudan 

doğruya, ABD ve dış ekonomik merkezlerle alakalı 

olduğunu kabul etmek şartıyla.

İçeride ve dışarıda şimdi Ecevit’in görevini uzun 

süre götüremeyeceği iyice kabul görüyor. Dolayısıyla 

IMF, Dünya Bankası, ABD ve Yahudi lobisi; ekono

mik uyum programının sağlıklı uygulanmasının yanı 

sıra, aynı zamanda Türkiye’de siyasetin geleceğiyle 

de ilgilenmek ve bu hususta hazırlık yapmak istiyor

lar. Anlaşıldığı kadarıyla da, ilk elde Kemal Derviş 

üzerine bir yatırım yapmak fikrindeler.

Ortada iki fikir var:

Hem ekonomi üzerinde Kemal Derviş aracılığıyla 

kontrolü sürdürmek (önemli özelleştirmeler duruyor 

çünkü); hem de makul bir süre sonımda Kemal Der- 

viş’i hükümet dışına çekerek, muhalefet rolü ile gö

revlendirmek!.. Yani sizin anlayacağınız ne yardan 

geçiyorlar, ne serden!

Bu noktada Kemal Derviş adına risksiz ve maksi

mum kârlı bir sonuç üretebilmek için de zaruri olarak 

seçim tarihinin şimdiden belirlenmesini istiyorlar.

Buna karşılık Türkiye’de gördüğümüz, siyasetin 

alabildiğine çürütülmesi ve parçalanması sürecidir. 

Aman Allah’ım!.. Partilerin sayısı, şimdiden 50’yi 

bulmuş. Bir buçuk metrelik bir seçim pusulası ile gi

rilecek seçimden ne çıkar, düşünün bir kere? Tarihte 

Büyük İskender ölünce ortaya çıkan devlet ve beylik 

sayısını kimseler bilmiyordu. Aynı şekilde Anadolu 

Beylikleri dönemini de unutmamak icap ediyor. Si

zin anlayacağınız benzer bir durum.

Siyaseti Atomize Ederek Parçalamak

Orta yerde bir cenaze olmadığı halde, siyasi parti sa

yısının bu kadar artmasının bir sebebi olmamalı mı 

sizce? Kuşkusuz bunun altında nefisler, ihtiraslar.

DTP’nin başında Bayar, Hüsnü Doğan’ın Avrasya 

Pai'tisi, Melih öökçek’in Demokrat partisi. Haydar 

Baş Hoca’nın Partisi, yarın da Ağar’ın, Tantan'm 

vs.’nin partileri!.. Öbür yanda mahdum Türkeş’in 

partisi ve BBP!.. Saadet’i, MHP’yi, DYP’yi, ANAP’ı 

ve AK Parti’yi de bunlara ekleyin bakalım.

Aynı manzaranın sol için de geçerli olduğu ma

lûm değil mi? Murat Karayalçın, Mümtaz Soysal, 

ÖDP, TİP, CHP ve şekilsiz bir uzuv olarak da DSP!..

Şimdi yavaş yavaş şuna hazırlanmanız gerekecek: 

Türkiye’de seçim barajının yüzde onun altına; mese

la yüzde 5 veya 7’ye indirilmesine kim veya haııgi 

partiler karşı çıkıyor? İşte o partilere karşı, yukarıda 

sıralamaya çalıştığımız uzviyetlerin; nasıl birer aslan 

kesildiklerini; bir aşamadan sonra hep birlikte gör

meye başlayabileceğimizi tahmin etmiyor musunuz?

Bu açıdan, Bayar’ın DTP’sinin ilk elde DYP’ye za

rar vermek ve bu partinin, yüzde 10 barajını aşama

yacağı duygusunu üretmek amacıyla koşullandırıla

cağım!..

Murat Karayalçın’ın kurduğu partinin de, yüzde 

on barajını aşacağı kesin gözüken CHP’yi terbiye et

mek amacıyla teşvik edileceğini!..

Büyük Birlik Partisi’nin aynı rolü, MHP karşısın

da üstlenip üstlenemeyeceğini ise, makul bir sürenin
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sonunda gözleme imkanı bulacağız.

Bütün bu izahların, yani siyasetin atomize edilmesi 

hesaplarının üzerinde duruşumuz sebepsiz değil. Çün

kü doğrudan seçimlerle ilgili bir tarafı bulunuyor. O 

da şöyle:

Mevcut hükümetin değişmesi şartının dışında se

çimlerin yapılabilmesi için bir başka şart daha duru

yor önümüzde Seçim Kanunu’nun ve Siyasi Partiler 

Kanunu’nun behemehal değiştirilmesi şartı!.. İşte bu 

iki yasa değişmeden asla seçime götürülmek istenmi

yor Türkiye. Bu iki yasada yatan sırrın biri, seçim ba

rajının yüzde onun altına çekilmesi: yüzde 5 veya 7!..

Bu teklife şimdiki halde DYP, CHP ve MHP özel

likle karşı duruyor ve direniyorlar. Onlar karşı dur

dukça da, bu projenin önü açılamıyor. Şimdiki proje 

ise, işte bu partilere yapılacak bir seçimde, barajı aşa

mayacakları korkusunu yerleştirmek esasına dayanı

yor. Kamuoyu yoklamalarında DYP’nin ve MHP’nin 

oyu, sırf bunun için küçük gösteriliyor. Hele bir de 

DTP’nin, DYP’den üç-beş milletvekili transfer ettiği

ni düşünün. O  zaman gürültüden geçilmez olacak.

Burada, AK Parti ile DSP üzerinde durmadığımız 

dikkatinizi çekmiş olmalıdır. DSP’ye; özellikle Ece- 

vit’li veya Rahşan’lı bir DSP’ye kimseler bir gelecek 

biçmiyor. Meğer ki Kemal Derviş veya İsmail Cem 

gibi birisi bu partinin başına geçmiş olsun. O  zaman 

iş değişir. Fakat hangi hal olursa olsun, DSP’nin; ba

rajların indirilmesinden yana bir tavra varıp dayana

cağından kuşku duyulmuyor.

AK Parti’nin Büyüklüğü

AK Partiye gelince, onun durumu daha da başka!..

Kuşkusuz şu anda AK Parti, Türkiye’nin en büyük 

partisi. Fakat bu büyüklüğünden, en büyük zararı ge

ne kendisi görüyor. Bilindiği gibi bu büyüklüğü dola

yısıyla AK Parti’nin üzerine gidiliyor. Ayrıca mevcut 

büyüklüğünü AK Parti, toplum tabanında değil; siya

sal zeminlerde ciddi bir caydırıcılığa da tahvil edemi

yor. Aslına bakılırsa AK Parti, doğrudan doğruya ana 

muhalefet partisi hüviyetini taşımaktadır. Fakat 

böyle bir rol de üstlenilemediği için, AK Parti’nin 

büyüklüğünden, kendisi değil de sistem istifade edi

yor. Büyük basın aracılığı iledurmaksızın; AK Parti

nin varlığı ve büyüklüğü, diğer partilerin aleyhine bir 

tehdit olarak kullanılıyor. Onlara deniliyor ki, “AK 

Parti dışında hiç biriniz barajı aşamıyorsunuz ve aşa

mayacaksınız!..”

Bu psikoloji neredeyse bütün partilere yerleştiril

miş durumda. Ayırt etmeksizin; hem muhalefete, 

hem iktidara.

Burada bizim şaştığımız, ne zamandan beri yapı

lan kamuoyu yoklamalarının da hep aynı vurguyu 

yapmış olmalarıdır. Hele hele aklını peynir ekmekle 

yemiş ve siyasal zeminlerde söyleyecek başka bir sözü 

kalmamış kıytırık bazı kalemlerin yaptığı da, maale

sef bundan farklı bir şey değil. İşte çöktünüz, battınız! 

AK Parti’den başka hiç biriniz barajı aşamıyorsunuz 

vs. Maalesef başından bu tarafa, ANAR’ın yaptığı 

kamuoyu araştırmaları da, bu açıdan kendi amacı dı

şında kullanılmak durumunda kaldı.

Dolayısıyla AK Parti’nin tehlikeli biçimde abartı

lan büyüklüğü; diğer partileri yüzde on barajı nokta

sında ikna edebilmek ve daha ötede bu partinin, ka

patılması ve zora sokulması hususunda zımni bir mu

tabakat hasıl etmek yolunda durmaksızın kullanılı

yor. Son zamanlarda Ak Parti’ye olan ilginin azalma

ya başladığı yolundaki tefrikalar dahi bu düşüncemi

zi değiştirmeye yetmiyor.

Toparlayacak olursak, başta ANAP ve Saadet 

Partisi, ilave olarak da DSP, barajların indirilmesin

den yana bir tavır takınabilirler. Burada kuşkusuz ki

lit parti; hükümet içindeki MHP ve muhalefetteki 

DYP’dir. Bu bakımdan BBP ile DTP’nin çizeceği bir 

yükseliş grafiği Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak ve siya

seti alabildiğine tüketmek arzusundaki iç ve dış kay

naklı müşterek bir projenin istikbalini okumak bakı

mından hayli anlamlı düşecektir. (Not: Buradaki 

amacım, asla BBP’ye ket vurmak değildir. Bilakis 

BBP ve MHP dışında kurgulanmış bir stratejiden söz 

etmiş oluyoruz. Bize kalmış olsa; biz bu iki partinin 

birleşmesinde fayda görürüz, yoksa bir birine karşı

12 Um ran • Haziran • 2002



kullanılmasında değil.)

Peki burada tekrar seçim konusuna dönelim: Ba 

rajiaı^indirildrdiyeiiıu!.. Pekiro zaman-Türkiyersağ 

salim seçime gidebilir mi?

------Kemal Derviş Gelirse En Büyük Zararı---

Mesut Yılmaz Görür

Böyle bir noktaya gelinse dahi, her bir husus gene de 

vuzuha kavuşmuş sayılmaz. O  zaman da şöyle bir me 

sele çıkıyor karşımıza: Seçimlere mevcut partilerle 

mi gidilecek, yoksa yeni aktörler mi sürülecek piyasa

ya? İsterseniz daha açık konuşalım. Seçim sonrasının 

Türkiye’si kime veya kimlere emanet edilmek istene

cek? Mesela Çiller, Baykal ve Bahçeli var mı, yok 

mu? Eğer yoksa kimler olacak?

DSP, CHP ve Karayalçın’ın mezhepçi ve bölücü 

tabana oturacağı kesin olan partisinin durumu, şim

diden söyleyebiliriz ki, Kemal Derviş’in yerinin net

leşmesi ile birlikte çok ciddi sarsıntılar geçirmeye 

aday dürümdalar. Ecevit’in gidici olduğu azçok kesin

leştiği için; başta ABD olmak üzere. Dünya Bankası 

ve IMF, ekonomik programa eklenmiş “seçim yasağı” 

şartını bizatihi kendileri kaldırıyorlar ve adeta Türki

ye’yi şimdiden seçim için icbar ediyorlar. Aksi halde 

ekonominiz zarara uğrar, daha ötede sizi zora sokarız 

demek istiyorlar. Her şeye rağmen de idam ve kürtçe 

konularında, AB önünde engel teşkil eden yasakların 

gene de Ecevit’in Başbakanlığı döneminde kaldırıla

bileceği fikrinden asla vazgeçmiyorlar. Onun için 

Ecevit’in “MAKET”ine katlanmak mecburiyetinde 

kalıyoruz. Bu yasaklar ve engeller katınca belki de 

sen sağ, ben selamet. Yani Ecevit’e ihtiyaç bitmiş 

olacak.

Bu husustaki sabrın ve acelenin sebebi, Türki

ye’nin geleceğine oynamaktır. İç siyasette Kemal 

Derviş’i teknisyenlikten ötede, siyasi lider ve sultaya 

dönüştürmek. Bunu kafaya koydukları anlaşılıyor. Bu 

durumda Kemal Derviş DSP liderliğine yükseltilebi

lirse; CHP ciddi sarsıntı geçirir, Murat Karayalçın gi

bi bazıları kolaylıkla Derviş’in yanına çekilirler. Öyle 

bir durumda, Mesut Yılmaz’a olan medya desteği ve 

bazı devlet güçlerinin ve sermaye gruplarının desteği 

anında sona eriverir.

Bunu anladık anlamasına da, Kemal Deı-viş örne

ğinde olduğu gibi, sağ-muhafazakâr kesimler için de 

tasarlanmış bir isim var mıdır? DTP’nin Bayar’ı bu ro-

KKMAL DERVİŞİN SEÇİM ŞANTAJI/TURİNAY

İÜ oynayabilir mi? Henüz bu konuda ciddi bir yatırı

ma şahit olamıyoruz.

Ne var ki bütün bu gelişmeler, kendi sınırlarının 

dışında doğrudan AK Parti’yi ilgilendiriyor. Şimdiki 

halde önüne gelen siyasete ve siyasi partilere vurduğu 

için kimse belini doğrultamıyor. Fakat yarın ileride 

parçalanmış siyasi zeminleri derleyip toparlamayı 

amaçlayacak yeni projeler ortaya konulunca, AK Par- 

ti’nin asıl zorlukları o zaman başlayacak. Şimdiki hal

de Ak Parti’ye yönelmiş gözüken “yüzer-gezer oylar” 

yarın medya kimi pompalamaya başlarsa o tarafa yü

zünü döndürmeyecek midir?

Dolayısıyla mevcut siyasi parçalanmışlık manzara

sının böyle devam edip gitmeyeceği gerçeğinden ha

reketle, Ak Parti’nin daha ciddi değerlendirmeler 

yapması, sürekli kendini savunmak psikolojilerinden 

uzak durması ve en önemlisi de “merkez kadrolarını” 

takviye ihtiyacını asla akıldan çıkarmaması gerekiyor.

Ve nihayet size son bir not ve netice:

Siyasetin parçalanması süreci, seçim barajlarmın 

yüzde onun altına çekilmesine kadar devam edecek

tir. Ondan sonra da Türk siyaseti, son derece hızlı bir 

toparlanma sürecine girecek ve sokulacaktır. Bu ara

da siyasi partilerin ittifak yapma imkanına kavuştu- 

aılmasını da bekleyelim. Dolayısıyla AK Partinin asıl 

smavına siyasetin toparlanma döneminde şahit olabi

leceğiz.

Bu bakımdan Türkiye’nin seçimlere gidebilmesi 

için; ilk elde bu hükümetin değişmesi ve yerine yeni 

bir hükümetin kurulması, siyasi partiler ve seçim ka

nunlarının behemehal değiştirilmesi ve ardından da 

Türkiye siyasetinin siyasi partiler zemininde toparlan

ma sürecine girmesi ve sokulması icap etmektedir. ■
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DİYANET KARARLARI 
DAYATMAYA DÖNÜŞEBİLİR

açıkoturum

Katılanlar: M. Akif Aydın, Abdurrahman Arslan 

Yöneten: Yusuf Kaplan

Yusuf Kaplan: Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın İs

tanbul’da düzenlediği 

Güncel Dini Meseleler İs

tişare Toplanası’m ve 

toplantının sonunda ya

yınlanan Sonuç Bildirge- 

si’ni, sizlerle birlikte tar

tışmak istiyoruz. Ben, 

önce Bildirge’den bazı 

aktarmalar yapmak isti- : 

yorum. Söylenen şeyler̂ - 

den biri; “din ile evrerû !̂^^ '̂i-Ç :̂ /  ' = ' - ^

sel değerler arasında özde bir çatışmanın bulunrriadr-' 

ğı” iddiası. Sözü edilen “evrensel değerler” batılı de

ğerler her halde. Dolayısıyla asıl özde bir çatışma, bir 

farklılık olması lazım. Özde bir farklılığın olmadığını 

söylemek bizim müslüman olmamızın bir anlamı ol

madığı anlamına gelir. Diyanet böyle bir şeyi nasıl 

söyleyebilir? Yine şöyle bir ifade var: “Halkın genelini 

tatmin eden çözümlere ulaşmayı mümkün kılacak ve 

din konusunda marjinal eğilimleri etkisizleştirecek

tir.” Bunlar, çok tehlikeli ifadeler. Kim kime göre 

marjinal? Diyanet, meşmiyetini nereden alıyor ki, 

marjinal tanımı yapmaya kalkışıyor? Diyanet, Kon- 

sil’leştirilmeye mi itiliyor acaba? Hıristiyanlık böyle 

dönüştürüldü; Kilise böyle din’in yerini aldı. Ve tabii 

Hıristiyanlık bu süreçten sonra sekülerleştirildi, pro- 

testanlaştırıldı ve hayattan uzaklaştırıldı. Amerikalı

ların İslâm’ın direnişini kırmak için İslâm’ı sekülerleş- 

tirmek, protestanlaştırmak gibi bir projeyi fiilen İslam 

dünyasına dayattığını, uygulamaya koyduğunu Diya

net bilmiyor olabilir mi? Bu projenin, İslâm dünyası

na da örnek olabileceğinden sözediliyor. Bir ara Ber

nard Lewis’i öne çıkararak, “Türk sekülerliği İslam 

dünyasına model olacak” dediler. Şimdi, Türkiye’nin

sekülerlikte İslâm ülke

lerine örnek olması, 

Türkiye’nin İslâmî im

kanlarının bastırılması, 

yok edilmesi, İslâm ek

senli yeni bir medeniyet 

oluşumuna öncülük et

mesinin önlenmesi de

mek. Bunu Batıhlar 

böyle biliyor, görüyor ve 

‘ ^-uyguluyor ama bizimki- 

r\Uer göremiyor. Eğer Di- 

 ̂ -.-yanet’in bu toplantısı

bu tür küresel bil projeye hizmet edecekse buna asla 

izin vermememiz gerekiyor.

Diyanet, 11 Eylül’le başlayan İslâm’la küresel savaş 

sürecinden haberdar mı? Adını “terörizmle savaş” ola

rak koydular, ama bu işin terörizmle filan alakası yok. 

Bu süreç 1989’da Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve kızıl 

tehlikenin yerine İslâm’ın küresel düşman ilan edil

mesiyle başladı. Nato Genel Sekreteri o zamanlar 

açıkça “İslam önümüzdeki yeni düşman” demişti. Ta

bi bu savaş çok daha postmodern ve çok daha örtük 

bir şekilde yürütülüyor.

Aslında gelişmeleri dikkatle incelersek, sosyolojik, 

düşünsel, siyasi gelişmelerin arka planlarına bakarsak, 

İslam coğrafyasının çok önemli dönüşümlere gebe ol

duğunu görürüz. Bu coğrafyanın insanları, kendi ka

derlerini kendileri belirleyemiyor; mesela kendi kay

naklarını kendileri kullanamıyorlar! Dünyanın hiçbir 

yerinde böyle bir şey yok. Güney Afrika bile böyle de

ğil artık.

Chicago Üniversitesi’nde İslam araştırmaları pro

fesörü Richard Bulliet’in şöyle bir saptaması var: “İs

lam Dünyası son 100 yılda, son 1000 yılın en büyük 

entelektüel ve spritüel dönüşümünü gerçekleştirdi.”
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Yani ilk bakışta ortada bir şey yokmuş gibi gözüküyor; 

ama öyle değil. Bence potansiyel olarak böyle bir şey

yönelik projeler neden uygulanıyor? Çok açık, ortada. 

Mesela 28 Şubat’tan önce bir anket yapılmış. Ortaya 

çıkan şey §11: Tıirkiye’de genç, hir nıifiıs var; hu miirhiş

Akif Hocam, toplantıya katılanlardan biri olarak 

önce sizden alalım bu soruların cevaplarını.

HMh-T<ydf-Aydm^ttTi4iT^2İfi4)u-geytel-̂ eğerieft€ltf— 

menize aslında katılıyonım. Küreselleşmenin arkasın

daki hakim güç olan ABD’nin İslâm dünyası üzerinde 

plhpt~t~p bir projesi var. Znnnprlprim hıı nrnip irprisinHpprnjp ıçprı?

bir dinamik, dolayısıyla dinamizm üretecek. Şöyle dü

şünüyorlar: Eğer Türkiye’nin sosyo'kültürel haritasını 

biz değiştirmezsek, müdahale etmezsek, toplumun ' 

dolayısıyla gençliğin' büyük ölçüde kendisini Müslü' 

manlıkla özdeşleştirmeye başlamasını, Müslüman 

kimlikle tanımlamaya başlamasını önleyemeyiz. İşte 

28 Şubat’ın anlamı burada ortaya çıkıyor. Yani bura

da bizim elitlerimizin de ________________________

bir rolü var, ama bence 

hu küresel bir proje.

Eğer İslâm dünyasında 

bir yeniden yapılanma 

olacaksa, İslam dünya

sının bir iddia ve söz sa

hihi olarak yeni bir tür 

medeniyet sıçraması

gerçekleştirmesini sağlamak mümkün olabilecekse bu 

büyük ölçüde Osmanlı’ya; Osmanlı’nın kavramları, 

kurumlan ve geliştirdiği tecrübeye dayanacak. Yani 

Türkiye, Osmanlı misyonu dediğimiz şeyi bir şekilde 

üstlendiği zaman, başı çekecek. Bölgedeki haritayı da 

düşünürsek, burada orta ve uzun vadede yeni bir yö

rünge oluşturabilir. Amerika’nın Körfez’e, Balkanlara 

ve Orta Asya’ya yani Osmanlı coğrafyasına yerleşme

sinin nedeni Türkiye’nin Osmanlı misyonunu üstle

nerek yeni bir yörünge oluşturmasını önlemeye çalış

mak. Aynı şekilde, ABD’nin dünya üzerinde kurduğu 

hegemonyayı, büyük ölçüde, gerek stratejik açıdan, 

gerekse enerji kaynaklarının kullanımı açısından İs

lâm dünyası üzerinden yürüttüğünü görüyoruz. Mesela 

Türkiye’nin izlediği politikalar olmasa, özellikle 3-5 

seneden bu yana, İsrail bölgede hiç bir şey yapamaz. 

Tabı, bölgede Türkiye’ye verilen bir rol var... Özetle, 

benim söylemek istediğim şu: 28 Şubat sürecinde ve

ya “küresel 28 Şubat” dediğimiz 11 Eylül’le başlayan 

süreçte “Türkiye’deki sekülerizm pratiğinin İslâm 

dünyasına model olabileceği” söylendi. Şimdi, bu top

lantıyla da bağlantı kurarsak, asıl mesele, Türkiye’de

ki tecrübenin İslâm ülkelerine örnek olabileceği iddi

ası. Burada yapmaya çalıştığım çözümlemelere daya

narak sormak istediğim soru şu: Bu toplantı neden ya

pıldı? Olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir. Fay

daları nelerdir?

Burada ortaya konan sorunlar bizim tanım" 
ladığımız sorunlar değil. Mesela; gelenek, 
klasik-çağdaş yorum tanımlamaları da bize 
ait tanımlamalar değil; batılıların önceden 
yaptıkları tanımlamalar.

İslam’ın seldiler bir yorumunun veya kendisine uygun 

gelecek bir yommunun hakim olması düşüncesi de 

var. Bu rolde Türkiye’ye bir yer de veriliyor. En azın

dan bunu gösteren işaretler var.

Kaplan: İslâm’ın protestanlaştmiması gibi bir proje

den söz ediliyor.

Aydın; Amerika’nın başını çektiği küreselleşme

________________________  nin önünde bugün

dünyada en önemli en

gellerden birisi İslâm 

dünyası, benim kana

atime göre. Yani küre

selleşmeye karşı dire

nen en büyük güç İs

lâm dünyası ve kültürü

dür. Şimdi, mesela Gü

ney Kore’de 50 yıllık bir doktriner çalışma sonunda % 

40 Hıristiyan var. Ama İslâm dünyasında böyle bir ge

lişme yok. Dolayısıyla küreselleşmenin kültürel boyu

tunun önündeki en büyük engel İslam kültürüdür.

Kaplan: Hocam bunu biraz açar mısınız? Yani kül

türel boyuttan neyi anlıyoruz?

Aydın: Kültürel boyuttan şunu kastediyorum: Yani 

küreselleşme batılı bir hayat tarzı, şekli ortaya koyu

yor. Batı tipi bir hayatı benimserseniz batıya bağımlı

lığınız artıyor. Her bakımdan bağımlılığınız artıyor. 

Direnciniz kayboluyor. Kendi kültürünüz batdı kültü

rün içinde eriyor. Ve ortada sadece bir batı değil, dün

yanın her tarafında batıklar ortaya çıkıyor. Batılılaş

maya kendi kültürleriyle direnebilecek en önemli güç 

bence İslâm dünyası ve kültürüdür. Bu bakımdan kü

reselleşmenin karşısındaki en büyük engeli bir şekilde 

ortadan kaldırmak için ABD’nin İslam’ı protestanlaş- 

tırma yönünde bir çabası var. Şunu da parantez için

de söyleyeyim; -birbirine zıt gibi görünüyor ama- 

Amerika’nın bir taraftan İslâm dünyasındaki bazı ra

dikal gelişmelerde desteği olduğunu zannediyomm, İs

lâm’ı yıpratmak için. İki tarafa da yatırım yapıyor. 

Protestanlaştırma yönündeki yatırımla kendi içerisin

de eritmeyi planlarken fırsat buldukça da öbür tarafa 

yatırım yaparak İslam’ı çirkin göstermeye çalışıyor. 

Batı medyasında, Sudan’daki olsun, İran’daki olsun 

ceza hukuku uygulamaları çok geniş bir yer buluyor.
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GÜNCEL DİNİ MESELELER İSTİŞARE 

TOPLANTISM  

SONUÇ BİLDİRGESİ 

(18 Mayıs 2002 İSTANBUL)

Temel görevi toplumu din konusunda aydınlatmak 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu günden beri 
bu görevini en iyi şekilde yerine getirme çabası için
de olmuştur.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hızlan
dırdığı sosyal değişim, geleneksel dini anlayışlan de
rinden etkilemiş, bir çok meselenin yeniden ele alın
masını zorunlu kılmış ve acil çözüm bekleyen yeni 
problemler ortaya çıkarmıştır,

Bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi gereken bu 
problemlerin, kamuoyu önünde tartışmaya açılması, 
sağlıklı çözümlere ulaşmayı engellediği gibi, toplum
da zihinsel bir karmaşaya yol açmakta ve halkımızın 
dini duygularını rencide etmektedir.

Buna bağlı olarak, dini meselelerin gereksiz bir 
gerilim konusu olmaktan çıkaniması ve önerilen çö
zümlerin dinine bağlı halkımızı ikna ve tatmin edebil
mesi için, spekülatif beyanlar yerine, hem geleneksel 
tecrübeyi hem de çağdaş gelişmeleri dikkate alan 
yöntemlerden hareket edilmesinin bir zorunluluk ol
duğu açıktır.

Dini meselelerde görüş açıklanırken bilimsel bir 
yönteme dayanılması, dini kaynaklann keyfi bir şekil
de, “meşrulaştırma aracı" olarak kullanılmasını önle
mesinin yanı sıra, halkın genelini tatmin eden çözüm
lere ulaşmayı mümkün kılacak ve din konusunda 
marjinal eğilimleri etkisizleştirecektir.

Dinin doğasını, Müslümanlann tarihsel tecrübesi
ni ve çağdaş dini meseleleri akademik disiplinler çer

çevesinde inceleyen ilahiyat fakültelerimizin bilgi ve 
tecrübe birikimi, bu problemlerin üstesinden gelebile
cek, hatta diğer İslam ülkelerine örneklik edebilecek 
bir potansiyele sahiptir.

Diyanet işleri Başkanlığı, İstanbul Büyük Tarabya 
Otelinde 15-18 Mayıs 2002 tarihlerinde Güncel Dini 
Meselelerin Çözümü konusunda bu birikimden yarar
lanmak amacıyla, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerini 
akademisyenlerle bilimsel bir zeminde buluşturan bir 
istişare toplantısı düzenlemeyi gerekli görmüş ve ger
çekleştirmiştir.

Bu toplantıda, farklı konuları tartışmak üzere;
1. Dini metinlerin doğru anlaşılıp yorumlanmasın

da gelenekçi ve modernist yaklaşımlar ve toplumsal 
yansımalan,

2, Çağdaş dünyada kadın problemleri ile ilgili tar
tışmalar,

Yani İslâm deyince karşısında sanki ceza hukukuyla 

temsil edilen bir kültür ortaya çıkıyor. Aslında ben, 

İslâm dünyasının çoğu itibariyle laik bir dünya, sekü- 

1er bir dünya olduğunu düşünüyorum. Bunu da söyle

yeyim.

Kaplan: Yani bu sosyolojik olarak mı? Yoksa...

Aydm: Sosyolojik olarak da, hukuki olarak da 

böyle. Yani siyasal yapılanma da öyle, hukuki yapılan

ma da öyle. İslâm dünyasında İslâm hukuku uygula

ması çok sınırlıdır. Sadece Türkiye değil laik olan. 

Türkiye’nin farkı laik olduğunu anayasada açıkça be

lirtiyor olması.

Kaplan: Toplumların mı sekülerliğini kastediyor

sunuz?

Aydın: Hayır, siyasi yapıyı ve o yapının kontro

lündeki hukuki yapıyı kastediyorum.

Kaplan: Edward Mortimer’in Türkiye için yaptığı 

bir tanımlama vardı: Seküler Devlet Müslüman Top

lum...

Aydın: Bu tanım aslında İslâm devletlerinin bir 

çoğuna uyar. Mesela alın Mısır örneğini; anayasasında 

İslâm hukukunun yasamanın kaynağı olduğunu yazar. 

Ama Mısır hukuk yapısının, aile hukuku dışında ta

mamı Fransız hukukunun etkisi altındadır. Reklamını 

öyle yapması öyle olduğu anlamına gelmiyor. Yani bu 

konuda diğer bir çok İslâm ülkesi de Türkiye’yle ben

zer konumda. Yalnız, Türkiye’nin ve Türk dünyasının 

İslâm ülkeleri üzerinde, kabul edelim, bir etkisi var. 

Yani bu dünyayı on asır biz idare ettik. Bu bir vakıa, 

fiili bir durum. Abbasiler Abbasi hilafetini korumak 

için Türkleri getirdiği andan itibaren İslâm dünyasına 

Türkler hakim olmuştur. Mesela Türkler daha Ana

dolu’ya girmeden Mısır’da Türk devleti kurulmuştur. 

Bu çok enteresan: Tolunoğulları; Ahmet bin Tolun; 

tarih, 800 küsür... Ondan sonra İhşidiler, Selçuklular, 

Osmanlılar; bunların hepsi Türk dünyası... İslam dün

yası üzerinde bir tarihi vakıa olarak Türklerin, Türki

ye’nin ayrı bir etkinliği var. Dolayısıyla bu durum bi

ze bir rol veriyor.

Kaplan: Bizden istenen rol, bize empoze edilen bir 

rol var; ama bu, tarihte oynadığımız rolün tam tersi...

Aydın: O  başka. Ben şunu söylemek istiyorum: 

Yani, Amerika Türkiye’ye bir rol vermek isterken, o 

rolü oynayıp oynayamayacağını da düşünüyor. Mese

la, Fas’a niye böyle bir rol vermiyor? Fas da bir İslâm 

ülkesi. Ürdün’e niye böyle bir rol vermiyor? Çünkü 

onlar böyle bir rol oynayamazlar.

Kaplan: Akif Bey, burada şöyle bir şey yapıyor ola

mazlar mı? Türkiye’nin Osmanlı misyonunu üstlen -
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meşini ve dolayısıyla İslam eksenli yeni bir yörünge 

oluşturmaya kalkışmasını önlemeye dönük uzun vade

li bir çaba sözkonusu utâmaz ını?

Aydın: Amerika’nın tam olarak ne düşündüğünü 

tahmin etmek zor. Bugün Amerika’nm elinde birçok 

proje var. Zannederim, şöyle bir^eyi planlıyor; Türki-

3. Hac ibadeti ile ilgili tartışmalar,

4. ibadetler ile ilgili güncel tartışmalar
Adlarıyla oluşturulan 4 ayrı komisyonun yürüttüğü 

çalışmalar sonucunda, halen yaşanmakta olan bazı 

problemler pratik çözüme kavuşturulurken, bazılan- 
nın çözümü iç in önemli adımlar atılmıştır. Genel kurul-

ye’ye bir rol vermek istiyor ve Türkiye’nin bu rolü oy

nayacak potansiyel güce sahip olduğunu biliyor; ken

disinin biçtiği şekilde Türkiye bu rolü oynasın istiyor. 

Elbette bu rol, Osmanlı’nuı misyonuna aykırıdır. Za

ten, Amerikan menfaatleri, Türkiye’nin Osmanlı ro

lünü oynamaması biçiminde. Ama Türkiye tarihi biri

kimi itibariyle böyle bir role soyunursa, arkasında bir 

topluluk oluşturabilir. Bu sebeple, protestanbştırma 

projesi çerçevesinde Amerika Türkiye’ye bir rol vere

bilir.

Yalnız, bu rolle Diyanet’in son faaliyetinin birebir 

örtüştüğünü söylemek için vakit erken. Yani bu top

lantıdan ve Sonuç Bildirgesi’nden böyle bir sonuç çı

karmak için daha sonraki toplantıları ve gelişmeleri 

izlemek lazım. Şimdi, benim o toplantıda aldığım izle

nim şu: Bir defa, İslam dini ve kültüründe ulemânın 

önemli bir rolü var. İslam dininin ve hukukunun kay

nakları belli: Kitap, Sünnet, İcmâ, Kıyas ve diğer kay

naklar. Ama bu kaynaklara dayanarak bu kültürün te

mel taşlarını oluşturan ulemâiım yorumudur; içti- 

had’dır yani. Bu içtihad, tabiatıyla ulemânın içinde 

bulunduğu sosyal çevrenin, kültürel çevrenin, hatta 

siyasi ve etnik çevrenin izlerini taşır. Bu bir vakıa. Bu 

sebeple de zaten her dönemde ulemânın bu yorumları

..  .gözden geçirmesi, lazım. Yani, benim anladığıma göre,

.. ,'.';v b'u dinin sabit değerleri vardır; bu sabit değerler değiş- 

.,1;.̂  Ama sabit değerlerin uygulanma şeklinde her

'' dönemde, her toplumda az-çok değişiklik olur; bu ka

çınılmazdır. Bunun için ulemâiıın bu yorumları her 

dönemde gözden geçirmesi gerekir. Şimdi, 19. yüzyılın 

ortalarına kadar klasik yorum çok fazla değişikliğe uğ

ramadan gelmiştir. Son dönemlerde ise, dünyadaki 

sosyal, iktisadi, ticari, sınai gelişmelerin etkisiyle bu 

klasik yorumlar sosyal ve hukuki realiteyle tam örtüş- 

mediğinden yeni bir yorum yapma, içtihad yapma ih

tiyacı ortaya çıkmıştır. Fakat böyle bir yorum yapabil

mek için ve bu yorumun İslam’a uygun olabilmesi için 

İslami bir kültürel altyapı vardı. Bunun 19. yüzyılın 

ortalarından günümüze kadar korunduğunu söylemek 

mümkün değil. Bugün Türkiye’de de İslam dünyasın

da da bu kültürel altyapı yok. Yani biz, geleneksel kül

; ; ■ türü tam olarak özümseyip de günün şartları ışığında 

' , .vyeni bir yorum yapacak bir alt yapıya sahip değiliz. Bu

da görüşülerek kabul edilen bu kararlar, din ile evren
sel değerler arasında özde bir çatışmanın bulunma

dığını ve sosyal değişmenin ortaya çıkardığı prob
lemlerin sağlıklı bir perspektifle çözümlenmesinin 
mümkün olduğunu göstermektedir.

Bu kararların dini konularda yaşanan zihin karışık
lığını gidermesi, toplumsal uzlaşma ve banşın sürdü
rülmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.

Komisyonlarca hazırlanan ve Genel Kurulumuzda 
görüşülerek kabul edilen kararlar şunlardır:

1. Dini metinlerin (Kur’an ve Hadisler) anlaşılması 

ve yorumlanmasında izlenen yöntemleri "gelenekçi" 
ve "modernist" şeklinde ikili bir tasnif içinde ele al

mak, yönlendirici ve yanıltıcı olabilir. Anlama ve yo
rumlama konusunda İslam bilginlerince ilk dönemler
den itibaren geliştirilen klasik yöntemlerin yanı sıra, 

çağdaş yöntemlerden de yararlanılması gerekir.

2. Dini metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasının 
çok yönlü faaliyetler olduğu göz önünde bulundurula

rak, bu konunun özel bir proje olarak ele alınıp, farklı 

bakış açılarının tartışılacağı ihtisas toplantılarının ya

pılması ve ikinci iştişare toplantısının bundan sonra 

gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır.
Söz konusu ihtisas toplantılarında özellikle aşağı

daki konuların tebliğ ve müzakere hazırlığı yapılarak 

ele alınması uygun bulunmuştur;
a) Anlama ve yorumlama,
b) Tarihsellik,

c) Dil,
d) Klasik yöntemin sorunları,
e) Talil-taabbüd aynmı ve sınırlan,
f) Hz. Peygamber’in dindeki konumu,

g) Akıl -  vahiy ilişkisi,

h) Din-Toplum ilişkisi,

i) Din- Bilim ilişkisi,
3. Dini metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanma

sında öznellik belli ölçüde kaçınılmaz ise de, metinle

rin lafzi delaleti, İslam toplumlarının tarihsel tecrübesi 
ve bu tecrübenin ana gövdesini oluşturan icma anla
yışı, bu öznelliği en aza indiren unsurlar olarak görül

melidir.
4. Dini konularda yapılan açıklamalarda ve özel

likle kamuoyu önünde cereyan cereyan eden tartış

malarda şu noktaların gözönünde bulundurulması ya
rarlı olacaktır:
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a) Kur’an ve Hadislere anlam verirken ‘metne sa
dakat’ ilkesine riayet edilmesi,

b) Dile getirilen görüş ve çözüm önerilerinin birer 

kişisel yorum olduğu ve başka görüşlerin de teorik 
olarak doğruluk imkanına sahip buluduğu belirtilmek 
suretiyle, herhangi bir yorumun mutlak hakikat olarak 

algılanmasına yol açacak üsluplardan kaçınılması ve 
muhataba tercih imkanı ve hareket alanı bırakılması.

c) İslam’ın temel kaynağının sadece Kur’an oldu

ğu. Sünnet’in kaynak değeri taşımadığı izlenimine yol 
açacak üslup ve söylemlerden kaçınılması.

5. Klasik dini kaynaklar Müslümanların tarihsel sü

reçte dini metin ve meseleler etrafında geliştirdikleri 

zengin bir birikimi yansıtır. Bunlar gerek müelliflerinin 
bakış açılarını gerekse yazıldıkları döneme kadarki il
mi mirası yansıtmaları, ayrıca İslam'ın tarihsel tecrü

besinin bir kesitini teşkil etmeleri yönüyle büyük önem 
taşırlar. Bununla birlikte, bu klasik kaynaklann günü
müz dini problemlerinin çözümünde tek belirleyici 
kaynak olarak görülmesinin yetersiz olabileceği gibi, 
bunlar göz ardı edilerek doğrudan Kur’an’dan ve ha

dislerden çözüm üretilmesi de teorik ve pratik açıdan 
bazı olumsuzluklar taşıyacaktadır.

6. Klasik kaynaklarda dini hükümlerin örneklendi- 

rilmesi ve günlük hayata uyarlanması tarzında yer 
alan olay ve yargılar, büyük ölçüde bunların telif edil
diği dönemin ilmi ve kültürel birikiminin ürünüdür. Bu 

örnek olay ve yargıları İslam’ın temel öğretisinin bir 
parçası olarak algılamak da, bunlardan seçilen olum
suz örnekleri günümüz anlayış ve bilgi düzeyi ile kar
şı karşıya getirerek onları peşinen mahkum etmek de 
isabetli değildir.

7. Dini hükümlerin zaman ve mekan bağlamında 

değişmesi, temel itikat ve ahlak esaslarında ve iba
detlere ilişkin dini metinlerin açık hükümlerinde söz 
konusu olmayıp, genelde ibadetlerin ifasının içtihada 

açık ayrıntı ve şartlarında ve formel hukuki hükümler
de gündeme gelmekte ve gerek izlenen yönteme ge

rekse çağın bu alandaki mevcut telakki ve uygulama
sının etkisine bağlı olarak farklı eğilimler ortaya çık
maktadır.

8. Din ve değişme konusu bazı münferit örneklere 

indirgenerek bu örneklerden hareketle genellemelere 
gidilmesi, dinle çağdaş değerler arasında çatışma ol

duğu izlenimi yaratmakta, Kur’an ve Sünnet’in sağlık
lı anlaşılmasını önlemekte ve bunlann asli işlevi olan 
hidayet kaynağı olma vasfını önemli ölçüde gölgele
mektedir.

9. Dini hükümlerde amaç-araç (makasi-vesail) ay
rımı, bunlarla gözetilen maslahatlar, kamu yararı dü

şüncesi, içtihat yöntemleri, hükümlerin konuluş ge-

vakıa.

Şimdi son dönemlerde ne oldu? Türkiye’de bir an

lamda canlı yayın içtihad faaliyetleri başladı. Televiz

yon kanalları, îslami ilimler sahasında kendisi için uy

gun gördüğü kimseleri seçerek getirdi, kameranın kar

şısına oturttu. Tartışacağı konuları da o ‘ulema’ seç

medi, yani halkın reel problemleri değil de çoğu kere 

suni problemler tartışıldı. Kadınlar cenaze namazı kı

lar mı, kılmaz mı? Kadınlar belli günde ibadet etmeli 

mi, etmemeli mi? Yani bunlar gerçek problemler de

ğil. Ve bu konulardaki ferdi fikirler İslam konusunda 

araştırma yapan akademisyenler, tarafından test edil

meden ortaya kondu. Bu da çok önemli problemler 

doğurdu. Zannediyorum Diyanet’in bu toplantıyı ter

tiplemedeki bir amacı bu yeni yorumları ilmi bir plat

formda akademisyenlerin değerlendirmesine sunmak

tı. En azından böyle bir amacın var olduğu bize ifade 

edildi.

Bugün çok farklı, çok aykırı yorumların ortalığı 

kaplamış olması ortaya konan yorumların bir metodo

lojiye dayanmamış olmasından da kaynaklanıyor. Bu

gün İslam fıkhı adına çok farklı ve “modern” yorum

ları yapanlar klasik usul-i fıkhı kullanmıyorlar, ancak 

yerine üzerinde uzlaştıkları yeni bir fıkıh usulü de ika

me etmiş değiller. Bakınız İslam kültürünün, özellikle 

İslam fıkhının ortaya çıkışında İslam alimleri başta 

Kur’ân ve Sünnet olmak üzere İslam fıkhında kabul 

edilen kaynakları kullandılar. Ancak bunu yaparken 

İslam hukuk ilmi dediğimiz bir hukuk metodolojisi ge

liştirdiler. Bu kaynakları nasıl kullandıklarını belirle

diler. Bu sayede İslam dünyası gibi geniş bir coğrafya

nın şarkında ve garbında ilim adamlarının görüşleri 

arasında belli bir paralellik, belli bir birliktelik ortaya 

çıktı. Niye? Belli bir metodolojiden dolayı; bu İslam 

kültürüne özgü bir yapı. Yani mesela Kilise hukuku da, 

Yahudi hukuku da yorumlarla ortaya çıkmıştır. Fakat 

böyle ayrıntılı bir metodolojiye dayanmaz. İslam kül

türünün hem zenginliği var, çeşitliliği var; fakat bu çe

şitlilik içerisinde belli bir birliği var; bu metodoloji 

sayesinde. Çağdaş yorumlarda ise bir metodoloji yok; 

aklına geldiği gibi bir yorum yapıyor. Bu da bir karma

şa ortaya çıkarıyor. Toplumda çok büyük dini tartış

malar gündeme geliyor. İki günlük bir toplantı sırasın

da bu problemler ve ortaya konan yorumlar, bunların 

doğurduğu problemler ele alandı. Sonra ortaya şimdi 

elimizde bulunan bir metin, bir sonuç, bildirisi çıktı.

Şunun altını çizmek lazım: Bu metin uzun tartış

malar, günler süren çalışmalar sonucu ortaya çıkmış 

bir metin değildir. İki günlük bir tartışmanın ardından
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yapılan bir telif ameliyesidir. Bu toplantı önemlidir. 

Ancak bu önemi de fazla abartmamak lazımdır. İki
rekçesinin bilinip bilinemeyeceğine ilişkin ölçütler, ta-
rihQP>| v/p m P t in g P İ h a ğ l a m  j i h i  hı iqi ıg la r ın  HiU-l<-atlo in -

günlük bir çalışma sonucu ortaya çıkan bir metni, bir 

anayasa metni, haşa bir ilahi metin gibi yorumlamaya 

tabi tutmak doğru değildir. Kaldı ki ortaya konan me-

celenmesi, günümüzde dini hükümlerin ne ölçüde ve 
ne yönde değişebileceği tartışmasına ciddi boyutta 
katkılar sağlayacaktır.

tin İslam dinini protestanlıştırma çabalarına destek 

veren bir metin de değildir. Toplantıyı tertipleyenle

rin veya bunun olmasını arzu edenlerin böyle bir art 

niyeti olabilir. Bunu ben elbette bilemem. Ama biz 

toplantıyı ortaya çıkan sonuçlarıyla değerlendirme 

durumundayız.

Kaplan: Aslında ortaya çıkan metin, içeriği açısın

dan, varılan sonuçlar açısından büyük ölçüde tepki 

çekmeyecek, bütün kesimler tarafından ortak kabul 

görecek bir metin. Ama dili ve amaçlan kesinlikle 

tartışılabilir. Birde yeni tartışmaya açılan konular var. 

Mesela, Hz. Peygamber’in dindeki konumunu tartış

maya açmak doğru mu? Böyle yapmakla, İslâm’ı pro- 

testanlaştırma çabası içinde olan kişi, kurum ve güçle

rin yörüngesine girme tehlikesinin içine düşülmüş ol

maz mı?

Aydın: Ama yeni bir tartışma değil bu. Sünnetin 

İslam kültüründe, İslam hukukunda, İslam dinindeki 

yeri zaten tartışılıyor. Özellikle oryantalistlerin sünnet 

üzerine şüphe bulutları çekmek istemelerinden beri 

tartışılıyor. Bu gerçeğe gözünüzü kapayamazsınız.

Kaplan: Sünnet mi, hadis mi?

Aydın: Hepsi; bütün sözlü davranışları, fiili davra

nışları, sözleri, uygulamaları; buna biz fıkıhta genel 

olarak sünnet diyoruz. Hadis de bunun içerisinde. Bun

lar zaten televizyonlarda canlı yayınlarda tartışılıyor; 

ilim dünyasında da bu tür tartışmalar var; ilk defa bu 

toplantıda yapılıyor değil. Tartışmak ortaya konan id- 

'■' diaları kabul anlamını da taşımaz. İslam alimlerinin 

.  ̂ büyük çoğunluğu Sünnet’in dindeki yeri konusunda 

z', , çbk'farklı düşünmüyorlar. Bu toplantı, benim de şah

sen katılmadığım noktalar olmakla birlikte genel hat

ları itibariyle olumluydu. Bir defa şunu vurgulayayım: 

Bildirge “dini kaynaklarda kitap ve sünnetin yeri tar

; ' tışılmaz” diyor. Yani, sünnet konusunda “oryantalist” 

anlayış burada kabul görmedi ve Sünnet’in İslam dini

nin asıl kaynaklarından olduğu vurgulandı.

Kaplan: Fakat, alınan kararlarda ortaya çıkan özel

likle dil açısından çok önemli iki mantık var. Bu çok 

önemli bence; Birincisi reaksiyoner bir tavrın izlerini 

görüyoruz burada. İkincisi de, savunmacı (apolojetik) 

bir tavır var. Burada reaksiyonerliği ve savunmacılığı 

aslında biraz batıyı karşımıza alarak söylüyorum. Yani 

burada ortaya konan sorunlar bizim tanımladığımız

10. Toplumun dini nitelikli sorunlarını tespit etmek 
ve çağda ihtiyaçlara cevap verecek yeni yorumlara 

dayanak oluşturmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde, veri tabanları oluşturacak ve gerekli ista
tistik çalışmaları yapacak bir araştırma merkezinin ku
rulması yararlı olacaktır.

11. Kadın problemi, sadece günümüzün değil, in
sanlık tarihinin temel bir sorunudur. Özü itibariyle din

ler bu sorunu hak ve adalet ölçüleri çerçevesinde 
çözmek için önemli düzenlemeler getirmişlerdir. İs
lam dininin getirdiği esaslar bu açıdan özel bir öne
me sahiptir. Ancak erkek egemen toplum yapıları, 
dinlerin getirdiği bu iyileştirmeleri kabullenmekte zor
lanmış, zaman içerisinde bunu tersine çevirecek bir 

arayış içine girmiştir. Hatta, kadın aleyhtarı düşünce 
zaman zaman dini bir kisveye bürünmüştür.

12. İslam'ın temel kaynaklarına (Kitap ve Sün

net) göre, kadın ve erkek eşit ve birbirini tamamlayan 
varlıklardır. Gerek ontolojik olarak gerekse dini sorum
luluk, hukuki ehliyet, temel hak ve hürriyetler bakımın
dan ilkesel bazda kadın erkek ayrımı söz konusu ge- 
ğildir. Ancak kadının konumunun belirlenmesinde, bu 
ilkesel esasların yanı sıra, İslam’ın doğup geliştiği 

toplumlardaki sosyal ve kültürel çevre, özellikle ataer
kil aile yapısı etkili olmuştur. Bu durum, İslam toplum- 
lannda farklı kadın anlayışlannın ortaya çıkmasının da 

sebebidir.
13. Kadın ile ilgili Kur’an ayetlerini anlamada ve 

yorumlamada, ayetlerin sosyo-kültürel nüzul süreci 

ve literal (lafzi) anlamının yanı sıra hangi gayelerin 
esas alındığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrı
ca, kadının sosyal ve hukuki statüsü konusunda daha 

ileri adımlar atılması Kur’an’ın ruhuna aykırı değildir. 
Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim’in ana ilkeleri ve 
Hz.Peygamberin kadın ile ilgili genel tavır ve prensip
leri ışığında, cinsiyet ayrımını çağrıştıran, kadını kadın 

olduğu için aşağılayan ve temel hak ve hürriyetlerden 
mahrum bırakan bütün haber ve rivayetlerin ya özün
den saptırılmış ya da uydurma olduğu dikkate alın
malıdır. Söz konusu uydurma haber ve rivayetlerden 
dolayı, İslam dinini ve Peygamberini suçlamak ilmi ve 

ahlaki değildir.
14. Yukarıda ifade edilen kadın ile ilgili bütün 

yanlış düşünce ve telakkilerin ortadan kaldırılması 
sağlıklı bir eğitime bağlıdır. Nitekim Cumhuriyetimizin 
ve çağdaşlaşma konseptinin temel hedeflerinden bi
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ri. kadının aile ve toplum içindeki statüsünün yüksel

tilmesidir. Bu hedefe ulaşabilmek, kız çocuklann ve 

kadınların eğitim ve çalışma haklarının güvence altına 
alınmasına; fırsat ve imkan eşitliğinden tam olarak ya
rarlandırılmalarına; olumlu ayrımcılık yöntemleriyle 

teşvik edilmelerine bağlıdır. Bu sebeple kız çocukla
rın ve kadınların, eğitim ve çalışma olanaklannı kısıt

layan, engelleyen ya da engelleme ve kısıtlama ihti
mali taşıyan anlayış ve uygulamalar yeniden gözden 
geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

15. Evlenme İslam kültüründe tarafların hür ira
deleriyle oluşan bir sözleşme olarak düzenlenmiştir. 
Şahitler huzurunda yapılması gibi aleniyeti sağlayan 

şekil şartları dışında özel bir merasimi gerektirmez. 

Halk arasında dini nikah olarak bilinen uygulama, 
Türkiye’ye özgü tarihi, dini, hukuki şartların ürünüdür. 
Ancak, eşlerin evlilikten doğan haklarının zayi olma

ması açısından, bu uygulamanın resmi nikahtan son
ra yapılması tavsiyeye değer bulunmuştur.

16. Evlilik birliğinin devamı asıl gaye olmakla 

birlikte İslam dini, eşlerin, birbirleri ile uyuşamadığı ve 
aynimanın zaruret haline geldiği durumlarda, Kur’an 
ve Hz. Peygamber'in gözettiği amaçlar ve hukuki sü

reç dikkate alınarak bu birliği sona erdirme haklannın 
bulunduğunu kabul eder.

17. Müslüman hanımlann gayrimüslim erkekler

le evliliği konusunun daha detaylı incelenerek bir son
raki istişare toplantısında görüşülmesi uygun olacak
tır.

18. Şahitlik konusunda, borçlanma ayetinde be
lirtilen ve dönemin şartları ışığında, kadınların ticari 

faaliyetlerdeki pasif rolünden kaynaklanan farklılık, 

genel düzenleme içermez; ilgili diğer ayetler bu duru
mu açıkça ortaya koymaktadır. Bu sebeple, borçlan

ma ayetindeki farklılığın, kadınların zihinsel eksikliği

nin sonucu olarak gösterilmesi kabul edilemez,
19. Miras paylaşımında kadınların payının er

keklere nispetle genel olarak farklı düzenlenmesi, er

keğin çeşitli alanlardaki mali sorumluluğunun kadına 
nispetle daha ağır olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Öte 

yandan, kadının ihtiyacının daha fazla olduğu veya 
erkeğin mali sorumluluğunun daha az buluduğu du
rumlarda, karşılıklı rıza ile bu paylaşım daha farklı bir 
şekilde yapılabilir.

20. Kadınlann özel hallerinde, namaz ve oruç 
gibi dini yükümlülüklerden muaf tutulmaları, onlann 

temiz olmamaları sebebiyle değil, psikolojik ve fizyo
lojik yüklerini hafifletme düşüncesiyledir. Ancak ka
dınlar, bu gibi durumlarda, Kur'an okuyabilecekleri 
gibi mescitlere de girebilirler. Çoğunluk bilginler kar

şı olmakla birlikte, bazı bilginlerce tavaf yapabilecek-

sorunlar değil. Mesela; gelenek, klasik yorum, çağdaş 

yorum tanımlamaları da zaten bize ait tanımlamalar 

değil; batıhların, oryantalistlerin önceden yaptıkları 

tanımlamalar. Yani kendi terminolojimizi kendi refe

rans çerçevelerimize göre biz kendimiz geliştirmezsek 

hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Türkiye’de İslam’a iliş

kin sorunların ortak bir kabul görecek şekilde uzman

ları tarafından çözümlenmesi son derece olumlanacak 

bir şey. Ama bu işin çok riskli, çok tehlikeli olduğunu 

düşündüğüm tarafı, toplantıyı düzenleyen kurumun 

meşruiyetini kesinlikle gayri İslam! bir kaynaktan al

ması.

Aydın: Diyanet İşleri Başkanlığı mı?

Kaplan: Tabii.

Aydın: Bununla neyi kastediyorsunuz?

Kaplan: Şunu: Yani bu kurumun yarın siyasi veya 

askeri veya bürokratik elit tarafından istenilen bir ta

kım kararlar alınmasını meşrulaştıracak bir yolu açmış 

olması söz konusu değil mi? Burada tam konsül şema

sına benzeyen bir yapı var aslında.

Aydın: Kaygınızı anlıyorum ama öyle bir şey İslam 

kültüründe olamaz. Niye? İslam’da yapılan bütün yo

rumların -hangi kurum tarafından ortaya konulmuş 

olursa olsun- ilmi liyakat ölçüsünde bir bağlayıcılığı 

vardır; resmi bir bağlayıcılığı yoktur. Yani Kilise’de, 

Hıristiyanlık’ta dini yorum yapmak için ruhban olmak 

gerekiyor. Ruhban olmayan dini yorum yapamaz.

Kaplan; Bizde de böyle bir kurum ihdas etme teh

likesi yok mu sizce?

Aydın; Bence böyle bir kurum ihdas etme arzusu 

var olabilir. Ancak kanaatimce gerek Türkiye için ge

rekse İslam dünyası için böyle bir tehlike söz konusu 

değil. Bize çok yabancıdır konsüller. Sonra, Diyanet 

İşleri Başkanlığı bize yabancı bir kurum da değil. Ba

kın, Osmanlı uygulamasında Şeyhülislamlık vardır. 

Şeyhülislamlık İslam kültürünün, İslam hukukunun 

ve ulemanın en büyük kurumudur. Onun da devletle 

ilişkisi var; devletin etkisinde kaldığı da olmuştur, 

devleti etkilediği de. Sünni uygulamada zaten İslami 

kurumlarla devlet arasında belli bir uyum, belli bir pa

ralellik vardır. Şunu söylemeye çalışıyorum: Diyanet 

böyle bir yönlendirmeye girdiği zaman “bu toplum ta

rafından olduğu gibi kabul edilir, ürettiği yorumlar be

nimsenir” gibi bir şey de düşünmemek lazım. Böyle bir 

şey olamaz. Bizim 1500 yıllık geleneğimize aykırı bu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yönde kullanılmak iste

nebilir, geçmiş dönemlerde istenmiştir de. Aslında 

şöyle bir durum var: Diyanet tam olarak siyasi otorite

nin istediği konuma gelirse halktan kopar. Halk öyle
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koyun gibi Diyanet’in peşinden gitmez. Eğer Tiiıki- 

ye’de sağlıklı bir dini gelişme isteniyorsa Diyanet İşle

ri Başkanlığı’na belli bir özerklik tanıma mecburiyeti 

vardır. Yani bu kurumla halkın ilişkisi sağlıklı olmak 

zorundadır. Kısaca, devlet bu kurumu kullanır, daha

leri de ifade edilmiştir.
21. Kadınlar, günlük namazlara, Bayram, Cuma

ve cenaze namazlarında cemaate iştirak edebilirler. 
Hz. Peygamber dönemindeki uygulama dikkate ala
rak, Cuma ve Bayram namazlarının kadın ve çocuklar

sonraki toplantılarda istediği gibi yönlendirir tezine 

ben fazla katılamıyorum. Bizim 1500 yıllık geleneği

mize uymaz bu.

Kaplan; Abdurrahman Bey, özgün bir teorisyen 

olarak sizin bu konuda söyleyeceğiniz önemli şeyler 

olmalı, diye düşünüyorum...

Abdurrahman Arslan: Burada bir şeyi düzeltme

miz gerekiyor. Osmanlıda şeyhülislamlık kurumunun 

olması, onun İslam cihetinin meşru olduğu anlamına 

gelmez; ve tabi buna bağlı olarak Şeyhülislamlığın dö- 

nüştümmü olarak. Diyanet İşleri Başkanlığı da. Kal

dı ki Osmanlı tecrübesi içinde de resmi din anlayışı

nın ya da resmi din kurumunun dışında İslam’la ilgi

lenen, İslam’ı hem “teorik düzlemde” ifade eden ama 

aynı zamanda “pratik düzlemde” de yaşayan, “ulemâ” 

dediğimiz devletten bağımsız bir kurumsal varlık da 

söz konusuydu. Dolayısıyla bu 1500 yıllık tarihte hem 

şeyhülislamlık hem de onun dışında İslam’ı şu ya da 

bu şekilde temsil eden “kurumsal yapılar” da sözkonu- 

suydu. Fakat şimdi. Cumhuriyetten sonra bütün bu 

kurumlar devlet tarafından yok edildi. Dolayısıyla si

zin dediğiniz tehlikeyi bertaraf edecek bu yapılar artık 

yok. Yani toplumun kendi içinde o “ulemâ” diye fikri

ne müracaat ettiği adamlar artık günümüzde yok. Do

layısıyla toplumun gözünde dini, teorik düzlemde de

ğil, pratik düzlemde temsil eden bir kurum olarak Di- 

yanet’in ortaya çıktığmı görüyoruz. Aslında üniversi

teler de resmi düzeyde bağımsız kurumlar değil.

Kaplan; Akif Bey, bakın Bildirge’de “Din konu

sunda marjinal eğilimler etkisizleştirilecek” deniyor. 

Din konusunda marjinal eğilimlerden ne kastediliyor?

Arslan: Evet, bir şeyin marjinal olup olmadığına 

kim karar verecek? Nedir yani, marjinal olmak?

Aydın: Şimdi İslami ilimlerin bir çok yoaımu, 

zenginliği var. Geçmiş 1500 yıllık uygulamada böyle 

olmuştur. Mesela bizim “ehli sünnet” dediğimiz çizgi, 

genel olarak İslam toplumunun büyük çoğunluğunun 

fikir ve uygulama olarak benimsediği yorumlardır. 

Şimdi, bugün de İslam toplumunun genel çoğunluğu

nun böyle bir yomm üzerinde birleşebileceğini düşü

nüyorum. Bunu dışında farklı yorumlar ortaya çıkabi

lir. İslam’da “orta yol” dediğimiz bu asıl çoğunluğu 

temsil ettiği için doğruya en yakın olduğu varsayılır.

Tekrar altını çizeyim: Diyanet’in resmi görüşe, res-

için özendirilmesi gerekir.
22. Nisa 34. ayetinde geçen "kavvam" ifadesi 

erkeklere fıak ve sorumluluk yüklemektedir. Ayetin li
teral (lafzi) anlamı konusunda farklı görüşler olmakla 

birlikte, söz konusu ayetin, bugün de yaygın olarak 
görülen aile içi şiddete dayanak yapılamayacağı, ak

sine kadınlara yönelik davranış biçiminin belirlenme
sinde Hz. Peygamberin uygulamasının örnek alınma

sı gerektiği özenle vurgulanmıştır.
23. Konu ile ilgili ayetlerin bütünlüğü ve Hz. Pey

gamberin sünneti gözönünde bulundurulduğunda 
fıac: "bilinen aylarda" yani Şevval, Zilkade ve Zilfıic- 

ce ayları içerisinde vakfesi Zilhıiccenin 9. gününde ol
mak üzere yılda bir defa yapılabilen bir ibadettir.

24. Hac ibadeti ile mükellef olanlar bu ibadeti is

tedikleri yılda yapabilirler. Can ve mal güvenliğinin 
ciddi bir şekilde tehlikeye düşmesi dışında hac iba
deti engellenmemelidir. Kaldı ki, can ve mal tehlikesi 
halinde bu mükellefiyet, tehlike devam ettiği sürece 

ertelenir.
25. Hac ve umre niyetiyle doğrudan Mekke'ye 

gidildiği takdirde, “Hill" bölgesi içinde kalan Cidde’de 
ihrama girilemez.

26. ihram yasaklarının ihlali durumunda öngörü

len cezalarda, İslam bilginlerinin farklı görüşleri göz 
önünde bulundurularak, kolaylık ilkesine riayet edil

melidir.
27. Müzdelife vakfesinin, bayram gecesi gece 

yarısından itibaren güneşin doğuşuna kadarki süre 

içerisinde yapılabileceği görüşü benimsenmiştir.
28. Hz. Peygamber'in uygulaması ile sabit olan 

Cemerat’a taş atmanın haccın menasikinden olduğu 

bilinmeli ve taş atmanın günü ve zamanı konusunda 
da İslam bilginlerinin uygulamayı kolaylaştıncı görüş

lerinden istifade edilmelidir.
29. Ayetler hac ve umre ile ilgili kurbanların 

(hedy) Harem bölgesinde kesilmesi gerektiğini açık
ça ifade etmektedir. Dolayısıyla niyet edilen haccın 
çeşidi kurban kesmeyi gerektiriyorsa bu kurbanlar 

sadece Harem bölgesinde kesilir.
30. Hac'dan önce veya sonra Medine'de Hz. 

Peygamber'in kabrini ziyaret etmek ve Mescid-i Ne- 

bevi’de 40 vakit namaz kılmak haccın menasikinden 
değildir. Ancak hacca giden bir kişinin Hz. Peygam
ber'in kabrini ziyaret edip imkanlar ölçüsünde Mes
cid-i Nebevi'de namaz kılması da uygun bir davranış
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tır.
31. Haccın yanında ömürde bir kez umre yap

manın da farz olduğunu söyleyen görüş kabul edil

memiş, bunun müekked bir sünnet olduğu görüşü 
benimsenmiştir,

32. Hac menasiki, mümkün olan en kısa süreye 

indirilmelidir. Bu durum, maliyetleri düşüreceği gibi 
kurban kesmeyi gerektirmeyen İfrad Haccı’na da 
.özendirici olacaktır.

33. İlmi bir komisyon tarafından biri görevlilere, 
diğeri hacılara yönelik olmak üzere anlaşılır bir Türk
çe ile ihtilafların en aza indirgendiği fotoğraf, harita ve 

kroki gibi görsel unsurlarla desteklenen fıkhi boyutu
nun yanısıra haccın tarihi, ahlaki, kültürel boyutlarının 

da ele alındığı teorik ve pratik bilgileri içerin iki ayrı ki

tap hazırlanmalıdır. Benzer bir çalışmanın video kase
ti ve CD şeklinde de hazırlatılması cihetine gidilmeli
dir.

34. Hac menasiki esnasında ortaya çıkan çeşitli 
aksaklık ve ihtiyaçların giderilmesi için İslam ülkeleri
nin katılacağı bir hac şurası düzenlemesinin faydalı 

olacağı kanaatine varılmıştır.
35. Kur’an-ı Kerim’in değişik dillere çevrilmesi 

ve anlaşılır tefsirlerinin yapılmasına büyük ihtiyaç var

dır, Fakat şu da unutulmamalıdır ki, hiçbir tercüme, 
aslının yerini tutamaz ve her bakımdan aslına tam bir 
uygunluk arz etmez. Çevirisine Kur'an denile- 
meyeceği ve o çevirinin Kur’an hükmünde olmadığı 

konusunda İslam bilginleri görüş birliği içerisindedir.
Namazda kıraat, hem Kur'an’ın belirlenmeleri hem 

de Hz. Peygamber’in açıklama ve örnekleriyle kesin 

ve sabit bir farz olup, kendi özgün dilinde okunmasıy
la yerine getirilebilecek bir rükündür. Herkesin konuş

tuğu veya dilediği dilde kıraat farzını yerine getirmesi 
halinde, bir çok kargaşanın, çekişmenin ve bölün
menin ortaya çıkacağı açıktır. Böyle bir uygulama, 

beraberliği zedeleyeceği, toplumsal bütünlüğü boza
cağı, ibadetlerden beklenen asıl amacı ortadan kal
dıracağı için de mahzurludur. Fakat namazın ihmal ve 

tehir edilemeyeceği dikkate alınarak, Kur’an’ın asli 
lafzını okuyamayanların, öğreninceye kadar tek 
başına namaz kılarken mealiyle kılması mümkündür.

Dua ise, kulun doğrudan Yaratıcısına sığınıp on
dan istekte bulunması demek olduğundan, bunun 
herkesin kendi diliyle yapılmasından daha tabii bir 
şey olamaz,

36. Ezan İslam’ın değişmez bir simgesidir. Dün
yanın neresinde olursa olsun, Müslüman varlığının ve 
kimliğinin bir göstergesidir. Özgün dilinde okunması 

konusunda 15 asırlık bir gelenek ve bir ittifak söz 

konusudur. Ezanın asıl amacı, vaktin girdiğini bildirip

mi ideolojiye çok yamandığı, onun sözcüsü olduğu 

taktirde halkımız üzerinde bir etkisi olacağı kanaatin

de değilim. Kesinlikle! Yani bu halk, Diyanet’in her 

dediğini de kabul edip buna uyar şeklinde düşünmü' 

yorum. Halk bu kuruma olan güveninin bütünüyle yi' 

tirirse yeni dini önderler, yeni ulema tipi ortaya çıka

rır. Yani bunun geçmişte de örneği vardır. Bugün de 

örneği vardır. Ama bu kutsal alanın istismar edilmesi 

de mümkündür. Geçmişte de günümüzde de bu alanı 

istismar edenler çıkmıştır. Sağlıklı bir din eğitimi ve 

din anlayışı bu istismarı en az düzeye indirecektir ben

ce.

Şimdi tabi marjinallik için belli bir ölçü koymak 

söz konusu değil. Ancak, halkımızın yani islami kültü

re, değere sahip olan insanların büyük çoğunun tasvip 

etmemesi bir anlamda bu yorumların kenarda kalma

sı sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, Diyanet İşle

ri Başkanlığı yorumları halkın kanaatinin aksine bir 

tutum benimserse onun marjinalleşmesi mümkündür.

Kaplan: Peki toplantı sonucunda yayınlanan met

ni bu açıdan nasıl değerlendiri yorsunuz?

Aydın: Bu metin geleneksel anlayışı belli ölçüde 

günün şartlarına uydurarak ortaya koyan bir metindir. 

Yoksa öyle bugünkü yeni söylemi veya küreselleşme

nin etkisindeki düşünceleri yansıtan bir metin değil. 

Ama, bazı ifadelerin maksadı aşan bir tarzda kaleme 

alındığı söylenebilir veya bazı maddelerin mesela şah

sen benim anlayışımı yansıtmadığını söyleyebilirim. 

Fakat genelinde baktığımızda bu metin aslında söyle

diğiniz gibi protestanlaşmaya imkan verecek bir metin 

gibi gözükmüyor. Bundan sonraki toplantılarda nasıl 

bir yöne gidilir? Öyle bir yöneliş durumu olmaz demi

yorum. Diyanet önemli bir kurum, önemli bir güç; bu 

gücü elbette kullanmak isteyen otoriteler olacaktır.

Arslan: Aslında metnin giriş kısmı bütünlüğü 

içinde değerlendirildiğinde açıkça protestanlaşmaya 

gidecek ifadeler bulmak mümkün, hatta böyle bir ta

lebi içermektedir.

Neyse, şimdi ben sadece metni esas alarak oradan 

sezdiğim hava ve orada ifade edilen kavramların ışı

ğında bir değerlendirme yapmaya çalışacağım.

Biraz önce ifade edildiği gibi, bugün küreselleşen 

dünyada bir şeyi fark ediyoruz artık, o da şu: İslam kü

resel ve postmodern dünyanın aktörleri tarafından şu 

ya da bu şekilde tehdit olarak algılanıyor. Bu aslında 

soğuk savaşın bitiminden önce başlamış bir süreçtir. 

Nato’nun da stratejisini buna göre değiştirdiğini az 

çok biliyoruz. 28 Şubat’ı da bunun devamı olarak gör

memiz mümkün; 28 Şubat hiçbir zaman Türkiye’nin
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içendi iç dinamiklerinden çıkmış bir süreç olarak gö

rülemez. Yani bizim gördüğümüz şevlerden birisi su:
namaza davet olduğundan değişik dilleri konuşan 

A/IİLcIı'ımanların hp psinfi h ıı davetin ulaştırılm ası. an-

İslam hakkında bir şeyler söylediğinizde postmodern 

dünya -ki aşırı göreceleşmiş bir dünyadır- sizi radikal 

ve fundamentalist olarak tanımlayabiliyor. Bu bence

cak yine hepsinin ortak bilincine hitap etmekle olur ki, 

bunun yolu da bilinen asli lafızlarıyla okunmasından 

geçer.________________________________________
aşın göreceleşmiş bir aklın tehdididir. Ve bunu Müs- 

lümanlar bir yere not almak zorundadır.

Kaplan: Bunu biraz açar mısınız? Aşın şekilde göre

celeşmiş akıldan neyi kastediyorsunuz?

Arslan: Göreceleştirme süreci herhangi bir insa

nın ısrarlı olduğu bir doğrusunun olmamasını talep 

ediyor. Nihayetinde post-liberalizmin getirdiği nokta 

budur. Elbette postmodernizmin de getirdiği nokta 

bu. Bence Müslümanlar bu noktayı gözönüne almak 

durumıuıdadır. Peki, buna bağlı olarak nedir bizden 

beklenen, umut edilen? Yeni bir İslam yorumu. Yeni 

bir İslam yorumu nedir? İşte bugün bildirgede sık sık 

ifade edilen “çağdaş değerler” ya da “evrensel değer- 

ler”le uyumlu bir İslam yorumu. Çünkü İslam’ın bazı 

değerleri bizim “çağdaş” ya da “evrensel” dediğimiz 

değerlerle şu ya da bu şekilde uyuşmuyor. Üstelik de 

bu, küresel değerlerin sahipleri tarafından biliniyor. 

Şimdi, bir iç çatışma var. Yani bunu bizim ilahiyatçı

larımızın söylemesine bence gerek yok. Bu zaten bili

niyor. Ha, gayet de doğaldır. Sadece İslam’da değil 

başka kültürlerde de çatışma var. Budizm’de de var, 

Taoculuk’ta da var, Hinduizm’de de var. Yani her kül

türün bir çatışma alanı olacak. Her kültür gidip teslim 

olur mu batılı uygarlığa ya da batılı değerlere. Dolayı

sıyla burada kanımca bizden beklenen ya da istenen 

şey şu: en azından kişi düzeyinde işlevi ve değeri çok 

yüksek ama toplumsal düzeyde ilişkilerde işlevi ve de

ğeri çok yüksek, ama toplumsal düzeyde ve ilişkilerde 

işlevi olmayan bir İslam anlayışı; ki bu batıdaki tecrü

beyle mukayese ettiğimiz zaman protestanik İslam di

yebileceğimiz bir şey. Ama bence, sadece böyle bir 

protestanik İslam anlayışı da beklenmiyor. Bununla 

birlikte bir başka önemli beklenti daha var: Şimdi İs

lam’da, yine Hristiyanlık’la mukayese edildiğinde bel

li bir dini otorite yok. Yani İslam mekansal ve kurum-
ı: '

olarak temsili mümkün olmayan bir din. Hristi- 

yanlık ise hem mekansal hem de kurumsal olarak

. temsil edilmesi gereken bir dindir. Dolayısıyla temsil 

vasfı, Hristiyanlığın olmazsa olmaz vasıflarındandır. 

Az önce Aydın hocanın da söylediği gibi, nihayette 

ruhbanlığın kendini ifade edebilmesi için hem me

kansal hem de kurumsal anlamda bir temsil rolünün 

olması gerekiyor; yani bu kaçınılmaz olan bir şey. İs

lam ise, mekansal ve kurumsal anlamda temsilcisi ol-

37. Namazın günde 5 vakit oluşu Kur’an, sünnet 

ve Müslümanlann ittifakı ile sabittir.

Bununla birlikte Hz. Peygamber’in bazı uy- 

gulamalan sefer halinde öğle ile ikindinin ve akşam 

ile yatsının hem takdim hem de tehir biçiminde 

(birinin diğerinin vaktinde) cem edilerek bir arada 

kılınabileceği göstermektedir, Hz. Peygamber'in 

mukim iken de bazen cem yaptığına dair rivayetler ve 

sahabe yorumları bir bütün halinde değerlendiril

diğinde bunun sebepsiz olmadığı, alışkanlık haline 

getirilmemek kaydıyla dinen geçerli bir mazerete 

dayandığı anlaşılmaktadır.

38. Meşruiyetini Kur’an ve sünnetten alan kur

ban ibadeti, Ebu Hanife’ye göre vacip; İslam bilgin

lerinin çoğunluğuna göre ise sünnettir.

Ancak bir ibadetin farz olmayışı, onu ibadet ol

maktan çıkarmayacağı gibi, ifa şeklinin değiştiril

mesini de gerektirmez. Bu itibarla, kurban kesmek 

yerine bedelinin tasadduk edilmesi, bu ibadetin yer

ine geçmez.

Kurbanların İslam'ın öngördüğü temel şartlara 

uyularak, çevre temizliğine gereken duyarlılığı gös

tererek kesilmesi esastır. İhtiyaç halinde kesim es

nasında, canlı olarak kesmek kaydıyla, kurbanlık hay

vanın uygun tekniklerle bayıltılmasında bir sakınca 

yoktur.
39. Fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin 

ortalama bir günlük normal gıda ihtiyacını kar

şılayacak miktarı ölçü olarak alınmalıdır.

Zekat nisabının belirlenmesinde ise, Hz. Peygam

berin belirlediği miktarların aynen korunması veya as

gari geçim ve benzeri endekslerin dikkate alınması 

şeklinde görüşler bulunmakla birlikte, geniş ve çok 

boyutlu olduğundan, konunun daha sonra düzen

lenecek istişare toplantısında etraflıca müzakere edil

mesi benimsenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mehmet Nuri Yılmaz

Divan Başkanı

Prof. Dr. Ali Toksan 

Divan Daşkan Yardımcısı 

Prof. Dr.Mehmet Aydın 

Sekreter

Prof. Dr. Mehmet Erkal 

Sekreter

Doç.Dr. Şamil Dağcı 

DiviinBaşkanYardımcısı 

Prof. Dr. Hamza Aktan 

Sekreter

Prof. Dr. Celal Kırca 

Sekreter

Ümran-Haziran -2002 23



GÜNDEM

mayan bir din.

Kaplan: Aslında burada çok önemli bir- noktanın 

altını çizmek lazım: O  temsilci bir anlamda tartışma

sız mutlak otorite...

Arslan: Tabii ki... Hıristiyanlığa bu açıdan baktı

ğımızda Vatikan neyi temsil eder? Hıristiyanları tem

sil etmez. Ama cami Müslümanları temsil eder. Vati

kan ise Tanrının temsilciliğinin yapıldığı yerdir; ha

varilerden devralınan bir görevin temsilciliği anla

mındadır. Dolayısıyla böyle bir İslam anlayışı talep 

ediliyor. Yani nihayetinde istenen, o türden bir ku

rum kararlar alacak, bir büyük kitle de buna uyacak. 

Bu anlamda batı düşüncesi İslam’ın çoğulculuk fikrini 

anlayamıyor, kavrayamıyor. Ama burada bir şey daha 

var; Müslümanlar da çoğulculuğu batı düşüncesinin 

kavramları içerisinde anlıyorlar. Esas problemimiz bu.

Şimdi, benim kişisel olarak Sonuç Bildirgesi’nden 

çıkardığım genel hava şu: Özellikle beni ilgilendiren, 

bildirgenin giriş kısmı. Yani ben, işin omurgasını bu 

bildirgenin giriş kısmının temsil ettiğini düşünüyo

rum. Genel hava şu: Bilimsellik kategorisine alınarak 

din hakkında kurumsal bir üst otorite kurmak gibi bir 

tavır sözkonusu burada. Ama bunun meşrulaştırma 

kaynağı bilimsellik kategorisine alınmış olmasıdır. 

Burada bence İslam’daki ilim kavramı ile batılı an

lamdaki bilim kavramı karıştırılmıştır. Ve bu çok sık 

yapılan bir hatadır.

Kaplan: Yani burada alınan kararlar ilim eksenli 

olmaktan çok bilimsel eksenli...

Arslan: Evet bilimsellikten söz ediyor; çünkü ni

hayet bilimsellik bir üsf kurumdur. Topluma kapalı

dır. Kurumun tartışmasına da kapalıdır. Bir de üzerin

de tartışılan konulara baktığımızda, büyük oranda on

ların bizzat İslami bir paradigmadan çıkan sonuçlar 

olmadığını göreceğiz. Yani burada, kişisel olarak İs

lam’ın bir bakıma “Vatikanlaştırılması” çabasına do

laylı bir ilk adım olarak görüyonım. Bildirgenin giriş 

kısmının özellikle ikinci paragrafında, problemlerin 

bilimsel yöntemlerle çözülmesi gerektiğine vurgu ya

pılmaktadır. Toplumun dini düşüncelerinin rencide 

edildiğinden bahsedilmekte, fakat aslında toplumun 

dini düşünce ve duygularını rencide ve yanlış yönlen

direcek olan, açıkça yapılan tartışmalardan çok, bildi

ride sözü edilen “bilimsel yöntem” meselesidir. Bilim

sel yöntemin diğer boyutu olan “akademik” düşünme 

tarzının; İslam’a uygun ve onun öngördüğü bir düşün

me ve bilgi üretme yolu olduğu nasıl söylenebilir. Eğer 

burada kasdedilen İslam’ın “ilim” anlayışı ise; bu ku

rulda yer alan hangi akademisyenin İslam’ın kastetti

ği “ilim” ile batılı bilim (science) anlayışı ve yöntemi

nin aynı şeyler olduğuna dair bir çalışması vardır. 

Hatta bunları, karşılaştırma yaparak ortaya koymuş 

herhangi bir “teolojik” çalışma var mıdır? Çünkü me

selelere çözüm, herşeyden önce muhtevası belirgin 

kavramların imkanları ile ancak mümkündür; bunlar 

biribirlerinin yerlerine kullanılabilecek kavramlar de

ğillerdir. Söz gelimi bildirgede “dinin doğası” olarak 

ifade edilmiş husus, akademik disiplinlerle anlaşıla

maz ve açıklanamaz. “Dinin doğası”; akademik, yani 

bilimsel kalıplara döküldükten sonra, zaten onun do

ğasına müdahale edilmiş sayılır. Dolayısı ile “dinin 

doğası” ancak, yine dinin kendinde taşıdığı imkanlar, 

“bakma” biçimiyle anlaşılabilir; bilimsel yöntemlerle 

değil. Üstelik burada bütün meseleler ve onlar için 

sözkonusu olacak çözümler, daha başlangıçta bilimsel 

yöntemin ve dolayısıyla Teoloji mekteplerinin tekeli

ne alınmak gibi bir durumla karşı karşıya bırakmakta

dır bizi. Bu dini bilgi ve yorumun tekelleşmesini geti

recektir. İslam’ı “ilim” ehli temsil eder; dolayısı ile İs

lam akademisyenlerle “bilimsel” bir zeminde tartışıla

cak bir din değildir. Eğer bunun aksi iddia edilirse; o 

zaman herşeyden evvel akademisyenlik, bilimsellik; 

sonra da İslam ve akademisyenlik ilişkisinin tartışıl

ması gerekir.

Aydın: Yalnız şunu da belirtmek gerekir. İslam’ın 

sosyal gerçeklikle bir kesişme noktası daima vardır. 

Sosyal gerçekleri görmezlikten gelemez. Ama tabi

atıyla sosyal gerçeklik karşısında İslam bütünüyle pa

sif bir konumda da değildir. Onu kendi öncelikleri 

içinde ele alır ve şekillendirmeye çalışır. Bu bakımdan 

da İslam fıkhına önemli bir rol düşer. İslam kendi ön

celikleri istikametinde şekillenen bir sosyal yapı kur

mak için fıkıhtan yararlanır. Ama sosyal yapıda kök

lü değişiklikler oldukça fıkıh da belli ölçüde ve kendi
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Öncelikleri bağlamında bu değişikliklere yönelik bir 

tavır alır. Sosyal gerçekliklere bütünüyle sırt çevire-

mez. Yani şunu demek istiyorum: İslam hukukuyla İs- 

lami toplum yapısı arasında birebir ilişki var: Hukuki 

yapı sosyal yapıyla birlikte şekil değiştirmek zorunda...

Arslan: Şüphe yok ki hukukla toplum yapısı ara

sında zorunlu bir ilişki bulunmakta, buna katılıyorum. 

Zira hukuku, tabiki İslam hukuk getirdiği kural, müey

yide ve uygulamalarla kendine göre bir sosyal gerçek

lik inşa etmekte; fakat hukuki yapının sosyal yapı ile 

birlikte şekil değiştirmesi meselesine, açıklamaya 

muhtaç olduğu için katılamıyorum. Zira sosyal yapı 

hukuka bağlı olmak durumunda olduğundan, onun 

bağımsız olmaktan çok bağımlı bir değişken olduğunu 

söylememiz gerekiyor. Söz gelimi sosyal yapı değişir

ken temel adalet ilkelerinin işleyişine mani olmaya

cak şekilde değişmelidir. Ki bu durumda biz değişim 

dediğimiz fenomeni de anlamlandırabiliriz ancak.

Aydın: Ama bunu görmezlikten geldiğinizde her

kes kendine yeni bir yol bulur. Bu dinin adı aynı din 

olabilir; ama bu din artık eski yorumlanmış din değil

dir. Bugün pozitif hukuk da aynı sorunu yaşıyor. Icra- 

iflas hukuku bugün toplumun gerisinde kalmıştır. Bu 

yüzden, alacağı olan icra dairesine değil, çek-senet 

mafyasına başvuruyor. Niye çek-senet mafyası; daha 

kolay ve süratli tahsil ediyor. Aynı şekilde dinin deği

şen kısmı var; burada hukukçuların, bilim adamları

nın içtihadlarının çok büyük katkısı var ve her dö

nemde yeniden yorumlanması lazım; ama bunu biz ye

ni bir metodolojiyle yeni bir usûl-ü fıkıhla...

Arslan: Ama siz yeni bir metodoloji aldığınızda, 

bu o değişmeyen gövdeyi değiştirir. Bizim korkumuz 

odur. Siz diyorsunuz ki, gövde duracak; diğer kısım yo

ruma açıktır. Buna itiraz eden yok.

Aydın: Yöntem dediğimizde, illa bunu tahrip ede

cek bir şey diye anlamak yanlış olur.

Arslan: Fakat yöntemin, olağanüstü derecede ide

olojik boyutu olduğunu biliyoruz; hiçbir yöntem ma

sum değildir.

Aydın: Sizin korkunuz, biraz bu işin siyasî kontrol 

altına girmesinden kaynaklanıyor.

Arslan: Yani, hayır. Siz öyle diyorsunuz ama, orda 

gündeme gelen kavramların hepsi post-modern dö

nemde gündeme gelen kavramlar, kavramsallaştırma 

biçimleri. Din-toplum ilişkisi... Bu bence çok akade

mik; Hıristiyan akademik dünyasının bakma biçimi. 

İslâm fıkıh geleneğinde böyle bir bakma biçimi yok.

Aydın: Fıkıh geleneğinde böyle bir bakma biçimi 

var; fakat bu şekilde ifade edilmiyor.

M. ,\KİF AYDIN

Arslan: Ama, Hz. Peygambê Ur’inTdijScleki;^  ̂

ve tarihsellikten söz diliyor. ;

Aydın: Bugün, maalesef oryantalizmin bizi getirdi

ği bir nokta var. Yukarda da ifaade ettim. Oryanta

lizm, sünneti dışlayan bir yapı ortaya getirdi. Aslında 

benim kanaatime göre Sünneti kaldırdığınızda İslam 

hukuku diye bir şey kalmaz. Dinde sünnetin bu ba

kımdan önemli bir yeri var. Esas tartışma konuların

dan birisi, sünneti dışarıda bırakanlarla sünnetin te

mel olduğunu savunanlar arasında. Bunun ilmi bir 

toplantıda tartışılması lazım.

Arslan: Burada imzası olanların bir kısmı, -bilin

diği üzere- sünnet ve hadisteki sahili olmayan boyutu 

gündeme getirerek bütün sünneti zan altına sokuyor. 

Üstelik kendi sınırlı “dil” imkanlarıyla önceki ulema

nın yaptıklarını, yeni bir şeymiş gibi bize sunmaktalar. 

Bunun yanında sizin nasıl bir zihniyetle bunu yapaca

ğınız da önemlidir.

Aydın: Ama şu da var: Sahih olarak bilinen bazı 

hadislerin bugün sahih olmadığı anlaşılıyor. Burada 

toptan savunmacılık yerine, hadisin bu açıdan yeni

den değerlendirilmesi gerekiyor. Kütüb-ü S/tte’de de 

olsa yanlış nakiller sözkonusu; bunların da savunul- 

maması gerekir.

Arslan: Şimdi, sünneti anlama ya da onu kritik et

me meselesi, son zamanlarda sıkça gündeme geliyor: 

Peki, biz hangi zihniyetle bu kritiği yapacağız? Beni 

bağışlarsanız; İslam’la sonradan tanışan birisi olarak 

Kur’ân mealini ilk defa okudum: Dedim ki, -hâşâ- ne 

kadar çelişkilerle dolu bir kitap! Bir iki defa daha oku

duktan sonra baktım ki, çelişki benim zihin dünyam

daymış. Bu başka bir şey; bunu yaşayan bilir. Bakın bi

zim önümüze bazı meseleler koyuyorlar; kadın mesele

si filan gibi... Adam diyor ki, ben hadis kritiği yapaca

ğım. Anladık da hangi zihniyetle?!
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Aydın: Bakın, bu meselelerin gündeme gelmesin

den, tartışılmasından korkulması gerektiği kanaatinde 

değilim. Böyle bir korku sahih olan ve bizim dikkate 

almamız gereken Sünnet malzemesinin değeri hak' 

kında da şüphe doğurur.

Arslan: Ayrıca, bildirgede bilimsel ve teknolojik 

değişikliklerin sonucu olarak kabul edilen sosyal deği

şim pozitif bir belirleyici olarak alınmıştır. Oysa biz bi

liyoruz ki ortaya çıkan sosyal değişim her zaman pozi

tif bir belirleyici olarak ele alınamaz. Ya da bu sosyal 

değişim bir çürümeye işaret ediyorsa nasıl anlamlandı

racağız?

Peygamberlerin dindeki konumları, böyle dualist 

bir ayrıştırma içinde düşünülemez; meselenin bu algı

lanma biçimi bile ilkel bir rasyonalizm kokuyor. Pey

gamberlerle din arasındaki ilişki, yazı ile mürekkep 

arasındaki ilişkiye benzer, ayrıştırılamazlar; bu şekilde 

mesele kavramsallaştırılamaz.

Kaplan: Yani burada toplumun değişimine ilişkin 

son derece pozitivist bir mantık var.

Arslan: Bu değişimi, öyle çok nötr/tarafsız bir de

ğişim olarak algılayıp onun üzerinden hareket ederek 

İslâm’ın bu değişim karşısındaki tavırlarını belirlemek 

bence yanlış. Değişimi bütünüyle nötr olarak görüp bu 

kadar olumlu bir anlam yükleyemeyiz. Gönül isterdi 

ki değişimin bizzat kendisi ve niteliği üzerinde de 

Müslümanlar düşünsünler. Zira biz değişim ve aynı za

manda çürümeyi de değerlendirme ve anlamlandır

manın dini kriterlerine, kıstaslarına sahip olan bir 

topluluğuz. Dolayısıyla önümüze konan her değişimi 

bu anlamda pozitif olarak görmek mümkün değil. De

ğişim üzerine batıda da postmodernlikle birlikte ciddi 

bir tartışma var. Eğer yaşanan değişim varsayıldığı ka

dar olumluysa; niçin bu değişim İslamın ahlakıyla 

adalet anlayışıyla sürekli çatışma üretiyor.

Burada bir şey daha var: Dini, problem haline ge

tiren bir dünyada yaşıyoruz. İslam’ın anlaşılması gibi 

bir problem var. Bundan önce, İslâm dünyasının 15 

yüzyıllık tecrübesinde İslam’ın yeniden anlaşılması gi

bi bir problemimiz olmamıştır. Her şeye rağmen, yan

lış ya da doğru, İslam o geleneksel anlaşılma biçimi ile 

anlaşılmıştır. Yani, “yeniden” anlaşılma gibi bir prob

lem yoktur. İlk defa böyle bir problemle karşılaşıyoruz. 

İşte bu karşılaştığımız yeni problemlerin niteliğine 

dikkat çekmek istiyorum. İslam’ı bir problem haline 

getiren bizzat bu dünyanın mentalitesidir. Bence bu 

çok önemlidir; kurul yada konsül meselenin bu boyu

tuna da bakmak ihtiyacı duymalıydı.

Kaplan: Aslında bu konuların ciddi bir şekilde tar

tışılması gerekiyor. Batı toplumları, aslında büyük, 

köklü krizlerle karşı karşıyalar. Batılı kavramların ve 

kurumların neden olduğu sorunları eksene alarak, 

sanki bu sorunlar İslam’dan, müslümanlığın hakim ol

duğu bir ortamdan kaynaklanıyormuş gibi tartışmak; 

üstelik de Batı toplumlarının yaşadıkları köklü krizle

ri yoksayınak son derece yanlış bir şey. Mesela, Baud- 

rillard toplumsalın intiharından bahsediyor. Yani şid

detin son derece incelikli, baştan çıkartıcı, ayartıcı bir 

şekilde bütün toplum katmanlarına yayıldığı, gerçek

lerin bir şekilde örtbas edildiği, sanal gerçeklerin reel 

gerçeklerin yerine geçebilecek hale geldiği, medyatik 

dilin bu anlamda dominant olduğu bir ortamda bütün 

bu olup biten değişimleri tartışmak, kendimizi merke

ze alarak ona göre konumlandırmaya çalışmak aslında 

çok önem arzediyor.

Arslan: Burada biraz da pasif değişimcilik sözko- 

nusu. Yani şöyle: dış dünyadaki değişmeyi İslam’ın 

kendi içinden gerçekleştirmeye çalışıyor; ama dış dün

yadaki değişimin niteliğini tartışmıyor. Dolayısıyla 

her seferinde de pasif bir değişimcilik ortaya çıkıyor. 

Mesela, bildirgede değişimin geleneksele! anlayışı -o 

ne demekse- etkilediği ifade edilmektedir, ama daha 

sonraki kısımlarda gelenekselci ve modernist yöntem

ler şeklindeki ayrımlamanın yanıltıcı olduğu söylene

rek bence bir çelişkiye düşülmektedir.

Aydın: Şimdi ben, ortaya çıkan metni bütünüyle 

savunan bir konumda olmam. Diğer komisyonlardaki 

tartışmalardan haberdar değilim, tabiatıyla. Ben sade

ce kadın konusuyla ilgili komisyonda bulundum. Ve 

Diyanet’in hangi arka planla bu toplantıyı tertipledi

ği hakkında da fikir beyan edecek durumda da deği

lim. Ortaya çıkan metin nihai bir metin, ilahi bir bel

ge olmadığına göre onu makro planda değerlendirmek 

gerekir.

Arslan: Ben de sizin dediğinizi yaptım; bu bir 

makro bakıştır. Öbür türlü bakarsak, bu metnin her 

kelimesi kabul edilecek cinsten değildir. Çünkü bura

da tartışmaya açılan konular postmodemistlerin getir

diği konular. Mesela din meselesi; yani bugüne kadar 

Müslümanlar dini, postmodemistlerin anladığı an

lamda bir sorun haline getirmediler ki. Burada gördü

ğüm şu: Müslümanlar canları isteyince, sanki İslam 

camdan bir evmiş gibi İslâm’ın içine girip İslâm’ı ora

da tarif ediyorlar. Çanları istendiğinde de sanki müm

künmüş gibi, bunun dışına çıkarak İslam’a oradan ba

kıyor ve tarif etmeye çalışıyor. Bu.olacak iş değildir. 

Modern kavramlar açık seçik ye başit gibi görünür, 

ama içi oldukça muğlaktır. Biz modem dünyanın ya
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şadığı bu kriz ortamında çok daha detaylı tarifler yap

mak zorundayız. Çünkü bir kriz içinde olan; çatlamış,

nılmadan resmi bir komisyon olarak toplanmasaydı 

burada problem yoktu. Ama burada devletin bir resmi

patlamış entelektüel bir dünyanın içinde yaşıyoruz. 

Dolayısıyla biz İslam’ın birçok meselesinde çok daha 

dikkatli olmak zorundayız.. Bütün gerçekleri dile bağ-

"kurumu ve yine bir devlet kurumu olan üniversıtele- 

rin akademisyenleri unvanlarıyla gidiyorlar ve burada 

hocalarımız İslâm alimi sıfatıyla oradan bize herşeyi

İl kılan bir çağdaş düşüncede, dünyada; sız eğer, meşe- soyluyorlar.

lâ Kur’ân’ın dilini tartışma konusu ediyorsanız, tarih- 

selcilikle irtibatlıyorsanız...

Aydm: O metin tarihselciliği kabul etmiyor ki.

Arslan: Bakın burada “anlam ve yorumlama”daıı 

söz ediliyor. Bunu iki şekilde anlamak mümkün; ben

ce bu açıklanmalıydı. İslâm’ın bildiğimiz anlama ve 

yorumlama yöntemi mi, yoksa günümüzde tartışıldığı 

haliyle mi? Bu çok ciddi, muallakta bir cümle. Fakat 

eğer modern yöntemlerden bahsediliyorsa, bu söyledi

ğiniz kadar masum sayılamaz; zira anlama ile yöntem 

arasındaki zorunlu ilişkiyi unutamayız.

İkinci husus ise tarihsellik. Nedir tarihsellik? Şim

di bunu son yıllarda müslümanlar da kullanıyor. Ha

san Hanefi de esbabı nüzulü gerekçe göstererek bunu 

yapıyor. Esbab-ı nüzulün tarihsellikle yakından uzak

tan alakası yoktur. Görünüşte bir benzerlik var, ama 

tarihselci felsefe anlamında baktığımızda ilişkisi yok

tur.

Aydın: Ama, buradan komisyonun tarihselliği ka

bul ettiği anlamı çıkmaz.

Arslan: Hayır ben o anlamda kullanmıyorum. Ya

ni tarihselliğin kabul edildiğini söylemiyorum; ama 

edileceğine dair metinde işaretler var. Akademik dü- 

şiınce mecburen tarihsellikten bahsedecektir.

Aydm: Şimdi, komisyonlar hiç konuşulmamış me

seleleri konuşuyor değiller. Bu problemler tartışılıyor. 

Ben bu kadar korkulacak bir mesele olduğunu düşün

müyorum.

Arslan: Bütün bu kavramlar, metnin genel hava

sını ve geleceğe dönük bir fikir veriyor. Meselelerin 

ortaya konuş biçimi aslında meselelere verilecek ceva

bı da belirler. Tarihsellik elbetti ki tartışılır. Ama bu

nun, resmi bir kurumun desteğini alarak bilimsellik 

yaftası altında insanlara doğruyu söylüyoiıız pozisyo

nunda söylenmesi kabul edilebilir bir şey değildir.

Aydın: Şimdi tarihsellik tartışılsa, İslâm gerçeğine 

uymadığı ortaya çıksa ne olur? Seçilen konular bugün 

medyada gerçekten tartışılan konular. Bunları gör

mezlikten gelemeyiz.

Arslan: Ben diyorum ki, bunlar akademik dünya 

nın sorunudur; insana bilim adamı, düşünceye de bi

limsellik statüsü verir. Dolayısıyla bu pozisyon bir ba

kıma yaptırımcı nitelik taşır. Eğer bu kimlikler kulla-

Aydın: Almış oldukları kararların hiçbir bağlayı

cılığı yok. Bu yüzden de bu metne olması gereğinden 

daha fazla bir anlam yüklenmesi gereksiz.

Arslan: Ama psikolojik bir etki yapacaktır. Çün

kü toplumu, İslâm konusunda bilgilendiren “sivil” ge

lenek yok artık. Dolayısıyla bizi asıl tedirgin eden bu. 

Bir bakıma biz tek tip yorumlanmış İslam’ın olmasını 

istemiyoruz. Çoğul bir İslam’ın -eğer varsa; ki şüphe 

yok ki vardır- mahzurlarını da daha yeterince tartış

madık. Ama biz bu anlamda beraberliği de koruyacak 

bir çoğulculuğun yolunu bulmak durumundayız.

Aydın: Bu çoğulculuğa aykırı bir şey değil.

Arslan: Ama burada ilk defa bilim adamları bir 

komisyon oluşturdular. Mesela tipik bir örnek vere

yim: deprem uzmanı bilim adamları, depremi kendile

ri dışında kimsenin tartışmasını istemediler. Biri “ila

hi uyarıdır” dedi, attılar içeriye. Dikkat ederseniz bu

rada bilimin de tahakkümünden söz edebiliriz. Bence 

bunun bir benzerini de Müslüman bilim adamları ya

pıyor. Yani televizyon tartışmalarının insanları yanh- 

şa götüreceğine dikkat çekiyorlar ama kendileri de bi

zi yanlışlığa götürebilir. Bildirgede problemlerin bi

limsel yöntemlerle çözülmesi gerektiğine vurgu yapılı

yor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.

Aydın: Bilimsel yönteme ne anlam verdiğinize 

bağlı.

Arslan: Çağdaş değerler üzerinde konuşuyorsak, 

bilimsel yöntemi de çağdaş bir değer olarak kabul 

edersek, sizin onu hiç tartışmasız almamanız lazımdı. 

Daha doğrusu sizin bize usul-ü Fıkıh’tan bahsetmeniz 

gerekirdi. O zaman size bir itirazım olmazdı.

Aydın: Ama bu metni yazanların efradını câmi, 

ağyarını mâni bir metin ortaya koymaları mümkün 

değil. İki günlük bir çalışma sonunda ve belli bir uzlaş

ma mantığıyla ortaya çıkan metin bu.

Arslan: Açık söylersem, ben halka dönük düşün

menin bir metot olarak İslam’a uygun olmadığını dü

şünüyorum. Bu saatte, kırılmış bur dünyada tartışılıyor 

İslam. Hassasiyetimiz gayet normaldir. Zaten üçyüz se

nedir nefsi müdafaa durumundayız ama bir de çöken 

bir dünyanın içindeyiz. Şimdi siz tarihselciliği çok ma

sum bir şekilde ortaya koyarsanız, itirazımı koymak 

mecburiyetindeyim.

Ümran-Haziran -2002 27



GÜNDEM

Aydın; Tarihsellik masum dgğ-ilj,r.am̂ ' problem 

var.

Arslan; Ben de önce bu meseleyi konuşalım diyo

rum. Nedir, çağdaş yöntem? Çünkü nihayette her 

yöntem ideoloji yüklüdür. Mesele basit değil; bu işin 

can alıcı noktası yöntemde, bilginin kendisinde değil. 

Yanlış bir yöntemle elde ettiğiniz ve doğru olduğunu 

kabul ettiğiniz bu bilgiyi alıp bir çok yanlış neticelere 

varmanız mümkün.

Aydın; Ama başta dedim: canlı yayın halinde ya

pılanlar her hangi bir metodolojiye dayanmayan key

fi yorumlardır. Toplantıda da bu yöntem problemi 

gündeme getirilmiştir.

Arslan: Kabul ediyorum. Ama önce bizzat yönte

min kendi tehlikesi üzerinde düşünmemiz gerekiyor. 

Bence bu İş sıradan bir iş değildir. İdeolojinin bütün 

yoğunlaştığı yer bu yöntem meselesidir. Tabi buradan 

epistemolojiye ve ontolojiye gideceğiz. Ben akademik 

düşüncenin İslami bilgi üretiminde kullanılamayacak 

ğı kanaatindeyim. Akademik düşünce kendi kalıpları

na döküyor İslam’ı. Burada görev alan akademisyen

lerin bunu yapması gayet doğaldır. Ama bunu doğru 

olarak dayatıyorsa, postmodern dünyada; bütün yön

temlerin çözüldüğü, parçalandığı, kırıldığı bir dünya

da, aflarına sığınarak Fayerebant’ın “Yönteme Hayır” 

kitabı okuyunuz derim onlara.

Aydın: Sizin akademik yönteme verdiğiniz bir an

lam var; başkalarının verdiği anlamlar var. Yani sizin 

cümleleriniz de çok tartışma doğurur.

Arslan; Ama ben “nesnel bilgl”ye gelmek istiyo

rum. Hoşgörünüze sığınarak söylüyorum: İslâm sözko- 

nusu olduğunda nesnel bilgi üretme gibi bir gayemiz 

olabilir mi acaba.? Yani öznel ve nesnel ayrımı; bu, 

modernist yöntemlerin olmazsa olmaz iki şartıdır. 

Gerçekten biz nesnellik ve öznellik kategorisinde bir

içtihatta bulunabilir miyiz? Benim bildiğim kadarıyla, 

Kur’ân’da içtihat ve yorum, nesnellik ve öznelliği 

aşan nihai amacı Allah’ın rızasını kazanmak olan bir 

faaliyettir. Bu ise bilimsel yöntemin asla kabul edeme

yeceği bir şeydir. Dolayısıyla metnin ifade ettiği gibi 

dinde peygamberin konumu tartışılmaz. Bu yazı ile 

mürekkebin birbirinden ayrıştırılması gibidir. Bu Hı

ristiyanlık’ta gündeme getirilmiştir, hatta bilimsel 

araştırmalarda da. Deney ile bu bilimsel deneyi yürü

ten bilim adamı arasındaki ilişki düzeyinde gündeme 

gelmekte; acaba bilim adamı bu durumda salt bir göz

lemci olarak kalabiliyor mu, meselesi. Bu anlaşılır bir 

şeydir. Ama getirenler de hayal kırıklığına uğramıştır. 

Ben biraz da toplantıda, böyle doktorun kadavrayla 

ilişkisi bağlamında dinin gündeme getirildiğini düşü

nüyorum. Onun için irkildim yani. Şimdi bunları ko

nuşmalıyız, bu tartışmaların bundan sonraki toplantı

ların seyrini yeniden düşünmek açısından da faydalı 

olacağı kanaatindeyim. Mesela benim önüme nesnel

lik diye bir kavram koymuşlar, bunu kabul etmem 

mümkün değil. Ben Kur’ân’ı çok iyi bilen biri değilim; 

ama nesnelliğin ne olduğunu, bilimsel yöntemin ne oldu

ğunu da az çok bilen birisiyim. Dolayısıyla benim ho

calardan ricam, bu çağdaş yöntem dedikleri yöntemle

rin ideolojik boyutunu, hatta çağdaş düşünceye getir

diği çıkmazları da göz önüne almalarıdır. Eğer biz ger

çekten bu dünyada İslâm adına daha iyi bir şey yap

mak istiyorsak bunların dışında bir şey düşünmeliyiz. 

Yeni bir Usul-ü Fıkıh; bakın bunu anlayabilirim. Hat

ta buna çok ihtiyacımız olduğunu da düşünüyorum.

Aydın; Usul-ü Fıkh’ı katletmediklerini nereden 

çıkarıyorsunuz?

Arslan; Hayır öyle olsa bile...

Kaplan; Komisyon 8. maddede bazı münferit ör

neklerden hareketle değişme konusunda genellemele

re gidiyor ve “dinle çağdaş değerler arasında çatışma 

olduğu izlenimi yaratıldığı”ndan söz ediyor. Bu ifade 

ciddi bir problem taşıyor aslında.

Arslan; Böylece evrensellik meselesine geldik. 

Yani burada trajedinin bir boyutu şu: Evrensellik kav

ramı batıda ciddi şekilde tartışılıyor. Şimdi, biliyoruz 

ki vahiy kaynaklı dinler evrensel değerler getirmişler

dir. Ama bugünkü anlamda evrenselliğin kökeninde 

Katoliklik var. Çağdaş değerlerin evrenselliği Kato- 

liklik’ten etkilenmiştir fakat bu değerlerin evrenselli

ği tartışmaya açıktır. Zira söz konusu evrensel sayılan 

değerler her şeyden evvel seküler hale getirilmiş; bu

nun yanında batı merkezli olmak gibi özellikleri bulu

nuyor. Büyük oranda bunların evrensel kılınması da 

Batı hegemonyasının, emperyalizminin getirdiği da
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yatmanın sonucudur. Kaldı ki burada komisyondan 

beklenen öncelikle bir “değeri” evrensel kılan nitelik-

takun farklı uygulamalar yer almıştır. Ben bunun doğ

ruluğuna mutlak olarak inanıyorum. Fakat bunun

1er üzerinde hassasiyet göstermesiydi. Bu, evrensellik 

kavramını da tahlil etmeyi gerektireceğinden ufuk 

açıcı olacaktı. Fakat burada İslam ile, bugün evrensel

geçmişteki yorumunda erkeklerin ölçüyü kaçırdıkları 

da bir vakıadır. Şimdi, bu vakıaya işaret edildi burada. 

Ama bu demek değildir ki İslâm’ın nazarında kadın-

sayılan birçok değer arasında ciddi bir çatışma oldu

ğunu söyleyebiliriz. Söz gelimi çağdaş dünyanın ön

gördüğü “İslam modeli” ekseninde üretilmiş değerler 

ile, İslamın insan modeli ve ona ait değerler arasında 

ciddi bir farklılık olduğunu görmekteyiz. Bunun ya

nında gönül isterdi ki komisyon batılı evrensellik ile 

emperyalizm arasındaki ilişki üzerinde bir kaç söz söy

lesin. Yoksa böyle bir mesele “din dışı” mı sayılır?

Aydın: İslam’ın getirmiş olduğu değerlerle “çağdaş 

değerler” arasında paralellik noktaları da var uyuşma

yan noktalar da var. Yani buradaki ifade biraz maksa

dını aşan bir yorum getiriyor onu kabul ediyorum.

Kaplan: Üstelik “özde bir çaüş7nanın bulunmadığı” 

ifade ediliyor. Oysa asıl özde bir farklılık, bir çatışma 

var.

Arslan: Bakın çok tipik örnek vereyim: Birkaç yıl 

önce düzenlenen uluslararası bir sempozyumda, kadı

na ilişkin evrensel değerler bağlamında yapılan tartış

mada uzak doğu ülkelerinin şöyle bir itirazı vardı: “Bi

zim aile yapılarımız farklıdır; sizin bu evrensel değer

leriniz bizim aile yapımızı parçalayan bir işlev gör

mektedir.” Yani bu anlamda evrensel değerlerden söz 

edilemez. Nitekim Diyanet toplantısının Sonuç Bildir- 

gesi’nde kadına ilişkin söylenen laflar o evrensel de

ğerlerin feminist boyutunu yansıtıyor. En basitinden 

söyleyeyim; kadın ile erkek arasındaki ilişki eşitlik te

melinde değerlendirilmiştir. Oysa biz biliyoruz ki İs

lam’ın eşitlik diye bir derdi yoktur. Çünkü İslâm adalet 

üzerine kurar toplumu; modernist düşünce ise toplu

mu, değerleri, ilişkileri eşitlik ve eşitleştirme üzerine ku

rar.

Aydın: Meseleyi biraz daha geniş tartışabiliriz. İs

lam’da kadın-erkek ilişkisi hukuki ehliyet bakımın

dan eşitlik ilkesi üzerine kurulmuştur. Yalnız burada 

İslâm aileyi merkeze alıyor. O aile kurumunu yaşata

cak biçimde kadınla erkek arasındaki ilişkide erkek 

ağırlıklı bir yapı ortaya koyuyor. Çünkü aile kurumu- 

nun devamında bunun önemli bir yeri vardır. Kur’ân- 

1 Kerim’deki ayet buna işaret ediyor.

Arslan: Ama bunu da tartışma konusu etmiş bil

diri zaten. Ayetteki ‘‘l<avvâm”m da sizin söylediğiniz 

şekilde de anlaşılamayacağını söylüyor.

Aydın: Biliyorum; şimdi, buradaki “kavvam” söz

cüğünden kadının ikinci sınıf olduğu gibi bir anlam 

çıkmaz. Aile birliğini sağlamak amacıyla İslam’da bir

erkeğin konumu batılı değerlerin konumuyla caına- 

men eşittir. Hayır böyle bir şey yok. Ama esas itiba

riyle kadınla erkek İslâm’da birbirini tamamlayan var

lıklar olarak görülmektedir ve statüsü aile birliğini ko

rumak dışında eşittir.

Arslan: Bildiğiniz gibi. Batılı sosyal bilimlerde 

toplumun en küçük birimi bireydir. Oysa İslam’a göre 

toplumun en küçük birimi ailedir. Eğer siz meseleyi 

öyle oturtursanız, otomatik olarak bir farklılık ortaya 

çıkar. Dolayısıyla kadınla erkek arasındaki ilişkiyi iki 

birey arasındaki ilişki olarak tanımlayamayız. Biz ka

dınla erkek arasındaki ilişkiyi ailenin dünyasında ta

nımlamak durumundayız.

Aydın: Tarihi tecrübe gösteriyor ki, onu tanımlar

ken insanlar içinde bulundukları sosyal ve kültürel- 

çevreden bütünüyle bağımsız olarak tanımlayamazlar. 

Bu tanımlama sırasında kantarın topuzunun kaçtığı 

da olmuştur. Bu topuzun kaçması batı dünyasındaki 

gibi de olmamıştır. Bugün batıda da Hıristiyan değer

ler, Kitabı Mukaddes ve özellikle İncil’in getirdiği 

prensipler belli bir asırdan sonra ataerkil bir yapının 

çok fazla etkisi altında kalmıştır. Ve özellikle evli ka

dın uzun asırlar Hıristiyan dünyasında hukuki bir var

lık olarak, hukuk sujesi olarak da kabul edilmemiştir. 

İslam’ın kadına verdiği değerde Kur’ân’daki açık hü

kümlerin büyük rolü var. Kur’ân’ın ve hadislerin yo

rumlanmasında ise o dönemin ataerkil yapısının etki

si olmuştur. Bunu inkar etmek mümkün değil; bunun 

örneklerini de veririz. İşte bu metin bu vakıayı orta

ya koymaktadır. Yani ben eşitlik, aileye mi dayanır
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bireylere mi meselesini çok önemsemiyorum; ben bu 

ikisinin birleştirilmesinin mümkün olduğunu düşünü

yorum.

Arslan: İyi de, yani İslam’ın hukuku yürürlükte 

mi? Ya da kadınlarımızın iki tanesi çağrıldı da, siz tek 

şahit yerine çağrıldınız mı denildi? Ya da biz mirası; 

böyle size bir, erkeğe iki vereceğiz mi dediler? Bir ih

tiyaç doğdu da bunun üzerine mi bunları konuşuyo

ruz? Zaten yürürlükte olmayan bir hukuk. Peki biz bu

nun üzerine niçin konuşuyoruz? Buradaki niyet Müs- 

lümandaki gerilimi azaltmak ise, bu tipik bir protesto- 

nik çabadır. Yani bir hukuk ya da fıkıh yürürlükteyse 

ve sorun çıkıyorsa kuşkusuz o sorunlar çözülür. Ama 

yürürlükte olmayan bir şey üzerinde konuşulmaz.

Aydın: Yalnız şu var: Bu konuda Diyanet’in Din 

İşleri Yüksek Kurulu’na gelen sorular esas alındı. 

Gündemde en çok tartışılan, Diyanet’e en çok soru

lan sorulardan bir tanesi mirasla ilgili. Bugün kadının 

konumunun tartışıldığı her toplantıda bir miras konu

su gündeme geliyor. Burada İslam aleyhtarı bir sonuç da 

çıkıyor. Şimdi bunu komisyonun hiç görmezlikten gel

mesi bence doğru değil. Yani bugün pozitif hukuk ola

rak başka bir hukuk uygulanması, insanların bu prob

lemlerden habersiz olduğu anlamına gelmiyor ki. Bu ko

nu tartışıldı ve bence buradaki ifade problemli bir ifade 

değil. Gerek miras konusu gerek İslam hukukunun di

ğer konuları İslam’ın öngördüğü bir toplum modeline 

göre düzenlenmiştir. Fakat bu model bütün yönleriyle 

değişmez bir model değildir.

Arslan: Elbette, ama değişmeyen bir özünün de ol

duğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Aydın: Aynı kanaatteyim. Ve İslam hukuku İslam 

toplumunun oluşmasında son derece önemli bir yere sa

hip.

Arslan: Ama biz, değişimin ideolojik boyutunu gö- 

zönüne almak zorundayız.

Aydın: Şimdi tabi, Türkiye’de yaşanan problemleri 

görmezden gelen tamamen teorik bir tartışma ortamı 

değildi. Başka bir örnek vereyim, dini nikahla ilgili. İs

lâm hukukunda dini nikah diye bir kavram yoktur. Dini 

nikah Katolik kilisesinin ortaya koyduğu bir uygulama

dır. Belli bir merkezde din adamları tarafından yapılma

yan nikahı kabul etmezler. İslam’ın nikahı tamamen 

bugün medeni nikah dediğimiz nikah türüdür. Tabi, ni

kahın belli sıhhat şartları, rükunları var. Bu şartların 

gerçekleştirildiği her nikah geçerlidir. Osmanlı döne

minde şartlar mahkeme tarafından kontrol edilmiş, son

ra da din adamlarına havale edilmiştir. Cumhuriyet bu 

hukuku yok saydığından bir ihtiyaç ortaya çıkmış, bir de 

dini nikah yapılmış. Dini, siyasi, tarihi şardarın üründür

diye dini nikah kıyan insanlar resmi nikah kıymazlarsa, 

dini nikah tek başına İslâm hukukunun verdiği garanti

yi sağlamıyor. Bundan en fazla da kadınlar zarar görü

yor. Burada ne deniliyor: Dini nikahın resmi nikahtan 

sonra yapılması evliliğin doğurduğu hukuki sonuçların 

daha garanti altına alınması bakımından tavsiyeye uy

gun bulunmuştur.

Arslan: Benim buna itirazım yok. Kadınla ilgili me

selenin bundan sonrasının açılımı bence daha önemli

dir. Onun için dedim ki, İslam bütün toplumsal ilişkile

rin temelinde adalet ilkesini gözetir; eşitlik ve eşitleyiciliği 

değil.

Aydm: Adalet var ama eşitliği bütünüyle reddeden 

bir yapı yok. Burdan öyle bir anlam çıkıyor.

Arslan: Öyle bir anlam yok. Bizim yaşadığımız dün

yanın temeli epistemolojik eşitlik ve eşitleyicilik üzerine ku

ruludur.

Ayduı: İslam’da kadın-erkek konusunda, fonksiyo

nel olarak farklılığın gerekmediği her noktada kadın-er- 

kek eşittir. Fonksiyonel olarak ayrılığın gerektiği nokta

larda bir farklılık var.

Arslan: Ben zaten onları kastetmiyorum. Şimdi bü

tün süreç eşitleyici bir süreç.

Aydın: Feminizm batıda niye oluşmuş onu da gör

mek lazım; kadının uzun asırlar ezilmesinin sonucu.

Arslan: Benim söylemek istediğim de o zaten; eşit

liği feminizm içinden konuşuyoruz. Eşitliği ailede uygu

layınca aile çözülüyor. Bence Müslümanların görmesi 

gereken nokta bu.

Aydın: Eşidiğin bozulduğu her yerde aileyi koruma 

hedeflenmiş; yani İslâm aileyi koruma noktasında eşit

liği bozmuş. Miras paylaşımında da onun etkisi var: İs

lâm erkeğe mirasta niye fazla pay vermiş; çünkü ona ko

ruma görevini vermiş; harcama yapacak, harcama ol

mazsa koruma da olmaz.

Arslan: Gene, sizin de bildiğiniz gibi, kadın evli ol

duğu halde, durumu iyi değilse babasının ve erkek kar

deşinin kendisine bakma zorunluluğu var. Bu modem 

hukukta yok. - . - •;. - :

Aydın: Biz laik bir hukuk sisteminde yaşıyöruz* 

Ama insanların büyük bir kısmı dinin hukuka ait uygu

lamalarını yaşamak istiyor. Evlenirken, boşanirken,"mi- 

ras dağıtımında İslâm hukukuna uygunluğuna dikkât 

ediyor. Bu ihtiyacı gözardı edemezsiniz. Bu yüzden Diya

net’e intikal eden hususlar ister istemez ele alındı.

Kaplan: Verimli bir sohbet oldu. Bir sonraki toplan

tıda bu sohbette altını çizdiğimiz sorunların, eleştirile

rin dikkate alınacağını umarak sizlere Ümran okuyu

cuları adına teşekkür ediyorum. ■
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**Başörtüsü Fetvası**ndan Sonuç Bildirgesi**ne 
DİYANETİ KÂLE ALMAK

ABDULLAH YILDIZ

D
iyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul Tarabya 

otelinde düzenlediği Güncel Dini Meseleler 

İstişare Toplantısı 18 Mayısta yayınlanan So

nuç Bildirgesi ile tamamlandı. Doğmsu, 105 ilahiyatçı

nın bir araya gelerek gündemde sıkça tartışılan konu

lar etrafında ortak "istişari kararlar” almaları takdire 

şayan bir gelişme oldu. Türkiye’nin en yetkin ilahiyat 

hocalarının ortak kanaatini yansıtan Sonuç Bildirge- 

si’ndeki kararların, ülkemizde İslam’ın daha doğru an

laşılması ve yaşanılması noktasında önemli bir “açı

lım” sağlayacağını ümit ederken; toplantının kon

jonktürüne ve Bildirge’nin söylemine ilişkin bazı dü

şüncelerimizi de serdetmek istiyoruz:

Rönesans mı? Reform mu? Devrim mi?

Öncelikle, malum yazılı ve görsel medyanın, daha so

nuç bildirisi yayınlanmadan toplantıyı “Dinde re

form", “Türkçe ezana vize'' gibi abartılı ifadelerle du

yurması ilginçti. Acaba bu tutum, belli çevrelerin top

lantıya ilişkin beklentilerini mi yansıtıyordu? Yoksa 

ulemâ heyetini yönlendirmeye dönük çabaların bir 

göstergesi miydi? Ve beklentiler ne ölçüde gerçekleş

mişti?

Doğrusu, toplantı esnasında ve sonrasında basına 

yansıyan bazı ifadeler hayli kayda değerdi; “Bilim 

adamlarından dinde reforma destek / Kararlar çağdaş ve 

bilimser başlığını kullanan Hürriyet (20 Mayıs 2002), 

Prof. Yaşar Nuri Oztürk’ün “bazı liararlar devrim niteli

ğinde” açıklamasına ilaveten anadilde ibadete ilişkin 

§u sözüne yer veriyordu: “Bunun arkasında 13 asırlık bir 

baskının, haksızlığın serüveni var.” ‘İslamcı yazar’ İsma

il Nacar ise kararları “İslam rönesansına J<apı aralandı” 

diye yorumluyordu. Milliyet gazetesi (18 Mayıs 2002), 

kararların kendince çok önemli bir yanını öne çıkarı

yordu: “Kadınlar da camide namaz kılabilecek.” (Bu te

ma, televizyonlarda da, dört yıl önce İzmir’de kolunda 

çantası ile erkeklerle birlikte cenaze namazına katılan 

bir hanımefendinin görüntüsü eşliğinde bol bol işlen

di ve 24 Mayıs Cuma günü bir DSP’li hanım milletve

kilinin Meclis camiinde Cuma namazı kılmasıyla 

“dinde reform”ım simgesi haline geldi.) Taha Akyol 

(Milliyet, 20 Mayıs 2002), “en az yedi asır önce Jcapatı- 

lan ‘içtihat Jcapısı’ tekrar açıldı” derken. Diyanet İşleri 

Başkan Yardımcısı Hamdi Mert (Zaman, 21 Mayıs 

2002) “din-toplum ilişkilerinde yeni bir dönem”i müjde

ledi ve “din-devlet ilişkileri”nin de yeni bir mecraya 

gireceğinden söz etti.

Din-toplum, din-devlet ilişkilerinin nasıl bir mec

rada seyredeceğini ve açıldığı söylenen “içtihat kapı- 

sı”nın Türkiye’de Müslümanlığın özgürce yaşama ala

nı bulmasına ne ölçüde katkıda bulunacağını önü

müzdeki günlerde göreceğiz. Ancak, burada Diyanet 

İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ın yaptığı oldukça 

manidar bir beyana dikkat çekmek istiyoruz (Milliyet, 

18 05 2002): “Kararların bağlayıcılığı olacak. Artık her 

kafadan bir ses çıkmayacak... ”

Kararlar Kimi Bağ(ım)layacak?

İmdi, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre, “İslam Dininin 

inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgih işleri yürütmek, 

din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini 

yönetmek” üzere kurulan bir devlet kurumunun mu

amelâta ilişkin fetva verme yetkisinin olmadığı ma

lum. Peki, Diyanet’in İstişare Toplantısı’nda alınan 

ve daha çok da günlük hayata ilişkin olan bu kararla

rın “bağlayıcılığı” ne anlama gelmektedir? Ya da bu 

kararlar kimi bağ(ım)layacaktır?

Herhalde hiç kimse, 1980 ve 1993 tarihindeki 

“Başörtü Fetvası” hiç diklcate alınmayan Diyanet İşle-
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B A ŞB A K A N LIK
DİYANET İŞLE R İ B A Ş K A N L İG

9 i
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ri Başkanlığı’nın başörtü sorununa sadece dolaylı bir 

göndermede bulunmakla yetinen -o da insan hakları bağ

lamında- “istişari kararlan”nın devlet için bağlayıcılı

ğından söz edemez. Dini görünürlüğün kamusal alan

dan tasfiyesi sürecinin ağırlaştırılarak sürdürüldüğü ve 

başörtüsünün sistemin umacısı haline geldiği bir dö

nemde miras, şahitlik, evlilik vb konularındaki istişa

ri kararların alkışlanması bir kıymet ifade edecek mi

dir?

İşte bu noktada, Sonuç Bildirisi’nde yer alan “din 

konusunda marjinal eğilimleri etkisizleştirmek” ifadesi, 

her ne kadar “dini kaynakların keyfi bir şekilde, ‘meşru- 

laşürma aracı' olarak kullariilmasını önleme” gibi mâsu- 

mâne bir biahaneye :dayandırılsa da oldukça anlamlı 

hale gelmektedir. Meşruiyetini: sistemden alan resmi 

bir kurumun organize ettiği toplantıda alınan işbu ka

rarlar, her ne kadar “istişârî” nitelik taşısa da Türki

ye’de Müslümanlığın ve Müslümanların konumunu 

belirleyici ve tek-tipleştirici bir anlam kazanmaktadır. 

Dolayısıyla, bildiride yer alan; “herhangi bir yorumun 

mutlak hakikat olarak algılanmasına yol açacak üslûp

lardan kaçınılması” temennisi, öncelikle Sonuç Bil

dirgesi için geçerli olmak icab eder. Yaklaşık altı ay 

kadar önce. Diyanet kitap evlerinde yıllardır satıl

makta olan “sivil” yayınevlerine ait (“marjinal” mi de

meliydik?) dini kitapların apar-topar paketlenip kal

dırılması, “gayri resmi” dini anlayış ve eğilimleri "etki

sizleştirme” nin ilk adımı mıydı acaba?

Burada, ister istemez ‘yoksa dinin devlet eliyle di

zayn edilmesi türünden bir operasyonla mı karşı karşı- 

yayız?’ sorusu akla gelmektedir. Ayrıca, 11 Eylül son

rasında ABD dayatmasıyla Pakistan, Suudi Arabistan 

ve Mısır’daki dini eğitim kurumlarının müfredatında 

yapılan değişiklikleri ve Türkiye’nin Müslüman dün

yaya örnek bir dini model sunacağı yolundaki iddiaları 

da hatırlatmadan edemiyoruz.

Bazı Sorular ve Temenniler

Öncelikle, Sonuç Bildirgesi'ne hakim olan savunmacı, 

reaksiyoner, popülist söylemin, âlimlerimizin dikka

tinden nasıl kaçtığını anlayamadığımızı da belirtmek 

istiyoruz.

Mesela, “din ile evrensel değerler arasında özde bir ça

tışmanın bulunmadığı” nasıl iddia edilebilmektedir? 

Günümüzde sıkça sözü edilen “evrensel değerler”den, 

küreselleştirilerek tüm insanlığa dayatılan Batı pa

tentli değer yargılarının dışında ne anlaşılmaktadır?

Sonra "halkın genelini tatmin eden çözümlere ulaşma

yı mümkün kılmak” da ne demek oluyor? Dinin “halkı 

tatmin etmek” gibi bir amacı olabilir mi? İnsanların 

hoşuna gitmese de dini hakikatlerin arkasında durmak 

zorunda değil miyiz?

Öte yandan, ilahiyatçılarımızın, başörtüsü konu

sunda, 1980 ve 1993’teki Din İşleri Yüksek Kumlu ka

rarını (fetvasını) pekiştirip yüksek sesle ifade etmek ye

rine, dolaylı bir dil kullanarak meseleyi “kız çocukları

nın ve Jmdınlann eğitim ve çalışma haklarının güvence al

tına alınmasına, fırsat ve imlcan eşitliğinden tam olarak 

yararlandırılmalarına” getirmelerini ve hele hele 

"olumlu ayrımcılık” gibi ödünç kavramlara başvurma

larını anlamak mümkün değildir.

Bütün bunlara rağmen, 105 ilahiyatçının bir araya 

gelerek ortak bir anlayış zemininde buluşmaları ve bir 

çoğu zaten çeşitli biçimlerde ifade edilmiş bulunan gö

rüşleri müşterek istişari kararlar biçiminde yayınlama

larıyla başlayan bu tartışmanın, hayatın dışına itilmeye 

çalışılan İslamiyet’in yeniden hayata dahil edilmesine 

katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. ■
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S ahte Gündem

I
* slam dünyası derin bir krizden geçiyor. Bu, İs

lam'ın değil, modernliğin bu dünyayı da kendi içi' 

ne katarak yarattığı ve giderek derinleştirdiği bir 

krizdir. Belli bir birikim ve sorumluluğa salıip Müslü' 

man fikir ve ilim adamlarının bir araya gelip kendi 

aralarında hem modern krizin doğasını hem bununla 

ilgili olarak ortaya çıkmış bulunan sorunları müzakere

de bulunması önemlidir. Bütün İslam alemi ve siyasi 

iktidarların ağır baskısı altında yaşayan Müslümanlar 

kendi konumlarının derinlemesine bir muhasebesini 

yapmak durumundadırlar. Bir yandan dış dünya "İS' 

lam'ı bir tehdit unsuru" yerine koyup çok yönlü saldı

rılar yapmakta, diğer yandan gayrı meşnj ilişkiler, yol

suzluklar ve hak ihlallerine batmış iktidarlar suçlarını 

ve başarısızlıklarını örtbas etmek için "İslamiyet'i gü

nah keçisi gibi kullanmak" tadırlar. Fakat asıl büyük 

mesele, modern dünyanın karmaşık sorunları karşısın

da Müslüman birey ve toplumun içine sürüklendiği zi

hin karışıklığıdır. Bu zihin karşıklığını biraz daha art

tıran, sağlıklı düşünme geleneğinin tesisinden korkan 

resmi toplum ve onun neredeyse direktifleri doğrultu

sunda faaliyet gösteren bazı ilahiyatçılar, din adamları ■ 

ve medya vaizleridir. Bunlar hergün hiçbir gerçeklik 

değeri olmayan fantezi konuları gündeme taşımakta, 

televizyon ekranlarından milyonlarca insanın zihnini 

meşgul etmektedirler. Bunların tümünün iyi niyetle 

yapıldığını düşünmek safdillik olur; bir kısmı iyi niyet

li olsa bile, önemli bir bölümü amaçlıdır. Belki de asıl 

amaç hakiki olanın yerine sahtesini koymak, Müslü

manları asıl kendi sorunları üzerinde düşünme yetene

ğinden yoksun bırakmaktır. İnanmış bir kadının bu

günkü durumda en büyük sorunu, ağır ekonomik kriz

de iffetini, şahsiyetini ve onurunu kommada çektiği

büyük zorluktur. İşsiz kocasının akşama hangi ruh ha

liyle döneceğini bekleyen dört çocuklu bir kadına "ay

başı halinde namaz kılabileceğini" söylemek onun ki

şiliğiyle alay etmektir. Son beş senede 37. 500 kız öğ

renci başörtülerinden dolayı okullardan atıldı; bu kız

ları ve anne-babalarını kadınların cenaze namazında 

erkeklerle saf tutmaları gibi bir fantezi hiç ilgilendir

miyor. Yüzbinlerce aile için başörtüsü kanayan bir iç 

yara olma özelliğini kommaya devam ediyor; intihara 

teşebbüs etmeyi düşünenler, akıl hastahanelerine düş

me tehlikesi geçirenler var. Bilimsel formasyonlarını 

ve akademik titrlerini bir bayrak gibi taşıyan bilim 

adamlarından beklenen -sahiden fetva ve içtihat ba

bında eğer dinili hakikatlerini ortaya çıkamıa niyetle

ri ve gayretleri varsa- başörtüsünün dinin kesin bir em

ri olduğunu bir kere daha beyan etmek olmalıydı; yok

sa "başörtüsü yasağının gözden geçirilmesini talep et- 

me"nin üzerinde durulacak hiçbir anlamı yoktur. Çün

kü ateist yazar ve aydınlar bile zaten bunun demokra

tik bir hak olduğunu söylüyorlar. Öyle ki başörtüsü öz

gürlüklerden ve demokrasiden yana olup olmamanın 

temel ölçütü haline gelmiştir; başörtüsüne karşı olanı 

kim özgürlükçü ve demokrat sayabilir ki! İlahiyatçıla

rın da hak ve özgürlükler konusunda herkesten‘çok 

açık bir fikre ve somut bir tutuma sahip olmaları her

kes gibi onların da temel sorumlulukları arasında sayı

lır. Bu yakıcı sorunla ilgili hak sözü söylemekten imti

na edenler nasıl diğer konularda inandırıcı olabilir!

Diğer yandan "malumu ilam" türünden konuları 

yepyeni meselelermiş gibi kamuoyuna sunmanın 

"ayıplı bir tarafı" olmalı. "Hac ibadeti ile mükellef 

olanlar bu ibadeti istedikleri yılda yapabilirler" vb. ne

redeyse her mesele zaten fıkıh kitaplarında yer almak

tadır -sanki aksini söyleyen varmış gibi-; bunların ilk 

defa ele alınan orijinal meseleler olduğunu söylemek
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İçin Amerika'yı bir kere daha keşfetmeyi kafaya koy

muş olmak lazım.

Fakat asıl üzerinde durulması gereken nokta, devle

tin resmi bir kuruluşu olan Diyanet İşleri Başkanlığı 

bünyesinde çalışan "Din İşleri Yüksek Kurulu"nun ül

kenin en yüksek karar ve danışma kurulu kabul edil

mesi hasebiyle, bu kurulun öncülüğünde düzenlenecek 

bu tür toplantılarda alınacak kararların dinin dört te

mel kaynağından biri durumunda olan "icma" ile aynı 

şey sayılma düşüncesinin artık açıkça telaffuz edilmiş 

olmasıdır. (Bkz Hamdi Mert, Din-Toplum İlişkilerin

de Yeni Dönem, Zaman, 21 Mayıs 2002.) Eğer bugün 

"ittifak"la alındığı söylenen kararlara yarın "icma" 

hüviyeti verilecek olursa, din bütünüyle devletleştiri

lecek ve hiç kimse "devletin icmai" dışında sivil ve bi

reysel görüş beyan etme özgürlüğünü kullanamayacak

tır. Belki de post darbe konsepti içinde adım adım tek 

partiye dönüşün dini versiyonu bu şekilde canlandırıl

maktadır.

Hak söz söylemek güçse susulur. İlmi ve fikri ba

ğımsızlığına düşkün insanlara yakışan, sivil bağımsız 

alanlarda ülkenin ve Müslüman dünyanın hakiki ve 

can yakıcı sorunları üzerine zihin yormak, hertürlü po

litik manipülasyona müsait sahte gündemlerden uzak 

durmak, Ebu Hanife gibi bir duruşa sahip olmaktır. İç

tihat gereklidir, ama resmi toplumun himayesinde iç

tihat olmaz. İçtihat sivil ve bireysel bir cehd işidir.

Dine Bilimsel Yöntem

Adına "güncel dini meseleler" denen toplantıyla ilgili bu 

genel çerçeveyi böylece tespit ettikten sonra, şimdi 

toplantı sonucunda ortaya çıkmış bulunan metne gel

mektedir sıra.

Bir sorunu çözmek üzere ortaya çıkmış bulunan bir 

metnin bizzat kendisinin sorunun kaynağı olması iro- 

niktir. Ve bu ironi "Türkiye modeli"ne zemin teşkil 

edecek olan "Türkiye İslam anlayışı"nın bir parçası 

olarak empoze edilmek istenmektedir. "Güncel dini 

meselelerin çözümü" amacıyla yapılan toplantının "so

nuç bildirisi", "çözüm" adına "sorun" üreten bir metin 

görünümündedir. Eğer sıkça sözü edilen "Türkiye mo

deli" diye bir fikir veya bir iddiadan söz etmek müm

künse bunun en somut çerçevesini söz konusu toplan

tıda ortaya çıkan metin teşkil edebilir. Nitekim top

lantıyı düzenleyenlerin de böyle bir iddiaya sahip ol

duklarını şu cümleden anlıyoruz:".. .çağdaş dini mesele

leri akademik disiplinler çerçevesinde inceleyen ilahiyat fa

kültelerimizin bilgi ve tecrübe birikimi bu problemlerin üs

tesinden gelebilecek, hatta diğer İslam üllcelerine örneklik 

edebilecek bir potansiyele sahiptir." "Dini meseleleri" 

"akademik disiplinler" çerçevesine indirgeyen bir iddia 

ile karşı karşıya bulunuyoruz.

Kuşkusuz herkesin bir iddiası, bir ideali ve perfor

mansını kanalize ettiği bir mecrası olabilir; özgürlüğün 

ve iyiliklerde yarışın ahlaki hedef olduğu İslam açısın

dan herkes meşru zeminlerde olduğu sürece saygı gö

rür. Ama doğru bilginin ve hakikatin ortaya çıkması 

için gayret içinde olmak başka, iyi niyetli gayretin bi

ze doğru bilgi ve hakikatle ilgili işe yarar bir yol önerip 

önermediği başkadır. Eğer Türkiye'nin İslam dünyası

na sunacağı "model"in referanslarından biri bu metin 

olacaksa, durum ümit verici değil. Çıkan sonuç ne İs

lam dünyasında ne Batılı Hıristiyan veya seküler çev

relerde itibara mazhar olur. "İttifaka alınmış karar- 

lar"dan müteşekkil metni üç açıdan ele almak müm

kün: Kavramsal çerçeve, usûl (yöntem) ve konular.

Kavramsal çerçevenin Müslümanlar'ın "tarihsel 

tecrübesi" ve dünya düşünce stokuna kazandırdıkları 

zengin mirasla tamamen ilgisiz olduğu, metnin çerçe

vesini inşa eden temel yaklaşımdan ve atıfta bulunu

lan ana kavramlardan anlaşılmaktadır. Metnin sorun

lu yaklaşımı insani ve toplumsal durumu iki ana keta- 

goride ele alış biçimine dayanır. Metne göre insanın 

zihin evreni ve hayatını etkinliklerde bulunarak sür

dürdüğü durum "dini olan" ile "dini olmayan" olmak 

üzere iki ana alana ayrılmaktadır: "Bilim ve

teknoloji alanındaki gelişmelerin hızlandırdığı sosyal deği

şim. .. bir çok meselenin yeniden alınmasını zorunlu kılmış 

ve acil çözüm bekleyen yeni problemler ortaya çıkarmış

tır. " Söz konusu hızlı gelişmeleri algılayanlar ilahiyat 

fakültelerinde çalışan akademisyenlerdir; bunlar yeni 

problemlerin "bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ge- 

rektiği"ne inanmaktadırlar. Burada bilim ve teknoloji

nin "din dışı" bir evrende ortaya çıkan "fenomenler" 

olarak sosyal değişime yol açtıklarına, bunun sonucun

da yeni problemlerin ortaya çıktığına ve geçerli para

digma açısından bu problemleri bilimsel yöntemler 

kullanarak akademisyen ve bilim adamlarının çözme

ye kalkıştıklarına dikkat edelim. "Bilim", "teknoloji", 

"bilimsel yöntem", "akademisyen" ve "bilim adamı" gibi 

anahtar terimler modernliğe aittir; bunları mümkün 

kılan zihinsel devrimle, din ve metafizik insan hayatı

nın dışına çıkarılmıştır. Modem bakış açısı varlığı kut

saldan arındırılmış salt bir fiziki gerçeklik alanı olarak 

telakki ettiğinden, bütün insani ve sosyal durumları 

salt fiziki ferçekliğe indirgemiştir. Sorun çözme yön

temleri bu gerçeklik tasarımıyla sınırlıdır; iddiası da
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bundan ibarettir.

Ancak metnin ele aldiPi sonınların do&ası ve nite-

mez. Bu durumda ortaya çıkan çelişkiyi gıdermenin_ 

iki volu görünüyor: Ya bu kategorik avırmldaıı

İlkleri bu çerçevenin dışındadır; onun sorunları vaz'e- 

den terimleri tamamen farklıdır: "Dini meseleler", "di

ni nitelikli sorunlar", "dini konular", "dini metinler",

lecek ya da fizik dünyanın maddi gerçeklerini açıkla

mak üzere geliştirilmiş yöntem metafiziğe ait dünyanın 

anlaşılmasında ve açıklanmasında kullanılmaya çalışı-

"dini problemler", "dini hükümler" vs. Burada "dini 

olan"ın temel bir ayırıma tabi tutulduğu açıktır; "dini 

olan"ın karşısında değilse bile, "dışı"nda "din dışı" bir 

alan ve bu alanın kendine özgü, yani "dinin karışmadı

ğı sorunlar" varsayılmaktadır. İlahiyatçıların zihninde 

iki bağımsız veya özerk alan olması sorunun temeline 

işaret eder. Bizzat din üzerinde çalışan insanlar, dini 

belli bir alanla sınırlandırmaktadırlar. Bunun dinin 

doğası, varlığın ontolojik ve epsitemolojik hakikati 

açısından olduğu kadar, İslam dininin varlık ve bilgi 

görüşüyle de hangi ölçülerde örtüştüğü sorulmaya de

ğer bir konudur.

Kavramsal çerçeve ile ilgili ilk büyük çelişki de bu

rada ortaya çıkıyor. Bilimsel yöntem, salt fiziksel ger

çekliği ele alıp araştırırken, psikolojiyi dahi laboratuar 

şartlarında ve biyoloji ile fiziğin yöntemlerini kabul et

tiği sürece bir bilim kabul ederken; üstelik dini meta

fizik alana sürdüğünden kendi ilgi alanı içinde uğraşıl

maya değer bulmazken, bilimsel yöntemle çalışan aka

demisyenler "dini meseleler" i nasıl çözecekler?. Fıkıh 

usûlü bilimsel yöntem mi?

"Güncel dini meselelerin çözümü"yle ilgili metinde 

sadece yönteme ilişkin değil, epistemeolojik boyutu 

olan zihinle ilgili de temel bir sorun var. Metnin zihni 

arka planı bizzarure "seküler bir zemin"e dayanmakta

dır. Bilimsel yöntem salt fiziki gerçeklikle ilgili oldu

ğundan, psikolojik ve sosyal olayları da fiziki gerçekli

ğe indirgedikten, laboratuarda veya laboratuar şartla

rında ele aldığından ve her şeyi matematik ve geomet

rinin diliyle çözüp saydığından, hatta Descartes'ın de

diği gibi tabiatta matematiğin diliyle ifade edilmeyen 

şeyleri de matematiğin diliyle ifade edilebilir hale ge

tirdiğinden "din" ve "dini meseleler" bilimsel yönte

min ilgi alanı dışında kalır. Bu dışarıda bırakılan alan 

Batılı zihnin kavramsallaştırması açısından "doğrudan 

din" veya "metafizik"tir.

Politik olarak "din-dünya ayınmı'm, "kilise-devlet 

çelişkisi" ni, "iman-akıl lcarşıdığı"m ve dolayısıyla "özd 

alan-lcamusal alan" ikiliğini mümkün kılan bu iki alan, 

yani, çifte-gerçeklik tasarımıdır. Çok doğal olarak eğer 

' olan" ve "dini olmayan" iki alan varsa, bu katego- 

' rik ayırım modernliğe aittir ve modem paradigma açı

sından dini olan metafiziğe ait olduğundan, "dini ol

mayan alan"da kullanılan yöntem metafizikle ilgilen

lacak ki, bu henüz modernliğin tarihinde eşi benzeri 

görülmemiş "özgün bir teşebbüs" olur.

Bilim adamları ve akademisyenler bilimsel yön

temle eşyayı ve sosyal olayları araştırdıklarından "dini 

meseleleri" veya "metafizik olayları" araştırmaya, bun

lar hakkında fikir yürütmeye kalkışmazlar. Şu halde 

"dini meseleleri akademik disiplinler çerçevesinde in

celeyen ilahiyat fakülteleri" aslında varlığı, tabiatı ve 

dünyayı modern kavrayış (tabii genel geçer ortodox 

görüş) açısından boş bir uğraşı içindedirler. Bu elbette 

doğru, hakiki ve yerine göre somut-maddi bilgi değeri 

ve gerçekliği olmayan her bilgi, haber veya rivayetin 

herhangi bir testten geçirilmeden olduğu gibi kabul 

edilip inanca mesnet teşkil edeceği anlamına gelmi

yor. Nitekim tarihte halk arasında dolaşan kassaslar, 

cahil vaizler ve herhangi bir tahsil görmemiş hurafeci- 

ler dışında belli bir ilim ve düşünce seviyesinde olan 

hiç kimse haşviyatçılık yapmamıştır. İbn Haldun, bir 

savaşla ilgili rivayetin kritiğini yaparken, savaş alanı

nın yüzölçümü ile rivayette zikredilen asker sayısını 

matematiğin diliyle test etmekte ve rivayetin uydurma 

olduğunu söylemektedir. Hadis rivayetlerinde de -özel

likle metin kritiği söz konusu olduğunda- salt akli bil

giler, mantık ve matematik önemli kriterler olarak 

kullanılmıştır. Ama bütün bunlar Descartes, Bacon, 

Newton vd. ile ancak son birkaç yüzyılda formüle edil

miş olan bilimsel yöntemin mümkün olan tek bilgi 

yöntemi olduğu ve Müslümanların da ancak bu yön

temle İslami meseleleri çözebilecekleri sonucunu çık

armamıza imkan vermiyor.

Müslüman düşünürler ve bilginler farklı ekollere 

mensup olsalar bile, ilgilendikleri konular dolayısıyla 

farklı yöntemler kullanmışlardır. Meşşailerle kelamcı- 

ların, hadisçilerle sufilerin yöntemleri ayrıdır. Bütün 

varlık düzeneklerinin, hayat şekillerinin ve insani bü

tün durumların tek bir yöntemle açıklanabileceği iddi

ası sadece Batı'da ve Aydınlanma'dan sonra görülür; 

bu iddia özellikle 19. yüzyılda kör bir taassuba dönüşe

rek indirgemeci, paranoid ve şiddet üreten bir meka

nizma olmuştur. İslami ilimlerde araştırma yapan in

sanların bunun hiç farkında değilmiş gibi, "dini mese- 

leler"i "bilimsel yöntem" ve "akademik disiplinler çer- 

çevesi"nde çözmeye kalkışmaları en azından bu konu

yu bilenler nezdinde istihza ile karşılanır.
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İslami farklı bilgi ve araştırma alanlarını üç ana 

gruba ayırmak mümkün: Fıkıh, kelam ve tasavvuf. İti' 

kat ve felsefe konuları da genel zihni alan içinde ele 

alınabilir. Bu üç alan ve diğer bütün alanlar dinidir ve 

dinin içindedir. "Güncel dini meseleler" in önemli bir 

kısmı fıkha aittir.

Fıkıhta geçmişte kullanılan, hala tüketildiğinden 

emin olmadığımız güçlü bir usûl vardır. Fakihler ve 

ınüçtehidler belli bir usûl izleyerek ortaya çıkan mese

lelere çözümler aramışlardır. Kur'an, Sünnet, icma ve 

kıyas -Şia'da kıyas'ın yerini akıl alır- hem kaynak kul

lanımı hem sonuca varma yöntemi demektir. Şu var ki 

fıkıhta kullanılan usûl hiçbir şekilde bilimsel yönteme; 

fakih veya müçtehid de bilim adamı veya akademisye

ne tekabül etmez. Bu yüzden bilimsel yöntemle 

Kur'an'dan ve Sünnet'ten hüküm istinbat edilemez.

Bir kelam ekolü veya bir mezhep ya da bir fakih ve

ya fıkhi bir görüşle ilgili akademik bir çalışma yapıla

bilir ve kuşkusuz bu yararlıdır. Benzer bilim teknisyen

liğini oryantalistler de yapar; ama bu, bir akademisye

ni içtihad yapma formasyonuna sahip "İslam alimi" 

yapmaya yetmez.

Değerlerarası Karmaşa

Görülüyor ki, ortaya çıkan metin hem paradigmatik 

açıdan hem yöntem açısından sorunludur. Bu "malul 

metin"de daha ilk hareket noktasında yanlış bir yola 

girmeyi kabullendiğinden, kullandığı anahtar terimle

rin ince bir kritiğini yapma ihtiyacını hissetmemiştir. 

Buna rağmen dilin ve kavramsal çerçevenin bilinçsiz

ce şekillendiği söylenemez. Çünkü metne müdahil ol

duğu anlaşılan bir katılımcı şunu demektedir: "Bunla

rın (kullanılan ifadeler AB) hepsi tartışılarak, hesapla

narak bulunan cümle 1er"d ir.

Eğer gerçekten "sonuç bildirisi"ndeki her ifade 

"tartışılarak ve hesaplanarak bulunmuş cümleler"den 

müteşekkil ise, bu durumda hem epistemolojik hem 

metodolojik açıdan ortaya çıkmış bulunan paradoxun 

ya farkına varılmadığını düşüneceğiz ya da modern 

zamanlara özgü "akademik Müslüman zihni"n "din"i 

bu çerçevede algıladığını kabul edeceğiz. Bunun Müs- 

lümanlar'ın ben idraki ve yüzleşme durumunda olduk

ları değerler dünyasını algılama biçimiyle yakından il

gisi var. Somut bir örnek olarak, metin garip bir id

diada bulunarak bir yerde "din ile evrensel değerler 

arasında özde bir çatışmanın bulunmadığı"nı, başka yerde 

"din ile çağdaş değerler arasında çatışma olduğu izlenimi 

yaratmanın Kur'an ve Sünnet'in sağlıklı anlaşılmasını ön

lediği"ni vurgulamaktadır.

"Evrensel değerler" ifadesi tanımsızdır. Dine ve 

sekülerliğe, dinler içinde mesela Hıristiyanlığa veya İs

lamiyet'e ait değerlerden söz edilebilir. Gündelik 

konuşmalarda veya derin bir tefekküre dayanmayan 

siyaset ve medya dilinde "evrensel değerler" kullanılır. 

Ancak İslam gibi irfan, ilim ve düşünce boyutu bir 

dinin evreninde konuşulacaksa, ifadeler harcıalem 

kullanılamaz. Gündelik siyasette ve medyada dahi ev

rensel değerlerden bahsedildiği zaman, bunların ne ol

duğu ancak somut örnekler verildiği zaman, o da kıs

men ve örneklerle bağımlı olarak anlaşılır. Mesela her

kesin dilinden düşmeyen "insan hakları" evrensel 

değerler kategorisinde ele alınabilir. Ama en süt insan 

hakları metni olan BM "İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi"nin bile bazı dinler ve kültür havzaları 

açısından kabul ciddi eleştirilere maruz kalan bir 

metindir. İnsan haklarının bugünkü tanımsal çer

çevesine itiraz edenler, bu hakların belli bir kültür 

içinden hareket edilerek formüle edildiklerini, belli bir 

insan grubunu temel aldıklarını, başka din ve kültür

lerde başka hak tanımları olduğunu söylemektedirler.

Bu kültür-bağımlı haklar ve özgürlükler tanımı, 

kaçınılmaz olarak felsefi, ahlaki ve toplumsal marjinal 

grup ve tutumları hak ve özgürlük çerçevesine dahil 

etmekte, asıl türümüzün ortak kültürel kodlarından 

neşet eden bazı hakları tanım dışında bırakmaktadır. 

Katolikler ve Müslümanlar hariç neredeyse bütün 

dünya eşcinselliğin kişisel bir tercih olduğunda müt

tefiktir. İslam'a göre insanın doğasına ve yaratılışın 

ahlaki düzenine karşı ağır suç işleyen eşcinseller bazı 

kuzey ülkelerinde hukuk sisteminin içine dahil edil

mişlerdir. Cinsler arası cinsel özgürlük, beraber yaşama 

evrensel değerler formu içindedir. Zina eskiye ait' 

gülünç bir kavram hüviyetine büründü. Örneklerimizi 

felsefi telakkilerden, siyasetten, iktisadi hayattan da 

seçebiliriz.

Gerçek olan şu ki, İslam tanımsız bir çerçevede ev

rensel değerlerle her zaman uyuşma içinde değildir. 

Bütün dinlerin olduğu gibi İslamiyet'in de kendine uy

gun değerleri vardır ve bunların bir kısmı "ma'ruf ve 

"münker" adı altında evrensel nitelikte olan değerler

dir. Ma'ruf, bütün dinler, bütün akıllar ve bütün fıt

ratlar tarafından doğru, iyi, güzel ve faydalı olan şeydir; 

münker de bütün dinler, bütün akıllar ve bütün fıtrat

lar tarafından yanlış, kötü, çirkin ve zararlı olan şeydir. 

Bu değerlerin ne olduğu, hangilerinin evrensel ölçek

te ma'ruf veya münker oldukları somut olaylar, tekil 

örnekler ortaya çıktığında anlaşılır. ■
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“TOPLUMLARIN OTOPSİYE 
------- HİTİYACI VAR^ -̂------

açıkoturum

Katılanlar: Edibe Sözen, Dilaver Demirağ 

Yöneten: Yusuf Kaplan

Yusuf Kaplan: Durkhe- 

im “kutsal yoksa din de 

yoktur, din yoksa top

lum da yoktur” diyor.

Dinin bir şekilde bastı

rıldığı, etkisizleştirildiği 

ve insanların ister iste

mez sahte kutsallar, din

dışı kutsallıklar dolayı

sıyla yeni efendiler ara

yışı içine girdiği bir çağ

da yaşıyoruz. Sekülerli- ^

ğin dominant olduğu günümüzde insanlar bu boşluğu 

doldurabilmek için sürekli din dışı kutsal(lık)lara yöne

liyor. İsterseniz kutsal ve din dışı kutsahn tanımını yapa

rak konuşmamıza başlayalım. Ben, ülkemizin en genç 

ama en yetkin ve imajinatif iletişimbilimcilerinden ve 

sosyal teorisyenlerinden biri olarak ilk sözü Edibe Ha- 

nım’a vermek istiyorum.

Sınıfların Değil, “Dil'^lerin Mücadelesi

Edibe Sözen: Bu kadar iltifatı hakettim mi dersiniz? 

Neyse... teşekkür ederim. Sorunuza cevap verebilmek 

için ben modern çağdan başlamak istiyorum. Modem 

çağda dinin karşısına çıkan üç büyük gücü görüyoruz. 

Bu aynı zamanda gelişme trendleri olarak da belirlene

bilir. İlk trend bilim ve teknoloji. İkinci trend ise, top

lumu hem dini yönüyle hem de seküler yönüyle incele

meye alan sosyoloji ve pisikoloji ve bunlara ilişkin mü

hendislik anlayışları.Üçüncü trend yani, içinde bulun

duğumuz 2000’den 2025’e kadar tasarlanan trendin, 

insanların ve toplumların kaos ve kompleksite ile anıl

maları. Üretilen teorilerin büyük bir kısmı, kaos ve 

kompleks teorileri. Modern çağda ister kutsallığı konu

şalım, ister dini konu

şalım veyahut milletle

ri konuşalım bütün 

bunların üç ayrı trend 

dahilinde gelişme kay

dettiğini görüyoruz. 

Saydığımız trendleri 

toplumdan, dinden ve 

insanlardan ayırmamız 

mümkün değil. Yani 

modern çağın hakim 

dominant söylemi bi

lim Ve tekAoloj i, sosyoloji ve psikoloji -toplum ve in

san-, kaos ve komplekslik şeklinde üç tür mühendislik 

alanı veya biçimi olarak tezahür ediyor. Şu anda içinde 

bulunduğumuz dürüm kaos ve komplekslik durumu. Ya

ni bunu din için de kurgulayabilirsiniz, kutsallık ya da 

sekülerlik için de. Bu üç ayrı trende bağlı açıklamalar 

yapmak durumundayız.

Moderniteyi başlangıç olarak alıp, 19. yüzyıldan 

başlayarak düşünce iar-ihine bakarsak, 19.yy’ı hazırla

yan olayları ye bü yüzyıldaki gelişmeleri ve sonrasını, 

yani aslında tarihi yeniden tanımlamamız gerektiği so

nucuna varırız. Bu yeni tanımla ‘tarih dillerin mücade

lesidir’ şeklinde düşünülmelidir. “Sınıfların mücadele

si” diyen Marx’a karşı, ben “dillerin mücadelesi” diyo

rum; yani anlatıların mücadelesi.

Kaplan: Bunun içine dinlerin, bilimlerin, sosyal 

olayların dilini de dahil ediyor musunuz?

Çalışma ve Din-dışı Kutsalların İcadı

Sö;?:en: Tabii ki. Zaten buradan kalkarak tarih dillerin 

tarihinden ibarettir diye düşünüyorum. 19.yy’ı belirle

yen çok önemli iki paradigma var: Sosyoloji ve Ekono-
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mİ. Ekonomiyi belirleyen dil de burjuvazinin dili. Bur

juvazinin dilini anlamlandırabilmek için dinin bu dil 

içinde nasıl yer aldığına bakmamız gerekiyor. Sermaye

nin, kapitalizmin nasıl yer aldığını, istihdamın nasıl yer 

aldığını belirlememiz gerekiyor. Tabi ki egemen olan 

teknoloji olduğu için, onun dilinde de işçinin dilini gö

rüyoruz. Aslında bunu proto-faşist, post-modern yazıla

rıyla muhafazakar devrimci Emest Junger söylüyor; di

yor ki: “bu çağ aslında işçinin çağı.” Buradan hareketle 

ben değerler manzumesine baktığımda da 1950’li yıllar

dan itibaren dünyanın işçileştirildiği ve değerler man

zumesinin de bu işçi değerlerine göre belirlendiğini gö

rüyorum. Yeni efendiler zaten yeni patronlar; yeni tarih 

yazanlar ya da iktidarı belirleyenler de belirli bir istih

dam alanı oluşturanlar. Bugün ister Filistin’e bakın, is

ter Afganistan’a; buradaki mücadelede de güçlü- güç

süz, îslam-lslam karşıtı denklemlerini görüyoruz. Ama 

temelde burada dünyanın efendilerinin ve işçilerinin 

arasındaki mücadeleyi görüyoruz bir şekilde. Taliban, 

mutlak işçileri ve mutlak efendileri yaratan işçiler ola

rak ortaya çıkıyor. Yani ekonomiye bağlı bir şey değil, 

buradaki sosyal düzenek işçiye bağlı bir düzenek. Efen

diliği her zaman ayakta tutan bir düzen ve düzenek.

Kaplan: Burada işçi kavramının Marksist literatür

den ayrılan yönleri neler?

külerleşme ile din-dışı kutsallıkların üretimi arasında 

birebir bir ilişki var. Bu bağlamda söylediklerinizi, mü

zik, spor, eğlence ve medya endüstrisinin, teknolojinin 

üstlendiği rollere taşıdığınızda neler söylemek istersi

niz.'

Sözen; İnsan 24 saat çalışamayacağına göre, arta 

kalan bir zaman var. Sabah gazete okumak, sabah iba

detlerinin yerini almıştır. Yani ikame bir din olarak ha

yatı kuşattığı için çalışma saatlerinin dışında insanlık 

adına başka şeylerin üretilmesi gerekiyordu. İşte bun

lardan biri müzik, diğeri spor, eğlence. Bütün bunlar 

ekstra ibadetler olarak ikame ediliyor.

Kaplan: Kitlelerin işçileştirilmesi ile bunlar ara

sında bir bağlantı kurulabilir belki de.

Sözen: Gayet tabii. Bunlar çalışma hayatına bağlı 

zaten. İnsanlar çalışma zamanlarından arta kalan za

manlarda barlarda içki içiyorlar; çay, kahve her zaman

kinden fazla tüketiliyor. İnsanlar arta kalan vakitlerin

de sıvı tüketmeye başlıyor.

Kaplan: Bu da kültürün sıradanlaşmasını getiri

yor...

Sözen: Evet, kültürün sıradanlaşması ve sıvılaşma

sı söz konusu.

Çocuksuluk Çağındayız

Kitlelerin İşçileştirilmesi ve Kültürün 

Sıradanlaştırılması

Sö?;en: Burada post-Marksist söylemdeki işçiden sözedi- 

yorum, ekonomik anlamdaki işçiden değil. Teknolojiyi 

kullanan ve kullanamayan işçiden. İşçinin tanımının 

değiştirildiğini ama insanın da işçileştirildiğini görüyo

ruz. Burjuvazi ekonomik, düşünsel değerleriyle değer

lendirilir ama biz burada burjuvaziyi sosyo-kültürel de

ğerleriyle değerlendirmiş oluyoruz; post-burjuvazi belki 

bu. Tabi sizin sorduğunuz şeye çok denk gelmiyor bu 

söylediğim; ama Marx, işçi sınıfını harekete geçiren şe

yin sadece çalışma olduğunu ve çalışmanın tıpkı Protes

tanlıkta olduğu gibi bir etik, dinî değer olduğunu söy

lerken aslında insanı doğrudan sekülerleştiren bir yoru

mu da vermiş oluyor. Çalışan insan, dini, bir şekilde 

ikame ediyor. Yani çalışma bir din olarak ortaya çıkı

yor; dinin yerine geçiyor.

Kaplan: Dinin yerine başka şeyler ikame etme ça

bası başka alanlarda da karşımıza çıkıyor  ̂Örneğin se-

Kaplan: Burada, Kant’ın aydınlanmaya ilişkin yaptığı 

tanımlamayı hatırlamanın yararlı olacağını düşünüyo

rum. Kant aydınlanmayı insanlığın ergenlik çağına 

ulaştığı bir dönem olarak tanımlıyor. Aydınlanma’nın 

ilerleme mantığına göre, post-modern dönemde insan

lığın ergenlik çağından erişkinlik çağına ulaşması gereki

yordu. Ama tam tersi bir şey oluyor; çocuksuluk çağı ya

şanıyor. Burada insanların iç dünyalarının infilak etme

si, Baudrillard’ın deyişiyle implode etmesi yani içten içe 

patlaması dolayısıyla aklın, insanın yetilerinin yerine, 

irrasyonel olanın, duyguların egemen olmaya başlaması 

sözkonusu.

Sö?en: Modern dönem olgunlaşmaya götüren bir 

dönem olmakla birlikte Kant bunu çocukluktan kurtu- 

lamayış olarak değerlendiriyor. Baudrillard ne diyor: 

Herkesin çocuklaştığı dönem. Disneyland’lara çocuk

lardan çok yetişkinler gidiyor. Festivallerde de insanla

rın davranışları çocukça. Çocuk fahişeler ortaya çıkma

ya başladı. Çocukçalığın egemen olduğu bir dönemden 

geçiyoruz.
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Medya, Aklı ve Yorumlama Yetilerimizi Bastırıyor analizlerde dikkati çeken bir şey var. Adorno’dan baş

larsak; insan hep pasif bir nesne gibi ortaya çıkartılıyor.

Kaplan: Çocuksuluk veya çocukçalık üzerinde biraz 

durmamız yararlı olabilir. Bu fenomen çağımızda insa

nın aklından ziyade duygularına hitap eden reklamların

"Burada insanın suç ortaklığı gozardı ediliyor. Baudrtl- 

lard, insanların gösterilerle büyülenmeyi, cezbedilmeyi 

çok arzu ettiğini söylüyor. Tam bu noktada, televizyon

dilinden, siyasetin ve medyanın diline kadar her yere olgusuyla paganizm arasında doğrudan bir ilişkinin ol-

ve şeye nüföz etmiş durumda. Örneğin medya metinle

rinin hazırlanış ve tüketiliş süreçleri çok çaıpıcı bu bağ

lamda; Medya metinleri hazırlanırken son derece rasyo

nel bir şekilde hazırlanır ama izleyicilerin / okuyucula

rın bu metinleri son derece irrasyonel bir şekilde tüket

meleri esas alınır. Böylelikle insanların akıllarına değil, 

duygularına hitap edilir; bu manipülasyon işlemi, izleyi

cileri kontrol altında tutmayı, izleyicilerin aklî, eleştirel 

ve düşünsel melekelerini massetmeyi, bastırmayı amaç

lar. Sonuçta akıl ve duygu bağı bir şekilde iptal edilmiş 

olur ve araçsal akıl, insan aklını körelten bir pratik üre

tir.

Sözen: Uç tane pratik var zaten. Bunlar da aklı, es

tetik ve ahlaki kaygıyı ortadan kaldıran bir süreç. Araç

sal aklın, yani teknolojinin dili, herkesin anlayabilece

ği bir dil. Hatta sembollerin, işaretlerin dili. Bilgisayara 

giriyor, enter’a basıyorsunuz (x) şekli çıkıyor; işaretler

den, sembollerden kurulu bir dil, çok basit, sıradan bir 

dil... İnsanları çok daha basit bir dünyaya itmeye başlı

yor. Bu çok basit dünyanın içinden çok kompleks yapı

lar da çıkabiliyor kimi zaman, ama primitif bir dil olu

şuyor; hermenötik / yorumlama boyutu olmayan, dola

yısıyla insani boyutu da olmayan bir dil... Çünkü, onto- 

lojik olarak, hermenötik olmayan dil, sizi insani oluşa 

itemiyor. Teknolojinin dili sadece eylem üreten bir dil. 

Böylece yetersiz olan teknoloji, insani oluşun önüne 

engel koyuyor, tam kapasite çalışması için kendi mitle

rini üretmesi lazım. Lyotard’ın da vurguladığı gibi, tek

nolojinin kapasiteyi sağlayabilmesi için mitlerle birlik

te çalışması; mitlere refere etmesi lazım. Böylece her

menötik boyutu kurgulayamadığımız için mitik bir 

dünyanın zemini hazırlanmış oluyor. Yani bence, tek

nolojiyi eylem ve mitlerle birlikte düşünmemiz lazım; 

anlamlandırma ve yorumlama boyutu olmadığı için in

sanlar araçsal eylemde kalıyor.

Sekülerlik, Din-dışı Büyü Üretiyor

Kaplan: Dilaver Bey, sizin de bu bağlamda söyleyeceği

niz önemli şeyler olmalı...

Dilaver Demirağ: Kitle kültürüyle ilgili yapılan

duğunu düşünüyorum; paganizmden televizyona geçişte 

bir bağlantı noktası var: Paganizm, kutsalın cisimleşti- 

rilmesi. Sennet’in kentlerle ilgili yaptığı bir tespit var; 

Hıristiyan kültüründe kutsalın görünürlük taşımasının 

çok önemli olduğunu söylüyor ve bu anlayışın, kated

rallerin yapılmasında çok etkili olduğunu belirtiyor. Pa

ganizmden Hıristiyanlığa geçilirken göz çok önemli bir 

işlev görüyor burada. Aslında Tek Tanrılı dinlerde, pa

ganizme karşılık insanın merkezi duyu organını göz ol

maktan çıkarma çabasını görüyoruz; yani somutlaşmak

tan, göze odaklanmaktan çıkartmaya çalışan bir çaba. 

Bu anlamda, pagan kültler açısından Tek Tanrılı dinle

ri bir sekülerleşme olarak ifade etmek, doğru bir ifade. 

Şu anlamda yani; tezahür etme olgusunun somuta uy

gulama noktasında Tek Tanrılı dinler bunun bir reddi, 

iptali. Hem mekanın hem de uzamın sekülerliğe gidişi 

var. Sekülerize etmeyi, burada tecessüm etme olgusu

nun reddi anlamında kullanıyorum; yani bir anlamda 

mitten arındırma. Sekülerleşme bir anlamda kutsal kı

rımı; cisimle bütünleşmiş, tecessüm etmiş kutsalın kırı

mı. Farklı bir tanımlamayla sekülerleşme, göze odakla

nan bir olgu; modernlikle birlikte bu olgunun ortaya 

çıktığını görüyoruz. Televizyon, aslında paganizmdeki 

put, idol sürecinin bir tecessümü, modem kültürdeki 

tecessümü. Televizyonun yaratmış olduğu efekt, pagan 

kültün içinden çıkan büyü esprisiyle çok yakından ilgi

li bir şey. Büyünün temelinde ne var? İnsan idrakinin 

kontrol altına alınması var. Her şeyi kontrol öğesi içi

ne indirgemek var. Büyüde, kışkırtmanın yanısıra daha 

önemli olan kontrol etme, denetleme. Pagan tanrıların 

bu anlamda bir şey yaratmaya kışkırtan bir tavrı var. Bu 

anlamda teknoloji bir birey efekti yaratan bir şey. Tü

ketim efektlerinin büyü yaratıyor; alış-veriş merkezleri 

birer katedrale dönüşüyor.

Sözen: Orada ayartma, baştan çıkartma var. Yani 

büyüyü dönüştüren bir şey var; insanı hem uysallaştıran 

hem de uyumsuz ve huzursuz yapan bir şey...

Demirağ: Ben büyünün çok daha dönüştürücü bir 

etki taşıdığını düşünüyorum.

Sö'ten: Büyü tamamen dönüştürücü bir şey; trans- 

formatif. Teknolojinin büyüsü, insanları baştan çıkar
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*

tan ama huzursuz eden bir 

büyü.

Kaplan: Düşünme

şansmı iptal eden bir bü' 

yü.

Sözen: Evet, ama bu

rada farklı; sizi baştan çı

kartan, daha fazla tüketici 

yapan, daha fazla seyreder, 

merak eder hale getiren 

bir büyü var. Klasik an

lamda büyüye baktığımız

da, büyü sizi sindirmeye, 

daha fazla in-aktif olmaya

götüren bir hale, bir enerji ama tek yönlü işleyişe sahip. 

Teknolojinin egemenliğinde olan büyü ise, sizi dönüş

türen bir büyü değil; sizin yorumlayamayacağınız, dikte 

yoluyla sizi ayartan daha sofistike bir büyü. Sahip ol

maktan ve insanilikten uzak olduğu için, kaos oluşu

yor, kısaca insani değil bu büyü. Pre-modern dönemde 

büyü insani bir şey; sağaltıcı olduğuna inanılıyor, çün

kü tanrı - insan ilişkisine dayalı. Şimdi büyü din-dışı 

mıdır, dini midir sorusu karşımıza çıkıyor. Burada tam 

anlamıyla din-dışı bir büyü var. Düzen din-dışı büyü

nün koordinatlarına kuruluyor.

Demirağ: Büyünün dinden farklı olduğunu söyler

ken, dinin leslim olma üzeîine kurulu bir şey olduğunu, 

büyüni'n ise tam tetfine kışkırtan biı şey olduğunu, in

san üzerinde egemenlik kurmaya yönelik bir şey oldu

ğunu söylüyoruz.

Sö;?:en: Büyü in^nanlarca (ün-içi biı şey, sekülerize 

edildiğinde büyü bozuluyor, Max Weber’in modernizmi 

taniı î)arken temel aldığı gibi: “Büyü bozumu’'; dünya

nın büyüsünün bozulması. Bozulan büyü, verirıi düzen 

teşkil eder- teknolojiye, işleyiş ol-irak da kaos-i bırakı

yor. Bu ikii.i hal içinde insanlar çözümsü?. kaldıki?.ıinda 

yeni bir büyülü(!) atmosfer ortaya çıkıyor.

TopîuKnJaniî Otopsiye İhtiyao Var

Kapken: Bir narkoz etkisinden söz edebilir miyiz?

.Sö?:en: Elbette,, ölümcül bir hal bu. Yani fatal 

(ölümcül ve öidüriicü) bir gidiş...

Kaplan: Peki ortaya çıkan sonuç, fataUstik (ko-̂  

derci I yok edici) de oluyor mu?

Sözen: Fatalistik de oluyor tabii ki. Burada, top- 

lumların otopsiye tabi tutulması lazım; bence toplumlar

otopsi istiyor. Eğer narkoz 

varsa, patan bir gidişat 

varsa; afrodisyak aldığında 

insanlar çok ölümcül hale 

gelebiliyor. Toplurnlann 

yeniden hayat sistemine 

kavuşabilmesi, içinde bu

lunduğumuz din-dışı du

rumlar karşısında insanlı

ğın kendini yeniden üret

mesi için ‘hayat sistemi’ne 

ve hayat sistemi için de, 

‘otopsi’yt; ihtiyaç var. Olü- 

me sebep olan şeyi bulmak 

için otopsi lazım.. Burada, sistem teorisi içinde hayata 

döndüren bir şey olarâk görmek gerekiyor otopsiyi. 

Toplumun otopsiye ihtiyacı var bu çerçevede. Matura- 

no, otopsiyi, ‘’hayat sisteminde kendini yeniden üret- 

me”fikrine gönderme yaparak kullanır, ben de bu dü

şünceye dayanarak ‘otopsiye’ihtiyaç duyulduğunu söy

lüyorum.

Kaplan: Kendini üretmek, bir şekilde teknoloji

nin, hayatın merkezine yerleşmesi, teknolojinin mitler 

üreterek hayatiyeti ortadan kaldırması aslında.

Sö^cu: Hayatiyet ortadan kalkıyor, insanlar daha 

total bir gidişat içine giriyorlar. Bu total gidişat içinde 

ölüme sebep olan şeyi bulmak için otopsi yapmanız ge

rekiyor.

Öliimi' Öldürmek, Hayatı da Yok Etmektir

DeTKİrcğ: î'jorman Brown’in çok güzel bir tezi var, bu 

noktada: içinde bulunduğumuz kültür hayatı onaylayan 

bil kültür dcğıî. Neden? Çünkü ölümü bastıran bir kül

tür var karşırıTı/da...

Hüplant Zaten sinemanın “ölümü öldürdüğünden” 

söz edilir; simülasyonlar (sanal / sahte gerçeklikler, ha

yatlar) ürettiği için..

Demirağ: Eski paganizmle yeni paganizmin en 

önemli ayınm noktası bu. İçinde bulunduğtımuz kültü

rü bir zombi kültürü olarak yorumluyorum. Pagan kül

tür, ölüm ve yeniden doğum üzerine kurulu bir şey. 

Ölüm, hayatla içiçe bir şey; birbirlerine sürekli gönder

me yapan, aralarında bir devr-i daim kuran bir şey. Ay

nı zamanda döngüsel zaman dediğimiz hadiseyle de içi

çe olan bir şey. Modernlikle birlikte döngüsel zaman

dan çizgisel zamana geçilmesi tam da bu birbirini içeren
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ve birbirine dönüşen yapı

nın ortadan kalkması an

lamına geliyor, bu anlam

da, modernlik, ölümü dı- 

şarlıksallaştırmaya çalış- 

tılcça, hayatın içinden ât- 

maya çalıştıkça, aslında 

hayatı da yok etmeye çalı

şıyor; hayatın bozuluma 

uğramasına, bir anlamda, 

kültürün canlılığını yitir

mesine yol açıyor. Mo

dernliğin bir paradoksu 

var aslında: Modernlik,

dünyayı gizeminden ayırmak ve idrakin önünü açmak 

suretiyle, insanın aklıyla kendi kendisinin efendisi ol

ması üzerine kurulu bir şey. Siz bu bağlamda tekno-pa- 

ganizm yazılarında önemli şeylere dikkat çektiniz. As

lında Aydınlanma’nın, kendini aydınlatırken karanlığa 

gömülmesinin nedeni, kendini sekülerleştirmesinde ya

tıyor. Neden? Çünkü temellerle olan bağlantıyı kopar

tıyor. Yani akıl, kendini temellendirebileceği bir akıl

dan yoksun kalıyor. Ontolojik bir bağlantı kopukluğu 

var bu anlamda. O zaman da araçsallaştırıcı bir zilmiye- 

tin önü açılmış oluyor.

Sekülerleşme Kendi Büyüsünü Mitselleştiriyor 

ve Tartışmasız Kılıyor

Kaplan: Dolayısıyla araçsal, teknoloji eksenli, gücü ve 

teknolojiyi putlaştıran, büyüleştiren yeni-paganizmlere 

dayalı bir değer üretimi sözkonusu...

Demirağ: Evet... Tam bu noktada Horkhe- 

imer’dan söz etmeli. Üstad, “insanlar yeniçağ bilimine 

giden yolda anlamlardan vazgeçme başarısını gösteri

yorlar; kavramları formüllerle, medeni kurallar ve ola

sılıklarla değiştiriyorlar” diyor. Zaten, bunu yaptığı 

noktada akıl, kendini üzerinde temellendirebilecek bir 

topraktan, temelden yoksun bırakmış oluyor. O yüzden 

kendi paradoksunu üretiyor. Yani nedir sekülerleşme? 

Dünyayı büyüden arındırmayı hedeflerken kendisi bir 

büyü, bir gizem haline gelmeye başlıyor bu noktada; içi

ne nüfuz edilemeyen, girilemeyen bir gizem. Dolayısıy

la yeni paganizmler üretiyor bu anlamda. Zaten içinde 

bulunduğunuz kültür, tamamen fetişler üzerine kurulu 

bir kültür; popüler kültür fetişler üretmek üzerine kuru

lu.

Kaplan: Heidegger, 

otantisiteyle özgürlük ara

sında bir bağlaııLı ulduğu- 

nu söylüyor; “otantik olan 

özgürleşebilir” diyor. Yani 

ne kadar otantikse, ne 

dar sahici ve sahihse o ka

dar özgürleşebilir, kendini 

tashih edebilir; dolayısıyla 

kendisini kontrol edebilir, 

başkaları tarafından kont

rol edilme enstrümanları

nı yok edebilir veya en 

' "V - V, azından onu farkedebilir.

Sözen'̂  Ama sa/iicili/c moderniteye bağlı bir şey. 

Modemitenin belirlediği kültür-tanımında sahiciliğin 

egemen olduğunu görüyoruz. Zaten sorun sahicilik so

runu. Sahici olan gelişir, diyoruz. Yani sahicilik de mo

dern düşünceye bağlı bir şey. Semavî dinlere baktığı

mızda, sahicilik mi geçerli olan, yoksa başka bir şey mi?

Kaplan: Semavi dinlerde değişmeyenden kalkarak 

değişene müdahale sözkonusu. Modernlikte ve postmo- 

demlikte ise değişenden, dünyevî ve dolayısıyla geçici 

olandan kalkılarak değişmeyene, hatta Tanrı’ya müda

hale ve çeki düzen verme sözkonusu. Ben otantiklik, sa

hihlik ve sahicilik sorunlarını bu düzlemde anlamlandı

rıyorum.

Sö?:en: Bu düzlemde söyledikleriniz tabii ki doğru.

Kaplan: Ben modernliğin ontolojik evsizlik ve gü

vensizlik duygusu yaratarak; yani insanı hayatın merke

zine yerleştirip insanın doğa, kozmik dünya ve Tanrı ile 

varolagelen harmonik ilişkisini, irtibatını kopararak 

otantikliği yok ettiğini, her şeyi sadece buraya ve şim

diye, bu dünyaya indirgeyerek tüm otantiklikleri iptal 

ettiğini düşünüyorum. Bu noktada modernlikle post- 

modemlik farklı durumlarmış gibi gözükmesine rağmen 

paradigmatik olarak örtüşüyor. Modemliklikle postmo- 

dernlik arasındaki farklılıkları arızî / enstrümental fark

lılıklar olarak görüyorum Esasta, aslî dinamikler açısın

dan ikisi de sekülerliği eksene alan pratikler ve idrakler 

üretiyorlar. Modernlikte dinî olanın dünyevî olandan 

ayrıştırılarak ötekileştirilmesi ve dışlanması; postmo- 

dernlikte ise her şeyin izafileştirilerek zamanın sadece 

bura’dan ve şimdi’den ibaret hale getirilmesi ve dolayı

sıyla dünyevî olanın mutlaklaştırılması, bunun için de 

din-dışı kutsallıkların ve tekno-paganizm biçiminde te

zahür eden baştan çıkarıcı yeni-paganizm biçimlerinin
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zuhur etmesi sözkonusu.

Sözen: Geçici olan ve kalıcı olan zaman ayrımını 

yapabilmek bu noktada ufuk açıcı olabilir. Geçici ola

nın dönüşümü ile kalıcı olanın sabitliği arasında nasıl 

bir köprü kurulacağı önemli. Bizler gerek modem gerek 

postmodern zaman algısı içinde, geçiçi olan ile kalıcı 

olan arasına keskin bir çizgi koymuş durumdayız. Tabii 

bu iki zamanın dışında trans bir durum, yani zamanüs- 

tülük de var. Kalıcı olanda mı geçici olanı, geçiçi olan 

da mı kalıcı olanı istiyoruz? Gördüğünüz gibi yine kaos 

ya!. Burada sahici olanı görmekten çok zahiri ve bati

ni olanı idrak etmek önemli, yine kaos! Ya da doğru 

okuma meselesi.

Demirağ: Sahih

dediğiniz olgu, aslında 

kendini temellendirdiği 

bir toprakla ilişkili olan 

bir olgu. Modernlik, 

mekansızlaştırmayı 

ürettiği için, aslında bir 

mekana ve zemine da

yanmıyor; sanallık da orada ürüyor zaten. Sanallığın 

nedeni de bu bence; çünkü kendini temellendirebilece

ği bir toprak parçası yok, kök salabileceği bir yer yok. 

Bu anlamda sahih değil.

Sö:?:en: Sizin paganizm dediğiniz, aslında Roma. 

Roma sadece Roma’da değil. Roma her yerde. Roma’da 

evrensel bir pagan kültürden söz etmemizi vesile olan 

bir şey var... Eğer postmodern düşünceden hareket 

edersek, o da gbbal J<abileciliğin ortaya çıkmasına neden 

oluyor. Mesela Japonya’da senede lOO’den fazla dini 

grup ortaya çıkıyor; 1995’te yapılan bir araştırmaya gö

re. Kabilecilikle özdeşleşen bir şey. Yani evrensel an

lamda bir homojenleşme, ama tikel anlamda gettolaşma. 

Bu gettolaşma aynı zamanda kabileciliği beraberinde 

getiriyor ya da evrensel homojenliği. Kültürel olarak 

paganizme baktığımızda, evrensel olarak homojenleşti

ğini, tikel anlamda gettolaştığını söyleyebiliriz. Plüra- 

list yapı ya da pluralist anlayış, küreselleşme içinde bir 

alt söylem, fragmantasyona yol açıyor. Yani küreselleş

me bir meta-söylemse, bunun altında fragmantasyon 

var, plüralizm var, kimlik siyasetleri var. Bu üçü, bir 

meta-söylem olarak küresel söylemi belirliyor.

Kaplan: Peki, bu meta-söylem ne kadar paganizme 

yakın? Bu bir yeni Roma mı?

Sö?:en: Küresel söylem ya da ABD yayılmacılığı ye

ni bir Roma ise, o zaman evrensel/leştirilen söyleme pa

Modernlik, mekansızlaştırmayı ürettiği 
için, aslında bir mekana ve zemine dayan
mıyor; sanallık da orada ürüyor zaten Sanal- 
lığın kendini temellendirebileceği bir top
rak parçası yok, kök salabileceği bir yer yok.

ganizm diyeceğiz (ki ABD’de dini programlardan birin

de misyoner bir vaiz ‘america is pagan’ Paganizm, aynı 

zamanda bu dünyayı homojenleştirici bir sistem; hem 

kendileri, hem de dünyanın geri kalan kısmı için. Şim

di, burada yeni kabileciliklere bakmamız lazım. Yeni 

/cabîielerin, belki bir getto gibi kendi dilleri var. Ama bu 

diller,diğer dilleri asla anlamayacak. Alev Alatlı’nm de

diği gibi “mevziî cemaatler” oluşacak, ama kimse kim

senin dilini anlamayacak; böyle bir şey bu. Peki, bu ne 

kadar kutsalı yakalayan bir şey? Bence dilsel bir parça

lanma bu; ben kutsalı, dünyevi veya dini olandan zi

yade bir dil parçalanması olarak görüyorum. Semavi

dinler ya da kitabi din

lerden ziyade, bizim 

kurguladığımız anlamda 

o kabileler içerisinde 

yaşayan dinler hayat 

alanı bulacak; yaşayan 

insanlar kendi hayat 

alanlarını kuracaklar, 

kendi dillerini oluştura

caklar ve kendi teknolojilerini kullanacaklar ya da red

dedecekler. Amerika’da yaşayan Amish’lerin, Yid- 

dish’lerin teknolojiyi reddeden bir tutumları var; bun

lara benzer bir takım yeni kabileler ortaya çıkacak.

Bunu söylemek ne kadar anlamlı olur, bilmiyorum 

ama, futbolun da evrensel-homojenleştirici bir yanı 

var...

Futbol Paganizmi ve Din-dışı Milliyetçilik

Demirağ: Bence, futbol takımlarının kendisi birer ce

maat, bu anlamda.

Sö?;en: Evet cemaatvari.

Kaplan: Futbolun yarattığı cazibeden söz ediyo

ruz... Bu cazibe, bir trans hali, bir tekno-paganizm biçi

mi üretiyor, özellikle de medyatik itki ve etki devreye 

girdiğinde. Tam bu noktada yeni kabileler zamanı ile 

yeni-paganizm ve barbarlık biçimlerinin en belirgin şe

killerde tezahür ettiği alanlardan biri futbol gibi geliyor 

bana.

Sözen: Çok doğru. Teknolojinin dili gibi, işçinin 

dili gibi bir dili var futbolun da. Argolaştırılmış bir dün

ya var, cinsellik var... Primitif bir dil, bedene indirgen

miş bir dil. Taraftarlar da, bunu icra edenler de aynı 

dili kullanıyorlar. Geçen sene Galatasaray şampiyon 

olduğunda, biriki arkadaşımla Usküdar-Salacak’tayız;
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İnsanlar deliler gibi yürüyorlar, arabalara biniyorlar, ho

ron tepiyorlar, ama tek bir anlamlı cümle yok ağızlar-

dan çikan, “şampiyon Galatasaray” dışında. ¥ani cıpkı 

teknolojinin işaret ve sembolden ibaret dili gibi, mese

la “windovs” gibi. Tek bir slogan var: “Şampiyon Gala

tasaray, Feneıbahçe...” diye ses çıkanyorlaT; barbar ka-----anlarda sindirilmiş vaztycttclcr.4Cim tarafından? Tele-

mal şartlardCKr-tyJşiK^ amaijçitleselleşe-

'SOtiii t i 1 Hvarrfr"

kir var. Burada ise kitlelerin hakimiyeti var: onlar iki- 

üç gün sahneye çıkıyorlar; zaten sahneye çıkmadıkları

tıçe..." diye ses 

vimler gibi. Televizyonlara yansıyor, bazı acayip sesler

den başka hiçbir şey duymazsınız; not almışım, tıpkı 

barbar ritüelleri gibi “oğoğo” diyorlar, başka bir şey yok; 

iniyor aşağıya “pat, pat, pat” diye ayaklarını vuruyor: 

“şampiyon Fenerbahçe, Galatasaray” dışında hiçbir şe

ye, hiçbir anlamlı ifadeye rastlamıyorsunuz. Anlam 

üretmeyen, yorumlama

yan, hermenötikten 

yoksun bir dil, bir ses:

“aaa” diye, “ooo” diye, 

iki ayrı ses; yanyana gel

miyor, tam primitif bir 

şey...

Demirağ: Aslında, 

insanların atomize edil

mesi diye tanımladığımız bireyselleşme; bireyin içine 

kapanmasıyla birlikte bir yalnızlaşmayı, öteki ile ilişki

sini koparmayı ve kaygısızlaşmayı getiriyor. Ve modern 

kent hayatı tamamen bunun üzerine kurulu.

Sö:cen: Bir de, yeni bir din-dışı milliyetçiliğe şahit 

oluyoruz. Mesela, holiganları gördük Kopenhag’ta yapı

lan maçta ve Türkiye’de yapılan o ilk maçta. Burada 

lümpen ırkçılığın egemen olmaya başladığını görüyoruz. 

İşçi sınıfının milliyetçiliği; futbolda lümpenlerin ırkçı

lığı, ancak böyle ortaya çıkıyor. Bizim “Galatasaray”a 

bakışımız mesela: Küreselleşme karşısında hem ulus 

devleti tanımlayamama, ama bunun yanında alt kültür

leri oluşturan bir milliyetçiliğin futbolla ortaya çıktığı

nı görüyoruz. Burada, Galatasaray taraftarlığı kitle milli

yetçiliği çerçevesinde değerlendirilebilir; holiganlar da 

lümpen ırkçılığı çerçevesinde değerlendirilebilir. Çünkü, 

bu kadar şiddete dayalı, bu kadar diğer milletleri aşağı

layıcı başka bir şey yok. Mesela, parayı çıkarıp yaktılar 

o maçta. Milliyetçiliğin içi boşaltılıyor, milliyetçilik 

din-dışı olduğu için eylem bulabiliyor.

Kamusal Alan da Sanallaşıyor

Demirağ: Bu noktada Bauman'ın bazı saptamaları var: 

Kamusallığın boşaldığı yerde bu tür şeyler bir tür sanal 

bir kamusallık yaratıyor. İnsanlar, kollektif olarak nor-

Bizim “Galatasaray’ca bakışımız mesela: 
Küreselleşme karşısında hem ulus devleti 
tanımlayamama, ama bunun yanında alt 
kültürleri oluşturan bir milliyetçiliğin fut
bolla ortaya çıktığını görüyoruz.

vizyon tarafından. Adam sofistike olmayan bir dünya

nın, kaba bir dünyanın içkisi olan bira içiyor gündelik 

hayatta, televizyon seyrediyor; kamusal alanda yeri yok 

zaten. Evrensel işçileştirmenin bir tezahürü bu tablo.

Kaplan: Tümüyle hislerin, primitif dürtülerin, ka

çışların tezahür ettiği bir durum.

Sö^en: Futbol izler

ken, sindirilmiş olanı 

kitle eylemine dönüştü

rüyorlar. Çünkü sindi

rilmiş alan, dilini kulla

namayan bir alan. Ama 

daha güdüsel, arzuların

dan mahrum edilmiş bir 

alan. Bu sindirilmiş 

alan orada kışkırtılıyor; kitle içinde. Yine orada birey 

yok, kitle içinde; x holigan diye bakmıyorsunuz, “holi

ganlar” diye bakıyorsunuz.

Demirağ: Bu bağlamda televizyon da aslında ikti

darın bir tezahürü.

Kaplan: Hangi anlamda?

Demirağ: Şimdi, insanlar atomlaştıkça, evcilleş

tikçe, kendi içlerine kapandıkça iktidar güçleniyor as

lında. Televizyonunun ortaya çıkışında hem iktidarsız- 

la§tırma hem de iktidarla§ma gibi bir paradoksal yapı var. 

Takım tutan insanların çoğu, aslında -sizin de vurgula

dığınız gibi- sindirilmiş insanlar, güçsüzleştirilmiş in

sanlar. Takımlarının başarısında ikame edici bir başarı, 

bir güç var; elde edilmiş bir iktidar ve o iktidarı kendi

ne ikame eden bir tavır var, kendini o iktidarın bir 

uzantısı olarak görme var.

Sözen: Yani iktidardan pay alıyor bunu yaparak.

Futbol, “İktidarsız Cemaat’Uer 

ve Tahakküm Sorunu

Kaplan: Burada tam kışkırtıcı bir müdahalede bulun

mak istiyorum. Aslında burada iktidarsızlığın provoke 

ettiği bir iktidar yanılsaması ve bu yanılsama ve yanıl- 

satma üzerinden hegemonya kurma, kitleleri kontrol 

ederek güdümleme çabası yok mu?
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Demirağ: Elbette ki var. Mesela: İktidar diyalogla 

var olur, derler. Tahakkümün ise diyalogu reddeden bir 

tavrı vardır. Yani böylesi bir iktidar yapılanması, diya

logu reddediyor, karşısındakini tamamen etkisizleştiri

yor, sindiriyor. Burada gücün süper bir organizma gibi 

hareket etmesi, sonsuzlaşması sözkonusu. Bu da insan

ların yalnızlaşmasından kaynaklanıyor; insanlar o “ce

maatleşme” dediğimiz şeye sığınıyorlar. Doğal cemaat

lerle sentetik cemaatler arasında, BaumarCm yaptığı bir 

ayırım var. Şöyle diyor: Doğal cemaatlerin kendilerini 

vurgulama ihtiyaçları yoktur. Kendine bir öteki icat et

meye ihtiyacı yoktur. Çünkü doğal bir birliktelik var 

orada. Ama yapay / sanal cemaatlerin tam tersine öte

kine ihtiyacı var; kendini tanımlayabilmek, kendini 

güçlendirmek, kendini var edebilmek ve sürekliliğini 

sağlayabilmek için. Kendini sürekli pekiştirmeye ihti

yacı var; çünkü her an dağılabilir, doğal olmadığı, sanal 

olduğu için, öteki üretiyor. GalatasaraylIlar Fenerbah

çe’yi ötekileştiriyor, Fenerbahçeliler de Galatasaray’ı 

ötekileştiriyor...

Sözen: Bu ötekiler, çok zayıf ötekiler; ötekileştiril- 

meye itilen ötekiler. Aslında burada ötekilerden bah

setmek çok da doğru değil, çünkü burada dil yok. Daha 

çok eylemsel ve sloganik bir ötekileştirme var.

Demirağ: Şimdi, burada bir işçiyi örnek olarak 

alırsak; patrona karşı güçsüz, etkisiz durumda ama o tut

tuğu takımın galip gelmesini, şampiyon olmasını, başa

rı kazanmasını kendi başarısı olarak algılıyor, patronu

na karşı zafer kazanmış gibi bir duyguya kapılıyor. Spor 

bu anlamda iktidarsızların eylemi aslında.

Sözen: Futbol, kitle kültürüyle doğrudan alakalı ol

duğu için futbol cemaatlerinden söz etmek mümkün; 

diğer spor dalları için geçerli bir tanımlama değil bu. 

Çünkü, kitle kültürünü doğrudan ilgilendiren bir şey 

var burada. 19. yüzyılda çalışma hayatında işçileri ra

hatlatabilmek için sahalara gönderiyorlar; ve sahaların 

bir devamı olarak bugün futbolun yükseldiğini görüyo

ruz. Yani işçi kültürüyle alakalı bir gelişme. Ama, bas- 

ketbolda, yüzmede ve diğer spor dallarında kitle kültü

rünün uzantısı olma gibi bir durum yok. Onlar biraz da

ha sofistike, biraz daha eğitim almayla, entelektüel dü

zeyin yüksek olmasıyla alakalı. Ama bugün kitleyi ha

rekete geçiren futbol ve zaten futbol, bir seküler cema

atleşme eğilimi taşıyor.

Demirağ: Şimdi, bu saha olgusu, bende başka çağ

rışımlar yapıyor. Mesela, modern kentten önce gördü

ğümüz bir bahçe olgusu var, şehirlerde; yani doğanın şe

hir içine alınışı var. Yine mesela, modem kentlerde gö

zümüze çarpan bir olgu, merkezin olmaması; merkez 

yok, boşluklar, boş alanlar var. Daha sonra parkların bi

rer sosyal etki yapmak için çıktığını görüyoruz: doğal 

bir sosyallik üretim mekanizması ama nötr bir sosyallik 

üretim mekanizması. Bu nötrlük çok önemli bir olgu, 

modern kent yaşamı açısından. Sahalar, bu anlamda, 

içi boşaltılmış bahçelerle içiçe geçen bir olgu...

Sö?:en: Bence, sahaların özelliği, doğayla sosyalliği 

yani doğayla sosyal hayatı tam da ayıran bir şey. Çün

kü, insan-doğa ilişkisinin insan-toplum ilişkisine dö

nüştüğünü görüyoruz; insan-toplum ilişkisinin bir fizik 

alana yansıması, sahaların ortaya çıkışı. Sosyal hayatta 

insanın yerini tayin eden bir şey. Oysa bahçe, insanın 

doğayla ilişkisidir. Doğadan kopmaya başlayınca saha

lar ortaya çıkıyor. Toplum bir organizasyon olarak ta

sarlanıyor. Oysa toplum önceki haliyle bir cemaat; in

sanların yüzyüze iletişim kurduğu bir cemaat. Bu cema

atten neye geçiyoruz, işbölümüne, organizasyona, bir 

takım hiyerarşilerin var olduğu yapıya geçtiğimiz andan 

itibaren farklılaşıyoruz,

Daha Fazla Tüketmemiz İsteniyor Bizden

Demirağ: Hiyerarşiler uygarlığın doğasında olan bir 

şey, uygarlıklarla birlikte hiyerarşi de başlamıştır.

Sö?:en: Ama hiyerarşi geleneksel toplumlarda çok 

daha farklı. Modern toplum bu hiyerarşileri farklılaştı

ran bir toplumdur. Oysa tarımsal veya geleneksel top

lumda, hiyerarşiler belli. Ama modernleşmenin zaten 

kendisi tanım olarak farklılaşmanın altını çiziyor. İşte 

biz bu hiyerarşilerin farklılaştığını modernleşmeyle bir

likte görüyoruz. Yani nedir farklılaşma: eğitim ya da 

okur yazarlığın artışı, şehirleşmenin başlaması, işbölü

münün artışı diyebiliriz, mesleklerin ortaya çıkışı diye

biliriz, çalışma ahlakının ortaya çıkışı, bütün bunlar 

farklılaşmayı etkileyen şeyler.

Demirağ: Ben çalışmanın ayinleşmesini daha uy

gun buluyorum.

Sö?:en: Tabi kutsal hale gelen şey çalışma, iş. Din

dar insan değil buradaki, klasik anlamda insanın kutsal 

oluşu fikri, geleneksel tanıma uygun ama modern an

lamda baktığımızda yegane belirleyici şey, kutsal olan 

şey, çalışma halidir.

Demirağ: Sözünü ettiğiniz çalışma dışındaki hayat 

alanının ortaya çıkması. Aslında tüketim kültürünün 

kendisi de bir ayin, yani tüketim bir retorik üzerine
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kurulu bir şey. Popüler kükürde tüketimle çok içiçe 

olan bir sev olduğu icın...

ve saha. Rugby’de palyaço varken futbolda taraftarlar 

ve futbolu icra edenler var. Yalnız taraftarlar değil.

Sözen: Tüketim- merkezli bir kültür. İdeoloji ola

rak zaten tüketimizm ideolojisinin egemen olduğu ve 

tabi küresel kapitalist sistemle birlikte en doruk nokta-

Rugby’de göz kamaştırıcılık belki en önemli şey; yani 

manipüle etmek ya da kültürü tüketmekten çok daha 

fazla ve büyüleyici bir şey.__________________________

sına çıktığına şahit olduğumuz bir gelişme. Halbuki on

dan önce, üreten insan değerliydi; oysa çağımızda ne 

kadar çok tüketirseniz, o kadar sistemin istediği insan 

haline gelirsiniz. Reklamdaki gibi, ‘daha fazlası (nı) is

te !yen insan modern insan haline geliyor. Nasıl bir şey 

bu? Bu ideolojinin içinde yer alabilmek için; nasıl ki, 

iyi bir sosyalist Marksist söylemi bilmek zorunda, iyi bir 

tüketici (tüketimolog-tüketimist) de tüketimden iste

nen şeyleri yerine getirmek zorunda. Yani hep daha faz

lasını istemek zorunda!

Demirağ: Kapitalizm bunun üzerine kumlu zaten...

Sö?:en: Bu, daha bariz, daha belirgin bir hale gel

meye başlıyor. İnsanlar daha fazlasını isteme daha fazla

sını tüketme yönünde yönlendirilmiş oluyor. O yüzden 

üretimin değeri yok. Çalışma var, fakat neye göre çalı

şıyorsunuz? Tüketmek için çalışıyorsunuz, üretmek için 

değil. Belki kapitalizm üretim ve tüketim ilişkisini be

lirleyen bir şeydi. Ama küresel kapitalizm çok daha faz

la tüketim üzerine odaklanmış...

Kaplan: Bu diyalojik konuşma iyi gidiyordu. İster

seniz biraz daha kışkırtayım ve tüketim olgusundan fut

bolun endüstrileşmesi olgusuna geçelim...

Sözen: Kültür endüstrisiyle birlikte çalışan bir fut

bol endüstrisi var. İşadamları çocuklara yönelik ürün

. 1er, tişörtler üretiyor. Aynı zamanda futbol karşılaşma

ları dünya üzerinde yayınlandığında aralarda müthiş 

reklamlar alınıyor ve bu reklamların bedeli çok yüksek. 

Mesela, futbol maçlarında, kazanan ülke, katrilyonlara 

ulaşan bir reklam gelirine sahip olabiliyor ( Galatasaray 

maçında bunun 49 katrilyona ulaştığı saptanmıştı). So

nuçta her şey bir temaşaya dönüşüyor, vodvil olgusuyla 

açıklanabilecek yeni bir temâşa biçimi.

Kaplan: Spectacle’dan yani göz-kamaştırıcı, glamo

rous, ayartıcı, şatafatlı bir gösteriden mi sözediyotsunuz? 

Bu vodvil benzetmesi çok ilginç ve oldukça açıklayıcı. 

Biraz açabilir miyiz bunu?

Vodvil, Gösteri ve Dönüşemeyen 

ama Uyuşturan Demokrasi

Sö?:en: Vodvil ve saha, eğlencenin ve tüketimin öncü 

rollerini oynuyorlar. Aslında bunların öncülleri rugby

Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta 

daha var: Vodvil ve saha, transformasyona tabi olduğu 

için dönüşebildikleri için zaten etkinliklerini bu kadar 

duyurabiliyorlar. Neler değişebiliyor? Din dönüşebiliyor 

mu? Neler dönüşebiliyor? Dönüşenler ayakta kalıyor. 

Mesela, medya dönüştüğü için hakimiyetini sürdürü

yor. Çünkü hayatın düzeni, dönüşüme bağlı bir düzen

dir. Ve zaten bu işin başlangıcını evrim teorisi, oluştu

ruyordu. Ama şu anda ellerinden çıkıyorsunuz ve yeni 

bir sürece giriyorsunuz ve bu yeni süreçte yani kaos ve 

kompleks içerisinde bizim üzerinde durmamız gereken 

şey, dönüşebilen şeyleri ortaya çıkarabilmektir. İnsan

lık bu noktada kitlendi. Dönüştüğü şeyleri ortaya çıkar

tamıyor. Ama nesnel anlamda dönüşen şeyler var. İşte! 

vodvil ve saha! Biri ekrana biri de futbola dönüştükleri 

için varlar. Sizin son yazılarınızda belirttiğiniz gibi Biri 

Bizi Qözetliyor*a (BBQ) kadar gelen dönüşümler var. 

Afrodizyak etkisi yapan ya da katör etkisi olan şeyler ya 

da şiddet uyarıcı şeyler... Sürekli dönüşebiliyor. Farklı 

formatlardan dönüşebiliyor. Zaten o yüzden varlar. 

Ama dönüşemeyenler çok daha egemen tabii ki. Nes

nel olanlar dönüşürken, diğerleri dönüşemiyor.

Kaplan: Dönüşemeyenlerden kastettiğiniz şeyi bir 

az açar mısınız?

Sö?:en: Dönüşemeyenler ya da dönüşümün dışında 

bırakılan şeyler tabi şu anda ticari, nesnel hale gelme

yen şeyler. Neden mesela insanlar güreş izlemiyorlar. 

Çünkü güneş dönüştürülemedi. Ama futbol dönüştürü

len bir şey; çünkü evrensel homojenleşmeye tabi olabil

di. Mesela güreş bizim milli sporumuz olmasına rağmen 

dönüşemedi, cirit atma dönüşemedi, eğer spordan ko

nuşmayı sürdüreceksek. Bunun dışında demokrasi de 

dönüştürülemedi, İlber Hoca bir konuşmasında şöyle 

diyordu: “Bakın Batı Avrupa ülkelerine, demokrasinin 

zirvede olduğu toplumlara bakın, insanların büyük bir 

kısmı uyuşturucu kullanıyor” bence bu tespit ‘dönüşe- 

meme’ ile yorumlanmak, dönüşemeyen bir hal içinde 

insanlar uyuşmayı tercih ediyor.

Kaplan: İlber Hoca, demokrasi dönüşemiyor der

ken neye dönüşmesini bekliyor demokrasinin?

Sözen: Neye mi? İnsanlığa, merhamete, ahlaka, 

mağdurun hakkının korunmasına mesela
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Demirağ: Yani insanın özgürleşmesi diyebileceği

miz bir olgunun bu anlamda... . : i

İnsanlığın Akla Değil, Kalbe Dayalı Ontolojik 

Alan’a İhtiyacı Var

Sözen: Valla, özgürleşme falan da beni fazla teselli ede

miyor açıkçası. Ozgürleşimle nereye koşuyoruz? Akıl 

böyle buyuruyor diye herşey doğru mu? Aklın tıkanma 

süreci. Bu konular kaotik. Biz bu kaostan birşeyleri çı

karmalıyız. Dönüşebilen şeyleri çıkarmalıyız, kendisini 

üretebilen, insanlığa katkısı olabilen şeyleri. İnsanlığın 

ihtiyacı olan şey, akla dayalı bir ontolojik alan değil, 

kalbe dayalı bir ontolojik alan. Şimdi bu kalbe dayalı 

ontoloji içerisinde neler var?. Mesela insanlığın inan

ması, merhamet eylemesi, bağışlaması, affetmesi,vs. an

latabiliyor muyum? Bütün bunları da kabaca sekülerize 

ettiler, kısaca insan hakları dediler, ama yeterli değil. 

Bence insanlığın dönüşümünü sağlayacak olan şey bu 

kalbi ontolojik değişim.

Demirağ: Eski kültürlerde mahrem olan, ölüm ve 

doğumla ilişkili olan şeylerdir. Yani ölüm ve doğumun 

izlerini barındıran şeyler mahremdir. Dolayısıyla ev ve 

ev hayatının mahrem olmasının nedeni de kadının ora

da var olmasıydı ve kadında doğum ve ölümün gizleri

ni barındıran bir şey var. Yani kadın mahrem olduğu 

için örtünüyordu. Gözler önünde sergilenmemesi gere

kiyordu. Çünkü gözler önüne ser(g)il(en)mesi demek 

onun nesnelleşmesi ve üzerinde güç bulunabilmesi de

mekti bu anlamda. Burada göz ve gözetleme kültürüne 

direnme sözkonusu.

Yani gözün odaklanması dediğimiz olgu modern 

kültürde hatta post modern kültürün içinde bu daha da 

çok ortaya çıkan bir olgu. Beden kültürünün beden kül

türünün çok ortaya çıkması hep bu gösteriye dönüş

mekle ilişkili bir şey oldu. Bedenin ikonlaştırılması söz 

konusu.

Global Köy, Mesih^n Mistik Bedeninin Yansıması

Sökeri: Burada şunu da söylüyorum: McLuhan*ın küre

sel köy kavramı aslında panoptik sistemin (yönetici 

azınlığın, yönetilen çoğunlu dikizlemesi, kontrol etme

si) bir yansıması olarak algılanmalı. Burada global köy 

arka planında başka bir şey var. Yani global köy, Mesi- 

hin mistik bedenini tecessüm etmesi olarak da kulla

nılıyor aslında. Bunun üzerinde çalışma yapan biri, glo

bal köyü. Roman Katolisizminin evrenselleştirici nos

yonu şeklinde yorumlamıştı. Global köy, bir dünya, bir 

aile veya bir cemaati temsil ediyor. Ve Mesih’in beden- 

leştirilmiş mistik bedeniyle Global köy dünyanın küre

selleşmesi değil artık burada sözkonusu olan. Global 

köy dediği Yusuf Kaplan’ın dediği türden bir görmenin 

boyutunda dini tek bir halk, aile ve cemaate dönüştür

mek anlamında kullanılmakta.

Demirağ: Söylediğim şey homojenleştirmeyle çok 

alakalı bir şey.

Sözen: Evet öyle okumak lazım Global köyü de 

böyle değerlendirmek lazım: Mesihin bedeninin mistik 

hale gelmesi.

Kaplan: Telgrafın keşfedildiği mekan sınırı orta

dan kalktığı zamanlarda Amerika’daki din adamlarının 

tepkisi şu oluyor: “Artık Tanrının mesajını yeryüzüne 

yayabileceğiz.” Bu tepki, onların medyanın dilini ve do

ğasını hiç anlayamadıklarını gösteriyor...

Demirağ: Modern teknolojinin ilk nesnesi olan 

saat, kilise icadı. Denetim kültürü, kilise ile başlayan ve 

modern kültürün içinde devam eden bir olgu. Zaten 

modern kültür bence sekülerleşirken hıristiyanlıkla 

olan bağlarını hiçbir şekilde kaybetmedi. Tam tersine, 

onun üzerinde kendini biriktirdi. Tecessüm ettirdi, de

vam ettirdi, süreğen kıldı bu anlamda.

Küreselleşme, Görünmeyen Kilise^nin ve Göz’ün 

Tahakkümü

Sözen: Yani Vatikan’la, görünmeyen kilise arasındaki 

bağlantıyı kurmak lazım. Görünmeyen kilise mesela 

akademiye nüfuz etmiş durumda. Global köyün bizim 

anladığımız anlamı bu. Sekülerleşmeye katkıda bulu

nan ama görünmeyen kilise görevini gören bir şey.
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Yani biz global köyü akademik ortamda böyle kurgulu- 

yoruz. İşte dünya tek bir köye dönüşecek homoienlese-

bir şey. Antropolojik olarak da buradan futbolun asim- 

da “alternatif bir toplum modeli” sunduğu söyleniyor...

cek türünden açıklamalar yapıyoruz, ama aslında bu gö

rünmeyen kilisenin yorumu.

Kaplan: Tekno-paganizmin ortaya çıkardığı, açık-

Ne dersiniz? Bu bir yanılsama mı?

Sözen: İzleyici pasif konumundan, heyecanlarını 

ve coşkularını harekete geçiren primitif alana entegre

ettiği bir şey bu.

Sözen: Din-dışı kutsallık tam arada kalacak.Global 

köy böyle bir şey. Evet, tebıo-paganizmin ortaya çıkar

mış olduğu bir durum

Demirağ: Kilise aynı zamanda merhametin de te- 

cessüm ettiği bir yer. Göz, merhametle de ilişkili bir 

şeydi o dönemde. Modernlikle birlikte göz vicdan ve 

merhametle olan bağlantıyı da kaybediyor. Yaşadığınız 

çağda, merhametsiz ve vicdansız bir göz var.

Kaplan: Bu çok açıklayıcı. Rönesans öncesi resmi 

ile Rönesans sonrası resmi arasında Hz. İsa’nın temsil 

ediliş biçimi arasında çok ilginç bir fark var. Bizans res

minde Hz. İsa figürünün temsil ediliş biçimi Hz. İsa’nın 

Özne olduğu, doğrudan bize, izleyicilere baktığı, izleyi

cileri de nesne konumuna indirgediği bir ilişki biçimi. 

Rönesans’dan sonra ise Hz. İsa’nın hiçbir zaman doğru

dan bize bakmadığı, sağa sola kafasını çevirdiği, dolayı

sıyla bizim doğrudan kendisine baktığımız, insanın öz

ne konumuna geçtiği, insan gözünün dolayısıyla daha 

tanımlayıcı, daha belirleyici, daha kontrol edici bir ko

numa geçtiği bir durum.

Demirağ: Aslında bu göz olgusu hıristiyanlıktan 

önceki dönemlerde. Mısırla birlikte başlayan bir şey. 

Ra’nın gözü dediğimiz olgu var. Ra’nın gözü sürekli size 

bakan, sizi denetleyen, sizi gören ve sizi yargılayan bir 

göz. Bugünkü göz, yani Panopticon göz zaten tam da 

böyle bir rol oynuyor. Denetleyici, gören, sizi sürekli 

kontrol altında tutan, sürekli güdümleyen bir göz bu. 

Modern devletlerin uydu teknolojileriyle, kamera kül

türüyle, kameralarla sokakları denetlemesi de bununla 

çok ilişkili bir şey.

İktidarsızlığın İktidarı

Kaplan: Bazı teorisyenler Batı kültürünü lens kültürü 

olarak tanımlıyorlar zaten. İsterseniz, burada konuyu 

birazcık değiştirip başka bir soru soracağım. Kitlelerin 

futbolla ilişkisine antropolojik olarak baktığımızda, fut

bolun oyun olarak sunduğu farklı bir dünya var. Yani 

futbol sahası sınırları belli bir saha. Artı din, dil, renk, 

kültür farkının ortadan kalktığı bir yer futbol sahası. 

Suç ve cezanın aynı anda verildiği bir yer. Bu enteresan

oluyor. Çok da fazla çaba sarfetmeden. Süreç primitif 

alandan sağlanan hazza göre işliyor. Heyecanlı, bir 

müddet sonra tükenecek bir coşku alanı, bir oyun ala

nı. Ayrıntılar çok da önemli değil, vulgarize edilmiş bir 

oyun, bir hayat alanı. İnsanların vicdanını çok az çalış- 

tırsa arada hakemin cezası, izleyenlerin çok az da olsa 

bir vicdan gösterisine girmelerine vesile oluyor. Heye

can hobileri çok daha önemli. Yine haz rejimiyle doğ

rudan alakalı bir şey. Hayatın belki de en net görüntü

sünü, o futbol sahasında çok net bir şekilde görebiliyor

sunuz.

Şiddeti çok rahat sergileyebiliyorsunuz. Yani taraf 

olmadığınız takıma her türlü küfrü sarfedebiliyorsunuz. 

Yani burada iktidardan uzak bir konumda olmuyorsu

nuz zaten. İktidarsınız. Çünkü sizin takımınız oynuyor, 

onu destekliyorsunuz. İktidar hissi, iktidar coşkusu da 

ortaya çıkıyor. Böyle bir şey var. Televizyondan seyre

derken de aynı şey, saha da canlı seyrederken de aynı 

şey. Yani iktidara ortak oluyorsunuz. Çünkü sizin tara

fını tuttuğunuz takım oynuyor orada. Ve bir “düşman”a 

karşı oynuyor. Yani ben değil de biz diyebileceği bir öz

deşlik kurabileceği bir takım var. Bu önemli çünkü in

sanlar bu kaotik dünyada ya da karmaşık kompleks 

dünyada özdeşleşme alanlarını da bir şekilde yitirmiş 

dürümdalar. Oysa futbol çok deruni bir özdeşlik alanı 

kurduruyor. Sıradan insana tabii ki, (yalnız Türkiye’de 

sıradan olmayan çok fanatik taraftarlar da olabiliyor.)

Kaplan: Ama sıradan özelliklerini ön plana çıkarı

yor insanın.
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Sözen: Sıradan da olsa, o kendini orada güçlü his

sediyor. Çünkü takımı kendi adına oynuyor, orada kü

çük bir aidiyetle, büyük bir özdeşleşme kuruyor. Ve ta

bi ki orada, yaşadığımız bu kaotik trend içerisinde ken

di kimliğini ortaya koyabiliyor. Yani Türkiye’de futbo

lu tartışmak, bir kimlik siyaseti tezahürüdür aynı za

manda. İşte bu kimlik siyaseti içerisinde, taraftar benim 

tuttuğum takım benim adıma kazandı diyor mesela! 

Biz’den üretilmiş bir ben duygusu...

Kaplan: Peki burada hakim ilişki biçimlerinin, ik

tidar biçimlerinin aynı zamanda vadettiği şeyleri ger- 

çekleştirememesinden ötürü bir protestosu da söz konu

su değil mi?

Sözen: Var oluş alanı bence o. Yani kendine ilişkin 

bir varoluş alanı kurduğu için zaten orada mutlu oluyor.

Kaplan: Dolayısıyla gündelik hayatta hakim olan 

iktidar biçimlerini de protesto ediyor. Yani kaçış diyo

ruz filan ama kaçış aslında bir tür protestoya dönüşmüş 

oluyor.

Sözen: Burada aslında bence şunu söyleyebiliriz.

Ulus siyasetin içerisinde kendi yerinin çok fazla olma

dığını görerek insanlar orada bir ulus siyaseti geliştiri

yor. Çünkü ulus siyasetini geliştiren hakim paradigma 

aslında onu çok da fazla içine alan bir siyaset değil. Ya

ni Türkiye’deki iktidar azınlığı zaten oradaki yağınlar 

halindeki futbol taraftarını içine almayan, onunla öz

deşleşmeyen bir siyaset olduğu için o büyük çoğunluk 

iktidar azınlığına karşı ben de birşey yaptım ve ulus si

yasetin içindeyim diyor. Bence bu çok önemli. En 

önemli şey bu. Türkiye’de böyle bir şey var. Yani ulu

salcılığı savunan azınlıklar ile çoğunluklar arasında bir 

rabıta yok. Yani, aralarında bir bağ yok, anlatabiliyor 

muyum? Yok, hiçbir şey yok. Bu şekilde kendini futbol

la duyuruyor, iktidar'azınlığına karşı sesini duyuruyor. 

Yani ben de milliyetçiyim diyor, ama tabii ki bu kitle

sel bir tepki. Bu çok da entegre olucu bir ses değil. O 

yüzden Türkiye’deki futbol ve milliyetçilik bu kadar pa

ralel gidiyor. Birbirine bu kadar içiçe gidiyor. Çünkü 

ulus siyasetini benimseyen iktidar azınlık, futbol dışın

da onları içine almıyor.

Ve Ölüm ve Hayat ve Haz ve Şiddet ve iktidar

Demirağ: Futbol aslında top oyunu diyelim ona daha 

Doğulu bir ifadeyle. Kökenine baktığımız zaman ilk kez 

Azteklerde görüyoruz. Ve ilk top oyunu da, sahadaki 

top, kurbanların kafatasları aslında. Bu anlamda kanlı

bir spor. Ayrıca futbol tribünlerinde yaşanan hadisele

re baktığımız zaman Roma hayatıyla çok net benzerlik

ler var. Yani Roma’daki gladyatör savaşlarıyla çok ala

kası olan bir şey. İnsanların sertlikten hoşlanması, şid

detten çok haz duyması, bununla da çok içiçe olan bir 

hadise; çünkü Gladyatör savaşları, insanlarda ölüm ve 

hayat üzerinde bir iktidar kurma arzusu uyandırıyor. 

Kitle öldür derse hükümdar da ölüm emrini verebiliyor

du. Veya affet derse hükümdar da affedebiliyordu. Ve 

arenada insanların görmek istediği şey net bir şiddetti. 

Bugün de futbolda aynı şey var. Aynı haz duygusu var, 

kandan, şiddetten işte bütün bunlardan hoşlanma, zevk 

alma var.

Kaplan: Sonuçta aslında kitlelerin kontrol edil

mesi değil mi bu? Yani şiddet ihtiyacını bir şekilde or

da karşılıyor.

Demirağ: İktidarın olduğu her yerde zaten kont

rol olgusu var. İktidar ve tahakküm ilişkisinin ben 

özünde çok fazla değişmediğini düşünüyorum. Yani mo- 

dernitede de o iktidar ve tahakküm ilişkisinin farklı ol

madığını düşünüyorum. Eski Roma’daki o iktidar duy

gusunun veya iktidar gücünün günümüzde de devam 

ettiğini düşünüyorum. Yani iktidar zaten tamda ölüm 

ve hayat arasında iktidar olduğu anda bir iktidar olabi

lir. Yani ölüm ve hayat üzerinde karar verebilmek. Tam 

da o karar noktasında ....

Sözen: Ölümle hayat arasında kurulan iletişim 

önemli bir şey... yani ölüm ve hayatı ayrı ayrı aldığınız

da iktidar burada tahakküm edici role bürünebiliyor. 

Ama iletişim ve etkileşim boyutunu hesaba kattığınız

da aslında bunlar ayrı ayrı şeyler değil, iç içe olan şey

ler. İnsan her eyleminde ölümü düşünür, yaşarken 

düşünür bunu. Yaşam ve ölüm ikiye ayrıldığında, 

iletişimsel ve etkileşimsel boyutu da bir tarafa atmış 

oluyorsunuz. Bu modern insanın dramı, yani ölümü bir 

yerde düşünmek, yaşamı bir yerde düşünmek. İşte 

iletişimi dahil ettiğimizde iktidarın yapısı da 

dönüşecektir. İktidarı sınırlayan bir şeydir yaşam ve 

ölüm arasındaki bağ. Ama dinsel söylemlerde, bu 

ikisinin aslında birlikte olduğunu ve iktidarı dönüş

türücü etkisini olduğunu görüyoruz. Tabii ki İslam’da 

da bu ikisinin birlikte olduğunu ve iktidarın da böylece 

dönüştürücü olduğunu görüyoruz.

İslamMa İktidar, Dışsal Bir Erk 

Demirağ: İslam’ın bir ayrıcalıklığı var, zaten dinler
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arasında. Yani yaptığı tevhid vurgusu çok önemli. İs- 

lamın paganistlerin modeliyle olan zıtlaşması tevhid

Yaşadığımız dünyada bir Afganistan olayı olmazdı, 

Çeçenistan olayı olmazdı, Bosna Hersek olayı yaşan-

kavramında içerilmiş olan bir şey. Çünkü tevhidde şu 

var: Kulun kullaşması, kulun kula kulluk etmesinin red

di var. Kesin ve net olarak bu böyle. Çok önemli bir ol

mazdı. Filistin’deki mesele olmazdı, işte Ruanda’da 

göçe zorlanan bilmem ne yeni çıkan kavimler ya da 

kabileler olmazdı. Yani demek ki rasyonalite ya da araç-

gu daha var. Modernistlerle çok iç içe olan bir olgu bu 

zaten yani meşruluğun kaynağı insan değil; çünkü ik

tidar dışsal bir erk, bir dış erk iktidar. İslam’da iktidar 

bir dış erk haline getiriliyor. Beşer üstü bir kaynağa 

gönderme yaptığınız anda beşerle olan iktidarın bağ

lantısı kopuyor.

Kaplan: Yani insanların insanlar üzerinde iktidar 

kurma kavgası bir şekilde iptal edilmiş oluyor.

Demirağ: İptal edilmiş oluyor o anlamda. İktidar 

kurma kaygısı pagan ve seküler kültürlerde var aslında.

Sözen: İktidar insanlaştırılıyor tabii ki. Araçsal- 

laşıyor.

Demirağ: Seküler iktidarın belki de en büyük aç

mazı, iktidarın meşruiyet kaynağının insan olduğunu 

söylemesi. Böylelikle iktidarı, iktidar arzusunu insanın 

içine sokuyorsunuz. İktidar bu anlamda dikey olmaktan 

çıkıp, yatay, yayılan bir şey, genişleyen bir şey haline 

geliyor. Halbuki dikeyleştirilmiş bir iktidarda iktidarın 

toplumla ilişkisi yok; toplumla içiçe değil ve o yüzden 

iktidarların insanların sosyal hayatını denetkme gibi 

bir kaygısı yok. Toplumun yaşamını alıp kendiğinden- 

lik anlamı dediğimiz noktaya çıkmasının nedeni bu. Ve 

İslam’da bir olgu daha var. Hukuk, erki çok sınırlan

dıran bir şey; yani sürekli hukuka bir vurgu var. İşte Os

manlı döneminin de zaman zaman çıkan ayaklanmalar

da “şeriat istiyoruz” lafının aslında, hukuk dışına çık

maya çalışan iktidara karşı, “hayır hukuk dışına 

çıkamazsın, hukuğun içine dön. Ancak hukukla 

benimle ilişki kurabilirsin” deme çabası da var.

Demokrasi de Laikizm de Dönüşememiştir

Sözen: Demokrasinin dönüşemediğini görüyoruz, 

sürekli ilaveler yapılıyor, sürekli estetik ameliyat bir 

şekilde. Sohbetin başında söylediğim gibi, hangi unsur

lar dönüşebiliyorsa onlar kendilerini üretebiliyorsa on

lar yaşamaya devam ediyor. Ama modernıte içerisinde 

bir çok şeyin dönüşemediğini görüyoruz. Mesela; baş- 

tacı edilen demokrasi bile dönüşemiyor.

Kaplan: Aslında temel paradigmalarında da çok 

ciddi tıkanmalar, probler yok mu?

Sözen: Hepsinde problem var. Yani mesela demok

rasi dönüşebilseydi eğer, işte bugün ne olabilirdi?

sal akıl, dönüşmesini istediğimiz şeye, yani daha insani 

olana bir türlü varamıyor, ulaşamıyor. Bu hem yerel, 

hem de küresel olan için geçerli. Her ikisi de çıkmazda. 

Fransa bugün Laikizmin, sekülerizmin başat aktörü, ve 

bizim tabii ki akademi dünyamızda da bu baş aktör 

olarak kabul edilir. Mesela İstanbul Üniversitesi gibi 

köklü bir üniversitede Fransız ekolü ekollerin baş tacı 

edilir. Aynı ekol, Kıvrıkoğlu’nu yerle bir edebilir. Şim

di bakın burada bir dönüşümsüzlük söz konusu. Yani 

Türkiye’nin en fazla güvendiği kurumların başında olan 

Kıvrıkoğlu’na yapılan muamele bir tarafta, baştacı 

edilen Fransız ekolü öte tarafta. Demokrasi adına yücel

tilen ekol ve demokrasi adına yerle bir edilen durum. 

Baştacı ettiğiniz ekolden mi vazgeçeceksiniz, demok

rasiden mi, yoksa en güvenilir kurum ordunun en üst 

Paşasına yapılan muameleden mi ?Bu sorunun cevabı 

tabii ki akademiye ait. Ama kimsenin umurunda değil.

Demirağ: Modernite, hukuksuzluğu temsil eden 

bir şey; modemistler hukuksuzluğun iktidarı.

Futbol Paganizmi ve Kitlelerin Kontrol Edilmesi

Kaplan: Hakikatle hak ve hukuk arasında kopmaz iliş

kiler var: Hakikat’in yitirildiği bir yerde hak ve 

hukukun tahukkuk etmesi muhakkak surette imkansız

laşıyor. Hakikat kavramı ortadan kalktığı zaman zaten 

ister istemez herşeyin büyüsü bozuluyor.

Demirağ: Futbola baktığımız zaman tüm popüler 

kültürlerde olduğu gibi bir star kültü var. Mesela; Pele 

ile, Maradona ile ilgili bir takım metaforlar var. Mesela; 

ilah metaforu; futbolun ilahı vs. Yani tanrısallaştırılmış 

dediğimiz varlıklar. Bir tanrı vurgusu var burada fut

bolun. bir tapınma nesnesi ve vesilesi. Modernlik dini 

yok ettiği zaman ortaya çıkan yeni bir paganizm biçimi 

bu.

Kaplan: Ünlü Marxist edebiyat eleştirmeni ve 

teorisyeni Terry Eagleton, romanın icadıyla dinin bir 

şekilde ortadan kalkması arasında ilginç bir ilişki kurar. 

Romanın icadıyla birlikte roman, hm dinin yerini al

mıştır, hem de dinin kullandığı dili kullanmaya baş- 

ladımıştır, der.

Sözen: Çok enteresan. Flaubert’ın anıları var. “İs

tanbul’a gittim ve gördüm ki, kadınlar roman okuyor-
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1ar. Onlar da bizim gibi olacaklar!..” diyor Flaubert. 

Çok enteresan gelmişti bana. Roman gerçekliğin 

dilidir. Sosyal gerçeklik ilkesi oradadır.

Kaplan: Romanın sadece dili açısından değil, epis- 

temolojik olarak, ontolojik olarak, fenomenolojik 

olarak da gerçerli Eagleton’ın gözlemi. Bütün hayatı 

kuşatıyor olması sözkonusu. Bunu bir medyaya, kültür, 

eğlence, müzik ve spor endüstrisine aynen taşıyabiliriz.

Sözen: İşte orta sınıfların okuma ihtiyacını kar

şılayan bir şey roman, üretilmiş bir şey. Çünkü orta 

sınıflar çalışmaya başlıyorlar, eğitimden istifade ediyor

lar. Geri kalan boş zamanlarında ibadet yerine gazete 

ve roman okuyorlar.

Demirağ: Zaten tüketim kültürü orta sınıflar 

üzerinden şekillenen bir şey. Yani orta sınıf büyüdükçe 

tüketim kültürünün de yaygınlaştığını görüyoruz o an

lamda.

Sözen: Benim vermek istediğim iki mesaj vardı. İl

ki, toplumun ölümcül gidişatına karşı otopsinin yapıl

ması, İkincisi ise işçileştirilme sürecinden çıkış. Yani 

bunu paganizmle de açıklayabiliriz. Bunu işte seküler- 

leşme, bunu seküler tarikatlarla açıklayabiliriz ama bu 

iki süreç, sistem açısından eğer sistem olarak bakıyorsak 

sistem açısından buradaki süreç bence önemli. Yani bu 

iki bakış açısı önemli. Biz sonuçta futboldan dolayı sos- 

yo-kültürel eğilimleri belirliyoruz değil mi? Sonuçta 

sosyo-kültürel eğilim içerisinde ölümcül fatalist bir 

gidişattır. Bu gidişatı destekleyen bir şey de var. Yani 

insanlar üzerinde bir global trend olarak ... Pesimizm 

sendromu, egemen olan bir sendrom. Türkiye’de de 

küresel etkilenmelerden dolayı bu sendromun egemen 

olduğunu görüyoruz. Ve bu sendroma psikolojik anlam

da, daha doğrusu psikiyatrik anlamda bakmak lazım. 

Türkiye’ye ve Türk insanına, özelde de futbol sever- 

liğine psikolojik anlamda bakmamız yetmiyor. Psikiyat

rik bir bakışla bakmak lazım. Çünkü futbolseverler 

güdüyle, şiddet eylemiyle, itilmişliğiyle, sindirilmiş- 

liğiyle futbol izleyicisi haline geliyor. Bu psikiyatrik bir 

vakıa, patolojiden daha farklı bir şey bence. İletişim 

problemi olduğu için psikiyatrik vakıa diyorum. Bu 

pesimistik sendromunun arkasında, ezilmişlik altında, 

ezilmişliğin arka planında bence futbolun yükselişini 

görüyorsunuz. İnsanları bu şekilde oyalayarak iktidarı 

ayakta tutuyorsunuz.

Kaplan: Mestroviç, duygu-ötesi toplumdan, duy

guların mekanikleşmesinden, insanların barbarlaş

masından ve duyarsızlaşmasından sözediyor 

Sözen: Salazar diyor ki; “Futbol olmasaydı bu ülkeyi 1

saat idare edemezdim”. Bu söz çok önemli, çünkü ik

tidarı besleyen de bir şey bu. İktidarın hegemonyasını 

besleyen bir şey. Yani futbol, işte bu Biri Bizi Gözet

liyor, vs. İnsanları kaç gün izler halde tutuyorsanız, o 

kadar zaman içinde sistemi de ayakta tutuyorsunuz.

İktidarın Suç Ortağı Oluyoruz

Kaplan: Bir de sonraki süreç var. O Biri Bizi Gözet- 

liyor’daki izleyiciler de ortak oluyor buna...

Sö?:6n: İzleyiciler de dahil oluyor. İktidarın suç or

tağı haline getiriyor. Bu da iktidarın meşruiyetini sağ

lamlaştırıyor. Meşrulaştırıyor. Ama tabii hukuksuz bir 

şey, bu durum. John Rawls, liberal toplumlar hukuk 

açısından bakıldığında makul toplumlardır, der; yani 

bireylerin hukukları vardır. Bireylerin hukukuna dayalı 

bir şekilde gelişiyor liberalizm; ama tabii toplumsal 

hiyerarşiler var. Rawls, İslam ülkelerini böylesi bir 

hukuktan ayırıyor. Türkiye de makul toplumlar dışında 

kalıyor. Bence, liberal hukuk dışında kalan toplumlar 

eziyet çekiyor. Yani Türkiye’deki insanlar eziyet 

çekiyorlar. İnsanların hukuku da burada yok oluyor. 

Mesela çocukluğumda hatırlıyorum. Sütçü kapıya gelir

di. Kimse sütçünün sütüne su karıştırmış olabileceğini 

düşünmezdi, ama ilkokula başladım üçüncü sınıfa gel

dim komşular arasında şunlar söylenmeye başlandı: “Aa 

acaba bu adam sütüne su mu kattı? Bak hiç kaymak tut

muyor.” Şimdi böyle bir bozulma yani hukuki bozulma 

insanların hukukukun bozulması sistemi etkiliyor. 

Hukuk bir yerde, insanların hukuku başka bir yerde. İn

sanların da hukuku var, hukuka dair görüşleri var; nasıl 

ki sosyolojik görüşleri varsa, psikolojik tahlilleri varsa. 

İnsanların hukukunun olmadığı bir toplumda vulger, 

barbar bir iktidar size egemen oluyor. O yüzden de fut

bol, Biri Bizi Gözetliyor ve televole gibi programları 

size çok rahat sunulabiliyor. Çünkü sizin hukukunuz 

hormonlanmış meyve gibi yeni. Böyle bir hukuk size 

denk geliyor. Veya hatta reva görülüyor.

Demirağ: Bir de şu var: Hukuk özneye ilişkin yani 

insana ilişkin bir şey haline getirildiği zaman aslında 

temelleneceği toprağı da kaybetmiş oluyor. Temelin

den yoksun kalıyor. Çünkü ayrıştırılıyorsunuz. Siz artık 

bağlantılarınızı kesiyorsunuz. Adaletle olan bağlantısı 

kopuyor. Böylelikle hukuk iktidarı, hukuk haline geliy

or.

Kaplan: Bir hayli ufuk ve zihin açıcı bir sohbet ol

du. Çok teşekkür ediyorum. ■
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FUTBOL PRATiÖiNiN TEORiSi: 
PUTbol P AGANiZMİ 

YUSUF KAPLAN 

1. Giriş: Futbol Üzerin(d)e Düşünmek: Bir Fut
bol Felsefesine Doğru 

M 
. S. lS. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yaşa

nan Rönesans ve Reformasyon tecrübele

ri, son SOO yıllık dünya tarihinin şekillen-

mesinde belirleyici, kilit bir rol oynadı ve bu süreçte 

Avrupa'da geliştirilen seküler insan, dünya ve hayat 

algısı neo-pagan Batı kültürünün dünya üzerinde çok 

yönlü, karmaşık ve kafa karıştıcı bir hegemonya kur

masını sağladı. 

Pagan antik-Yunan ve Roma ınirasıyla ilişkiye gi

rilmesiyle gerçekleştirilen Rönesans ve Reformasyon 

tecrübelerinden sonra oluşarı seküler modern dünya 

tasavvuru, insanı kesinkes hayatın merkezine yerleş

tirdi; insanın varoluş ve faaliyet alanını ise salt bu 

dünya ile sınırladı. İnsanın hayatın merkezine yerleş
tirilmesi, insanın faaliyet alanının ise bu dünya ile sı

nırlandırılması, insan-dünya-kozmik dünya ve Tanrı 

arasındaki ilişkileri alt üst etti. Sonuçta ontoloj ik ev

sizlik ve güvensizlik duygusu yaşayarı bir insan tipi zu

hur etti. Bu insan tipi, yaşadığı ontolojik evsizlik so

nınunu, ontoloj ik güvensizlik duygusunu aşabilmek 

ve bastırabilmek için, insan aklını ve doğayı yaratıcı 

şekillerde kullarıma biçimleri 1 yöntemleri geliştirdi. 

Sonuçta doğayı, kozmik dünyayı, Tanrı'yı ve tüm 

bunların doğal sonucu olarak diğer toplumları ve 

coğrafyalan kontrolü altına alına çabası içine girdi. 

Ama sor:ıuçta doğayı, kozmik dünyayı ve Tanrı'yı 

kontrolü altına aları bu insan tipi, bu kontrol ve ko

lonizasyon işini gerçekleştirdiği bilim ve teknoloji ta

rafından kontrol ve kolonize edilmekten kurtarama

dı kendisini. 

Kendine özgü imkanlara ve zaaflara, kabiliyedere 

ve sınırlıklara sahip oları insanın kendisini hayatın 

ve her şeyin merkezine yerleştirmesi, kaçınılmaz ola

rak insanın imkaniarım ve zaaflarını, kabiliyederini 

ve sınırlıtıklarını tanrılaştırmasına, mutlaklaştırması

na yol açtı. İşte bu durum, insanın, dünyanın ve her 

şeyin dengesinin bozulmasına, insanın insanın kurdu 

olarak kabul edilmesinin ürünü oları sosyal darwiniz

min gücü, iktidarı ve insanın dürtülerini eksene alan 

siyasi, toplumsal ve ekonomik hegemonya biçimleri

ni meşrulaştırmasına, insanın ruhunda fırtınalar es

mesine ve doğal olarak şiddete dayalı söylemlerin ve 

pratikleiin zamanla sofistike, baştan çıkarıcı ve ayar

tıcı boyutlar kazanarak hayatın her alanına nüfuz et- _ 

mesine neden oldu. 

Başlagıçta dine dayalı hayat ve dünya tasavvuru

nun olumsuzlanması (birinci sekülerleşme süreci), za

manla yerini dünyevı ve beşer1 olanın mutlaklaştırıl

masına, dinden boşaları yerin din-dışı sahte ve yapay 

kutsallıklar yoluyla doldurolması çabasına (ikinci se

külerleşme süreci) terketti. 

Önce dinin hayatın merkezinden uzaklaştırılması, 

ardından dünyev1 olanın mutlaklaştırılması, insan 

aklının, bilimin, teknolojinin, insanın primitif dürtü

lerinin putlaştınlması demek olan din-dışı kutsallık

ların yani yeni-pagarıizm biçimlerinin zuhur etmesiy

le sonuçlandı: Artık para, güç, iktidar, insanın hazla

rı, dürtüleri ve tüm bunları mümkün kılan, kolaylaş

tıran ve sürgit yeniden üreten 1 tatmin eden enstrü

ınanlar 1 teknolojiler ve teknikler, yeni-paganizın bi

çimlerini hızla küreselleştirmeye başladı. 

Kültür, eğlence, enformasyon, müzik ve spor en

düstrisi, dinin üstlendiği rolü üstlenmeye ve dinin 

kullandığı dili kullanınaya ve böylelikle sahte, yapay, 

kırılgan, geçici tatminler, kaçışlar, hazlar, mutluluk-
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1ar sunan yeni paganizm biçimleri icat etmeye, yeni pa

ganizm biçimlerinin seküler ilâhları olan ikonlar, yıl

dızlar, tanrılar ve tanrıçalar üreten yegane vasatlar ve 

vasıtalar haline gelmeye başladı.

İşte futbol, bu din-dışı kutsallıkların, yani yeni- 

paganizm biçimlerinin üretildiği, baştan çıkarıcı, 

ayartıcı şekillerde hızla dolaşıma, tüketime ve kulla

nıma sunulduğu en primitif alanlardan biridir. Bu ya

zıda futbol fenomenini, popüler kültür formu ve alanı 

olarak tanımlamaya ve anlamlandırmaya çalışan sos

yal bilim yaklaşımlarını ayrıntılı olarak özetleyip tar

tışacağım ve bu yaklaşımların seküler paradignıalar ek

seninde kurgulanıp geliştirildiği için ancak arızî bir 

açıklama gücüne sahip olduğunu ve futbolu bir bütün 

olarak kavrayabilmemizi ve anlamlandırabilmemizi 

önlediğini, dolayısıyla bu seküler yaklaşımların çok 

yönlü bir fenomen olan futbol fenomenini bir yere / 

ölçüye / dereceye kadar açıklama gücüne sahip oldu

ğunu göstermeye çalışacağım.

Futbol fenomenini bir bütün olarak, tüm yönleriy

le ve boyutlarıyla anlamlandırabilmek için ikinci se- 

külerleşme çağının hem vasatı, hem de vasıtalarını 

üreten ve meşrulaştıran din-dışı kutsallıklar kavram- 

sallaştırmasına başvurmamız gerekiyor.

Popüler kültür yaklaşımı futbolu salt sosyolojik- 

kültürel bir fenomen olarak alıp futbolu daha bir mit

leştirmekten ve putbollaştırmaktan yani hem futbol

cuları, hem futbolun kendisini, hem de futbol oyunu

nun medyatikleşmesiyle devreye giren sahte kutsall- 

1ar, kutsallıklar ve trans durumları yani nevzuhur 

neo-paganizm (yeni-putperestlik) biçimleri üretmek

ten ve bu neo-paganizm biçimlerini meşrulaştırmak

tan başka bir işe yaramıyor.

Oysa din-dışı kutsallıklar eksenli, daha derinlikli 

ve felsefi yaklaşım biçimi, bizim bir futbol felsefesi ge

liştirmemizi, dolayısıyla futbol fenomeninin doğası

na, süreçlerine ve sonuçlarına ilişkin derinlikli bir zi

hinsel / kültürel arkeoloji / kazı çalışması yapmamızı, 

futbolun tüm boyutlarıyla koordinatlarını belirleye- 

bilmemizi; böylelikle futbolun mitlerini çözebilmemi

zi mümkün kılıyor.

Bu yazıda, önce, futbolun tarih-öncesini, “büyü”lü 

masumiyet hikâyesini özetleyeceğim, ardından futbo

lun anlamlandırılmasına ilişkin olarak geliştirilen 

sosyal bilim eksenli seküler popüler kültür yaklaşım

larının imkanlarını ve zaaflarını tespit ve teşhisleye- 

ceğim, son olarak da din-dışı kutsallıklar kavramsal- 

laştırması ekseninde futbol fenomenini inceleyip tar

tışacağım.

2. Futbolun Tarih-öncesi ya da Büyülü 

‘‘Masumiyet’’ Hikâyesi

Bugün dünyanın en evrensel veya küresel spor türü 

haline gelen futbolun çoklukla “masumiyet” yüklü 

öyküsü oldukça eski bir tarihe sahip.

Konfüçyüs öncesi Çin’inden Firavunlar dönemi Mı

sır’ına, antik Yunan'dan eski Amerika uygarlıklarına ka

dar insanlık tarihinin pek çok döneminde top oyunu 

oynandığı biliniyor. Ancak eski uygarlıklarda ve kül

türlerde top oyunu, sadece seyir ve eğlence amacıyla 

değil, mitsel <ve dini amaçlarla (örneğin şeytan’la müca

dele, tapınma ve “büyü yapma” gibi ayinlerde) oyna

nıyor.

Meksika yerlileri, tanrı olarak kabul ettikleri Gü

neş'i simgelediği için ağaçlara astıkları tekerleklerle 

"top oyunu” oynuyorlarmış. İrlanda'da her 1 Mayıs’ta, 

savaşta öldürülen insan başlarından yapılmış altın veya 

gümüş toplarla top oyunu oynandığı biliniyor. Berbe- 

rilerin de, kuraklıktan kurtulmak için kendilerine özgü 

top oyunları geliştirdiklerini yazıyor tarih kitapları.

Ç in ’de Han Sülalesi döneminde oynanan ju shu 

adlı top oyununun askeri bir oyun olduğu; antik Yu
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nanlıların oynadığı top oyununun da Roma istilasın

dan sonra kendi topraklarında ve zamanla Avru

pa'nın çeşitli ülkelerinde yaygınlaştırıldığını tarihçi 

Herodotos'tan öğreniyoruz. Mesela Romalıların Yu

nanlılardan aldıkları ve harpaston adı verilen oyunda,

kebiliyor; birbirine düşürebiliyor; cezbedebiliyor; kit

lelere, gündelik hayatta bulamayacakları bir heyecan.

bir duygu yoğunluğu yaşatabiliyor; kabuslar gördürte- 

biliyor; ya da tam bir bayram havası yaşatabiliyor ve 

sözün özü normal hayatı durdurabiliyor?

iki takımın, içi kum doldurulmuş tulumu belli bir ye

re yerleştirmek için yarıştıkları aktarılıyor.

Bu oyunlar, değişik şekiller alarak Ortaçağ’a kadar 

sürüyor. Çeşitli tarih kitapları, İngiltere’de maçların, 

evlilerle bekarlar arasında yapıldığını, Inveresk’te Ica- 

dmlann top peşinde koştuklarını, hatta 16. yüzyılda pa

pazların top oyununun cazibesine kendilerini fazlasıy

la kaptırarak Auxerre Katedrali'ni sert mücadelelerin 

geçtiği bir top sahasına dönüştürdüklerini yazıyor.

Modem futbolun atası olarak kabul edilen soule 

adı verilen top oyununun, tahta’dan, içi ot veya talaş

la doldurulmuş deri’den ya da havayla şişirilmiş bağır- 

sak’tan yapılan toplarla oynandığı, toplumun her ta

bakasında özellikle de halk arasında yaygınlık kazan

dığı kayıtlarda yer alıyor. Bu oyunlarda kesin kurallar 

olmadığı, kalabalıklar halinde oynanan oyunun saat

lerce , hatta biricaç gün sürdüğü; bu oyunların şiddet do

lu olması nedeniyle ölümlere, kalıcı sal<atlıklara yol aç

tığı biliniyor.

Futbolu, İngilizler, üniversiteler, özel okullar ve 

kulüpler aracılığıyla örgütlü, kurallı hale getiriyorlar. 

Ve disiplinli, özgüveni olan, uygar, toplumsal olarak er

demli ve sorumlu “güçlü Hıristiyanlar” yetiştirmek ama

cıyla ve "sağlam Icafa sağlam vücutta btdunur” (Latince- 

si “Mens sana in corpore sano”) sloganıyla İngilte

re’de ve tüm sömürgelerinde yaygınlaştırıyorlar.

İşte bu süreçle birlikte, futbolun üzerindeki “masumiyet 

perdesi veya örtüsü” lialkıyor ve futbol, bambaşlia işlev

ler üstlenerek bambaşka anlamlar üretmekte kullanılma

ya başlanıyor.

3. Popüler Kültür Olarak Futbol

Futbol, insanlık tarihinde tüm dünya ölçeğinde en 

fazla yaygınlaşan, -çocuğundan, kanlı/delisine ve yaş

lısına kadar- milyonlarca insanı ayağa kaldıran, so

kaklara döken, stadyumlara dolduran ve renkli cama 

çivileyen bir spor türü.

Olay bu kadar "ciddi" olmasına rağmen, futbol 

üzerinde Türkiye'de hemen hemen hiç "düşünülme

mesi" beni ürkütüyor açıkçası. Futbol, nasıl bir şey ki, 

milyonlarca insanı ayağa kaldırabiliyor; sokaklara dö

hutbolun tüm dünya ölçeğinde yaygınlaşması, fut

bolun salt bir spor türü olmasından kaynaklanmıyor. 

Futbol, sporu aşan boyutları ve çağrışımları olan kar

maşık, çok yönlü ve çok boyutlu bir fenomen. İşin 

içine bir de medyanın, özellikle de televizyonun gir

mesi, sorunu, daha da karmaşıklaştırıyor ve önemli 

hale getiriyor. Her şeyden önce, futbol, uluslarötesi bir 

"dil"; hem de en kolay öğrenilen bir dil ve zengin çağrışım

ları olan bir göstergeller sistemi. Başka bir deyişle futbol, 

bir iletişim ve kültür sistemi ve dolayısıyla bir anlam

landırma biçimi ve pratiği. Futbolun büyüsü de sanı

rım burada gizli.

Futbol, karmaşık, büyüleyici küresel bir fenomen 

olduğu için futbolu çeşitli açılardan incelemek ve tar

tışmak gerekiyor.

Futbolu anlamlandırabilmek için geliştirilen yak

laşımların başında popüler kültür yaklaşımları geli

yor. Popüler kültür yaklaşımları çerçevesinde yapılan 

anlamlandırma çabaları futbolun sosyo-kültürel bo

yutlarına ışık tutabilecek imkânlar sunuyor önümüze. 

Ancak popüler kültür yaklaşımının bu bağlamda ken

dine özgü zaafları da var. O halde bu yaklaşımların 

imkânlarına ve zaaflarına biraz yakından bakalım.

Popüler kültür. Kültürel Araşttrmalar ekolünün en 

önemli temsilcisi Stuart Hall tarafından kısaca "halka 

ait olan kültür" olarak tanımlanıyor. Üstada göre, po

püler kültür ürünleri, çeşitli toplumsal kesimlerin, 

grupların "mücadele mahalli"dir. Farklı toplumsal ke-
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simler, hayat tarzlarını, zevklerini, beğenilerini, kısa

cası ideolojilerini popüler kültür formları aracılığıyla 

dışavururlar. Bu açıdan popüler kültür ürünleri, çeşit

li toplumsal kesimlerin kendilerini ifade ettikleri mü

cadele alanları ve araçlarıdır. Popüler kültürü, elit 

(ve resmi) kültürle, kitle kültüründen ayıran en 

önemli nokta burasıdır. Elit kültürü ile yine bir elit 

kültürü formu olan resmi kültür, buyurgandır. Öte 

yandan kitle kültürü ise, edilgen bir kültürdür ve 

kendisini elit veya resmi kültüre karşı konumlar ve 

tanımlar. Elit kültürü, kitle kültürünü bir tehdit ola

rak görür. Popüler kültür, kitle kültürü ile elit kültü

rü arasında gözlenen bu kes(k)in ayırımı reddeder. 

Hem elit kültürü, hem de kitle kültürünü bünyesinde 

barındırır ancak bu kültürel formlardan hiç birine 

öncelik ve ayrıcalık tanımaz. Şimdi bu tartışmalar ışı

ğında, popüler kültürün en ilginç dışavurumlarından 

biri olan futbol fenomenini çeşitli açılardan anlama

ya ve anlamlandırmaya geçebiliriz.

3.1. Kent Hayatı, Modernleştirici Elit 

ve Futbolun Rasyonelleştirilmesi

Stuart Hall'ün, hakim kültürle popüler kültürün son 

iki yüzyıllık tarihsel ilişkisini incelediği "Popüler Kül

tür ve Devlet" başlıklı önemli bir yazısı var. Üstad, ya

zısında, İngiliz devletinin iki yüz yıl boyunca sınıfsal 

mücadeleyi nasıl yönlendirdiğini ve bu mücadeleye 

nasıl aracılık (agent) ettiğini tartışırken, geleneksel 

futbolla, hukuk ve medya arasındaki ilişkilerin bu 

mücadelede nasıl bir görünüm aldığını irdeliyor.

Biraz önce de vurguladığım gibi, İngiltere'de fut

bol ilk kez kırsal bölgelerde ortaya çıktığı vakitlerde, 

oldukça düzensiz ve kuralsız bir oyun olarak oynanı- 

yormuş. Öyle ki, bu oyunlara zaman zaman yüzlerce 

kişi aynı anda iştirak ediyormuş. Ancak sanayi devri- 

minin tüm İngiltere çapında etkili olmaya başlama

sıyla birlikte köylerden kentlere, kentlerin varoşları

na doğru yaşanan göçten sonra futbolun çehresi de

ğişmeye başlamış. Zamanla futbol kent hayatına uy

gun bir şekil almış ve belli kurallara göre oynanan bir 

oyun haline getirilerek rasyonelleştirilmiş ve mo

dernleştirilmiş. Ne ki, futbolun kent hayatında kabul 

edilebilmesi sanıldığı gibi kolay olmamış. Yönetici sı

nıflar, bu geleneksel oyuna karşı yoğun bir saldırı baş

latmışlar. Stuart Hall, futbolun geçirdiği bu değişimi 

ve merkezdeki yönetici sınıfların futbola yaptıkları 

müdahaleyi, "modernleştirici elitlerin kitleleri hizaya ge

tirme, hayatı düzene sokma ^ritimlerinin bir parçası" 

olarak niteliyor.

3.2. Modern Devletin Futbola Çok 

Yönlü Müdahalesi

Stuart Hall, futbolun modernleştirilmesi sürecinde, 

İngiliz devletinin, popüler kültürü, hakim kültüre bo

yun eğdirecek üç önemli adim attığını belirtiyor. 

Schumpeter ve Weber gibi sosyal teorisyenlerin elit 

demokrasisi olarak eleştirdikleri parlamenter demok

rasilerdeki merkezi yönetimin belkemiğini oluşturan 

iktidar aygıtlarının yapılanış ve işleyiş biçimleri, kül

türel ilişkilerin de kaçınılmaz olarak üst sınıfların çı

karları doğrultusunda şekillenmesine yol açıyor. İkin

ci olarak, İngiliz hükümetinin çeşitli regülasyonlarla 

basına müdahale etmesi ve özel sermayenin basında

ki payının hızla artmaya ve tırmanmaya başlaması, 

alt sınıfların, kendi kültürlerini dışavuracak imkan

lardan zamanla mahrum olmalarına, örneğin bu ke

simlerin gazetelerinin teker teker kapanmasına ne

den oluyor. Üçüncü olarak da devletle kitleler arasın

daki kültürel ilişkilerin belirlenmesinde televizyonun 

önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Gramsci, hege

monyanın, devletin üstlendiği kültürel rol tarafından 

belirlendiğini söylemişti. Stuart Hall, Gramsci'nin 

hegemonya konusundaki belirlemesinin, yazılı, gö

rüntülü ve işitsel medya için de geçerli olduğunu be
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lirtiyor. (Medya-futbol ilişkilerini yazının ilerleyen 

bölümlerinde daha ayrıntılı olarak tartışacağım.)

3.3. Futbol, Bir "Kaçış" Mı?

Bazı yazarlar, futbolun, sanayileşmiş toplamlarda gün^ 

delik hayatın sıkıntılarından kaçmak için bulunmaz 

bir fırsat ve imkan sunduğunu ve futbolun tüm dünya 

ölçeğinde böylesine yaygınlaşmasının nedeninin fut

bolun sağladığı bu kaçış imkânı olduğunu ileri sürü

yorlar. Örneğin ünlü Latin Amerikalı (Peru'lu) yazar 

Mario Vargas Llosa, futbolun cazibesinin, "kitleler üze

rinde yarattığı heyecandan ve suya sabuna (mesela siya

sete) dokunmayan bir boşluk ve boşalma duygusu yarat

masından l<aynaklandığını" ifade ediyor. Ancak Llosa, 

bu bağlamda ortaya atılan, futbolun, kitleleri yozlaş

tırdığı, önemli, ciddi sorunlardan uzaklaştırdığı şek

lindeki iddiaların, karmaşık ve çok yönlü futbol feno

menini yeterince açıklayıcı ve ikna edici olmaktan 

uzak olduğunu da vurgulamadan edemiyor.

Futbolun, kitleleri, gündelik rutin hayatın boğu

culuğundan ve sıkıcılığından uzaklaştırdığı doğru. 

Ancak, sorunu, sadece kaçış fenomeniyle açıklayabil

mek mümkün değil. Ancak futbol fenomenini an- 

lamlandırabilme konusunda biraz daha mesafe kate- 

debilmek için futbol pratiğinin teorik olarak nasıl bir 

alternatif toplum modeli nostaljisi sunduğuna biraz 

yakından bakmamız gerekiyor.

3.4. Futbol Antropolojisi: Alternatif 

Bir Toplum Modeli Nostaljisi

Evet, buraya kadar yaptığımız çözümlemelerin ötesin

de, futbolun cazibesini ve popülaritesini daha iyi 

açıklayabilecek daha "somut" teorik açıklama biçim

lerine ihtiyacımız var. Brezilyalı antropolog Roberto 

da Matta bu konuda bize yardımcı olacağını söylüyor. 

Üstad, futbolun bu denli popüler olmasını, alternatif 

bir toplum modeli sunmasına bağlıyor. Ustada göre 

futbol, kitlelerin legalite (=adalet), eşitlik ve özgürlük öz

lemlerine, arzularına "tercüman" oluyor. Brezilyalı ant

ropolog futbolun, alternatif bir toplum modeli sundu

ğu şeklindeki argümanını biraz ayrıntılı olarak açım

lamamız ilginç ve yararlı olabilir.

Her şeyden önce futbol, herkesin (hem oyuncula

rın, hem de seyircilerin) kabul ettiği, açık seçik kural

lara göre oynanıyor. Bu kurallar öylesine net ve açık

seçik ki, bu kurallara uymayan oyuncular anında ce

zalandırılıyor.

Dahası, futbol sahası, "eşitlikçi" bir mekan. Bu me

kanda, hiç kimseye kıyak geçmek, ayrıcalıklı davran

mak sözkonusu değil. Yeşil saha, her biri bir kurala 

göre belirlenen ve belli bir şeye tekabül eden beyaz 

çizgilerle donatıldığı için, bu mekanda deri, sınıf, ırk, 

dil ve "din" farkı sıfırlanıyor. Paranın, belli bir nüfu

za, toplumsal güce sahip olmanın hiç bir hükmü yok 

orada. Her oyuncu, yeteneğine, kendi görevini yerine 

getiriş ölçüsüne göre değerlendiriliyor.

Ayrıca futbol oyuncusu, gerçek hayatta toplumda bi

reyin sahip olduğu özgürlükten daha fazla özgür: Belli 

kuralları çiğnemediği sürece, istediği gibi hareket et

mekte hür. İşte tüm bunlar, seyircinin alternatif bir 

toplum nostaljisi duygusuna kapılmasına imkan tanı

yor ve kitleleri büyülüyor. Çünkü seyirci, gerçek ha

yattaki adaletsizliklere, yolsuzluklara, şiddete futbo

lun sunduğu toplumsal modelin soyut da olsa alterna

tif teşkil ettiğini hissediyor ve görüyor.

Futbol antropolojisinin terminolojisiyle yaptığı

mız bu çözümleme, aslında gerçek duruma tekabül et

miyor. Burada çizdiğimiz tablo, aslında bir yanılsama. 

Madalyonun saha içinden görünen yüzü. Bir de madal
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yonun görünmeyen, bu yanıtsamayı üreten, gizleyen 

ve meşrulaştıran bir yüzü daha var. Bu yanılsamayı, 

futbol oyununun bittiği, salıanının dışına çıktığımız 

ve futbolun nasıl siyasi, ekonomik ve stratejik bir ent

rüman olarak kullanıldığını incelemeye başladığımız 

zaman daha net olarak göre biliyoruz. Madalyonun öte

ki 1 görünmeyen, futbolu kitleleri sağaltmak ve kontrol 

etmekte ustalıkla kullanan ulusal veya küresel güç ve 

çıkar odaklarının top oyunu aracılığıyla kitlelerle na

sıl bir top gibi oynadıklarını gösteren öteki yüzüne de 

yakından baktığımız zaman, bu oyunun çift yönlü 1 
çift yüzlü esrar perdesi-

gan ve barbar aidiyet biçimleri üretebilmesinde gizli. Put

bolu bir bü~ün olarak tüm boyutlarıyla, görünen, gö

rünmeyen yönleriyle veya yüzleriyle anlamlandırabil

menin," dolayısıyla bir futbol felsefesi geliştirebilme
nin yolu, futbolu, din-dışı kutsallık kavramı ekseninde 

tartışmaktan geçiyor. 

Din-dışı kutsallık kavramını Türkiye'de "dil usta

mız" Hakkı Devrim'in yönetiminde yayımlanan (ama 

Türkçe'si bakımından dökülen) Axis-2000 başlıklı 

Fransız ansiklopedisinden uzunca bir alıntı yaparak 

özetleyeceğim. Gerçekten nefis bir şekilde yazılan 

"din" maddesinin "din

ni aralamamız müm-

kün hale geliyor. 

İşte futbolun gö

rünmeyen öteki yüzü

nü gizleyerek bu yanıl

samayı üreten, müm

kün kılan, dramatik

leştiren, süblime eden 

Çağımızın düşünüderi futbolu yeni,paga, 

nizm biçimlerinden biri olarak görüyorlar. 

Futbolun büyüsü, cazibesi ve gücü, din,dışı 

bir kutsallık, coşku, trans hali, pagan ve bar, 

bar aidiyet biçimleri üretebilmesinde gizli. 

dışı kutsallık" bölümü, 

Türkiye'de putlaştırılan 

Fransız laik sosyal bili

minin ufuklarını çok 

güzel ele veren ve Fran

sızların karikatürü ülke

mizin ufuksuz seküler 

(yücelten) ve meşrulaştırarak kitleleri sanal bir dün

yanın içine gömen büyülü bir araç var: Televizyon. 

T elevizyonla birlikte, futbol un çehresi değişmiş ve 

futbol, dünya ölçeğinde yaptığı devrimi televizyonla 

yapmıştır. O yüzden yazının bundan sonraki bölü

münde televizyon futbolunu televizyon, futbol ve 

mit ilişkileri çerçevesinde tartışmamız gerekiyor. 

Ancak televizyon, mit ve futbol ilişkilerini açıklı

ğa kavuşturabilmek için, önce futbol'un televizyon 

tarafından kitleleri güç ve çıkar odaklarına nasıl "sat

tığını", kitleleleri nasıl sağalttığını, kitlelere nasıl bü

yülü bir dünya, baştan çıkarıc ı haz ve kaçış biçimleri 

sunduğunu açıklığa kavuşturmamız, bir futbol felsefe

si yapmamız gerekiyor. Popüler kültür yaklaşımları sa

dece futbolun görünen yüzünü analiz etmekte bize 

yardımcı olmaktadır. Oysafutbolunasıl gücü, görün

meyen yüzünde saklı . İşte futbolun görünmeyen yüzü

nü ancak futbol felsefesi yaparak ifşa etmemiz müm

kün. 

4. Din-Dışı Kutsallıklar ve Putbol Paganizrni 

Çağımızın düşünüderi futbolu yeni-paganizm biçim

lerinden biri olarak görüyorlar. Futbolun büyüsü, cazi

besi ve gücü, din-dışı bir kutsallık , coşku, trans hali, pa-
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aydınlarını da şaşırta

cak 1 şaşkına çevirecek önemli bilgiler içeriyor. O 

halde bu uzun alıntıyı birlikte okuyalım: 

"Siyaset, bilim ve spor alanlarında din! denebile

cek olaylar ortaya çıkıyor: Rock müziği konserlerin

den, siyasi militanlıktan ... bilimsel varsayımlardan 

futbol maçlarına kadar din, bugün din-dışında kendisini 

gösteriyor. [ ... ] 

Durkheim'a göre [ ... ] 'din, inanmakla .. . başlar ve ... 

bir çok inanç çeşidi vardır. Aramızdan birçoğu, ilerleme

ye, babalarının Tanrı'ya veya azizlere inandığı aynı saf

lıkla inanmıyor mu? Toplumun kendini Tan rı yerine koy

ması veya tanrılar yaratması konusundaki yeteneği, hiçbir 

zaman, Fransız Devrimi'nin ilk yıllarında olduğu kal;lar 

açıkça görülmemiştir . O yıllarda, doğası gereği tamamen 

laik olan şeyler, . . . kutsal şeylere dönüştürülmüştü ... ' 

Max Weber, coşku, bağlılık ve inanma belinilerini 

din-dışı alanlarla bütünleştirmek için 'değerlerin çok

tanrıcı!ığı' kavramını ileri sürer. W eber, antikçağ çoktan

rıcılığı ile çağdaş değerler arasında bir çok benzerlik bulur. 

[ ... ] 
Böylece, din-dışı kutsallık, şu üç ögeye dayanılarak 

belirlenebilir: Kollektif bir amaca yönelik değerler, olağa

nüstü bir kişinin imajı ve yoğun duygularla yüklü bir du

rum. Tıp, bilişim, ekoloji ve spor, öteki etkinlikler ara

sında, halkın tümü için eylem hedeflerini temsil eden 
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anlam dünyalar haline gelmiştir (müzik ve sporun bu 

hale yeniden geldiğini söylemeliyiz). Bu etkinlikler,

sel'dinî davranışlarla bir çeşit tapınma yaratarak bu 

kopuş durumunu ölümü bile reddederek telafi etmeye

hiç kuşkusuz güncellik taşırlar; ama aynı zamanda yönelmişlerdir, 

toplumsal yaşamın 'yönlendirici' alanlarıdırlar. Meselâ 

tıp, ‘düzenleyen ve buyuran bir ahlaksal ideolojidir; ‘Ölümün Reddedilmesi”

spor, global bir yaşam tarzıdır; bilişim, hakikate yeni 

bir ulaşma biçimidir; rock müziği, özgül bir kültür üs

lubudur. [...]

“Yeni Tapınmalar”

Müzik ve spor yıldızları, laik kutsallığın ‘azizleri haline 

geldiler. Promethe- ________________________

Müzik ve spor yıldızlan, laik kutsallığın ‘azizleri 
haline geldiler. Promed:\eus’un özlemlerini duy
mamalarına ve kökenleri bakımından soylu veya 
tanrısal olmamalarına rağmen bu starlar, çoğun
lukla, daha ölmeden tapınma konusu oluyorlar.

us’un özlemlerini duy

mamalarına ve köken

leri bakımından soylu 

veya tanrısal olmama

larına rağmen bu star

lar, çoğunlukla, daha 

ölmeden önce tapınma 

konusu oluyorlar. Kişi

likleri çevresinde, dinî alana gönderimde bulunan 

davranışların ortaya çıkmasına yol açıyorlar.

Bob Dylan, ‘bir tür Icarşıt-kültür rüyasının ayinini ya

pan büyük rahip’ olarak niteleniyor ve Diego Marado

na, ‘futbolun tanrısı’ diye kutsanıyor.

Böyle bir idol, kendilerini 'fans’ (hayranlar) diye 

adlandıranların bağnaz davranışların[ın] yöneldiği bir 

nesne oluyor. Bunlar, idollerinin hayatının bütün ay

rıntılarını eksiksiz olarak biliyorlar; onun hareketleri

ni taklit ediyorlar; onun gibi giyinip taranıyorlar; 

starla yakın ilişkisi olduğu için çok büyük değer taşı

yan fotoğraflarını, fetiş haline gelmiş eşyasını veya 

kutsal kalıntılarını ‘dindarca’ toplayıp koleksiyon yapı

yorlar ve dokunmak için saatlerce bekledikleri starı 

karşılarında görünce kendilerinden geçiyorlar.

İşlev benzerliği dolayısıyla laik kutsallaşma dinle- 

rinkine ... benziyor. Nitekim fanatiklerin davranışı, 

olmak istedikleri şeyle bir özdeşleşmeye dayanmakta

dır: Yani bu hayranlar, kendi isteklerini ve korkuları

nı idollerine yansıtmaktadırlar. [...]

Laik kutsallık, gerçek bir aşkınlık yönelişini de ge

liştirebilir. [...] Dört starın (James Dean, Elvis Presley, 

Jim Morrison, Claude François) en etkin ve 'ünlü ol

dukları bir sırada ölümleri, bir kopuş durumu ortaya 

çıkarmış ve onların hayranlarından bazdan, starın 

mezarı çevresinde Hıristiyanlık modeline uyan büyü-

Bu reddediş, efsanemsi anlatılarda veya söylentilerde 

ve hatta starla iletişim kurmaya yönelen büyü etkin

liklerinde kendini dile getirmektedir. James Dean’in 

trafik kazasından sonra yaşadığı, bir tımarhaneye veya 

hastaneye kaldırıldığı söylenmekte, görünmeyen ve 

var olan bu aktörle iletişim kurmak için ispritizma se- 

________________________ ansları düzenlenmekte

dir. Amerikalıların yüz

de lO’u için Elvis Presley 

hâlâ yaşamaktadır, [...] 

bir Paris gazetesine göre 

bu oran yüzde 50’dir. 

Artık 'etsiz-kemiksiz bir 

melek’ olduğu söylenen 

Claude Famçois da, öte

ki dünyadan mesajlar [...] göndermekte ve ispritizma 

etkinliği sonucunda bazı sevgili kullarla ayrıcalıklı bir 

iletişim kurmaktadır.

“Büyüsel-Dinî Uygulamalar”

Bunlar, gücü ve etkililiği ölümünden sonra geride bı

raktığı kutsal eşyaya yayılmış olan starın keramet ve 

mucize gücüne tanıklık etmektedirler. James Dean’in 

kutsallaştırdmış olan otomobili, bir ticaret konusu hali

ne gelmiştir: Bu otomobile bakmak, direksiyonuna 

geçmek, bir cıvatayı'veya başka bir parçayı almak için 

para ödenmektedir.

Elvis Presley’in adaklarla kaplı mezar tabından ko

pan küçük bir parça ve üzerinde yürüdüğü halının par

çalan kutsal kalıntılar haline getirilmiştir.

Claude François’nın dua edilen ve teselli kaynağı 

olan mezarına, sakat çocuklar iyileşmek için ellerini değ

dirmektedirler; mezarın yanındaki çiçekler, starın ger

çek veya sonradan yapılmış elbiselerinin parçaları ka

dar tutkuyla istenen ve aranan şeylerdir; posterler ve

ya ünlü şarkıcının imzasını taşıyan çakmaklar, yerel 

bir ticaretin doğmasına yol açmıştır.

James Dean’in ilk ölüm yılları, kollektif bir dinî tö

renle anıldı; 3.000 kişi, aktör şerefine bir dinî hac dü

zenledi. Elvis Presley’e tapınmada ise, İlâhiler okunmak
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ta, ayin görevlileri (bunlar, Presley’e ayırt edilemeye

cek kadar benzeyen kimselerdir) ellerinde mumlarla 

mezarın önünden geçmektedirler. Bir hayranlar gru

bu da Club Claude François Forever'ı kurmuştur. Gru

bun amacı, idollerinin anısını tazelemek, bir Icamu ta

pınması düzenlemek, bu şarkıcının bir fotoğrafını bir 

Incil’e veya ‘fan’ın bağlılığını gerçek bir dindarın ve 

hatta bir rahibenin Tanrı’ya bağlılığıyla karşılaştır

maktan çekinmeyen ‘inananlar’ın sayısını artırmak

tır.” (s. 47-49).

Bu uzun alıntı burada sona eriyor. Yazının başında 

ikinci sekülerleşme çağı olarak tanımladığım din-dışı 

kutsallıklar fenomenine ilişkin burada daha fazla şey

ler söylemeye gerek duymuyorum. Bu uzun alıntı so

runu yeterince açıklamaya yetiyor, diye düşünüyo

rum.

5. Din-dışı Kutsallıklar, Televizyon,

Mit ve Futbol

Futbolun, dinin yerini alana bir din-dışı kutsallık, ye

ni bir paganizm biçimi olarak işlev görebilmesi, tele

vizyonun devreye girmesiyle, televizyon futbolu ola

rak adlandırdığımız fenomenin zuhur etmesiyle -daha 

fazla- imkân dahiline girmeye başlamıştır. Televizyo

nun futbolu nasıl seküler bir din, yeni bir paganizm 

biçimi olarak yeniden ürettiğini görebilmek için tele

vizyon, mit üretimi ve futbol ilişkilerini incelememiz 

gerekiyor.

Kültür endüstrisinin en önemli ve yaygın/laştırıcı 

vasatı ve vasıtası olan televizyon da modem toplum- 

larda tıpkı diğer sanat ve kültür formları gibi işlev 

görmekte, dinden boşalan yeri doldurmaya çalışmak

tadır. Televizyon, gündelik hayatin fiziksel sınırlarını 

aşmaya çalışan, kollektif enerjinin ve heyecanın ha

rekete geçirilmesini mümkün kılan bir işleyiş meka

nizmasına sahiptir.

Toplumların kültürlerini sürekli olarak yenileye

bilmeleri ve yeniden üretebilmeleri, kendi mitlerini 

üretebilmelerine bağlıdır. Kendi mitlerini üreteme

yen toplumların, hem kendileri kalarak yaşayabilme

leri; hem de başka kültürlerle, aktif, yaratıcı ve ima- 

jinatif bir ilişki içine girebilmeleri son derece zordur.

Mit üretimi, karmaşık ve çok yönlü bir imge üre

timi eylemi ve işlemidir. Tarih boyunca kendi imge

lerini üretmeyi başarabilmiş toplumlar, sürekli olarak 

kendi kültürlerini de üretmeyi başarabilmiş toplum-

lardır. Kendi kültürleriyle ontolojik, epistemolojik ve 

fenomenolojik bağlantılarını, ilişkilerini ve iletişim

lerini yitiren toplumlar, kendi imgelerini ve mitlerini 

üretemezler.

Mit'i, 'Malinowski*yi izleyerek- söyle tanımlayabi

liriz: Mit, belli bir inancı dikte eden, ritüeli tanımlayan ve 

bir kültürün toplumsal düzenini (order) anlaşılabilir bir 

liolıba solian bir anlamlandırma pratiğidir. Her toplu

mun kendine özgü anlam haritaları ve anlamlandır

ma pratikleri vardır. Artlamlandırma pratikleri, Stu

art Hall'ün özlü ifadesiyle, "gerçekliği tanımlama bi

çimleridir". Bir toplumun, varlığını kendisi kalarak 

sürdürebilmesi ve kendisini her daim yenileyebilmesi 

için kendine özgü yaratıcı anlam haritaları geliştir

mesi kaçınılmazdır.

Televizyon ve mit ilişkileri konusunda önemli 

çalismalari bulunan Roger Silverstone televizyonun da 

tıpkı bir mit gibi "işlediğini" söylüyor. Televizyonun 

da, mitin de, mekanizma olarak merkezinde ritüel yer 

alıyor. Ritüel, her seyi dramatikleştiriyor. Ancak 

ritüelde her şey dramatikleştirilirken büyüye baş

vuruluyor. Durkheim'm kendisi kadar ünlü yeğeni 

Marcel Mauss, ritülde, gerçekliğin yerine imgelerin 

geçtiğini; ritüelin ancak imgeler yoluyla kendisini 

yeniden üretebildiğim ve cazibesini koruyabildiğini 

söylüyor. Roger Silverstone ise aynı şeyin televizyon 

için de geçerli olduğunu belirtiyor. Tıpkı mit gibi 

televizyon da ahlaki, estetik, kognitif / bilişsel yapılan; 

siyasi, toplumsal gerçeklikleri tanımlıyor ve pekiştiriyor. 

Televizyon da mit de, tüm bunları, topluma haz ver

erek, toplumun güven duygusunu iyice pekiştirerek 

yapıyorlar.

Mit, televizyon gibi kültürel ifade ve dışavurum 

araçları yoluyla bir kültürdeki anlamı üretme ve 

düzenleme işlevini dört şekilde yerine getiriyor: İlkin, 

televizyon, bir algılama biçimi ve sistemi sunuyor. 

İkinci olarak, özdeşleşilmesi öngörülen örnek model

ler, kahramanlar ve arketipler yaratıyor. Üçüncü 

olarak çatışmayı, gerilimi aktarıyor; bir kültürde ya da 

farklı kültürler arasında diyaloga geçilmesini müm

kün kılarak, tartışma ve iletişim kurmaya aracılık 

ediyor. Ve son olarak da, tarihi ve "dünyayı" anlaşılır 

hale getiriyor.

6. Sonuç: Futbol Faganizmi, Uygar Barbarlık ve Kit

lelerin Kontrolü

Moderniteyle birlikte dinin pratik olarak gün

delik/kamusal hayattan kovulması; din de dahil her

58 Ümran-Haziran >2002



FUTBOL PRATİĞİNİN TEORİSİ: PUTbol PAGANİZMİ / KAPLAN

tür gerçekliğin, din-dışı kavramsal şemalarla açıklan

maya ve tanımlanmaya çalışılması; batılı toplumlarda

hayatının sürgit profan bir nitelik kazanması, kit

lelerin iş hayatının bunaltıcılığından, boğuculuğun-

“özetde^sanatırrrgenetdenseiarltıırendustrisinin, on- 

ceden dinin üstlendiği işlevleri üstlenmesini intaç et

tirmiştir.

---Büyük psikanalist Cari öüsıav Jung, ııiüdeın batı

düşüncesinde, ruh kavramının olmadığını; ruh kav

ramının, zihin kavramıyla karşılandığını söylemişti. 

Oysa insan, sadece fiziki özellikleri olan bir varlık 

değildir. Fizikötesi özellikleri de insanın tanımlayıcı 

ve bütünleyici bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, psiJ<analist Melaine Klein, modem batı kül

türünün, fizikötesi boyutu olumsuzladığı için, para- 

noid-şizoid bir insan tipi yarattığını; dolayısıyla 

manevi tecrübeden yoksun olan modern insanın 

süper-egosunun kontrol edilemez bir şekilde azman

laştığını ve saldırganlaştığını; ve sonuçta bu duru

mun, modem insanın benliğinde bir parçalanmanın 

zuhur etmesine yol açtığını ifade etmişti.

Nietzsche'nin süper-insanı'nın kurtuluşu sanatta 

araması bu açıdan oldukça anlamlıdır. 19. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren sanayi devrimi, teknoloji 

devrimine dönüşmüş; zamanla batılı toplumlarda 

güçlü bir kültür endüstrisi geliş(tiril)miştir. Sonuçta, 

Walter Benjamin'i izleyerek söyleyecek olursak, sanat 

eserlerinin mekanik olarak çoğaltılıp, kitlesel olarak 

üretilmeye başlanmasıyla birlikte, hayat da estetize 

olmuştur. Hayatın her alanının estetize olması 

demek, pomografikleşmesi, simülatifleşmesi ve kül

türün yüzeyselleşmesi, sürgit derinliğini yitirmesi 

demektir. Jean Baudrillard, modern kültürün yüzeysel 

bir nitelik taşımasının kitleleri güçlü ideallere sahip 

olmaktan alıkoyduğunu söylüyor. Sanat ve kültür 

ürünleri, bilinçaltına, insanın duygu dünyasına hitap 

ettiği için, parçalanan benliği dizginleyecek, benlikte 

oluşan boşluğu dolduracak bir işlev üstlenmektedir. 

(Bu durum, popüler bir kültür formu olan futbol için 

de aynen geçerlidir.) Modem batılı toplumlarda güç

lü bir kültür endüstrisinin geliştirilmesinin temel 

nedeni budur.

Durkheim, temel toplumsal deneyimlerin aynı 

zamanda dini deneyimler; temel dini deneyimlerin de 

aynı zamanda toplumsal deneyimler olduğunu ifade 

etmişti. Ona göre, gündelik hayat, hem sıradanın ve 

profanın (=din-dışının); hem de, ritüelin ve dini 

olanın (=kutsalm) aynı anda bir arada var olduğu bir 

hayattır. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte iş

dan kaçmasını sağlayacak başka alanların ve araçların 

yaratılmasını zorunlu kılmıştı. İşte, sanat, spor yani 

kısacası kültür endüstrisi, bu boşluğu dolduracak

şekilde geliştirildi ve yaygınlaştırıldı. Bugüne kadar, 

batıdaki pek çok yazar ve düşünürün ileri sürdüğü 

gibi, kültür endüstrisinin bu denli gelişmesini, işten 

artan kalan (boş) zamanın değerlendirilmesi, dol

durulması, vaktin aylakça tüketilmesi gibi basit bir 

fonksiyonalist / materyalist / seküler iddiaya dayan

dırarak açıklayabilmek son derece zordur.

Fransız göstergebilimci Roland Barthes, gündelik 

hayattaki bazı fenomenleri göstergebilimci gözüyle 

okuduğu, daha ilk kez piyasaya sürüldüğünde klasik 

olan "Mitolojiler" başlıklı önemli kitabının ilk 

bölümünde yer alan güreşle ilgili nefis yazısında, 

güreşin tam bir gösteri ve ritüel biçimi olduğunu ve 

dini ibadetle örtüşen çarpıcı benzerlikler taşıdığını 

söylüyor. Aynı şeyin, futbol için de geçerli olduğunu 

düşünüyorum. Nitekim, futbol, milyonları ayağa kal

dıran, heyecanlandıran, yoğun duygulu anlar yaşatan, 

gündelik rutin hayatın veremediği, gözkamaştırıcı bir 

heyecan ve duygu yoğunlaşması yaşatıyor kitlelere. 

Bu anlamda futbol, bir din. Ama seküler bir din. Hiç 

bir aşkın boyutu olmayan, tam da batılı toplumlara 

özgü seküler ve sivil bir din, putu bol yeni bir paganizm 

biçimi.

Futbol, bir alt (ve bu anlamda muhalif) kültür 

olarak, hakim kültürü, sessiz veya sivil itaatsizlik (ya 

da sessiz/sivil direniş) yoluyla olumsuzlayan bir işlev 

görüyor. Başka bir deyişle futbol, hakim kültüre, 

hakim kültürel yapılara ve paradigmalara (=hakim 

yasam biçimlerine, zevklere, beğenilere vs.) bir 

direnişi sembolize ediyor. Ancak futbol, yeşil sahadan 

televizyon ekranına "taşındığında" hakim kültür, fut

bolun direnişçi veya olumsuzlayıcı işlevini (sıfır- 

lamasa bile) nötrleştiriyor; ve "televizyon futbolu" 

yoluyla alt kültürleri içselleştiriyor (siz buna dümdüz 

ediyor da diyebilirsiniz) ve böylelikle kitleleri kontrol 

altına alıyor. Dolayısıyla "televizyon futbolu", hakim 

kültürel yapıların ve kurumların pekiştirilmesine 

(hem "mediated", hem de "agent" anlamında) 

aracılık / ajanlık ediyor. ■
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DİNDEN MODERN PAGANİZME 
KUTSALLIĞIN DÖNÜŞÜMÜ

MUSTAFA AYDIN

M
odern kültürün en önemli sorunlarından 

birisi din ve dindışı alanın belirlenmesi ol' 

muştur. Çünkü modernite kendisini din ve 

gelenek dışı konumlandırmaya ve buna göre tanımla

maya çalışmıştır. Ne var ki din ve dindışı sanıldığı ka

dar birbirinden kolayca ayrılabilecek alanlar değildir. 

Aşağıda da görüleceği üzere ayırımda kullanılacak öl

çekler yeni sorunlar ortaya çıkarmakta, iş daha kar

maşık hale gelmektedir. İşte din ve din dışı (veya mo

dem) alanlarını ayırmada kullanılan ölçülerden birisi 

“kutsal” kavramıdır. Ne var ki belirtildiği üzere kut

sallık ölçeği de sağlıklı biçimde iki alanı birbirinden 

ayırmaya yetmemektedir. Çünkü “modern-seküler 

alan kutsallıklardan arındırılmış alandır” derken din 

ile bağlantılı olmayan bir yığın kutsallıklar oluşmak

tadır.

Din sosyolojisi çerçevesinde kaleme aldığı “Din 

Hayatının îlkel Biçimleri" adlı eserinde konu üzerinde 

ayrıntılı olarak duran E. Durkheim’a göre başından 

beri insanın iki alanı vardı: Kutsal ve kutsaldışı. Aynı 

zamanda dinin doğasını belirleyen kutsal, toplumun 

türettiği bir şeydi ve genel olarak yasak edilmişliği ifa

de ediyordu. Düşünüre göre yasağın kaynağı toplum

du. Toplum kendi varlığın sürdürmek üzere serbest ve 

yasak alanlar oluşturmuştu. İşte bu yasak alan kutsal 

alandı ve dini temsil ediyordu. Klanlarda toplumsal 

tabuyu temsil eden totem, uluslarda Tanrı, bu yasak 

alanın en somut görünümleriydi. Daha açık belirt

mek gerekirse kutsallık ve onun nihai dayanağı olan 

Tanrı, en ilkelinden en gelişmişine toplumların ko

lektif bilincinden ibaretti. Kutsalın dokunulmazlığı 

da insanın tek başına ve gelişigüzel hareket edeme

mesi anlamına idi; belli ayinlerle bu yasak ihlal edile

biliyordu ki dini mitler ve ritüeller bu ilişkinin meş- 

rulaştırım yollarıydı.

Toplum için dinin önemini vurgulaması bakımın

dan anlamlı olmakla birlikte Durkheim’ın bu görüşü 

asıl konumuz açısından önemli pürüzler taşıyordu 

ama kutsal ve kutsaldışı ayırımı için yanlış bir referans 

teşkil etti. Batı dünyasında özellikle son iki yüzyıldır 

din ve dünya arasında kararlı bir ayırım yapıla geldi; 

buna göre din bir kutsallık alanıydı, dünya ise kutsal

lıklardan arındırılmış bir mekandı.

Hemen belirtmeliyiz ki bu din-dünya ayırımı ger

çekçi değildir. Amaçlı ve değer yüklü bu ayırım her 

şeyden önce etimolojik yönden yanlıştır. Denklem 

“din ve dünya” olarak kurulamaz. Çünkü Guenon’un 

da belirttiği gibi dinin karşıtı dindışılık, kutsalın kar

şıtı kutsal dişilik olmalıdır. Din salt kutsal unsurlara 

sahip olabildiği gibi dünyevi öğelere de sahip olabilir. 

Çünkü ünlü Din Sosyologu Weber’in deyişiyle din de 

bu dünyada yaşamaktadır. Yine kutsal dini içerikli 

olabildiği gibi aşağıda söz konusu edileceği üzere din 

dışı içerikli de olabilir. Özellikle bir yükleme ile her

hangi bir dünyevi nesnenin kutsallaştırılabilir olması, 

farklı konumlarda bulunabileceğini ve dolayısıyla da 

din ve dindışı ayırımı için bir ölçek olamayacağını 

gösterir.

İşin gerçeği din ve dünya ayırımı, içkin Batı kül

türünün zorlamalı bir ayırımıdır. Aydınlanma ürünü 

olan bu ayırımın insanlığın başından beri varolduğu 

iddiası gerçekçi değildir. Öyle görünüyor ki insanlık 

modern çağlara kadar din- dünya, madde- mana gibi 

kesin ayırımlar yapmamış, aynı nesne üzerinde bunla

rı bir bütünlük içinde kavramıştı. Mesela ay, hem 

maddi hem manevi bir imaja sahipti; manen insanın 

ruhi yapısı üzerinde etkilerde bulunduğuna inanılı

yor, maddeten geceleri salt bir ı.şık olarak önünü ay

dınlatıyordu.

Elbette ilkece bir kutsallık vardır ve onun yegane
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kaynağı da Tanrıdır. Ne var ki kutsallık diğer dünye

vi nesne ve olgulara taşınarak ikinci türden kutsallar 

üretilebilmektedir. Putperestlik ya da paganizm Tan

rı yerine kutsanmış bir nesneler dünyası inancıdır.

Kutsalın Mahiyeti

Genel olarak kutsal (Özemre’nin ifadesiyle), varlığı 

tartışma dışı olan, beşerin gücünü aşan ve ondan baş- 

kaldın değil, uyum isteyen, uyumsuzluk hallerinde ce

zai yaptırımlarla korunan, kısacası aşkın fakat norma

tif bir izafettir.

Kutsala karşı insanlar bağlılık ve saygılarını bir çe

şit ritüel aracılığıyla, kalıcı ve sürekli biçimde açığa 

vururlar, saygıda kusur etmek cezalandırmayı gerekti

rir. Bir başka deyişle kişilerin kutsalla ilişkisi iman 

(mit), eylem (rit), kalıcı adetler (şeriat) ve fiziki-ma- 

nevi yaptırımlar şeklinde cereyan eder.

Kutsal konusunda kutsanan nesne veya kutsallı

ğın kendisi kadar kutsayan insanın durumu önem ta

şır. Denebilir ki insanın kutsala yönelik bir eğilimi 

vardır ve doğası onunla ilişki kurmaya yöneliktir. 

Bundan dolayıdır ki tüm değişimlere rağmen kutsalla 

kutsayan arasındaki ilişki sürmektedir. Değişen şey bu 

ilişkinin içeriği, yönü ve yöntemidir.

Öyle görünüyor ki dünkü ve bu günkü insan ey

lemleri dayandıkları bilinç düzeyleri bakımından 

önemli farklılıklar gösteriyor. Mesela çağdaş bilinç 

açısından beslenme veya cinsellik, onu çevreleyen ta

buların sayısı ne olursa olsun, yalnızca organik süreç

lerdir. Halbuki geleneksel bilinç açısından bu eylem

ler yalnızca fizyolojik olamazlar, ya kutsaldırlar ya da 

kutsal hale getirilebilirler. Bununla birlikte kutsal her 

zaman dini içerikli olmaz, seküler kutsallar vardır. 

Salt dünyevi bir olguya dini bir nitelik kazandırılabil- 

diği gibi, belli özellikler yüklendiği oranda bir şey kut

sallaşır.

Kutsal ve kutsaldışı, insanın dünyadaki iki varo- 

luşsal biçimidir. Kutsal, belli unsurların katkısı ve ba

zı görünümlerle ortaya çıkar. Mesela kutsallığın 

önemli görünümlerinden birisinin yaratış ve üretişle 

ilgili olduğu söylenebilir. Onun içindir ki bir üretiş 

biçimi olan doğum ile ilintisi bakımından kadın ve 

ona has bazı olgular, antropolojik olarak kutsallığın 

sembolü olarak kullanılmış, bereket gibi kavramlar da 

bu çerçevede yer almışlardır.

Kutsallık sürecinde birer unsur olarak zaman ve 

mekanın önemli bir yeri vardır. Burada zaman da me

kan da türdeş değildirler; daha önemli yerler ve daha 

değerli zamanlar vardır. Esasen bu yer ve zamanlar 

asıl bir kutsaldan bir pay alabildikleri oranda anlam

lıdırlar. Bununla birlikte bu kutsal zaman ve mekanın 

merkezi yerleri vardır. Bir başka deyişle kendisinden 

pay alınan gerçek kutsallığın tevhidi niteliğine bağlı 

olarak bu kutsal zaman ve mekan kaotik değil, birlik

li bir yapıya sahiptir.

Bu konuda ciddi çalışmalar yapmış olan Eliad’a 

göre dini kutsalda insan, “merkezdeyim” diye düşü

nür; modern tavırda bu “ben merkezim” şeklinde al

gılanır. Dini kutsal mekanın merkezinde çoğu kere 

bazı şehirler ve özellikle orada yer alan mabet vardır. 

Bu mabedin sınırları semanın en üst noktalarına ka
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dar çıkar ve yerin derinliklerine kadar iner. Kudüs, 

Roma, Yeni Delhi, Buenes Aires, özellikle Mekke ve 

burada yer alan Kabe bunun açık örnekleridir. Şüphe

siz dindışı kutsallık alanının da kendine özgü merkezi 

mekanları vardır. Mesela sinemalar, stadyumlar, bu 

dünyanın kutsal mekanlarıdır. Ancak pagan yapıya 

uygun olarak bu kutsal mekanların tevhidi nitelikte 

bir birliği yoktur. Bu bağlamda bütün Katolik kilise

ler Roma Katedralinin, cami ve mescitler Kabe’nin 

birer şubesidirler, ama bütün stadyumlar bir merkezi 

baş stadyumun birer alt birimi değildirler.

Benzer açıklamalar zaman için de yapılabilir: Dini 

kutsallıkta zaman da 

mekan gibi ne türdeş 

ve ne de süreklidir; tek 

türden değildir, derece

lidir. O  kutsallık çevre

sinin bir merkezi zama

nı vardır. Mesela Bay

ramlar kutsal zamanlar

dır, burada zamanın

kendisinden pay aldığı kutsal her seferinde yeniden 

inşa edilir. Bu durum dini ve dindışı kutsal bayramlar 

için bir farklılık arz etmez.

Aslında zamanın da mekanın da anlamı kutsalın 

genel dönüşümüne bağlı olarak değişmektedir. Mese

la mekanın kutsallığının dönüşümüne ilişkin en güzel 

örnek ev’dir. Dini anlayışta kutsal olan kolay değiş

mez. Modem anlayışta bütün maddi imkanların sergi

lenip önemsendiği ev, sonuç itibariyle bir “ikamet 

makinası” dır, istendiği vakit değiştirilebilir; bütün 

değerler yok sayılır ve yeni mekana değer yüklemeye 

çalışılır.

Kutsallaştırma hayatın tüm alanlarında çifte düz

lemde yaşanan bir bilinç altı olgusudur. Burada kişi 

bir taraftan kendi tekilliğini düşünmekte, diğer taraf

tan da daha üst bir varlığın veya oluşumun içinde yer 

almaktadır. Kutsaldan pay almaya, daha doğrusu bu

nu bir şeylere yükleme olgusuna kutsallaştırma adı 

verilmektedir.

Kutsallaştırma ve Din Dışı Kutsal

“Kutsallaştırma” kavramı, doğası itibariyle kutsal ol

mayan bir şeyin bir yükleme ile kutsal hale getirilme

sini ifade eder. Şüphesiz bizatihi kutsal ile kendisine 

kutsallık yüklenen arasında bir farklılık vardır. Mese

la bir Hz. Meryem ve îsa heykeli kutsallık yüklenmiş

îslami dilde gerçek kutsallığın parçalanma
sıyla değişik nesnelere yapılmış yükleme
lerle meydana getirilen sahte kutsallık an
layışına şirk (paganizm), gerçeğin üstünü 
örtme eylemine ise küfür adı verilmiştir.

bir nesnedir. Bir başka deyişle kutsalın kendisi değil, 

konusudur. Bunun içindir ki bu heykellerin nesnel 

olarak diğer heykellerden farkı yoktur. Burada resme

dilen Meryem, herhangi bir kadın; İsa ise herhangi 

bir delikanlı durumundadır. Bu nesneleri birilerinin 

gözünde kutsal kılan, yapılan yüklemedir.

Dikkat çekicidir ki kutsallığın nihai referansı olan 

Allah’ın, ‘insanın yöneliş ve ilişkisi bakımından de

ğil) tanımlama bağlamında kutsal olarak nitelendiril

mesine ihtiyacı yoktur. Tabir caizse zaten kutsal olan 

bir şeyin kutsallıkla nitelendirilmesinin ve mesela 

“Allah kutsaldır” denmesinin bir anlamı yoktur. Kut

sallaştırma doğası itiba

riyle kutsal olmayan bir 

şeye dokunulmazlık ka

zandırır, önemsetir, 

“vatan kutsaldır” öner

mesinde olduğu gibi. 

Gerçekte hiçbir topra

ğın taşın doğası itiba

riyle kutsallığı yoktur, 

vatana kutsallık sonradan atfedilmiş bir şeydir.

Kutsallaştırmanın yegane değilse de önemli yolla

rından birisi dil ile atıfta bulunmadır, “bayrak kutsal

dır” önermesinde olduğu gibi. Bu ise ontik bir gerçek

lik olmasa bile nesnelere kutsallık atfedilebilirliği 

gösteriyor.

Bu son cümleler kutsallığın sadece bir din sorunu 

olmadığını, bir dindışı kutsallık alanının da olduğunu 

göstermektedir. Esasen insanlık tarihi boyunca tevhi

di din geleneğinin mücadele ede geldiği şey, hatalı bir 

kutsama süreci demek olan pagan dünya görüşüdür. 

Bu yanılgının düzeltilmesine katkıda bulunmaktır. 

Sadeleştirilmiş bir örnekle putperestlik bir kutsallaş

tırma sürecidir ve burada put kutsah resmetmektedir.

Kutsal alanın Dönüşümü: Din Dışı 

Kutsallık Ya Da Paganizm

Naiv biçimiyle kutsal ve kutsal dişiliğin, insanın iki 

varoluşsal biçimi olduğunu, insanlığın gerçek kutsal

lık bilinç ve inancının yanında bir kutsallaştırma ile 

paganist inançların doğduğunu ifade etmiştik. Bu 

sahte kutsallık alanı özellikle batı kültürü çevresinde 

sistematik bir biçimde yeni boyutlar kazanmıştır.

Batı kültürü dışındaki paganizmler genel olarak 

bizzat eşyanın kendisini kutsallaştırmıyor, asıl kutsal 

olan varlığı nesnelerde simgeleştirmeye çalışıyordu.
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Buna göre mesela kutsal olan bizzat putun kendisi de

ğildi. Bu bir sapma da olsa asıl kutsalı temsil eden bir

dine özgü inançlar ve ritüeller vazediyor. Velhasıl 

modem çağlarda kendine özgü bir din dışı kutsallık

aracıydı (ki İslam bunu şirk olarak adlandırmaktadır). 

Halbuki modem paganizmde doğrudan nesnenin 

kendisi kutsallaştırılmaktadır. Burada nesne bir üst

yaşıyor ve yaşatıyor

Modern Çağlarda Din Dışi Kutsallık ve İnsan

Modem çağlardaki dindışı kutsallık, önceden 
dini kutsallıklarının dönüşümü ile ortaya çık
mıştır. Bir başka deyişle önceki kutsallık biçi
mi, iz bırakmadan kaybolmuş değildir. Gün
lük hayatta değişmiş biçimleriyle sürmektedir.

kutsalı temsil etmemekte, kendisi doğrudan kutsalın 

yerinde durmaktadır. Mesela müzik ilahı veya ilahesi 

olarak nitelendirilen M.Jakson veya Madonna bunun 

tipik örnekleridir.

Yanlış da olsa din alanındaki asıl kutsallaştırma 

yolu birincisiydi ve bu bir mabet düzeni içinde ger

çekleşiyordu. İkinci yol özel bir dindışı kutsallık alanı 

meydana getirdi. Bun

da Batı kültürünün re

alist anlayışının, buna 

bağlı olarak hümanist 

telakkisinin ve modern 

çağlarda daha bir içkin- 

leşmesinin önemli bir 

rolü olmuştur. Bu kül

türel süreçte bazı olum

lu şeyler ortaya çıkmış olsa bile, her haliyle insanlığın 

lehine sayılabilecek gelişmeler olmadığı söylenebilir.

Pagan Batı Kültürü ve onun etkisindeki tüm kül

türler bir din dışı kutsallık üretmek ve onu yaşatmak

la meşguldürler. Üretilmiş kutsallıklar, teknik imkan

larla olağanüstü yaygınlaştırılıyor ve Y.Kaplan’ın ga

yet yerinde bir nitelemesiyle bir tekno- paganizm do

ğuyor. Bu tekno- paganizm giderek bir barbarlığa dö

nüşüyor. Sekülerliği kendisi için çıkış noktası yapan 

modem ulus devletler bu barbarlığın garantörlüğünü 

üstleniyor. Öyle ki insanlık tarihi boyunca olmamış 

şeyler yaşanıyor: Kendi kutsallarının dışında kalanla

rı meşruiyet dışı sayıyor, bunların nasıl okunması ge

rektiğinin bile kurallarını koyuyor, daha olmadığında 

da kendi kutsalları adına güçle müdahale ediyor. Ha

tırlanmalıdır ki geçmiş yüzyıllarda da herkesin kutsa

lı kendisine idi, ama bir başkasının kutsalına saldır

mamış, onu ortadan kaldırmaya kalkışmamıştı. O il

kel (!) imparatorluklar, özgürlük söylemli çağdaş dün

yadan farklı olarak, topraklarına dahil ettikleri ülke

lerin kutsallarına da sahip çıkmışlardı.

Tekno-paganizm, baştan çıkarıcı hazlara dayalı 

din dışı kutsallıklar üretip insanın gerçeklerden kaçı

şını sağlıyor, yeni sahte trans biçimleri geliştiriyor. 

Hatta yerine göre akıl, duyarlılık ve yetenekleri iptal 

ediyor, ciddi analiz yollarını ortadan kaldırıyor, ken-

Modern çağlardaki dindışı kutsallık, daha önceki dö

nemlerin dini kutsallıklarının dönüşümü ile ortaya 

çıkmıştır. Bir başka deyişle önceki kutsallık biçimi, iz 

bırakmadan kaybolmuş değildir. Günlük hayatta de

ğişmiş biçimleriyle sürmektedir.

Çağdaş insan yeni bir varoluşsal konumu üstlen

miştir; kendisini tari

hin öznesi kabul et

mektedir. Halbuki da

ha önceki anlayışa göre 

doğanın da tarihin de 

öznesi Tanrıydı, onun 

için kutsanan bir şey 

ondan bir pay alırdı. 

Modern kültüre göre 

ise özne insandır ve kutsal, onun referans verdiği, 

kutsal dediği şeydir. Modem insan üstlendiği merkezi 

konumunu gerçekleştirebilmek için kendisini önceki 

kutsallıktan arındırması gerektiğine inanıyor, onu öz

gürlüğünün önünde bir engel olarak görüyor.

Ne var ki bu “dini kutsallık” tan arındırma süreci 

bir başka kutsallık (dindışı kutsallık) türetmektedir. 

Kendisini kutsallıktan soyutlayamamaktadır. Çünkü 

bir kutsala bağlanma, inanma gibi insanın bir antro

polojik determinasyonudur. Kaldı ki kendini din dışı 

sayan insan da önceki dini insanın bir devamı olduğu 

gibi, üretmeye çalıştığı din dışı alan da dini alanm bir 

uzantısıdır ve temeldeki bazı özellikleri taşımaktadır. 

Yani ne yaparsa yapsın onun bir devamıdır. Ne var ki 

olup bitenleri bir karşıtlık üzere kurduğu için bu kötü 

bir mirasçılıktır.

Bu değerlendirmeler açısından bakıldığında nice 

kendini dinsiz kabul eden insanın davranışlarının di

ni bir nitelik taşıdığı görülür. Tabi burada söz konusu 

olan yalnızca çağdaş insanın dinsel büyüsel kökene 

sahip batıl itikatları ve tabuları değil, bütün kendini 

din dışı sayan iddialarına karşılık koskoca bir gizli mi

tolojiye ve çok sayıda yozlaşmış ayinselliklere sahip 

olduğudur. Mesela yılbaşı kutlamaları her haliyle bir 

kutsal zaman ayinidir. Aynı olgu bayramlar, evlilik 

veya doğum, yeni bir işe girme, toplumsal yükselme
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ve benzeri olaylarda rahat

lıkla fark edilmektedir. Yi

ne çoğu topluca icra edilen 

sanatsal ve hatta siyasal tö

renler dindışı kutsal ayin

lerdir.

Gerçekten de hayatları

nı dinsel tavırlardan arın

dırdıklarını sanan insanlar, 

koskoca bir dinsel-büyüsel 

yığının içine boğazlarına 

kadar gömülmüşlerdir. Ya

şanan gerçekler kötü bir ka

rikatür oluncaya kadar yoz

laştığından dolayı da kutsal

lığın boyutları zor seçilir ha

le gelmiştir. Öyle ki dindışı 

görünümlü bu problemli kutsallıJgrsââeĞf|halk katla

rında değil, entelektüeller düzeyini bÜe yatırlar kül

tünden uğurlu'uğursuz ayırımına kadar bir yığın batıl 

inanç halinde yaşanmaktadır. Modern şehirler bunun 

örnekleriyle doludur. Bu çerçevede mesela söylemde 

dine karşı olan marksizmin proleteryası bir dindışı 

kutsal öğesidir; ulaşılacağı vadedilen yeni komünal 

dönem, dinin cennetinin yerinde bulunmaktadır.

Çağdaş insanın efsaneleri, bayıldığı gösterilerde, 

okuduğu kitaplarda, gözlenmiş mitolojileri hakkında 

koskoca bir kitap yazılabilir. Şu rüya fabrikası sinema 

bir çok gizemlilikleri temsil etmektedir. Okuma bile 

mitolojik bir davranışı ifade etmektedir. Çünkü dün

yevi nitelikli bugünkü okuma, insanı zaman ve me

kan dışına çıkarmayı, gerçekdışı bir dünyaya katılma

yı sağlamaktadır.

Eliade’ın da belirttiği gibi rasyonel ve seküler in

san bir soyutlamadan ibarettir, gerçekte böyle birine 

rastlanmamaktadır. Çünkü insani varlık hem bilinçli 

faaliyetleri, hem de bilinç altı irrasyonel deneyleri ta

rafından meydana getirilmektedir. Söz konusu bilinç 

altının içerik ve yapılarının dini imge ve çehrelerle 

büyük bir yakınlığı vardır. Çoğunun nereden geldiği

ni ve bizi nasıl etkilediklerini bile bilmiyoruz.

Ne var ki günümüz insanı, kutsallıkları ve onun 

çevresinde oluşmuş özel mitolojileri, yerine göre ha

yal ve fantezileri kendi doğalarında yaşayamadığı için, 

kutsalın ontolojik düzenine yükselememekte, özel bir 

durumu örnek bir konum haline getirememektedir. 

Bir başka deyişle gerçek kutsalla bir ilişki kurup buna

uygun bir davranış sergile

yememektedir.

Gerçekten de dini kut

salla bağ kurabilmenin or

tamı ve imkanları yok 

edilmeye çalışılmaktadır. 

Mesela gerçek kutsalı ifade 

edecek dilin kendisi, din 

dışı bir kutsal alan oluştur

maktadır. Dini kutsal, 

sembollerle işleyen bir 

dünyaya hitap ediyordu. 

Günümüzde semboller 

yerlerini fazlaca bir içeriği 

olmayan işaretlere bırakı

yor. işaretlerle anlatılabi- 

len bir kutsallık alanının 

tipik örneği Bilgisayar ve Internet olayıdır. Buradaki 

ikonlar tam anlamıyla birer işarettirler. Bilgisayarın 

kendisi, modern kutsalın zaman ve mekan merkezili

ğini temsil etmektedir. Modern insan sabah akşam bir 

sanal dünya ile transa geçmektedir. İşte bu yeni din

dışı kutsallık alanı gerçek kutsallıkla insan arasında 

bir ara dünya oluşturuyor. Bu önemli teknik araçlar 

yadsıyamayacağımız önemde hangi işlevi yerine geti

rirse getirsinler, bir başka açıdan yaptıkları görev bu- 

dur.

İslami dilde gerçek kutsallığın parçalanmasıyla de

ğişik nesnelere yapılmış yüklemelerle meydana getiri

len sahte kutsallık anlayışına şirk (paganizm), gerçe

ğin üstünü örtme eylemine ise küfür adı verilmiş ol

ması, bu açıdan bakıldığında gerçekten anlamlıdır. ■
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y e n i  PAGANİZM TEHLİKESİ
ARNOLD J. TOYNBEE 

Türkçesi: Luîfi Sunar

Arnold]. Toynbee, en büyük medeniyet tarihçilerinden ve tarih felsefecilerinden biridir. Toynbee nin The Christi

an Century (Hıristiyan Yüzyılı) ba§lıJdı dergide Mart 1937'de yayınlanan ve kitaplarında yer almayan bu malialesi 

eski ve yeni paganizm biçimlerinden kalkarak dünyanın geleceğine ışık tutuyor. Burada Toynbee’nin paganizmle 

Kilise Hıristiyanlığı arasındaki ilişki ve etkileşimleri gözardı ettiğine dikliat çekmekte yarar var. Bu eksiklik makale

nin sonuç olarak dile getirdiği tehlikenin önemini azaltmıyor.

B
ugün Hıristiyanlığı tehdit eden düşman, kar- 

§ıt bir dindir, tek bir karşıt din. Evet, bugün 

Hıristiyanlık'karşıtı “yeni inanç biçimleri”, 

dünyanın değişik bölgelerinde değişik isimler altında 

harekete geçiyor ve güçleniyorlar. Bunlar asında sa

vaş sonrası paganizmler, kendi farklılıkları üzerine ıs

rarcı olurlar. Ama daha çok hepsi de birbirini kötü

ler ve birbirine saldırırken, daha açıkçası bir hristi- 

yan gözlemcinin bakış açısına göre, aralarındaki ak

rabalığa ihanet ederler. Bu paganizmlerden her birin

de ortak ve hepsini benzer kılan bu durum, onları 

Hristiyanlıkla uyumsuz yapar.

Şimdi soruna, bu paganizmlerin elde ettikleri ba

şarılara, onları kendi alanlarında başarılı kılan ruha 

bakmakla başlayalım. Faşizm ve Komünizm soru sor

mak cesaretine sahiptirler ve takipçilerinden cevap 

alacaklarından emindirler ama diğer taraftan Hristi- 

yanlık aynı şeye cesaret edemez; zira kendilerini hris- 

tiyan olarak adlandıran insanların gerekli karşılığı 

vereceğinden o kadarda emin değildir. İnsan doğası 

üzerine büyük taleplerde bulunmak ve insanlara na

sıl kolaylarına geliyorsa öyle yaşamak ve sevmek 

hakkını önermekle, savaş sonrası paganizmi, kitlele

rin ihtida etmesini sağladı. Aslında bu korkunç bir 

ruhi güce tekabül etmektedir. Ve onun başarısının 

sırlarını öğrendiğimizde daha az dehşete düşmeyece

ğiz.

Savaş sonrası paganizmi’nin yeni nesil üzerinde 

hakimiyet kurarken yarattığı büyülenme için iki se

bep görmekteyim. Bu sebep -yalnızca kötü durumda 

olduğu kadar iyi durumda da kendini feda ve kurban 

etmeye yönelten yönelim- Hristiyanlıktaki gibi de

ğildir. Savaş sonrası paganizmi ayrıca mühtedilerinin 

pratik hayattaki davranışlarına da yön verir ve bu 

yönlendirmeler insan doğasının can attığı türdendir; 

basit, açık, somut ve güvenlidirler. İnanmış bir Ko

münist veya Faşist ya da başka bir neo-pagan, şimdi 

ve burada nasıl davranacağı-kimi sevmesi, kimden 

nefret etmesi, ne için savaşması, neye tapınması ge

rektiği- konusunda bir Hristiyan’dan daha kesin 

emirlere sahiptir. Derin bir bakışla, bu aşırı kesinlik 

paganizmin zaafına dönüşebilir fakat yüzeysel bir ba

kışla basit sorulara verilen basit cevaplar gücün ta 

kendisidir. Abartılı bir bakışla tüm bu meziyetler sa

vaş sonrasında zuhur eden yepyeni paganizm biçim

lerini Hristiyanlığın ciddi bir rakibi kılan şeylerdir.

Kendi mantığı içinde savaş sonrası paganizmleri 

aslında Hristiyanlığın yerine geçecek haleften başka 

birşey değildir. Faşist, Komünist ve diğer neo-pagan 

misyonerler, hristiyanlığın “sahip olduğu şansını kul- 

lanamamış eski bir din” olduğunu söylerler, onlara 

göre Hristiyanlık yüzyıllardır vardır ama insanlığın 

hayatına farkedilir bir değişiklik katamamıştır. Eğer 

Hristiyanlığın ruhu, öğretisi ve önerdiği praikler, 

kurtuluşun yolu olsaydı, Hrıstiyanların şimdiye kadar 

dünyayı kurtarmış olmaları gerekirdi. Dolayısıyla 

bunlar, Hristiyanlığın bugün tarihin jürisi tarafın

dan ayıplanmakta olduğunu söylerler. Hristiyanlığın
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emekliye ayrılıp, yerini, insan doğası hakkında daha 

iyi bir anlayış getirdiğini iddia eden ve bu sebeple de 

Hristiyanlığın gerçekleştirilmemiş ve gerçekleştirile

mez amaçlarını gerçekleştireceğine inanan yeni bir 

dine terketmesinin zamanı gelmiştir. Faşizmin, Ko' 

münizmin ve tüm diğer yeni paganizm biçimlerinin 

vaizleri, Hristiyanlığın vaadlerine karşı pagan eylem

lerini öne sürerler; rüyanın karşısına hareketi, işi / ça

lışmayı koyarlar.

Hristiyanlığa bu yeni-paganlar tarafından yapılan 

bu saldırılar iyi niyetlidir. Kendi programlarının güç

lülükleri olduğuna dair inançları bunu yapmalarına 

neden olur. Bu kibirli pagan varsayımı darmadağın 

edici/püskürtücü bir 

Hristiyan cevabını geti

rir. Cevap üç şekilde 

açıklanılabilinir. İlk 

olarak dünyadaki gerçek 

yeni şey ‘paganizm' değil 

‘hristiyanlık’tır. İkinci 

olarak, eğer savaş sonra

sı zuhur eden yeni paga

nizm biçimlerinde birçok yenilik varsa bile bunları 

hristiyanlıktan almıştır. Üçüncü olarak, paganizmin 

hristiyan cilası altındaki özü, hristiyanlığın şimdiye 

kadar bir kere değil defalarca savaştığı ve altettiği bir 

yanlıştır. Şimdi bu noktalan kısaca açıklamaya çalı

şalım.

İlk olarak, Hristiyanlık eski değil yenidir. Hristi- 

yanlığı eski sayarak, modern paganlarımız tarihe bi

lim öncesi dar bir perspektifle bilinçsizce bakıyorlar. 

Eğer insan ırkının sadece binlerce yıl değil yüzbinler

ce yıldır yaşadığını zihninizin bir köşesinde tutarsanız 

ve buna göre insanın yeryüzündeki hayat süresini göz 

önünde bulundurursanız, milattan önce 37 yılının 

milattan sonra 1937 yılından -dün ile bugünün sizin 

kendi hayatınızdaki konumu gibi- çok da uzak ve 

farklı olmadığını görürsünüz. Aslında bu gerçekten 

kısa sayılabilecek ikibin yıldan az zaman diliminde 

Hristiyanlık yeryüzünde, bizim bilebildiğimiz her

hangi diğer bir manevi akımın oluşturduğundan çok 

fazla manevi etki üretmiştir.

Hristiyanlık insanlara yeni bir hayat kurmayı tel

kini ve bunu nasıl yapacağını öğretmeyi vaad eder ve 

bu vaad azizlerin hayatında gerçekleştirilmiştir. Bu 

hayatlar bir gün yeryüzündeki tüm kilise mensupları

nın yaşayabileceği ciddiyettedir; zira azizlik kilisenin

Faşizmin, Komünizmin ve tüm diğer yeni 
paganizm biçimlerinin vaizleri, Hristiyan- 
lığm vaadlerine karşı pagan eylemlerini 
öne sürerler; rüyanm karşısma hareketi, işi 
/ çalışmayı koyarlar.

erken dönemlerinde yaşanmış ve bitmiş yarı masa

lımsı bir fazilet değildir. Azizlik, hristiyanlığın bugün 

olduğu gibi dünya tarafından tehdit edildiği her yer

de ve zamanda ortaya çıkan manevi bir güçtür. 

Onaltıncı yüzyılda İtalya’da Rönesansın ve ondoku- 

zuncu yüzyılda Fransa’da devrimin tehdit ediciliğine 

karşı azizlik tekrar ortaya çıktı. Ve eğer Hristiyanlık 

paganizmin varolan tehdidine karşı yeryüzünde yeni 

bir azizler yığınını yükseltirse bu şüphesiz güncel ra

kibe karşı oluşturulacak somut mukavemetlerden bi

risidir.

Bugünün paganizminin haksız iddialarına karşı 

verilen ikinci Hristiyan cevap ise yirminci yüzyıl pa

ganizminde yeni bir- 

şey olmadığını ve 

olanların da Hristi

yan] ıktan ödünç alın

dığını belirtir. Çağdaş 

paganizmde kesinlikle 

Hristiyanlıktan alın

_________________________  dığına inandığım bir

içtenlik (wholehear

tedness) görmekteyim. Hristiyanlık eski dinlerin, 

kendisinin iki öncü müjdecisinin -Musevilik ve Zer- 

düştlük- dahi oluşturamadığı yoğunlukta bir manevi 

hayat meydana getirdi. Hristiyanlık bunu, Tanrının 

yeryüzündeki amacına ve insanın bu amaçtaki yerine 

dair burada ve şimdiki davranışlarımızın öneminin 

genişliğini gösteren yeni bir bakış kazandırarak yaptı. 

Hristiyanlık bizim bu hayattaki davranışlarımızı ken

di dev sonsuzluk ve ebedilik anlayışı içine yerleştirir 

ve gözlerimizi bu geniş ruhi bakışa açarak en derin 

manevi enerjimizi kışkırtır.

Şimdi Hristiyanlık sonrası Paganizmin ‘gökgürül- 

tüsü hırsızlığını’ (ilkel dinlerden ödünç aldığım bir 

ifade) bir ölçüde başardığını hayal ediyorum. Bu 

Hristiyanlık sonrası Paganizm kendi basit ve dar son

larıyla beraber sadece Tanrıya atfedilen engingönül- 

lü Hristiyan adanmışlığının bazılarını almada başarı

lı oldu. Eğer bu gerçekten olsaydı, iki sebeple Hristi- 

yanlar tarafından merkeze alınırdı. İlk olarak, Hristi

yan erdeminin bu pagan tatbikatı modern Hristiyan- 

lıktakine paralel bir kararsızlık ve ılıklık gösterirdi; 

ki, eğer Hristiyanlık doğru yolda devam ediyor olsa 

idi, kendi çocuklarının sadakatlerini başka yere ak

tardığını ve hristiyanca adanmıştık ruhunu, yanlış 

tanrıların ayakları altına serdiğini görmeyecekti. Ve
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tekrar söylenirse, engin gönüllü tanrıya _ -v̂ t̂anrr,_ kabile adamının bağlılığı ve sadakati üzerinde

,^ Iı^ lça k jM ;^ kcLb i‘i^£ye yönd tih m  daluı  ai/ı^ i^ tü ,^g ^x ii^ğ M â ü ^  -lı a kka -jia h ip rin — Efct-^»tatapte4— ibadet^  

li ve yıkıcı birşey yoktur. Hristiyaıılıktan elde edilen "' ' ' kabile "putperestini tek hakiki Tanrıya ibadet et- 

bu itici manevi güç ‘yeni poaganizme’ eski paganiz- meleten ve kabilenin dar tanımı dışında kalan diğer

min asla sahip olmadığı çok korkunç bir şeytani güç insanlarla karde.  ̂ nlmakfpin m abnım  bırakır. Pıır-

kazandırdı. Eğer Hristiyanlık kilisenin kendi silah' 

larıyla silahlanmış bir paganizmi fethetmek zorunda 

kalırsa Tanrının inayetine daha önce hiç olmadığı 

kadar ihtiyaç duyacak.

Şimdi üç noktadan sonuncusuna geldik. Bu, yê  

ni Hristiyan yoğunluktan uzakta, savaş sonrası paga

nizmin silahlanabildiği durumun ötesinde, paganiz

min Hristiyanlığı tehdit etmesi durumunun yeni ol

madığı ve belki de tam 

da bu iddianın aksine 

insan doğası kadar eski 

olduğudur. Savaş sonra

sı paganizmi aslında 

Hristiyanlık yeryüzüne 

gelmeden yüzyıllar ön

ce fırsatı kullanarak or

taya çıkan ve Hristi-

yanlığın sürekli zararlarına karşı savaştığı basit put

perestliksin bir biçimidir. Faşizm ve Komünizm de 

dahil olmak üzere yeni-paganizm biçimlerinden 

putperestlik olarak bahsederek, onların kötüye kul

lanımına bir terim oluşturmuş olmuyorum. “Putpe

restlik” ile oldukça kesin, açık ve aynı zamanda ye

ni çağdaş pagan akımların yüzüne, yazılı bir şey söy

lediğimi düşünüyorum. “Putperestlik” ile ‘Tanrıdan 

başka tanrı’ olduğunu ne kabul eden ne de reddeden 

ve dolayısıyla yaratıcıya değil de yaratılana ibadet 

eden bir dini kastediyomm.

Tanrının yaratması sonsuz olduğu için putperest

lik bir çok şekil almıştır. Bir şekli de örgütlü insan 

gücüne ibadet etmektir. Gücün örgütlenmesi, yerel 

ve kısmi olabilir ya da tüm insanlığı kucaklayabilir, 

her iki durumda da -yerel kabile ve ya tüm insanlık- 

putperest tapınmanın nesnesine dönüşebilir ve dö

nüştü de. Bu iki kadim putun herbiri yeni paganizm 

tarafından şimdi yeniden kaideleri üzerine kurulu

yor. Örneğin Kabile Faşizmin putu ve İnsanlık da Ko- 

muünizmin putu.

Kabileciliğin en yüksek rahipleri dindarlarına 

insanın bütün vazifesinin içinde doğduğu kabilenin 

hizmeti dahilinde olduğunu vaaz ederler. Kabile 

adamının kabilesi onun tanrısı olur. Bu kabilesel

Örgütlü insan gücünün putperest tapın
ması, bütün savaş sonrası paganizm çeşit
leri için genel olan önemli hatadır. Bu hata 
o kadar derin ki, paganizmin zaferi insan
lığa yıkımdan başka birşey vaadetmiyor.

perestliğin bu kabile tapınmacılığı şekli “el her 

adama karşı olacak, ve herkesin eli ona karşı” diyen 

İsmail’in dinidir. Ve yine birbirleri ile sürekli savaş 

halinde olan Sparta ile eski Yunan şehir devlet

lerinin dinidir. Bu şehir devletleri bu gün ulus dev

letleri de tehdit eden -Hrıstiyanlığm modern 

zamanlarda aştığı- kötü bir son yaşadılar. Sparta ve 

diğerleri Kilkenny Kedilerinin yaşadığı kaderi gör

düler. Birbirlerinin 

soyunu tüketircesine 

savaştılar ve onların 

harabeleri üzerinden 

kendi devrinde put

perestliğin nesnesi 

olan Roma İm

paratorluğu yükseldi.

Roma İmparator

luğu devrinde, kabile tapınması ile gözü açılan bir 

nesil Spartalıların ve Atinalıların aksine yalnız in

sanlığın bir kesimini değil tamamını kapsayacak 

yeni bir ‘put’ buldular.

Örgütlü insan gücünün putperest tapınması, 

bütün savaş sonrası paganizm çeşitleri için genel 

olan önemli hatadır. Bu hata o kadar derin ki, 

paganizmin zaferi insanlığa yıkımdan başka birşey 

vaadetmiyor. Ama öte yandan insan toplumunun 

dini ibadetin bir nesnesi olmaması, kabilenin, dev

letin, ulusun ya da dünya imparatorluğunun kötü ol

dukları anlamına gelmez.

Şüphe yok ki, insan sosyal bir varlık olarak 

yaratıldığı için, bunların herbiri insan hayatında bir 

yere sahiptir. Ama bu insan yapısı sosyal örgütlerin 

işlevi tanrının tacını kesinlikle gaspetmemelidir. 

Onların şerefli ve alçakgönüllü işlevi, insanın sosyal 

doğası için hakiki tatmini yakalayacağı gerçek top

luma sıçrama taşı olmaktır. Bu toplumda Tanrı’nın 

konumu kendi çıkarları için asla gasped ilmez. İn

sanın hakiki evi, Tanrı’nın umumi babalığının, kut

sal federasyonun bütün insan vatandaşları arasında 

Tanrı’nın oluşturduğu bağ olmaksızın asla tesis 

edilemeyecek bir kardeşlik yarattığı Civitas Dei’dir 

(Tanrının Şehri). ■
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MEDYADA BEDENLERİN
IKONLAŞTIRILMASI

Kitle Medyasında Din-dışı Kutsallıkların Üretimi Ekseninde 
‘‘Bedencilerin Temsiline Eleştirel Bir Bakış Denemesi

CİHAT ARINÇ

1 - GİRİŞ:

Zat ve Theophany Arasındaki Sembolik Anlamın 

Çoklu Zengin Yapısının Yıkılışı

İ
lk insandan bu yana insanlar çeşitli dönemlerde, 

Tanrı buyruğu olan Vah ı̂’in ışığından uzaklaşmış 

ve içlerinde kaybettikleri ê̂ ı’i (imanı), dışarıda 

aramaya koyulmuşlardır. Bu arayış, çoğu kez Tanrı 

dışındaki varlıklara tanrısal güçler atfederek onları 

Tanrı bilme şeklinde sonuçlanmıştır. Ancak insanlık 

tarihi boyunca süregelen bu iptidaî anlayışın (paga

nism) en korkunç biçimi, Rönesans ve Reform hare

ketlerinden sonra ortaya çıkmış ve insan, doğanın ve 

kozmik dünyanın bir parçası olmayı bırakıp, öncele

ri kendisinden daha güçlü bildiği Zat’ın Tann’nın ye

rine geçmeye kalkışmıştır. Bunun kaçınılmaz bir so

nucu olarak da, doğayla uyumlu/ahenkli (harmonic) 

bir ilişki kurmak yerine, ona hâkim olmak arzusu ön 

plâna çıkmıştır.

Dalıa önceleri, Tann’nın görülebilir tezahürü (the

ophany )'ne^ ilişkin bazı yanlış anlayışlar (pantheism, 

vb.), maddî varlıkların putlaştırılmasına (idolize) ne

den olmaktaydı. Fakat burada bir ikileşme söz konu

suydu. Tanrı, bizatihi o put’un kendisi olmayıp, o put 

Tanrı’nın theophany’si idi. Bununla biz elbette “sem

bolün zahirî yönünden başka bir şeyin görülemez ol

duğu” ve dolayısıyla “onun varlık nedeni ve etkinli

ğinin de kaybolduğu” (Guenon, 1997: 113) durumla

rı kastediyomz. Çünkü hakikatle onun sembolü ara

sındaki elâstikiyet, insanlığın nihayet sahip olabile

ceği bir klişe hâlinde donduğunda, semboller putlara 

dönüşürler (Ellul, 1998: 115); ve durağanlaşmanın 

getirdiği böylesi bir bozuluş sonucunda, semboller as

len taşıdıkları anlamları da yitirirler. Artık o anlam

lardan ya sadece birini muğlâk bir biçimde içlerinde 

barındırırlar, yahut da tümünü yitirerek kaçınılmaz 

bir anlamsızlığı, yani kaosu doğururlar. “Pratikte put.

sembolik anlamın plüralitesini (çoklu zengin yapısı- 

nıCA) yıkar. O, normalde çeşitli anlam düzeyleri 

arasında gerçekleşen anlam sirkülasyonunu engeller” 

(Jean-Paul Gabus’tan aktaran Ellul, 1998: 115). Ve 

"onda (sembolde) yitirilmiş olanı ya da en azından onun 

arük âtıl hâlde içermekte olduğunu, kısmen ya da bütü

nüyle yerine koyabilecek kavrayış laıpasitesinde olan biri 

çıkmadıkça sembol artık bir ‘put’tan, yani boş bir imge

den başka şey değildir. Bu hâliyle muhafaza edilmesi, sa

dece bir 'hurafe’dir" (Guenon, 1997: 113). Söz gelimi; 

Yunan medeniyetinin politeist ve insanbiçimci dinî 

yapısı, sözünü ettiğimiz zaliirî biçimciliğin ve putlaş

tırmanın en belirgin örneğini teşkil eder. Nitekim bu 

ilkel anlayış, daha sonraları insaiılık tarihinde marji

nal bir tecrübe olarak “paganizm” adıyla “barbar Av

rupa toplumları”nda da görülecektir. Aslında bu, ger

çek anlamı unutulan her geleneğin kalıntısında ve 

özellikle mensuplarının kavrayışsızhğının basit bir 

zahirî biçimciliğe indirgediği tüm dinlerde de görü

len bir durumdur. Meselâ; Antik-Yunan pagan felse

fesinin etkisiyle otantisitesini (sahihliğini) yitirmiş 

ve değişmelere uğramış bir vahiy dini olan Hristiyan- 

lık’ta Hz. İsa, Tanrı’nın theophany’sidir/Tanrı’nmgörü

nen yüzüdür;^ ama aynı zamanda da Görünen Tan- 

n ’dır/Rab’dır (Bkz. GCA-Credo, 1984: 81-85) ve hem 

Tanrı’nm Oğlu hem de insanoğlu olması dolayısıyla zatı 

da Tann’nmkinden farklıdır. Bu, kaotik bir paradoks

tur ve bu denklemde Hz. İsa’nın bir tanrı olarak ko- 

numlandırılışının temelleri, Antik-Yunan pagan fel

sefesindeki Plâtoncu ve Stoacı felsefe geleneğine da

yanmaktadır (Kaplan, 2002a); ancak makalemizin 

konusunun sınırlarını aştığı için oraya girmeyeceğiz.^ 

İmdi biz, buraya değin söylediklerimizle şunu kas

tediyoruz: Tanrı ve onun theophany’si, iki ayrı şey ola

rak belirmiştir. İşte Rönesans ve Reform sonrası dö

nemde, insan Tanrı rolüne soyununca, onun kendi

si Tanrı iken (Kendilik=Mutlak Zat), theophany’si de
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“beden”i olmuştur. Bu bağlamda onun Tanrı’lığmm 

görünen yüzü “beden”i olduğuna göre, beden bu or- 

tak'koşmanm “put”udur (Beden=Put). Daha sonra

ları hâkim olan indirgemeci'postmodern anlayışın fark

lı bir okuma biçimiyle, durum daha da primitifleşmiş 

ve “beden”, “kendilik’ e ve dö'layısıyla “Mutlak Zat”a 

eşitlenmiştir (Beden=Kendilik=Mutlak Zat). Beden, 

kendilik ve Mutlak Zat yerine konulunca da, onun 

theophany'si “beden'in sanal görüntüsü (imaginative vi

sion of the body)  ̂olmuştur (îmaj=Put).

Rönesans ve Refoım Sonrası Dönemde: Kendilik = 

Mutlak Zat (Tanrı) _  Beden = Theophany (Put)

Postmodern Dönemde: Kendilik = Beden = Mut

lak Zat (Tanrı) _  Beden’in Sanal Görüntüsü/İmaj = 

Theophany (Put)

Biz bu yazıda, yukarıda ortaya koyduğumuz pers

pektifle öncelikle kadın bedeni olmak üzere medya

da “beden”lerin temsilini incelemeye çalışacağız. Bu

nu yaparken ilk olarak kadın bedeninin medyadaki 

temsilini ve tüketime dönük biçimde nasıl metalaştı- 

rıldığını, “feminist medya teorileri” ekseninde ele 

alacağız. Daha sonra, erkek ve çocuk bedenlerinin 

temsilini feminist medya teorilerinin tıkandığı bir 

nokta olarak inceleyeceğiz. Sonuç bölümünde de, ak

tardığımız bilgiler doğrultusunda kişisel değerlendir

melerimizi sunarak, çalışmamızı sona erdireceğiz. 

Ancak burada, makalenin sınırları dışındaki farklı 

tartışmalar, gündeme getirilmeyecektir.

I I  - Medyada Kadın Bedeninin Temsiline 

Karşı Bir Hareket Olarak Feminizm ve 

“Feminist Medya Teorileri”^

Modernlik sonrası dönemde Batı toplumlarında orta

ya çıkan toplumsal cinsiyet (gender) tartışmaları ve ka

dın hareketleri gibi fenomenler. Batılı entelektüeller 

tarafından kaotik birer problem olarak değerlendiril

miş ve feminizm akımının yoğunluk kazanmasıyla 

birlikte de pek çok araştırmacı tarafından incelen

miştir. Terim olarak ilk kez ABD’de ikinci kadın ha

reketinden önce ortaya çıkan “feminizm”, 1880’de 

Fransa’da, 1890’da İngiltere’de kullanılmaya başla

nırken, 1920’lerde ise yoğunlukla işlenen bir konu 

hâline gelmiştir. 1960’larda feminizm, ikinci kadın 

hareketiyle birlikte popülerleşmeye başlamıştır. 

1970’li yıllarda ise, kadın için bir güvenlik çabası ol

masına rağmen, günümüzde bu durum oldukça değiş

miş ve feminizm, bugün artık kadınların “kimlik kri- 

zi”ne çözüm arama şekline dönüşmüştür (Sözen, 

1999).

HollândalI kadın araştırmacısı Liesbet van Zo-

DİN DİŞİ KUTSALLIKLAR VE NEO-PAOANİZM

onen, Medyaya Feminist Yaklaşımlar (Feminist Pers

pectives on the Media) adlı makalesinde, feminist 

teori ve politikalarının günümüzdeki hızlı çoğalışı ve 

parçalanışı karşısında, medyaya feminist yaklaşımları 

tartışmanın, çok riskli bir iş olduğunu söyler. Çünkü 

bu aşamada feminist medya teorisini, postmodemizm, 

pluralizm (çoğulculuk), neo-marksizm vb. diğer pers

pektiflerden ayırt etmenin zorluğuyla karşılaşılmak

tadır. Teorik ve ampirik büyümeyle karmaşıklaşan 

feminist medya çalışmalarını tartışmak, bu anlamda 

onun eleştirel feminist medya politikalarıyla olan il

gisini tehlikeye atmak demektir. Ayrıca bununla da 

kalmayıp, aynı zamanda onun detaylı kültürel kriti

ğinin potansiyelini de azaltmak demektir. Bütün 

bunlara rağmen bu konuyu tartışmaya girişmek ise, 

bir paradokstur (Van Zoonen, 1991). Bu açmazı çöz

mek için, ilk olarak birçok farklılıklarına rağmen ile

tişimin bir sosyal denetim modelini paylaşan liberal, 

radikal ve sosyalist feminist söylemleri incelemeli; ve 

hemen ardından da toplumsal cinsiyetin (gender) tari

hî değişmezliği ve evrensel anlamıyla ikilik kategori

si (dichotomous category) şeklinde kavramsallaştırıl

ması konusunu ele almalıyız.

a) Liberal, Radikal ve Sosyalist Feminizmler

Feminizmin çeşitlerini incelemeye, onun ilk şekli 

olan liberal feminizmden başlamalıyız. Liberal femi

nistler, erkek egemen toplumdaki çalışma hayatında 

erkeklerle eşitlik için çaba gösterirler ve bu şekilde 

kadınların toplumda daha eşit konumlar elde etme

lerini hedeflemektedirler. Bu çabaları “işe girişte ve 

her türlü kurumsal yetkide eşitlik, aynı işe aynı ücret 

ve ailedeki alışılmış yapının, kadınların kariyerlerine 

engel olmayacak şekilde değiştirilmesi” konularında 

yoğunlaşmaktadır (Enriques, 2000).

Bu çaba sonucunda, zamanla kitle medyası da 

cinsiyetçi olmayan bir dil kullanarak geleneksel ol

mayan kadın ve erkek tasvirleriyle bu değişimi yansı

tacak ve onların bu hedeflerine katkıda bulunacaktır 

(Van Zoonen, 1991). Böylelikle medyanın cinsiyetçi 

dili de değiştirilmiş olacaktır. Liberal feministlerin 

stratejik hedefleri arasında ayrıca şunları da sayabili

riz: Gazetecilik okullarında cinsiyetçi olmayan bir 

meslek eğitimi vermek (Van Zoonen, 1989), yayın

cılar ve gazetecileri kalıpyargılar (stereotypes) ve bun

ların etkileri hakkında bilinçlendirmek, medya kuru

luşları özellikle reklâm verenler üzerinde tüketici 

baskısı oluşturmak, medya kuruluşlarını doğru yayın 

politikaları takip etmeye zorlamak (Thoveron, 

1986).
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Ancak liberal feministlerin bu hedeflerine gerçek 

anlamda ulaştıklarını söylemek güçtür. Bugün med-

feministlerin söylemiyle ifade edecek olursak: “Kişisel 

olan, siyasaldır” (Enriques, 2000).

■yâda, öztî'l'l'tkic k âllıll del ■gri c ın ld tr c rk e tlc r lc  ozt-lıtcş cırnıiıziiTiTi irttxrvH tnc

olarak başarılı iş kadınları vb. hep kendine güvenen, 

bağımsız ve akıllı kadınların sürekli yüceltilerek boy 

gösterdiği doğmdur. Fakat bunun bir göz boyama ol-

nusu, medyanın erkek sahiplerin ve yapımcıların 

elinde olması ve onların da ataerkil (patriarchal) top

lumun yararları için çalışmalarıdır. Ana odak i.se,

duğu ortadadır. Dikkat edildiğinde, bu liodınlann hep 

medyanın kriterlerine göre güzel, zayıf ve zengin oldukla

rı göze çarpmaktadır. Medya tarafından kitlelere sunu

lan kadın profili, toplumdaki kadınların profilini 

yansıtmamakta, böylece “medya kadını” ve “gerçek 

liadın” olmak üzere iki ayrı kadın profili ortaya çık

maktadır (Duran, 1999).

Buna bağlı olarak bir diğer önemli konu da med

yada çalışan kadın iş gücüdür. MRTW’nin araştırma

sına göre Amerika’da geçtiğimiz yıllarda medyada ça

lışan kadın sayısı hızla artmıştır; fakat bu, kadınların 

medyada etkili bir güç oluşturabildikleri anlamına 

gelmemektedir (Van Zoonen, 1991A/<£arıbn bilgi için 

bkz. Kaynaklar bölümü). “Kadınların medyada yöne

tici konuma gelmeleri çok zor ve nadir rastlanan bir 

dummdur. Erkek değerlerini benimseyen kadınların 

hiç olmazsa görünümde icadın yönetici olarak bazı med

ya organlarının başında olduğu” (Duran, 1999: 84 

Kalın-koyu ile eğri yazışlar tarafımızdandır) ise vakıadır.

Enriques'nun da belirttiği gibi, bazı yazarlar liberal 

feminizmi ‘burjuva feminizmi’ olarak adlandırmakta

dırlar; ancak bu adlandırma, feminist hareketin ama

cının kapitalist sistem içinde eşit haklar ve özgürlük

ler elde etmek olduğu 70’li yıllar için geçerli görüle

bilir.

Liberal feminizmin eşitlik anlayışına yöneltilen 

en büyük eleştiri ise, bu anlayışta erkek ve kadın eşit

liğinin, kadınların erkekler gibi olmasıyla özdeşleştiril- 

mesidir (Enriques, 2000).
* * *

Radi/cal/mmi?:me/gelirace;/“i:âdikal feminist söy

lemde ‘ataerkil toplum düzeni’_, tümVerkeklerin hâki

miyeti ele geçirerek tüm kadınlan ezdikleri ve kadın

ların toplumdaki konumlarını tanımladıkları sosyal 

sistemdir” (Van Zoonen, 1991: 36Eğri yazışlar tarafı- 

mızdandır). Radikal feministler, kadınlar üstündeki 

erkek istismarını göstermeleri ve eskiden mahrem ol

duğu düşünülen cinsel şiddet, kadın dövmek, ensest 

ilişki kurmak, pornografi ve son zamanlarda yaygın

laşan seks turizmi ve kadın ticareti gibi konuları siya

sallaştırmalarıyla öne çıkmaktadırlar. Radikal femi

nizmin cinsiyet problemi için sunduğu çözüm ise, er

keklerden ayrı ve özerk kadın toplumları kurmaktır. 

Buna göre lezbiyenlik, politik bir tercihtir ve bu du

rum kişisel olanın siyasallaştınimasıdır. Ya da radikal

pornografi karşıtlığıdır (Enriques, 2000). Pornografi 

ile erkeklerin kadınlar üzerindeki baskısı arasında 

birbirini besleyen bir ilişki vardır: “Pornografi vardır, 

çünkü erkekler liodmları aşağılamaktadırlar ve erkekler 

liüdınlan aşağılarlar, çünkü pornografi vardır” (Dwor- 

kin, 1980: 289).

Radikal feminizmin medya stratejilerine göre bü

tün bunları aşmanın yolu ise, kadınların iletişimde 

kendi öz anlamlarını oluşturmalarından geçer. An

cak böylesi rijit bir yaklaşım, kendini bir gettoya 

hapsetmekle eş değerdir. Çünkü bu dummda radikal 

feminizmin temsilcilerinin kendilerini topluma ifade 

etmelerinin önü kesilmiş olacaktır.

Radikal feminizmin bir başka açmazı da, bütün 

kadınların iyi olduğunu ve aralarında çekişme ve hi

yerarşi olmaksızın birlikte çalışabileceklerini var say

ması ve bunu aldatıcı bir görünüşle kanıtlamaya gi

rişmesidir. Radikal feministler arasındaki iç uyuşmaz

lıklar, güç, fikir ve ilgi ayrılıkları, erkekler ve kadın

lar arasında var olan uyuşmazlıklardan çok da farklı 

sayılmaz. Bir diğer problem ise, radikal feministlerin 

geniş bir destekçi kitleyi çekecek medya metinleri 

üretememeleridir (Enriques, 2000).

İşte böylesi açmazlar dolayısıyla, radikal feminist 

medya analizleri kendi saf hâliyle fazla bir alana yayı- 

lamamıştır, ancak diğer teorilerin içinde izlerine rast

lamak mümkündür.
* *

Sosyalist feminizm ise, kadınların konumunu tespit 

etmek için liberal ve radikal feminizm gibi toplumsal 

cinsiyete (gender) odaklanmaz; bunun yerine kadınla

rın sınıfsal ve ekonomik durumlarını kapsayıcı bi

çimde analiz etmeye yönelir (Van Zoonen, 1991: 

38Eğri yazışlar tarafımızdandır). Sosyalist feminizmin, 

ilgilendiği iki önemli konu vardır:

a) Kadınların doğumla yeni iş gücü üretmeleri 

ki bu sadece doğurmayı değil, normalde eşlerin pay

laşması gereken bir sorumluluk olan çocuğun büyü

tülmesi ve ahlâkî ve eğitsel açıdan yetiştirilmesini de 

kapsamaktadır.

b) Evde yaptıkları işlerin ekonomik değeri.

Sosyalist feminizm, kadınların emeklerinin karşı

lığını alması gerektiğinin vurgulanması noktasında 

liberal feminizmle hemfikirdir (Van Zoonen, 1991: 

38).
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Sosyalist feminizm son zamanlarda, ırksal ve et

nik olarak dışlanmış kadınların (siyah kadınlar ve 

kuzeydeki üçüncü dünya ülkelerinin kadınları) ve 

aynı zamanda lezbiyenlerin, yaşlı kadınların ve diğer

lerinin tecrübelerini yansıtmak amacıyla; ırk, etnisi- 

te, cinsel tercih, yaş ve fiziksel işyapabilirlik (veya 

engellilik) gibi konulardaki diğer sosyal ayrımcılıkla

ra karşı yapılabilecek mücadeleleri de bünyesine al

maya çalışmıştır (Enriques, 2000).

Sosyalist feminizm de tıpkı radikal feminizm gibi 

medyaya, kapitalist ve ataerkil toplumu doğal (olması ge

reken) bir düzenmiş gibi gösteren bir ideolojik araçlar top

luluğu gözüyle bakar. Bununla birlikte sosyalist femi

nizm, kadınsılıkla ilgili

DİN DİŞİ KUTSALLIKLAR VE NEO-PAGANİZM

ideolojilerin medyada 

kurgulandığını ve onun 

çıkarlarına hizmet etti

ğini öne sürerek radikal 

feminizmden ayrılır 

(Van Zoonen, 1991:

39Kalın-koyu ile eğri ya

zışlar tarafımızdandır).

Sosyalist feministlerin

eleştirileri, yapısalcılık ve göstergebilimin sunduğu 

analitik araçları kullanarak, medya metinlerinin ide

olojik analizlerinden oluşmaktadır. Sosyalist femi

nistler, erkeklerden ayrı kendi feminist medyalarını 

üretirken medyanın ana akımını da şekillendirmeyi 

hedefleyerek, liberal ve radikal feminizmin hedefleri

ni birleştirirler. Bu açıdan sosyalist feminizmin sun

duğu çözümler, liberal ve radikal medya stratejilerin

den çok da farklı değildir.

b) Toplumsal Cinsiyet ve İletişim Kavramları

Liberal, radikal ve sosyalist feminist söylemleri bu şe

kilde ele aldıktan sonra, toplumsal cinsiyetin (gender) 

ikilik kategorisi (dichotomous category) şeklinde kav

ramsallaştırılması konusuna eğilmekte yarar var.

Bu alandaki tartışmalar, kadınlık ve erkekliğin 

farklı yapılar olup olmadığı üzerinde yoğunlaşmakta

dır. Genel var sayıma göre kadınlık olgusu, duygusal

lık, ihtiyatlılık, dayanışmacılık, ortak duygu, itaat vb. 

özelliklerden oluşmaktadır. Erkekliğin ise, bunun zıt

tı olarak akılcılık, beceriklilik, relcabet, bireysellik, acı

masızlık vb. özelliklerden oluştuğu var sayılmaktadır. 

Lezbiyen ve homoseksüel kültür, transeksüellik olgu

su ve kadın ya da erkek ilkeleriyle uyum göstermeyen 

daha başka davranış ve karakteristikler, bu evrensel 

biyolojik ve toplumsal cinsiyet sisteminde göz önünde 

bulundurulmuş ve istisna olarak tanımlanmıştır.

İmajın öneminin koaınması, çok sayıda kadını 
toplumsal zamanlannı kendi görüntülerini yeni
den imal etme ile geçirmek zorunda bırakmakta
dır. Üstelik bu yeni yüzü kazanan kadın, eş za
manlı olarak kendi asıl yüzünü kaybetmektedir.

Bu tartışmaların düğümlendiği nokta ise, “aynı- 

lıkfarklılık” ikilemidir. Liberal feminizme göre, ka

dınlar esasen erkeklerle aynıdır ama eşit değillerdir, (ya

ni problem buradan kaynaklanmaktadırCA). Radikal 

feminizme göreyse, kadınlar esasen erkeklerden farklı

dır ve (dolayısıylaCA) eşit de değillerdir (Van Zoonen, 

1991: 40 Eğri yazışlar tarafımızdandır). Van Zoonen, bu 

iki yaklaşımın kendi içindeki açmazlarını şöyle sıra

lar: Liberal feminizmin eşitlik anlayışında, kadınlar 

erkeklerle eşit olmasına eşittir ama bu eşitlik erkek

lerin tanımladığı bir eşitliktir, yani “eşit ama erkekler

le aynı" (Van Zoonen, 1991: 40). Buna göre kadının 

kendine özgü bütün özellikleri yitip gitmekte ve böy-

lece geriye dejenere 

bir “kadınlık” olgusu 

kalmaktadır. Radikal 

feminist söylemde ise, 

kadın erkekten farklı 

olmasına farklıdır, 

ama bu farklılığın ka

çınılmaz bir sonucu 

olarak eşitlik haklarını 

da yitirmiştir, yani 

“farklı ama eşit değiP’dir (Van Zoonen, 1991: 41 Ka- 

lın-koyu ile eğri yazışlar tarafımızdandır).

Bizce yukarıdaki tartışmalar ve bu bağlamda Van 

Zoonen’ın farklılığı eşitlikle bir arada götürme çabası, 

yapay ve gereksizdir. İki şey aynı zamanda hem birbi

rinden tamamen farklı, hem de her bakımdan birbi

rinin tıpkısı olamayacağı için, eşitlik diye bir şeyin 

hiçbir yerde söz konusu olamayacağı kolayca gösteri

lebilir (Guenon, 1991: 90). Nitekim “eşit”likçi anla

yışın tekbiçimci yaklaşımlarının, liberal feminizmde 

olduğu gibi türlerden birinin diğerine eşitlenmesi sonu

cunu doğurması da kaçınılmazdır. Aslında bütün 

problem, modern bireyin bencil (egocentric) kişilik 

yapısından kaynaklanmaktadır. Kadının, erkekle ay

nı ya da eşit olması (x=y) gerekmemektedir; buna 

karşılık onları bir bütünün parçaları (x+y=bütün) 

olarak görmek daha makul bir yaklaşımdır. Üstelik 

eşitlikçi bir tasavvur, neresinden bakılsa sakattır. 

Ontolojik olarak her varlığın kendine özgü bir doğa

sı vardır. Bu açıdan hiçbir varlık, bir diğeriyle aynı 

değildir. Aynı olmayan şeyler, dolayısıyla eşit de ola

maz. Fakat modern birey bu eşit olmama (x y) duru

munu, hep bir tarafın diğerinden üstün olmasıyla (y>x) 

özdeş görmüştür. Asıl bakış sakatlığı da burada yat

maktadır. İki şeyin eşit olmaması (x_y), bir tarafın üs

tünlüğü yerine, o iki varlığın kıyaslanamaz olmasını da 

pek âlâ çağrıştırır. Modem birey ise, hep ilkini (bir 

tarafın üstünlüğü fikrini _  y>x) zihninde kurgulamış- 

tır.
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Liberal, radikal ve râösyalisfvteminist söylemler,

“gerçekliği yansıtma Cezi”nin problemi, medyanın pro

düksiyonlarının “gerçek” ya da “gerçek değil” gibi

iletişimde araçsal bir perspejctiti paylaşırlar. tJuna gö

re medya, kadınlar ve kadınlıkla ilgili kalıpyargıcı, 

erkek egemen ve hegemonik değerleri aktaran ana

dolaysız anlamlara sahip olduğunu var saymasıdır 

{Van Zoonen, 1991: 42-43). Bir şeyin “gerçekçi” 

özelliklere sahip olup olmadığını anlayabilmek için

araç olarak algılanmaktadır (Van Zoonen, 1991:----bazı ölçütlere ihtiyacımız vardır. Bunları kısaca şöyle

41).

Feministlerin bütün çabaları, bu ataerkil hege

monik “kötü” medyanın yerine “iyi” feminist medya

sını kurabilmektir. 90’larda bir ütopyadan çok, 20 

yıllık birikimiyle organize olmuş bir feminizmin var

lığından söz edilebilir. Artık kadın dergileri ve ro

manları başarıyla pazara girmiştir. Bu dergiler ve ro

manlar, genç kızlardan _______________________

kadınlara, yaşlı kadın

lardan kariyer sahibi 

kadınlara, çalışan ka

dınlardan geleneksel 

ev kadınlarına kadar 

geniş bir okur kitlesi el

de etmiştir. Fakat söz

konusu romanlar, -------------------

80’lerin Dallas'ı gibi ar

dı arkası kesilmeyen, uzum, melodramatik, saçma ve 

açıkça cinsiyetçi, ataerkil ve kapitalist içeriklidir 

(Van Zoonen, 1991). Dergilerse, “erkek”si bir dile 

sahiptir. Söz gelimi, Kanada’daki Mediawatch Deme

ği tarafından 1995 yılında yetmiş değişik ülkede ya

pılan bir araştırmada kadın dergilerinin içeriği, okur

ları, dili ve söylemi incelenmiştir. Sonuç olarak ka

dın dergilerinde, yönetici, yazar, muhabir çoğunluk

la kadın olmasına rağmen, yine de ‘İcadın m erkek 

gözüyle izlendiği ve aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu

na rağmen pek çok sayıda kadın hâlâ bu dergileri sa

tın alıp okumaktadır, çünkü bu yayınlar hiç olmazsa 

kadınlardan söz etmektedir (Duran, 1999: 85).

Besbelli ki, feminist iletişim yayın modeli bu ge

lişmelerle hesaplaşamamıştır. Bunun dışında femi

nist iletişim yayın modelinin diğer bazı problemleri 

de vardır ki, bunlardan ilki “gerçekçilik” (realism) 

anlayışıdır.

Bu anlayışa göre, kadınların deneyimleri ve ha

yatları medya tarafından yeterince iyi yansıtılma- 

maktadır. Medyada erkek egemen bir bakışla yansıtı

lan kadın profili, “gerçek”miş gibi sunulmaktadır. 

Oysa bu, çarpıtılmış bir gerçekliktir.

Peki ama objektif gerçekliği kim tanımlayabilir 

ki? Feministler mi? Onlar kendi içlerinde bölünmüş 

bir yapıdalar. Yoksa kadınlar mı? Onlar da tek bir ka

tegoride değerlendirilemeyecek kadar çeşitliler. Bu

Tüysüz/pürüzsüz ve ölçülü bedenler, kendile
rine atfedilen kutsallık bakımından mitolo
jik Yunan tanrı(ça)larını ya da Mısır sfenks
lerini hatırlatır. Bu vücutlar, beşer vücudu 
gibi değil, mermer heykeller/putlar gibidir.

sıralayabiliriz:

Arka plân ne kadar doğru bir şekilde resmedil

miştir?

İnsanların davranışları ne kadar inanılır görün

mektedir?

Eğer konulu ürünlerden bahsediyorsak, öykü ne 

kadar olası gömnmektedir?

_________________________ Belirli noktalar,

materyaller tarafından 

ne kadar doğru bir şe

kilde belirtilmiş gö

rünmektedir?

Bütün bu sorular

dan da anlaşıldığı gibi, 

“gerçekçilik” göreceli

-------------------- dir ve bizim deneyim

lerimizle bağıntılıdır 

(Burton, 1995: 120-121). Dolayısıyla medya metinle

ri herkesin farklı anlamlar çıl<artabileceği, kompleks ve 

çeşitli anlatım biçimlerini yapısında barındırır. Medya 

üreticisi, kendi kültürüne göre bir metni farklı birta

kım sembollerle kodlar, ancak dinleyici/okuyucu/iz

leyici, üreticinin kültürel kabullerini paylaşıp paylaş

mamasına bağlı olarak, medya metnini aynı anlam

ları üretecek şekilde çözümlemeyebilir de. Anlamlar 

metne esas teşkil etmez ve konuşmacının/yazarın 

otoritesi, metin duyulduğunda/okunduğunda, dinle

yici/okuyucu/izleyici tarafından çözümlendiğinde 

baltalanabilir (Enriques, 2000).

Feminist iletişim yayın modelinin ikinci büyük 

problematiği ise, “pasif izleyici” anlayışıdır. Bu anla

yışa göre izleyici kitlesinin, medyanın sunduğu me

tinleri yorumlamada fazla bir tercih hakkı yoktur. 

Yani izleyiciler, ya gördükleri ve okudukları şeylerin 

gerçek olduğunu kabul etmek ya da bunların toplu

mun genel değer yargıları olduğu yanılgısına düşmek 

dummundadırlar. Üçüncü bir yol ise, kitle medyası

nın kendi üzerlerinde oynadığı oyunu görerek bu ata

erkil, cinsiyetçi, kapitalist sunumu reddetmektir.

Feministler, kendilerini izleyici kitlesi içindeki 

“aydınlanmış ve medyadaki oyunların farkında” ol

duğunu kabul ettikleri bu üçüncü gruba dahil eder

ler. Bunun sonucunda da “biz” (feministler) ile “on

lar” (pasif izler kitle) arasında derin bir uçurum olu
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şur (Van Zoonen, 1991: 43).

I I I  - Medyada Beden Merkezli Din-dışı 

(Secular) Kutsallıkların Üretimi ya da 

Bedenlerin İkonlaştırılması

Liberal, radikal ve sosyalist feminist söylemlerde, 

“medya, kadınlar ve kadmiıkla ilgili kalıpyargıcı, 

ataerkil ve hegemonik değerleri aktaran ana araç 

olarak algılanmaktadır” (Van Zoonen, 1991: 41). 

Peki feministlerin öne sürdüğü “Jcalıpyargıcı, ataerkil 

ve hegemonik" nitelemelerinin, medyanın yapısını 

doğru ve kuşatıcı bir biçimde tanımlayabildiği söyle

nebilir mi? Biz yazımı- ________________________

zın bu üçüncü bölü

münde, ilk olarak med

yada kadın temsilinin 

ne şekilde gerçekleşti

rildiği ve bu temsilin 

sebepleri üzerinde du

racağız. ikinci olarak

da daha makro düzeyde -------------------

medyadaki beden siya

setini ana Katlarıyla ele alacağız.

Feministlerin iddia ettiği üzere, medyanın hege

monik bir yapıya sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. 

Gerçekten de medya, birtakım güçlerin kitleler üzerinde 

hegemonya kurmalarını kolaylaştıran ve "meşrulaştıran” 

(!) işlevsel bir araçlar topluluğudur. Söz konusu güç 

odakları bu sayede, kendilerini özneleştirdikleri öl

çüde karşılarındakileri (izler kitleyi) de nesneleştir- 

mektedirler. Ayrıca daha önce belirtildiği üzere, 

kendi kişisel kanaatlerini toplumun genel değer yar

gılarıymış gibi sunarak, kitleleri manipüle edebil

mektedirler. Halbuki “medyanın ‘gerçek’ olarak sun

duğu şeyler, basitçe verili bir olgular dizisi değildir. 

Gerçek, gerçekliğin belirli bir tarzda kurulmasıdır. 

Medya, ‘gerçekliği’ yalnızca yeniden üretmekle l<almaz, 

aynı zamanda onu tanımlar. Gerçeklik tanımları, (ge

niş anlamda) tümüyle dilsel pratikler yoluyla destek

lenip üretilir ve bu dilsel pratikler aracılığıyla ‘ger- 

Çek’in seçilmiş tanımları temsil edilir. Ama temsil et

me (representation), yansıtmadan çokfarkh bir nosyon

dur. Temsil etme, aktif bir seçme ve sunma, yapılandır

ma ve biçimlendirme işini ima eder: Yalnızca zaten var 

olan anlamı aktarma değil, ama daha aktif bir, 'şeylere 

anlam verme’ işini ima eder. Söz konusu olan, bir an

lam pratiğidir, anlam üretimidir: Daha sonraları ‘an

lamlandırma pratiği’ (signifying practice) olarak ta

nımlanan iştir. Medya, anlamlandırma failidir (agent)”

Reklâmlarda kadın, kendi varlığıyla değil, 
reklâmın ona yüklediği kimlikle muhatapla
rına sunulmaktadır ve bu sebeple de “çeşit 
çeşit kılıflara sokulup üzerinde sayısız anlam- 
1ar üretilen kimliksiz bir varlık hâlindedir.

(Hail, 1999: 88 Kalın-koyu ile eğri yazışlar tarafımız- 

dandır).

İddianın bir diğer parçası olan “ataerkillik ve ka- 

lıpyargıcılık” nitelemesinin temellerinde yatan se

beplerin anlaşılabilmesi bakımından, bazı ampirik 

örneklere yönelmenin yararlı olacağı kanısındayız. 

Kitle medyasının hangi alanına bakarsak bakalım, 

kadınsı öğelerin çeşitli amaçlar doğrultusunda sıklık

la kullanıldığına tanık olmaktayız. Kadın, özellikle 

reklâmların vazgeçilmez bir unsuru konumundadır. 

Ancak reklâmlarda kadın, kendi varlığıyla değil, 

reklâmın ona yüklediği kimlikle muhataplarına su

nulmaktadır ve bu sebeple de “çeşit çeşit kılıflara so

________________________  kulup üzerinde sayısız

anlamlar üretilen kim

liksiz bir varlık hâlin- 

dedir. Margarin rek

lâmlarında özenli an

ne, deterjan reklâmla

rında titiz ev kadını, 

banka reklâmlarında

-------------------- güler yüzlü memure,

modem ev araç-gereç 

reklâmlarında çağdaş i§ bilir kadın, motor yağı rek

lâmlarında akıcı bir malzeme, araba reklâmlarında 

aracın erkeksi çekiciliğinin büyüsüne kapılmış dişi, 

kısacası her durumda kullanıma hazır, kendisine her 

türlü anlamın atfedilebileceği esnek bir malzeme, bir 

macundur kadın” (Saktanber, 1993: 232).

Bütün bu değişik rolleriyle beraber, kadının rek

lâmlardaki genel sunumu cinsellik üzerinde yoğun

laşmaktadır. Cortese, medya tarafından cinselliği öne 

çıkarılarak üretilmiş bu yapay kadını şöyle tanımlar:

“Hangi ürün veya hizmet için verilmiş bir reklâm 

olursa olsun, reklâmlardaki alışılagelen kadın proto

tipi, gençlik (çiz^ ve kırışıklardan annmışlık), güzel gö

rünüm, baştan çıliancılık ve kusursuzluğu (yarasızhğı ve 

lekesizliği, hatta pürüzsüzlüğü) göz önüne getirir. Bu 

kusursuz tahrik edici, insan değildir; insandan çok ruh

suz bir bedeni, âdeta boş bir mermi kovanını simgeleyen 

ve tek niteliği İcabul gören cazibesi olan bir dişilik figürü

dür. O, ince, tipik olarak uzun boylu ve uzun bacak

lıdır” (Cortese, 1999: 54 Kalın-koyu ile eğri yazışlar ta- 

rafımızdandır).

Görüldüğü üzere reklâmlarda kadın, fizikötesi ve 

içsel diğer bütün özellikleri göz ardı edilerek ortaya 

konmuş plâstik bir öğe/imajlaşmış bir put (idol) duru

mundadır. Böylece “mesajlarını kadın cinselliğine 

ilişkin kodlar çerçevesinde kuran reklâmcılık sektö

rü, kadını pasif, kolayca el konulabilir, parçalarına
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ayrılıp çeşitli amaçlar için kullanılabilir, seyirlik ve 

cinsel bir haz objesi hâline getirmiştir” (Yazan, 1997: 

-2^0). Medya bth4ştHbtfeylefifi isteklcııne lestr=ede^ 

rek, onları biçimlendirerek ve belirleyerek yapar.

Medyanın bu metalaştırma işini gerçekleştirme

sinde etkin rol oynayan ve medya ile sıkı bir ilişki

çekliklerini yok saymakta ve Pfçnsfeş̂ -ğorŷ  ̂

dönüşen Sinderellâ, kozmetik sanâpîniîrs^ 

-sevimli gorönıtroitnadan tek ' '

lıntı olarak yaşayamaz hâle gelmektedir!

Haug’un deyişiyle; bu ilâhı görüntü (!), ikinci sı

nıf hir varnlıışıı lisr sınıfa nrlafmak için ısılnlı hir ri^

İçinde olan bir diğer sektör de hiç şüphesiz kozmetik 

sektörüdür. Kozmetik sanayiini, kadınlar başta ol

mak üzere bütün insanların nasıl görünmeleri ve ol

maları gerektiğini belirleyen bir ikonlaştırma en

düstrisi olarak değerlendirmek de mümkündür. Bu 

belirlemenin yaygınlaştırılması ve toplumlara be

nimsetilmesi ise, elbette reklâmcılık sektörü aracılı

ğıyla ve medya kana- ________________________

lıyla gerçekleştirilmek- 

tedir.

İnsanlara nasıl gö

rünmeleri ve olmaları 

gerektiğinin benimse- 

tilmesinde en etkin ro

lü ise, reklâmlarda su

nulan vaadler oyna- -------------------

maktadır. Kozmetik

reklâmlarında sunulan prototip bedenlerle, muhte

mel müşterilere “onlar gibi cinsel birer kahraman 

olabilmeleri” vadedilmektedir ve “eğer yetişkin, me- 

taın cinsel bir kahraman yapma vaadi ile kandırıla

rak satın almayı gerçekleştiriyorsa, onu öyle görün

mek için değil, öyle olmak için alır. Metaın aldatıcı 

görüntüsü, öyle olacağını vadeder. Ancak aldığı mal, 

ona yalnızca istediği şeyin aldatıcı görüntüsüne sahip 

olmasını sağlar” (Haug, 1997: 94-95). Tabi burada 

zaman zaman birtakım mitlere gönderme yapmaktan 

da kaçınılmamaktadır. Söz gelimi; Almanya’daki 

Frankfurter Rundschau adlı moda dergisinin 1971-72 

kışıyla ilgili yayımladığı raporda yer alan şu cümleler, 

buna iyi bir örnek teşkil etmektedir: “Kozmetik sana

yii, kadınlara mümkün olan en fazla malı satmakta 

kararlı. Yalnızca Hubbart Ayer, tek bir makyaj için 

13 farklı malzeme öneriyor ve her Sinderellâ’yı peri 

masalındaki Prenses’e dönüştürmeyi vadediyor kul

lanım değeri, vaadi” (Haug, 1997: 84 Aktarılan bilgi 

dipnotsuz)- Görüldüğü gibi kozmetik hizmetleri sana

yii, kadınlara kullanım değeri vaadindeki görüntüye 

sahip olmalarını teklif ederken, müşteriler de birey

sel olarak kendi tarzlarındaki metaları satın alarak, 

aslında kendilerini pazarlayabilme kabiliyetlerini satın 

almış olmaktadırlar. Yukarıda da değindiğimiz gibi, 

bu türden bir anlayış “kadın”ın (ya da muhtemel 

herhangi müşterinin) fizikötesi ve içsel bütün ger-

Postmodem dönemde, artık kadına ve kadın 
bedenine yönelik “ataerkil” , bakış açısının 
yerini, hem kadın hem de erkek bedenini sö
müren çok daha kuşatıcı ve makro bir “hege- 
monik bakış/dikizleme” (gaze) almıştır.

lâ olacaktır olmasına fakat bu görüntüyü korumak 

yalnızca pahalı olmakla kalmamakta, aynı zamanda 

insanı meşgul etmektedir. İmajın öneminin korunma

sı, çok sayıda kadını toplumsal zamanlarını kendi görün

tülerini yeniden imal etme ile geçirmek zorunda bırak

maktadır. Üstelik bu yeni yüzü liazanan icadın, eş za

manlı olarak kendi asıl yüzünü liaybetmektedir. Vücut 

________________________  da aynı akıbeti paylaş

maktadır; dış görünü

şün ticarî meta hâline 

gelmesi, duygusal bir 

varlık olan insanın fi

zikötesi taraflarını da 

olumsuz yönde etkile

mektedir (Haug,

1997).

Baudrillard, [Baştan Çılcarma’da, 1990] sadece ka

dınların baştan çıkarıcı/ayartıcı (seducer) olduklarını 

ileri sürer; fakat reklâmlardaki ampirik delil, duru

mun böyle olmadığını ortaya koymaktadır. Erkekler 

de baştan çıkarıcıdırlar (seducer) kusursuz tahrik edi

cinin erkek versiyonu. Reklâmlardaki ideal erkek, 

genç, yakışıklı, temiz traşlı, mükemmel ve sekst cazibe 

sahibidir (Cortese, 1999: 58 Kalın-koyu ile eğri yazışlar 

tarafımızdandır). Aslında pazar ekonomisi sadece ka

dını değil, erkeği de aynı şekilde kullanma stratejile

ri geliştirmektedir. Son yıllarda biliboardlardaki rek

lâm afişlerinde ve aktüel dergi kapaklarmda çıplak 

erkek objelerine de sıkça yer verilmektedir. Moda 

dergilerindeki kusursuz ve tahrik edici erkek vücut

ları, aynı “iktidar”ın bakışını sergilemektedir. Post

modern dönemde, artık kadına ve liadın bedenine yöne

lik “ataerkil” bakış açısının yerini, hem icadın hem de er

kek bedenini sömüren çok daha kuşatıcı ve makro bir 

“hegemonik bakış/dikizleme" (gaze) almıştır. Bu hege- 

monik bakışm psikolojik çözümlemesini ise, film te- 

orisyeni Laura Mu/ve^’in cümlelerinde bulmaktayız. 

Mulvey, dikizlemenin/teşhirci bakışm sadizmle ilişkili 

olduğunu söyler ve bu ilginç argümanını şöyle açık

lar: “Haz, suçun örtük bir şekilde itiraf edilmesinde 

gizlidir. Suçunu örtük bir şekilde, yani haz alarak 

(itiraf eden-CA), teşhirci bir bakış geliştirerek ba

kan, dikizleyen kişi, baktığı, dikizlediği kişiyi kontrol
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altına alır ve kendisine tâbi/bağımlı kılar. Bunu, suç

lu olarak konumlandırdığı ve dikizlediği kişiyi ya ce

zalandırarak ya da ırıerhamet kanatlarını gerip bağış

layarak yapar” (Mul’yey’dei)'aktaran Kaplan, 2001: 

50).

Kozmetik sanayii, âiz eVvdl kadınlar için sözünü 

ettiğimiz stratejilerin benzerlerini erkekler için de 

geliştirmektedir. 60’lardan önce, kozmetik sadece 

kadınları ilgilendiren bir konuyken, 70’lerde kozme

tik sanayii yoğun reklâm bombardıhıanlarıyla erkek

lerin yüzünü bu alana çevirmey, '̂'''ç^ışmıştır. Söz ge- 

limi, 60’ların sonunda erkek parfümleri için yapılan 

reklâm harcamaları, '

kadın parfümlerine gö

re kat kat daha fazlaydı 

(Haug, 1997).

70’lerin başından 

önce erkeklerin koz

metik kullanmaması

nın çeşitli sebepleri 

vardı: Birçok erkek,

“homoseksüel gibi veya

kadınsı görünmekten korktuğu için” kozmetik kul

lanmaktan utanıyordu (Haug, 1997: 87). Kozmetik 

sanayii ise, erkeklerin ilgisini kozmetikler üzerinde 

yoğunlaştırmak 'çin bu alanda özellikle güçlü, gele

neksel olarak köklü kısıtlamaları (ayıpları) yenme 

gereksinimi ile işe başladı. Burada belirgin iki yön

tem uygulandı. Birincisi; “hijyen” (temizlik) konu

sunda, reklâmlar aracılığıyla toplum üzerinde yapay 

bir baskı oluşturuldu. Özellikle saç bakımı vs. ile il

gili reklâmlarda, sahte tıbbî rasyonalizasyonla ilişki 

kurularak, etki pekiştirildi. Ayrıca deodorant kullan

mak ve tabi ki her gün iç çamaşırı değiştirmek gibi 

şeyler ağırlıklı olarak vurgulanıyor, hatta topluma 

dayatılıyordu. İkinci yöntem ise; erkekler için seksî 

iç çamaşırı üretmek idi. Bu iki yöntemle, erkeklerin 

de vücutlarının görsel olarak tüketilmesinin ilk 

adımları atıldı ve bu çaba başarılı da oldu. Her türlü 

ürün satıcısı, bundan sonra “vücut”tan (erkek vücu

dundan) yararlanarak, ürünlerin reklâmını sanki vü

cudun kendisini sunuyorlarmış gibi gerçekleştirdi. Bu 

durum giderek yaygınlaştı ve artık günümüzde Ha- 

ug'un deyişiyle: “sermaye, vücudun propagandasını, 

başka bir yıldızdan gelmiş bir misyoner gibi yapmaktadır” 

(Haug, 1997: 93).

Erkek bedeninin objeleştirilmesiyle, insanlar bir 

kez daha metalarla aynı kaderi paylaşmıştır. Her biri, 

markalı meta üreticisinin ucuz ve güçsüz birer kar

Medyanın kitlelere cinsiyetçi bir dille açıkça 
belirli kimlikleri ve davranış kalıplarını da  ̂
yattığı da gözden kaçırılmamalıdır. İşte gör  ̂
sel medyanın özellikle televizyonun doğallaş^ 
tırma vasfı, burada kendisini göstermektedir.

bon kopyası gibi davranmaya itilmiştir. însan-teki- 

nin metaın aldatıcı büyüsüne teslim olmasının kaçı

nılmaz olarak beraberinde getirdiği “iradesizleşme” 

sonucunda, bugünün tekbiçimci seküler toplumunda 

artık her insan, bir diğerinin yerine geçebilme özelli

ğiyle önem kazanır. İnsanlar, birbirlerinin yerlerini 

doldurabilirler. Çünkü kendilerine has özelliklerini 

yitirmişlerdir, yani birer kopyadırlar. Onların kimli

ği, tıpkı Heidegger’in dediği gibi “ne bu ne de şu 

kimse, ne insanın kendisi ne bazı kimseler ne de 

hepsinin toplamıdır. Onların kimliği ‘kimsesizlik’ ya 

da ‘herkestir" (Heidegger, 1979: 233). Bu belirsiz or

tamda her biri, kendilerini markalı bir madde gibi

pazarlamak zorunda 

bırakılmıştır. “Kültür 

endüstrisine^ özgü kül

türel ‘kendilik’ler bun

dan böyle aynı zaman

da da metalar değildir

ler: Baştan sona meta- 

dırlar” (Adorno, 

199lKalın-koyu ile eğri 

yazışlar tarafımızdan- 

dır). Bu ise, bir kişilik bunalımıdır. “Kendilik/Zat”ın 

(personality) “beden”e (body) eşitlenmesiyle kastetti

ğimiz şey, tam da bu türden bir şeydir. Aslında vücu

dun reklâmını yapan, görüntüyü fahişeleştiren böyle- 

si metalan kim satın alırsa, kendi cinsel isteklerini 

de satın alınabilir bir ambalaja koyup, ona yalnızca 

bakmakla yetinenlere sunuyor demektir (Haug,

1997).

Foucault’nıın tanımıyla: “beden, iktidar alanıdır” 

(Diamond ve Quinby, 1988: int. xi). Yukarıda de

ğindiğimiz güç odaklan, kitleler üzerindeki manipü- 

lâsyonlarını medya kanalıyla ve çoğunlukla da beden 

alanı üzerinden gerçekleştirmektedirler. Medyada 

gösterilen zayıf kadınlar ve adaleli/tüysüz erkekler, hep 

birer prototip olarak topluma dayatılmaktadır. Rağbet 

görmek için onlar gibi olunması gerektiği fikri, vizyonlar 

aracılığıyla kitlelerin zihnine şırınga edilmektedir (hypo

dermic needle effect) ki biz bunu “duyarlılık şekillendi

rilmesi” olarak adlandırıyoruz. Tüysüz/pürüzsüz ve öl

çülü bedenler, kendilerine atfedilen kutsallık bakımından 

mitolojik Yunan tann(ça)lannı ya da Mısır sfenkslerini 

hatırlatır. Bu vücutlar, beşer vücudu gibi değil, mermer 

heykeller/putlar gibidir. Buradan hareketle şunu rahat

lıkla söyleyebiliriz ki, pagan (putperest) kültürü, pri

mitif (ilkel) niteliklerinden bir şey J<aybetmeksizin, sade

ce biçimsel bazı değişikliklerle sekülerliğin kaçınılmaz 

bir getirisi olarak çağımızda varlığını sürdürmektedir
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Bu biçimsel değişiklikle kastettiğimiz şey, onun yü

celtme arayışınuı yön değiştirmesidir ki, günümüzde 

“tabiata endeksli paganizm, kültürel paganizm tara- 

fuıdan değiştirilmiştir. Yüceltme arayışı, tabiattan 

kent kültürüne ve teknolojiye doğru yön değiştirmiştir” 

(Chibiıeva, 1999). Geıçekten de “sekülerlik, pagana 

lığa ve barbarlığa uzanan bir basamak taşıdır” (Poole, 

tarihsiz). Antik-Yunan’la başlayan paganizm tecrü

beleri, önce Hz. İsa’yı Tanrı-İnsan olarak konumlan

dırarak dönüştürmüş ve Kilise’yi tanrısallaştırmış, ar

dından doğa’yı, akh, bilim’i, birey’i, toplum’u ve dev- 

let’i (I. Sanayi Devrimi’yle birlikte Makina’yı, II. Sa

nayi Devrimi’nden sonra Teknoloji’yi, şu an yaşamak

ta olduğumuz III. Sanayi Devrimi İle birlikte ise Sa

nal Teknoloji’yi) putlaştırarak farklı bir noktaya evril- 

miş ve neticede de Tanrı’yı yei7 üzünden kovan, in

sanın dürtülerini, zaaflarını, Kazlarını ve insan ürünü 

olan (sanal veya reel) aygıtları kutsayan nevzuhur 

ama sonuçları bakımından ürkütücü bir paganizm ve 

çağdaş barbarlık biçimine dönüşmüştür (Kaplan, 

2002b), ki Yusuf Kcıpkn bu yeni paganizmi tekno-pa- 

ganizm olarak adlandırır. Bedenin sanal görüntüsünü 

süblime eden (yücelten) tekno-paganizm, medya ka

nalıyla kitleler arasında hızla yayılmakta ve tüm in

sanlığı son derece tehlikeli bir dünyanın eşiğine sü

rüklemektedir. Halbuki Jacques Ellul’ün de belirttiği 

gibi, “bir vizyon, hem bir belge hem de bir yalandır. Viz

yon, Tann’yı aşmaya ve insanları Söz’le gelen vahiyden 

koparmaya çalışan sahte güç tarafından harekete geçiri

lir. Peygamberler sık sık, Tann’nın sözünün kesinliğine 

zıt olarak vizyonların yanlışlığı üzerinde ısrar ederler” 

(Ellul, 1998: 103).
J{! :lî t :

Yukarıda açıkladığımız anlayıştan hareketle şöyle 

bir çıkarımda bulunulabilir: “Mademki yaşadığımız 

çağda artık beden, her şeyi belirlemektedir; öyleyse 

kitleler de kendi kişisel iktidarlarını, bu biricik ‘ikti

dar alanları’ üzerinde kurmalı ve ‘mitleştirilmiş bir ger

çekliği’ yaşamalıdırlar.” İşte kıyafet modasına uygun 

giyinmek, diyet, zayıflama teknikleri, epilâsyon, fit

ness kültürü ve daha pek çok yeni eylem biçimi, bu 

bireysel iktidarın gerçekleştirilebilmesi için güç 

odaklarınca üretilmiş yöntemlerdir. Ancak burada 

söz konusu olan bireysel iktidarın, “iradî” olmaktan 

öte “manipülâtif’ olduğu aşikârdır.

İnsanoğlu her dönemde bedenini çeşitli neden

lerle kontrol altına almış ve sınırlamıştır. Ancak As

lî Öğreti’ye ya da otantisitesini yitirmiş de olsa, diğer tra- 

disyonlara bağh olan insanlar, ruhî gelişimlerini/yetkin

liklerini (teJiâmül) sağlamak amacıyla "zühd” adına be

denlerini oruç vb. terbiye yöntemleriyle aç bırakırken,

postmodern birey bu işi zayıflamak ve daha çekici görün

mek için yapar. Dolayısıyla postmodern birey için mer

kezde olan “ruh” (spirit) değil, bizzat “beden” (bödy)dir. 

Makalemizin başında kurduğumuz denkleme geri dö

necek olursak, bunun temellerini daha kolay anlam- 

landırabiliriz. İndirgemeci postmodern anlayışta, in

sanın fizikötesi gerçekliğinin belirgin bir göstergesi 

olan “ruh” (spirit), yok sayılarak gözardı edilmişi ve 

“beden” (body), “zat” (personality) ile eşitlenmiştir. 

Dolayısıyla “zat”ın bütün kudreti, İlkin kendisinde 

yani “beden”de ortaya çıkar. Ondan sonra theop- 

hany’de gözlemlenir. Ancak bunun ortaya çıkış bi- 

çim(ler)ini ise, “beden”in sanal görüntüsü (imaginative 

vision of the body) yani theophany belirler. Bedenin sa

nal görüntüsü, hem theophany’dir (yani öteki’nin ben’i 

gözlemleme alanıdır); ve hem de benmerkezci (ego

centric) postmodern bireyin kendisini iki/üç boyutlu 

olarak gözlemleyebileceği bir aynadır (yani ben’in 

Icendisi’ni gözlemleme alanı). Evet o, bu hâliyle Nar- 

sist postmodern bireyin ego’sunu tatmin edecek olan 

hayalî bir aynadır.

IV  - Medyada Masum/Meleksi ya da Haşarı Bir 

Karakter Olarak Çocuk İmgesi

Washington Üniversitesi İletişim bölümünde doçent 

olan Katharine Heintz-Knowles’in yönetiminde. 

Amerikan televizyonlarındaki (ABC, CBS, NBC, 

FOX, ve PBS adlı kanallar ile USA, Nickelodeon ve 

Disney adlı kablo kanallarındaki) eğlence programla- 

rında^ çocukların temsili üzerine 1994 yılında yapıl

mış kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre, er

kek ve kız çocukların ekranda temsil edilişi, oran ba

kımından hemen hemen birbirine yakın gözükmek

tedir. Buna göre, tecimsel yayın ağlarında yer alan 

çocuk karakterlerin yüzde 52’si erkek iken, yüzde 48’i
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kız çocuklardan oluşuyor, Kablo yayınlarda ise, top

lumsal cinsiyet (gender) temsili biraz daha geriden 

geliyor; yüzde 57’si erkek ve sadece yüzde 43’ü ki3. 

Aksiyon'macera programlan ise, yüzde 58’i erkek ve 

yüzde 42’s l  kız karakterler olmak üzere, oran bakı

mından kız çocuk karakterlerinin en az kullanıldığı 

programlar. Araştırmada, aynı zamanda eğlence tele

vizyonundaki çocuk karakterlerin davranışları da 

analiz edilmiş ve erkek ve kız çocuklarının tasvir edi- 

lirkenki farklılıkları ortaya konmuş. Buna göre kız

lar, merhamet ve sevgi göstermede muhtemelen erkek

lerden iki kat fazla temsil ediliyor. Erkek çocuklar 

ise, yaklaşık yüzde 60 oranında laıvga ve çatı§-

mahrda kullanılıyorlar {Heintz-Knowles, 1994).
Araştırmada yer alan verilerin, hemen hemen 

Türkiye'deki pratiklerle- de öttüştüğü söylenebilir. 

Söz gelimi, çocuklar reklâmların vazgeçilmez malze

melerinden biridir. Ancak elbette onların da, temsil 

ediliş biçimlerine göre yer aldıkları reklâmlar farklı 

farklıdır. Çocuklarm, en sık olarak “hijyen” (temiz

lik) ile ilgili ürünlerin (.deterjan, sabun, tuvalet kâğı

dı ve kâğıt mendil vb.) reklâmlarında yer aldığı gö

rülmektedir. Bunun temellerinde çeşitli sebeplerin 

var bulunduğunu söylemeliyiz. Söz gelimi; kız çocuk

ları, deterjan reklâmlarında hep o alışılagelmiş “okul 

müsameresi” senaryosundaki “beyaz giysisiyle bale 

yapan kanatlı melek" rolüyle karşımıza çıkmaktadır. 

Burada, “kız çocuk” imajı, “meleklik" vasfıyla ve 

“masumluk” (manevî temizlik) olgusu da, “giysilerin 

temizliği” (maddî temizlik) ile özdeşleştirilmektedir. 

Bu gibi reklâmlarda, çamaşırların beyazlığı, bahar gi

bi taze kokusu ve rüzgârda âdeta melek kanadını 

anımsatacak biçimde dansetra,esi gibi imgeler ve fon

da kullanılan melodiler, hep birer cennet eğretile

mesidir. Nitekim çocukların kanatlı melek olarak 

ekranda lanse edilmesi, bize kilise duvarlarındaki 

ikonlarda İsa ve Meryem’kı yanlarına konuşlandın^ 

mış altın taçlı ve kanatlı bebek/melek figürlerini ha

tırlatmaktadır. Pek tabiî ki, buradan seküler kutsallık

ların önceki tradisyonlardan bütünüyle bağımsız olma- 

dıklan sonucu da çıkarılmalıdır. Din-'dışı (secular) îcut- 

salkklar, kendilerinden önceki geleneklerin sembolleriyle, 

ama yepyeni ankm üretimleriyle ve pratikleriyle in§a edî  

lirler.

Temizlik ürünü özellikle deterjan reklâmlarında

ki erkek çocuk temsiline baktığımızda ise, daha çok 

futbol oynayarak üzerini kirleten, yemeğini üzerine 

döken ve benzeri davranış kalıplarıyla “düzensiz”liği 

vurgulanan karakterlerle karşılf^maktayız. Öyleyse 

şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, erkek çocuk karak*

BİN DIŞKKUTSAULUCLAR VE NEÖ-PACANÎZM

teri, dûha şiddetli, hareketli ve haşan olarak yansıtıl

makta ve daima bir şeyleri “kirleten” ya da bozan/kı- 

r£tn/döken umursamaz bir kimlikle temsil edilmekte

dir. Nitekim sözünü ettiğimiz araştırmada yer alan 

bir sonuç olarak, aksiyon-macera programlarmda 

yüzde 58 oranmda erkek karakterlerin kullanılması 

da, bu önermeyi destekler niteliktedir. Aslında bura

da, medyamn kitlelere cinsiyetçi bir dille açıkça belirli 

kimlikleri ve davramş kalıplarını dayattığı da gözden ka

çırılmamalıdır. İşte görsel medyanın özellikle televiz

yonun doğallaştırma vasfı, burada kendisini göster

mektedir. Televizyonun anlamlandırma gücünün 

büyük kısmı, görsel ve belgesel karakterinden kay

naklanır, Televizyonun önermeleri ve açıklamaları, 

söylemin bu şekilde “gerçek”e (gözüyle görmenin ka

nıtına) dayandırılması tarafından alttan alta destek

lenir. O  nedenle, televizyonun söylemi özellikle do

ğalcı bir söylem̂ , ifade ve betimleme olarak görünür. 

Ancak görsel ortamın (televizyonun) tipik söylemi

ni doğalcı değil, doğallaştırılmış bir söylem (doğaya 

dayanmayan, ama kendi gerçekliğinin bir tür garan

tisi olarak doğayı üreten bk söylem) olarak tanımla

mak daha doğrudur (Hail, 1999).
* S: ;i=

Kitle medyasında özellikle reklâmlarda, çocukla

ra belli davranış kalıplan yukarıda belirttiğimiz üzere 

bazen kendileri gibi '‘çocuk" temsilleri vasıtasıyla da- 

yatılırken, bazen de bu dayatma ‘yüceltilerek’ göste

rilen "kahramanlar” vasıtasıyla ilkinden farklı bir 

tarzda gerçekleştirilmektedü:. Bu kahramanlar, kimi 

zaman oyun kahramanları/çizgi kahramanlar olabil

diği gibi, kimi zaman da tanınmış kişilikler olabilir. 

Bu iki farkh yöntemden ilki yani çocuk temsilleri, 

çocukların sunumu daha inandırıcı bulmalarını ve 

benzetme/özdeşim yoluyla etkilenmelerini sağlarken 

(bazen de yaratılan tipin seçimi ve davranışları, bazı ço

cukların hoşuna gitmeyebilir), diğeri kahramanlar bü

tün çocuklar tarafmdan beğenilebilecek bir yapıda 

olduğundan eleştiriye maruz kalmaz (ancak söz gelimî  

çizgi lüihramanlar gerçek olmadıkları için, güven yarat

mazlar ve benzetme yapmaya/özdeşim liurmaya imkân 

vermezler). Her iki yöntem de parantez içinde belirt

tiğimiz cinsten bazı dezavantajlara sahip olduğu için, 

bunlardan birisi mutlak olarak tercih edilemez; fakat 

reklâmm içeriğine ve türüne göre ikisi arasmda bir 

seçim yapılır (Kapferer, 1991).

T anınmış kişilikler, sadece oynadıkları reklâmda 

yer alan ürünün satın almmasına imajinatif olai'ak 

katkıda bulunmakla kalmayıp, çoğu kez de çocukla- 

rm zihninde kendi varlıklarını pekiştirirler ve onlar

78 IMran • Ucm ran . 2002

http://www.cvisiontech.com


için örnek (model) birer kişilik hâline dönüşürler. N i

tekim Applefield, benzer bir durum olan sporcu tesi

rini anlatırken, Amerikalı çocuklai'in, daha erken 

yaşlarında örgütlü sporların etkisine maruz kaldıkla

rını söyler. Çünkü her kim etkileyici biçimde top at

mak ya da küçük bk topa büyük bir sopayla vurmak 

(beysbol ve golf) gibi kesinlikle işe yaramaz fiziksel 

becerilere sahipse, çocuklar bu profesyonel sporcula- 

rrpîtl’aştırıriâfı çok çaıbukogrenmek'tedirler. Durum 

böyle olunca, çocuklar da büyüdüklerinde seküler 

kültürün benimsettiği yegâne hedef olarak tıpkı atle

tik kahramanları gibi kuvvetli/adaleli kollara ve hız

lı koşan ayaklara sahip olmayı istemekte ve doğruluk, 

dürüstlük, merhametUlik, iyi huyluluk vb. ahlâkî de

ğerlere sahip olmayı önemsememektedirler. Applefi- 

eld, bu çarpık duruma şu ilginç soruyla karşı çıkar: 

“Eğer ilk okul çağındaki herhangi bir çocuğa ileride 

ne olmak istediği sorulsa, hemen hemen hepsi hayal

lerindeki kahramanlarını söyleyecektir ki çoğunluk

la o, büyüyünce Dan Marino (ya da herhangi başka 

bir ünlü sporcu) gibi olmak istemektedir. Amerikalı 

sporcuların, İsa Mesih gibi takip edilmeyi ve taklit 

edilmeyi hak edecek ne özellikleri vardır?" (Applefi- 

eld, tarihsiz).

Gerçekten d&A,pplefleld-ın bu-sorusu, kenuyu bi—- 

zim değindiğimiz noktaya getirmektedir. Bu' spesifik 

örnek; pop yıldızı, manken, film artisti vb. daha baş

ka pek çok örnekle de desteklenebilir. Yukarıda de

ğindiğimiz bu durum, Türkiye’deki çocuklar için de 

özellikle futbolcuların yüceltilmesi bakımından 

Amerika’dakinden farklı değildir. Çocukların zih

nindeki örnek insanlar, onların bütün bir hayatını 

belirler. Eğer bu model msanlar, birtakım işe yaramaz 

beceri sahipleriyse, çocuk onları zihninde (çoğunluk

la da beden merkezli olarak) yüceltecek ve kendince 

onlara bir “kutsallık” atfedecektir. Fakat bu kutsaUı- 

ğın, din-dı§ı (seküler) bir kutsallık olduğu tarti|ma- 

sızdır. Dolayısıyla çocuk, daha küçük yaşlarındayken, 

içerisinde yaşadığı seküler kültür tarafından tıpkı yetiş

kinleri gibi paganlaştınlmaktadır. Paganlaşan çocuk, 

hayatı boyunca ilkel, bencil ve barbar bir birey olma

ya adaydır ve ancak böylesi bireylerden oluşan bir 

toplumda “insan, ins^anın kurdudur”. Halbuki ins.a- 

nın dosdoğru yola ulaşması, ancak bütün insanlara 

gönderilen ve her birisini muhatap kabul eden/kuşa

tan “hakiki din’’in öğretisinin pratik edilmesiyle 

mümkündür. Çağımızda bir “sahte tanrılar” ve “sah

te peygamberler” enflâsyonu yaşanmaktadır. Oysaki 

bütün bunlar, teloıolojinin imajinatifleştirdiği dün

yada Musa’nın karşısındaki büyücülerin sihri gibidir. 

“Hakikat bilgisi”nin asası ortaya çıktığı gün, onların 

hepsini yutacaktır.

V  - SONUÇ: İmajların Tüketiminin Bilançosu = 

Kendilik/Zat’ın Sıfırlanması ve Tanrı-İnsan’m İf

lâsı

MEBYADA BEDENLÜIİN fKONLAŞTIRILMASi / ASINÇ

Biz, yukarıda detayiTIBiçimde açıkladığımız sebepler 

dolayısıyla, feminist söylemlerin kadın konusunda 

medyaya getirdiği eleştirileri kısmen haklı ve yerinde 

bulmakla beraber, bu eleştirilerin bütüncül bir bakış 

açısını içermediği kanısındayız. Çünkü feminist söy

lemlerde olaylar, söz konusu sömürücü anlayış sadece 

kadınları hedef alıyormuş gibi dar bir perspektiften 

sunulmaktadır. Durum, bu şekilde ele alındığı zaman 

da, yukarıda tartıştığımız medyada erkek bedenine ve 

çocuk imajına yönelik baskılar gözden kaçırılmış ol

maktadır. Halbuki böylesi makro bir tüketime karşı 

yapılacak ciddî bir eleştirinin de, her şeyden önce 

bütün insanlığın onurunu kurtarmak gibi aslî bir 

amacı taşunası gerekmektedir. Ancak böylesi kuşatı

cı ve kapsayıcı bir duruş, o eleştiriyi dilîkate değer ve 

geçerli kılacaktır. İnsan bedeninin idolleştirilerek tü

ketilmesine karşı en köklü duruşu ve çözümü, bütün 

insanlığı kuşatan/kucaklayan ve muhatap kabul eden 

bir yapı olarak ancak Aslî Ö^eti’nin kadim gelene

ğinde bulmak mümkündür.

Feminist medya teorilerinin sunduğu çözüm öne

rileri ise, meselenin sadece cinsiyet merkezli bir pers

pektifle ele alınması dolayısıyla problemin tem'eline 

dair bir açılım getirmekten ufaktır ve bu sebeple de 

arızî bir nitelik arz etmektedir; ayrıca “ataerkil” ola

rak kabul edilen medyanın kadın bedenine yönelik 

istismarını, tersinden uygulamaya koymaktan öteye 

de geçmemektedir yani erkek bedenini aynı amaç

larla kullanmaktadır. Söz gelimi; Women’s Report ad

lı kadın dergisinde 1973 yılında yayımlanan bİr rek

lâm iletisi, buna çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir 

ki, Bayer firmasına ait olan ileti. Seven Ages of Man 

adlı dergideki aslının nitelikleri tersine çevrilerek ya

yımlanmıştır. Seven Ages of Man’de bağdaş kurarak 

oturmuş ve elleriyle göğüslerini kapatmış çıplak bir 

kadının profilden gösterildiği r&klâm iletisin Womm^ 

Report’ta aynı pozisyonda oturan çıplak bir erkek fo

toğrafıyla ve reklâmın dilsel iletisindeki dişil zamirler 

(she/her) de, eril zamirlerle (he/his) yer değiştirilerek 

yayımlanmıştır (Pollock, 2001). '

Şurası muhakkaktır ki, medyada beden temsiline 

dair problemler, basit bir cinsiyet ayrımcılığıyla izah

ihhmn^azhm- m
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edilemeyecek kadar girift ve kapsamlı bir yapıdadır. 

İnsan vücudu, günümüz kitle medyasında cinsiyet ay

rımı yapılmaksızın çok daha kuşatıcı ve kapsayıcı bi

çimde metalaştırılarak tüketilmektedir. Aslında tam 

da bu kertede, bir çelişkiler ve tezatlar yumağı ile 

karşılaşmaktayız. Çünkü bedenlerin ikonlaşanîdığı ve 

kutsandığı bir ortamda, onların tüketilmesi oldukça bü

yük bir paradoks oba gerektir. İşte Tann-însan, kendisi

ne ölümcül/öldürücü (fatal) darbeyi, bu paradoksun içi

ne düşerek vurmuştur.

Kendisi Tanrılığa soyunmuş olan insanın “zatı

nın/kendiliğinin”, postmodern dönemde “beden”ine 

eşitlendiğini makalemizin başında belirtmiştik. 

“Zat”ın (personality) “theophany”si olan “bedenin 

sanal görüntüsü” (imaginative vision of the body), 

“beden”in (body) tüketiminin gerçekleştirildiği ilk 

boyuttur. Dolayısıyla bedenin tüke(t/n)imi, imaj' 

ların tüketilmesinden sonraki evredir. Ancak bu 

boyutun harekete geçirilmesinden sonradır ki, 

“beden”in kendisi tüketilmeye açık bir hâle gelmiş

tir. Beden tüketildikçe ve tükendikçe, Zat’ın kendi on- 

tolojik güvenliği de tehlikeye girmiştir. Tanrı-Insan, in- 

san-çevre ve insan-eşya ilişkilerinde kendisinde 

kesin bir egemenlik hakkı görmektedir. Tabiata ve 

eşyaya karşı kesin egemenlik hakkına sahip olduğuna 

inanan ve kudretinin karşısında durulamayan (!) 

Tanrı-İnsan, bu son aşamadan sonra “beden”ine 

dolayısıyla “kendisi”ne karşı da kudretini kullanmaya 

başlamıştır. Böylece önüne geçilemez bir hâl alan güç 

kullanımı, sonunda Tanrı-İnsan’ın kendisini ortadan 

kaldırmaya yönelik çılgınca bir sürecin başlangıcını 

da kaçınılmaz olarak beraberinde getirmiştir. İşte asıl 

sorulması gereken soru, tam da bu noktada belirmek

tedir; ‘‘Tann-însan, kendisini ortadan lialdırmaya güç 

yetirecek kadar kudretli midir?" Aslında bu soru, daha 

farklı bir kurguyla ama eş anlamlı olarak şöyle de 

sorulabilir: “Tann-însan, kendi kudretinin J<ahrından 

kendisini koruyamayacak kadar âciz midir?" İşte yıkılış, 

bu temel sorunun arkasından gelmektedir. Bu iki 

sorunun birleştî  nokta, Tann-însan’m zatının da sıfır 

noktasıdır/sıfırlandığı noktadır. Bu hayatî soru sorul

madan, insanın sınırsız kudret ve özgürlük iddiasının 

geçersizliğini dolayısıyla içi boş bir iddia olmaktan 

öteye gitmediğini anlamak ve anlatmak imkân 

dahilinde gözükmemektedir. ■

NOTLAR:

1. Yun. Theophanein: Tann’nın bütün ihtişamıyla 

görünmesi; zuhurat, tecelli; Tanrı’nın görünen yüzü. _  theo 

(Tanrı) + phanein (kendini göstermek; görünmek, açığa çık

mak.)

2. Incil’de şöyle der: “Beni gören, beni göndereni görür" 

(Yuhanna, 12: 45). Jacques Ellul, genel olarak teofani (Tan- 

rı’nın görülebilirliği) anlayışına itiraz etmesine ve bunu, 

Sözün Düşüşü adlı eserinde uzun uzun açıklamalarla anlat

masına karşın, Incil’deki bu sözün yorumunu yaparken onu bir 

istisna olarak niteler ve şöyle söyler: “Bu (sözCA), Baba ile 

Oğul arasındaki tam birliğe imada bulunur. Ayrıca, Oğul, 

Baha’nın suretidir biricik sureti. Tann’nın, İsa Mesih dışında 

başka hiçbir vizyonu yoktur; Oğul dışında başka hiçbir temsili 

yoktur.” (s. 105) Yine bir başka yerde şöyle der: “O  (Mesih- 

CA), Tanrı’yı görmenin biricik mümkün yoludur ve aynı 

zamanda o, insanlığın hakiki sureti limajıjdir.” (s. 106) IHris- 

tiyanlıkta theophany kavramı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 

Ellul, J. (1998). Sözün Düşüşü, çev. Hüsamettin Arslan, ss. 

95-131. İstanbul: Paradigma.]

3. Sözünü ettiğimiz bu kaotik durum, Ellul’ün 

aşağıdaki satırlarında daha da bir göze çarpmaktadır. Çünkü 

Hristiyan din adamları da Hz. İsa’nın durumu üzerine net bir 

şeyler söyleyememektedirler. Ve bunun neticesinde İsa’nın 

pozisyonu, tam da Ellul’ün dediği gibi “muğlâk” bir hâl almak

tadır: “Şüphesiz biz, İsa’nın Tanrı’nın sureti mümkün biricik 

sureti olan varlığı sorunundan kaçmak niyetinde değiliz. An

cak, bu bağlantı konusunda çok ihtiyatlı olmalıyız. İnciller 

bize, İsa’nın Tanrılık vasfının apaçık olmadığını açıkça gös

terir. Bu tanrısallık hiçbir biçimde görülemez. İşaya’daki bir 

pasaj şunu söyler: 'Cazibesine kapılmayı gerektirecekhiçbir özelliği 

yoktur: ne güzelliği, ne de duruşu’ (İşaya, 53: 2-JE). İsa’yı daimî 

bir belirsizlik kuşatır; her ne kadar kendisini Mesih ve hatta 

Tann’nın Oğlu olarak tebliğ etmişse de, o çoğu zaman ‘İn

sanoğlu’ (Son of man) etiketini kullanır. O, kendisinin hiçbir 

zaman Tanrı’nın kendisi olduğunu söylemez. O, kendi göz

lemlenebilir gerçekliğiyle görülebilir ve fark edilebilir Tanrı 

değildir. O, vücut bulan Tibet tarzı bir Tanrı değildir. Her

hangi bir kişinin, İsa’yı gördüğünde şunu söylemesi imkânsız

dır: Tanrı vardır.’ Babtist Yuhanna bunun, bir mucizeyle ve 

işittiği bir sesle farkına varmıştır; onu bir insan olarak görerek 

değil.” iBkz. Ellul, J. Sözün Düşüşü, s. 109]

4. Bedenin Sanal Görüntüsü (Imaginative Vision of the 

Body) söyleyişi ile kastettiğimiz şey, insan bedeninin her tür

lü tipografik ve elektronik görüntüsüdür. Kısacası bu, herhan

gi bir yüzeye basılmış fotografik iletiler vs. olabileceği gibi, 

elektronik ortamda yer alan akıcı/hareketli ya da durağan ek

ran görüntüleri de olabilir.

5. Bu makalenin ikinci bölümündeki bilgiler, özet

lenerek şu kaynaklardan alınmıştır:

Van Zoonen, Liesbet (1991). Feminist Perspectives on the 

Media. Curran, James ve Gurevitch, Michael leds.], “Mass 

Media and Society” içinde, ss. 33-55. London: Arnold.

Enriques, Elizabeth L. (2000). Feminisms and Feminist 

Criticism, an overview of various feminist strategies for reconst

ructing knowledge. Women in Action: 1-2.

6. “Kültür Endüstrisi” kavramı iki farklı şekilde açık

lanabilir: Birincisi, “kültür” ve “endüstri” gibi birbirinden 

tamamen farklı iki alanı tanımlar görünen iki terimin birlikte 

kullanılmasıdır ki, bu, bir bakıma, içinde bulunulan yapının 

bütünselliğini öne çıkaran, bütünü oluşturan parçaların hiç
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birinin bütünden ve diğer parçalardan soyutlanmış bir biçim

de ele alınamayacağını ifade eden bir tercihtir. İkincisi ise, bu 

üf

çıkarılmaya çalışılan nokta, “kültür endüstrisi” kavramında 

var olan kültürün oluşmasında kitlelerin sanılandan daha az 

katkısının olması ve kültürün, bütünün parçalarını kendi

Ellul, Jacques (1998). Sö?:ün Dü§ü§ü. çev. Hüsamettin Afslan, 

İstanbul: Paradigma. - , - ^

Catechism. Almanca’dan çev. Rahibe Benedict Davies Osu, 

Londra: Geoffrey Chapman.

Guenon, Rene (1991). Modern Dünyanın Bunalımı, çev. Nabi

içinde bulunmaya, ama bütünün şartlarıyla bulunmaya ikna 

aracı oluşu gerçeğidir. [Bkz. Dellaloğlu, Besim F. (1995). 

Frankfurt Oladu’nda Sanat ve Toplum. İstanbul: Bağlam, s. 85

96]

7. Adomo ve Horkheimer’in "Aydınlanmanın Diyakk- 

tiği”nde (Dialectic of Enlightenment) belirttiği gibi, “kültür 

endüstrisi çağında düzen, bedenleri serbest bırakır ve ruhlara 

saldırır. Artık düzen ‘Benim gibi düşün ya da yok ol!’ demek 

yerine, ‘Benim gibi düşünmemekte serbestsin. Yaşamını ve tüm 

sana ait olanları da koruyabilirsin. Ancak o andan itibaren, 

aramızda bir yabancısın.’ demektedir” (Adorno ve Hork' 

heimer’den aktaran Dellaloğlu, 1995: 92-93).

8. Bu araştırmada dramalar, durum güldürüleri (sit

coms), çeşitli programlar, çizgi filmler ve aksiyon-macera şov

ları, “eğlence programlan” kapsamında değerlendirilmiş; ar

kası yarın melodram dizileri ise, bu kapsama dahil edilmemiş

tir.

Kaynakça;

Adomo, Theodor (1991). “Culture Industry Reconsidered”. 

The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture içinde, 

Londra: Routledge.

Applefield, Nathaniel (tarihsiz). American Commercialized 

Sports and the Development of Childhood Heroes. Bkz. 
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FUTBOLUN “BÜYÜ”SÜ 
YA DA “TOP BİR DÜNYA(MI)DIR

D/LAVER DEMİRAĞ

Bugünler de Beyoğlu’nda Dünya Kupası'nın 

yaklaşması nedeniyle bir sergi var, "Top bir 

dünyadır" başlığını taşıyan bu sergi futbol ko

nusunda hayli kapsamlı olma iddiasında. Yine tele

vizyonlarda yayınlanan reklamlarda ise milli takım 

imajına ya göndermede bulunuluyor, ya da ürün di

rekt milli takımla irtibatlandırılıyor. Kısacası dünya 

kupası yaklaştıkça ve milli takımın başarılı olabilece

ği "umudu" canlı tutuldukça, kupa günleri boyunca 

hayatın bir stadyuma dönüşme olasılığı güçlü gözü

küyor. Tabi bu arada basbayağı ırkçı söylemlerle sos- 

landırılmış bir milliyetçiik de, kimi reklamların te

masını oluşturuyor. Kısacası ligin bitiminden bu ya

na, ilk kez yoğun bir futbol gündemi medyayı işgal et

miş durumda. Bunun nedeni futbolun bizde her şey

den daha fazla bir milli mesele olarak görülmesi. 

Milli takımın "beklenen" başarısı toplumu her şey

den daha fazla birleştiriyor, daha çok heyecanlandı

rıyor.. Futbol gündemimizi öylesine etkisi altına al

mış durumda ki, bir aralar gündemimizden hiç inme

yen kriz artık konuşulmuyor. Yani futbol varolan de- 

politizasyonu daha da koyultan birşey oluyor. Bunun 

ötesinde dünya kupası ve futbol heyecanı ekonomiyi 

de canlandıracak bir etki yapabiliyor. KDV indirimi, 

cazip taksitler, etkileyici promosyonlarla bile istenen 

ölçüde canlanmayan elektronik eşya sektörü, şimdi

lerde dünya kupası nedeniyle artan 70 ekran TV ta

lebini karşılamak için üretimlerini arttırıyorlar.

Peki nedir bu futbolun cazibesi sorusunun yanıtı 

konusunda çoklukla elmizde hazır cevaplar var. Bun

lardan en çok yaygın olanı toplumun başarıya olan 

açlığı ve gelişmiş ekonomiler karşısında duyulan 

eziklik. Kuşkusuz bu açıklama içinde belli doğrular 

taşımakla birlikte, vakayı yeterince açıklayamıyor. 

Bir diğer açıklama medyanın tıpkı magazinel olan 

haberleri öne çıkartması gibi, futbolu da gündemin

ilk sıralarına taşıması. Medyada sabah akşam futbol 

yer alınca, insanlar da futbol konuşur olmaya başlı

yorlar. Ancak bu açıklama da eksik, çünkü medya 

kendiliğinden bu konuyu ortaya çıkartmıyor, top

lumda futbola olan ilgi ve heves medyada karşılık bu

luyor. Yani ilk kez bir konuda medya "temiz". O  za

man futbola duyulan bu merak nerden kaynaklanı

yor? İşte bu yazı bu sorunun yanıtını bulmayı amaçlı

yor. Ancak bu yazı bir futbol yazısı olmadığı gibi fut

bol sosyolojisi ile de ilgili değil, bu çağımız toplumla- 

rının kutsallarını ve bu kutsallıklardan birisi olan 

futbolun neyi ima ettiğini anla maya yönelik. Aslın

da Umran’ın da dosya konusu olan çağdaş toplumla- 

rın kutsalları bağlamında futbol, varlığını büyük öl

çüde Yusuf Kaplan'ın Yeni Şafakta "Tekno Pagani

zm" başlığı altında modern ve postn-ıodern putperest

liği anlattığı yazısından doğdu. Futbolla ilişkili olarak 

bugüne dek birçok şey yazıldı ve söylendi. Sol cenah 

içinde konuya ilk kez ciddi olarak yaklaşanlar Biri

kim yazarları ve özellikle Tanıl Bora oldu. Ancak bu 

yazılar futbol zihniyetini çözümleyen yazılar olmak

tan çok, futbolun oyun olarak seyirlik zevki ve popü

ler kültür bağlamında futbolun anlaşılmasına yönelik 

yazılardı. Bu konuda ülkemizde ciddi bir boşluk oldu

ğu ve futbol sosyolojisi ve felsefesi üzerine yapıtların 

çevrilmediği malum. Ama konunun ciddi ve kap

samlı bir biçimde ele alınmadığı da bir gerçek. Oysa 

futbola pek çok yönden yaklaşmak mümkündü, sos

yolojik, politik (bununla kastım fıutbolun devlet po- 

litiklarıyla olan ilişkisi değil, yatay düzlemde iktidar 

iişkileriyle olan bağlantsı), psikoanalitik açıdan yak

laşılabilir (transfer ve yansıtma gibi), iktisadi boyut

ları (futbol artık çok büyük paraların döndüğü bir en

düstri), oyun kuramı ile olan ilişkisi taratışılabilirdi. 

Bu nedenle Umran'da yapılan bu tartışma Türkiye’de 

bir ilk, şimdiye kadar ne çağdaş toplumların kutsalla
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n ne de bunlardan birisi olan futbolu özellikle İslam

cı kesim hemen hiç tartışmadı. Bu dosyayla birlikte

liteizm ile monoteizm olgusu olmaktan çok-elbette 

bu ayrım temel çelişkiyi gösterir- göz ile söz arasında-

gündelik yaşam sosyolojisi ve din arşındaki bağlantı

lar konusu ilk kez Islâmcıların, hatta bu cenahın ay

dınlarının gündemine geliyor diyebilirim.

ki çelişkidir. Pagan dinler temelde göz odaklı dinler

di. Çünkü idol yahut put, kutsalın görünürlük kazan

ması, bir nesne aracılığıyla açığa çıkması, tezahür

Ben, anarşist sol anlayışla din arasındaki barışı 

şahsında gerçekleştirmiş biri olarak, konuyu hem 

dinsel boyutuyla hem de politik boyutuyla alacağım. 

Aslında sol açısından bu konu hayli önemli olmalıy

dı çünkü sol literatürde kapitalizmin irrasyonel ka

rakteri hep vurgulanırdı. Ama bununla kastedilen, 

çoğu kez kapitalizmin insanların neredeyse tamamı

nın yaşamını çok az çalışarak sürdürmesine olanak 

verecek bir üretim gücüne sahip olmasına karşın, bu 

zenginliğin sınırlı bir insan elinde toplanması kaste- 

dilirdi. Oysa özellikle 68'li yıllardan beri modem top

lumun hem dindışı bir zihniyet ekseninde örgütlenip, 

hem de bir din gibi kutsallara sahip oluşu tartışılıyor. 

Kapitalizmin irrasyonel boyutundan da bu mistifiye 

etme yani gizemleştirmecilik anlaşılıyor. Lucas’la 

başlayıp Franfurt Okulu ile başlayan tartışmalar batı 

solunda sonunda sekülerliğin yarattığı tahribatları 

tartışmaya kadar ilerledi. Batı solu içinde kısmen de 

olsa kutsalla barışma arzusu hissedilir olmaya başlan

dı. Lâkin bizde hala bu konular tartışılmaktan çok 

uzak. Bırakın kutsalla barışmayı, sekülerliğin para

doksları dahi bizde batılı anlamda sol çevrelerde bile 

henüz tartışma gündemi olabilmekten uzak. Bu an

lamda farklı da olsa bir solcu olarak ben bu yazı ile bu 

yolda bir adım atmaya çalışacağım.

Görme Odaklı Kültür: Paganizm ve Göz

Tek Tanrılı dinlerin pagan dünya karşısında bir an

lamda "seküler" bir olgu olduğunu söyleyen Alain 

Tourain ile Murray Boockhın bana göre çok anlamlı 

bir noktaya temas ediyorlar. Burada sekülerliği yay

gın dinsel eğilimlerin dışına çıkmak ve doğayı kendi 

başına kutsallıktan uzaklaştırmak olarak anlıyorum. 

Yoksa bugünkü din dışı kültür insanlık tarihinde bi

ricik bir durum olduğundan, sekülerlik dendiğinde 

bugünkü kutsallık düşmanlığının anlaşılmaması için 

bu uyarıyı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. 

Antik dünyada tek Tanrı'lı dinlerin "sekülerliği" pa

ganizm doğayı kutsadığı ve üzerine kutsal bir şal ört

tüğü için, bu örtüyü çekerek, bir anlamda "büyübo- 

zum"da bulunmak biçiminde tezahür etti. 

Çok basit bir vurgulama ile pagan dinler ile tek tan

rılı dinler temelden bir karşıtlık içindedirler. Bu po

etmesiydi. Tanrı yahut Tanrılar mesajlarını bir nesne 

aracılığıyla insanlara ulaştırıyorlardı. Büyü de bu 

"nesneleşme"nin, görünürleşmenin "kışkırtılma"sı- 

nın "bilim"iydi. Buna karşılık Tek Tanrı'lı dinler söz 

odaklıydı ve bundan dolayı da manevi odak kalbdi. 

Tanrı mesajını insanların kalplerine kazımak istiyor

du çünkü orası en insan bedenindeki manevi 

"merkez"di.

Hiç kuşkusuz putperestliğin çok basite indirgene

rek ifade edildiği gibi, kendi elleriyle yaptığı nesnele

re tapması değildi paganlık. Rozsak'ın dediği gibi su

ret ya da nesne gösterdiğinden öte bir anlam içeriyor

du. Herşeyden önce putperest için put bir temsildi, 

içkin değil aşkın olanın temsili. Arabi'nin dediği gi

bi "puta tapan da AUalı'a tapıyor"du. Çünkü paganın 

taptığı, temsilin kendisi değil onda tecessüm eden aş

kın ve ilahi güçtü. Kuşkusuz zamanla bu anlayışın 

yozlaşıp suretin aslın yerine geçtiği de bir gerçeklik

tir. Ancak putperestliğin en azından doktrin ve din 

adamları düzeyinde bu karıştırmayı yapmadığı, sure

tin daima aslı ima eden bir işaret olduğunu bilinç dü

zeyinde tuttuğunu unutmamak gerekir. "Herhangi 

bir sözümona idolün işlevi, sahih bir şeklide algılan

dığında, Tanrının evrensel mevcudiyetine ve kudre

tine mevzii bir tecessüd (bedenlenme) vennektir. O 

bu mevcudiyeti bir merceğin uzayda dağılmış ışığı 

topladığı gibi toplar ve ona parlak, sağlam bir odak 

sağlar. Fakat tabii ki mercek ışığı hadsiz olarak kuşa

tır; öyle de, sözde putperest, refakattaki Tanrı'nın bü

tün varlığını kuşattığını anlar. Bunu bilmek tabiatın 

herhangi bir cüzünün, hatta en hesaba katılamaz şey

lerin veya gerçekten tümüyle tabiatın birdenbire na

sıl büyüsel bir nesnenin Nuraniliğıni takınabileceği- 

ni anlamaktır.(1) Bu anlamda modem kültür yegane 

putperestliktir. Çünkü modernlik gerçekten de ken

di yarattığı nesnelere tapınmaktadır. Usetlik bu ta

pınma olgusunda aşkın olana yönelik bir dönüşüm 

yolu da dindışı mantıktan dolayı kapalıdır. Modern 

etkinliklerin pekçoğu bir ayine dönüşmüş durumda

dır. Modern kapitalist kültür nesneye taparak nesne 

tapanında pagan kültürlerden bile ileri gittiler.

Modern göz odaklı kültürün temelinde ise pagan

lık kadar o kültürün içinden doğan Roma Kilisesi ta

rafından dönüştürülen Hıristiyanlıkta mevcut. Hatta
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denebilir ki bugünkü göz odaklı kültür bu anlayışı 

Hıristiyan kültüründen miras olarak devraldı. Klişe 

babalarının en büyük şahsiyetlerinden ve Kilise 

doktrininin oluşumunda en büyük pay sahibi olan 

Agustinus gözü bir vicdan organı olarak sayıyordu. 

Her Hıristiyanın kendi görme biçimi ile Tanrıyı gö

rebileceğini söyleyen Agustinus'un izinden giden Ki

lise mimarları, bu görünürlüğü devasa tapınaklar 

olan Katedrallerde somutlaştırdılar. Katedrallerin 

devasalığının nedeniyse imanın tecessümü, onun bü

yüklüğünün sergilenmesiydi. Bununla amaçlanan bi

zim anladığımız anlamda bir propaganda ya da rek

lam değil, sıradan bir Hıristiyanın gözünü kaldırdığı 

anda kutsalın nerede tecessüm ettiğini (cisimleştiği- 

ni) görebilmesiydi. Böylece gözün toplumsal yaşamın 

merkezine oturması ve modem kartedral olarak 

tv'nin bir fetiş, tv seyretmenin de bir ayin olması için 

ortam hazırdı.

İktidarın Gözü: Tüketim Panteonunda İmaj

Bilindiği gibi Panteon Kutsal güçlerin ve Tanrıların 

hiyerarşik konumlanışını ifade eder. Günümüz Tüke

tim panteonunda da baş Tanrının ne olduğu konu

sunda çeşitli öneriler mevcut olmakla birlikte tüke

tim dininin Tanrısı, meta ya da üretim sürecinden 

geçerek tüketime sunulan maldır. Panapticon'un ya

ni mimari olarak bir gözetleme kulesini yapılara so

kan Jeremy Bentham, bununla modem toplumun da 

en önemli kutsalını yenden ürettiğini düşünmemişti 

sanırım. Panapticon yani gözetleme ya da seyretmek 

günümüzün en kutsal ayinlerinden birisidir. Tarım 

toplumlarında bereket ayinleri ne ise, günümüzün 

yeni pagan toplumlarında da seyir ya da gözetim o 

derecede önem taşıyan kutsal bir etkinlik. Bu neden

le yeni-pagan toplumların baş Tanrı'sının tv ya da di

ğer imajinatif aygıtlar olması bir rastlantı değil.

Televizyon mesafe duygusunun ilgası olduğu gibi, 

insanı pasifleştiren onu yaşadığı dünyadan soyutla

yan bir etkinliği içeriyor. Günümüzün devasa metro

polleri içinde insanların adeta atomlarına ayrılarak 

birbirinden soyutlanması sonucu, kamusal hayatın 

sönümlenmesi ve bunun sonucunda insanların daha 

fazla içe çekilmesi toplumsal etkinliği yok ediyor. 

Devrimler çağının kapanmasında bile tv'yi hazırla

yan bir dizi sosyolojik dönüşüm başat bir rol oynadı 

diyebliriz. Çağdaş kültürün imajlar yoluyla dünyayı 

anlamlandırması bile görüntünün tahaklcümünden 

kaynaklanıyor. Görme dokunmanın, temas kurma

nın ilgasıdır diyebiliriz. Dokunmanın dokunulanı 

kirlettiğinin ya da dokunandan bir takım kötü etki

lerin bulaştığını düşündürmesi, kökleri avcı-toplayıcı 

totemik kültürlere kadar uzanan köklü bir duygu. 

Halihazırda görmenin bu kadar öne çıkmasının ne

deni de bu güvenlik duygusu ile ilgili, görsel aygıtlar 

bizlere, risksiz ve benliğimizin incinmesini önleyecek 

bir biçimde, dış dünyayı ayağımıza getiriyor. Bu an

lamda görmenin kontrolle, güçle ve dolayısıyla da İk

tidarla ilişkisi mevcut.

Frankfurt okulunun ikinci nesil düşünürlerinden 

Martin Jay, rasyonel kültürün dünyayı belirlenmiş bir 

mesafeden izleyip, ona hakim olup, ona hükmetmey

le iişkili olduğuna dikkat çeker. Günümüz teknikle

rin de "canlı olmayan mutlak göz" işlevini üstlendiği

ni belirtir." Seyirci ve gösteri arasındaki boşluk ge

nişledikçe daha içiçe, katılımcı modellere ilgi tam 

olarak bastırılmamışsa da ortadan kaldırılmıştır. Ras

yonel seyirci yalnızca uzaktan bilmek istediği dünya

nın tamamen dışında, tecrit edilmiş bir özne olarak 

vardır." Göz gerçekliği egemenliği altına aldıkça 

dünya düzenlenebilir ve kontrol edlibilen bir dünya 

haline gelir. Böylesi bir dünya "egemen olan öznenin 

gözetiminde ve manipilasyonunda 'yedekte tutulan' 

bir dünya haline gelir."^ )̂ Ekran aracılığıyla "dene

yim" lediğimiz dünya, gerçeklik duygumuzu tümden 

değiştirir. Böylesi bir dünya acı duygusundan arındı

rılmış bütünüyle seyirlik bir dünya haline gelir. Üste

lik bir süre sonra bize acı verecek hadiselerden de ka

çınır ve bütünüyle hazza kilitleniriz. Bu dünyada son

suz eğlence, sınırları gün geçtikçe daha ötelere uza

nan genişletilmiş hazlar vaat edilir. Gerçek dünya ni

hayet egemenliğimize girmiş oldu, artık bizi ürküte

bilmesi, bize duygusal olarak zarar verebilmesi müm

kün olamayacak. Çağdaş insan tam da bu nedenler

den gerçek dünyadan onun acımasız ve çıplak gerçe

ğinden hazza kaçıyor. Deneyimin olmadığı, dünya

nın kendi arzularımıza göre biçimlenebileceği, tek ve 

gerçek hükümdarın sadece biz olduğumuz özelleştiril

miş bir dünya. Panoptikon kültür ve onun ve teknik 

nesneleri, Adem’i baştan çıkaran Şeytan gibi bize sa

dece kendimizin olabileceği ve o dünya da "Tanrılar" 

gibi olabileceğimiz "sonsuz cenneti" vaad ediyor. Ta

bii bu dünya cehennemi yok ettiği için, böylesi bir 

dünyada adalete de yer yok. Ne de olsa sentetik dün

ya taman bizim konrolümüz altında olan bir dünya

dır. Ancak kontrol ettiğimizi sandığımız bir anda o 

dünya bizi kontrolü altına alır. Tıpkı kötücül güçle

ri ha bire kendi hizmetine koşan bir büyücünün, so
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nunyâ-. tamamen onlar tarafından ele geçirilip hük- 

medetkjepJ\jj£medilen olması gibi.

tür müsabaklar güce dayalı olduğundan agonal yani 

çekişmeli oyunlardı. "Agon cinsinden olan zıtlaşma-

GpsJte^tphâz, uyarım ve eğlence çağdaş toplumla- 

rın "dini tecrübesi" haline geldi. Ancak sanal dünya 

geçeklikle temas kurmaktan kaçınan bir dünya oldu-

lı oyunda bu gerilim, talih ve belirsizlik unsuru en 

yüksek noktasına ulaşır. Çünkü bu oyunlarda kazan

mak söz koriusudur ve insan öyle bir tutkuyla kazan-

t u için, bu dünya insaıu manevi 

uğratmıyor. Tersine insanı insanlaştıran eski dinler

den farklı olarak, insanı insan ötesi bir melez türe dö

nüştürüyor. Kısacası görme odaklı kültür kendi sınır

larının son noktasında insanı da sanallaştırır; beden, 

cisim ortadan kalkar geriye sadece suret kalır. Ya da 

insanla makine birbiriyle kaynaşır ve insan bir 

Siborg haline gelir. Siborg görme odaklı kültürün 

Homonculus'udur.**

Oynuyorum Öyleyse Varım:

Cemaat Olarak Futbol

Modern öncesi oyunların günümüzdeki İkamesi ola

rak spor karşılaşmaları Norbert Elias'ın "uygarlaşma 

süreci" olarak adlandırdığı olgunun bir parçası 

olarak İngiltere de doğdu. Modern öncesi uygarlıklar 

henüz üzerlerinden toprak kokusunu atamadıkların

dan, bizim kültürümüz gibi şiddeti gizlememişlerdi. 

Dolayısıyla sokaklarda hayvan dışkılarına, kesilmiş 

bir hayvandan arta kalan artıklara rastlamak zor de

ğildi. Şidet ve kan bu hayatın bir patçasıydı ve doğal

dı. Gizemden arınmadıkları için, kutsallık bu 

" dünyanın oyıın kültürüne de sinmişti. Müsabakalar 

genel olarak pagan dünyanın Göksel Tanrılarına 

'̂ ;;;::i'-;.'İİİ;̂ :̂ 'anmıştı.

topunun ilk oynandığı yerin Çin olduğu 

diğer yandan Aztek ve Mayaların da bir 

topu kültürüne sahip olduğu bilinir. Aztek ve 

Mayalarda ayaktopu önceleri ağır bir topla oynanırdı 

de kurban olarak tanrılara adanırdı. 

■İ j ' V ' u y g a r l a ş m a s ı  ile spor şiddetin ve kanlı 

ayinlerin bir parçası olmaktan çıkıp, bir boş zaman 

etkinliğine dönüştü. Oysa bütün bu kanlı gömntüle- 

rin ardında derin bir manevi anlam vardı. Bugünkü 

spor müsabakalarının en eskilerinden birisi olan 

Olimpiyatlar kozmik dramanın sahnelendiği bir mit

sel anlatımdı aynı zamanda. "Eylem kozmik bir olayı 

yalnızca temsil olarak değil, aynı zamanda özdeşleş

me olarak da yeniden üretir."<3) Müsabaka larda ser

gilenen kozmik dramalar efasnevi bir olayın tekrar

lanması olarak dünyanın yaradılışının yenilenmesiy

di aynı zamanda. Böylece insan oyun ya da müsaba

ka aracılığıyla dünyanın yaratılışını üstleniyordu. Bu

utarak dünüşüme----uıak isler ki, bu durisler ki, bu durum oyunun hafifliğini ortadan 

kaldırma tehlikesini taşır. Beceri, bir şey yapma bil

gisi, meziyet, cesaret ve güç, yarışma şeklindeki oyun 

açısından gerekli hale gelir gelmez, işin rengi değiş

mektedir. Oyun daha zorlaştıkça seyircilerin gerilimi

de artar."(4)

Aynı durum modem müsabakalarda da mevcut. 

Günlük yaşamın rutinliğinden bunalan erkekler, fut

bol aracılığıyla hayecan, haz ve iktidar duygularını 

tatmin ediyorlar. Öte yandan yine gündelik yaşamın 

yüklediği negatif gerlim içinde bunalan insanlar fut

bol karşılaşması esnasında bu yükten kurtuluyor. Bu 

anlamda futbol karşılaşmaları seyirci açısından kat- 

harsis yani arınma anlamına geliyor ancak bu arınma 

manevi temizlik anlamında değil. Bu sadece psikolo

jik bir boşalım ve ne yazık ki örneğin antik Grek din

lerinde olduğu bir katarsis değil.

Devletler açısından ise futbol müsabakaları hem 

bir güç gösterisi, hem de bir prestij nedeni. Bu ba

kımdan devletler ve devlet politikaları sporun politi

kadan bağımsızlaştırılmasını savunan yaygın söyleme 

karşın, milliyetçi değerler ile içiçe. Bu futbolun kim

lik oluşturucu (dinsel açıdan mitos benzeri) yanın

dan dolayı milliyetçiliğin oyun sahası oluşunu da 

açıklıyor. Takımlar temelinde kurulan özdeşlik, kim

lik stratejisinin birinci boyutunu oluşturuyor. İkinci 

boyutu işe onun cemaatsal yapısıyla ilintili olarak 

"öteki" kavramıyla bağlantılı.

Bir takımın taraftarı olmak hem kendini bir taraf

tar olarak tanımlamaktır, hem de bir kulübün üyesi 

olarak bir grupla özdeşleşmektir. Bu şekilde kurulan 

özdeşlikle, taraftar ya da o kulübün üyesi olarak takı

mın başarısı kendi başarısına dönüşür ve böylece 

prestijden, güçten ve iktidardan pay alır. Bu nedenle 

maçlar ayinlere benzetilebilir. Nasıl ayinler toplulu

ğun birliğini sağlayan bir unsursa, nasıl mitoslar bize 

dünyadaki varlık nedenimizi açıklayarak bizi bir ce

maatin mensubu yaparsa, aynı şekilde maçlar da bu 

fonksiyonu icra eder, özellikle milli maçlar kendi 

kimliğimizi bir süper ego haline getirip diğerini aşa

ğıladığımız, bu vasıtayla da kendi kimliğimizi oluştur

duğumuz karşılaşmalardır.

Diğer yandan karşılaşmalar metropol hayatında 

yalıtık şekilde yaşayan insanları bir araya getirir. On
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lara bir tür cemaat duygusu ve

ren bir fonksiyonu da icra 

eder. Ancak futbol takımları 

mahalle grupları ya da çeteleri 

gibi değildir, onlar tam anla

mıyla hayali cemaatlerdir. Do

layısıyla da yüz yüze ilişkilerin 

getirdiği doğal yapıştırıcılık- 

tan yoksundurlar. Birliği sağla

mak için düşman imgesine ih

tiyaçları vardır. Bunun için ra

kip takım hakkında bir dizi 

olumsuz imge yaratılır ve sü

rekli onların kendi takımları

nın varlığından rahatsızlık 

duyduğu, kıskandığı ellerine 

geçerse bir kaşık suda boğa

cakları vaazedilir. Bütün bü

yük takımların amigolara ve 

fanatik holiganlara ihtiyaçları

vardır bundan dolayı. Kulüpler bunları el altından 

destekleyerek takımın birliğini sağlar, tribünleri coş

turarak hayali bir güç gösterisi sergilemelerini sağlar

lar.

Futbol disipline edici yanıyla beden ve iktidar 

ilişkisini de yansıtır. Bir beden terbiyesi bilimi ola

rak futbol, modernliğin bir başka miti olan sağlıkla 

yakından iişkilidir. Onun teknik yanı bedenle ilişki

li yanını da gösterir. Mesela bir hücum oyuncusun

dan kıvraklık, esneklik ve hız beklenir. Rakip takı

mın savunma oyuncusunu geçmek, onu etkisiz bırak

mak için bedeni kıvrak, uyumlu ve esnek olmalıdır. 

Buna karşın savunma oyuncusundan güç, dayanıklı

lık ve sağlamlık beklenir. Orta saha oyuncusu ise ko

ordinasyon sağlayan, ekip oyununu idare eden beyin

dir. Ondan fırsatçılık, akıl ve koordinasyon yeteneği 

beklenir, bedeni bunun için kıvrak, atak ve güçlü 

olmalıdır. Takım oyunu olarak futbol senkronizasyon 

ve koordinasyondur.

Ayin Olarak Gösteri: Tüketim Toplumunda 

Büyüsel Etki

Tüketim toplumuyla birlikte zevk, toplumun "amen- 

tüsü" haline geldi. Ancak zevke yönelik bu saplantı

lı ilgi, bütün medya tartışmalarının da odak noktası

nı oluşturan yapay gerçeklik ya da gerçeklikten ka

çışla yakından ilgili. Tüketim gerçek dünyanın getir

miş olduğu bir dizi olumsuzlukla baş etmeye yönelik

bir savunma stratejisi gibi gözü

küyor. Daha çok ürün, mal ve 

hizmet tüketerek kendimizi ra

hatlatmak ve eğlenceyle yaşa

mı daha çekilir kılmak duygusu 

birileri tarafından sömürülü

yor. Ötesi modern tüketim 

stratejileri bağlamında medya- 

tik kültür, imaj bağımlısı ve 

anestezik(uyuşturucu) bir kül

tür haline geliyor. Uyuşturucu 

bağımlısı gençlikle gerçeklik

ten kaçtığı, kendi yarattığı sa

nal ve sentetik dünyada yaşa

yarak dünyadan kaçtığı için kı

nanır, oysa günümüzün tv ya da 

multimedya tüketicisinin bire 

uyuşturucu bağımlısından farkı 

yok. Çünkü izleyici ya da seyir

ci de gerçeklikten kaçıyor.

Futbol bir kahramanlık kültü üzerine bina edilir

ken, televizyonda futbol izleyicisi de tıpkı medya tü

keticisi gibi yaratılan bir başka gerçeklik içinde yaşı

yor. Futbol seyirlik bir oyun haline geldikçe futbol 

tüketicisi eğlence dünyasında yaşayan pasif bir izleyi

ci haline dönüştürülüyor. Oysa agonal bir oyun ola

rak futbol sahada daha gerçektir. Ancak yine de fut

bolun doğasından gelen bir ayinsellikten ve bir kült

ten (tapınma) söz edilebilir. Futbolu pagan bir etkin

lik sayarsak, tapınma kahramanlar ve bu kahraman

lar etrafında oluşturulan mitlerden doğar. Lefter'in 

kıvraklığı, Hagi'nin "beyin"liği ya da Pele, Maradona 

gibi "İlah"ların oyunlarının "yüceliği" futbolun kült 

karakterini ortaya koyan efsanelerdir. Antik dünya

nın "aşağı alemler"den gelen "canavarları" yenerek 

dünyanın kaosa teslim olmasını önleyen kahraman

larını konu alan mitler gibi bu "İlah" oyuncular etra

fında oluşturulan efsaneler ekseninde medyanın 

ürettiği bu kahramanlara tapınılır. Yalnız bir farkla 

bu "İlahlar" ın mekanı gökler değil, bu dünya, onlara 

ulaşmak mümkün. "Sonuçta tüm dünyevi ikonlar, 

bireyin belli koşullarda ulaşabileceği bir konumdadır. 

Gündelik yaşamla ilişkisi dahilinde her ikon tartış

madan uzak ve tercihlere açıktır. Kitle kültürünün 

çoğulcu yapısı içinde eleştirmek yerine tercihte bu

lunmak daha akılcı bir davranıştır. Kendisine karşı 

eleştirisiz bir saygı ve bağlılık duyulan her nesnenin 

(ikon) mutlaka birileri tarafından kutsandığı ilke

si modern ahlaklılığın gereğidir. Çağdaş toplumun
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ikonları dinsel olmamakla birlikte, kendilerine atfe

dilen yücelik ile dinsel bir (manevi) içerik taşır-

Çağdaş toplumların tüketim mekanları görme 

odaklı kültürün bir sonucu olarak, gösteri üreten me- 

"kanlardıı. Bu tutikdiılaıda fanteziler oluşturuluf. Ama

seküler bir dünya doğal olarak her şeyin aklın parlak 

ışığında açıklığa kavuştuğu, gizem adına bir şeyin 

kalmadığı bir dünya olmalıydı. Oysa güııüuıüz d&nys5= 

sı kültlerden geçilmiyor. Bu da modern dünyanın 

şeffaf bir dünya olamadığını gösteriyor.

Goz odaklı kükürüu isLilasıııdaıı kuıiulmamıı yo-* 

lunun dalıa çok akıldan değil (çünkü o da bir fetiş) 

kutsallıkla akıl arasında bozulan dengeyi yeniden 

tesis etmekten geçiyor. Bir anlamda sekülerleşmiş 

dünyayı yeniden "sekülerleştirmek" gerekiyor. Bu ise 

onun panzehiri olan ve uygarlık tarafından biçimi 

bozulan bir kültürün, yani tevhidi kültürün göçebe 

köklerinden kendini yeniden reorganize edeceği Gö

çebe İslâmla olabilir. Tek başına İslam demiyorum, 

çünkü mevcut İslam geleneği asılla olan irtibatı ko

nusunda sorunları olan bir İslam. Sahih İslam tarım- 

cıl kültürlere karşı Avcı-toplayıcıların mirasçısı olan 

göçebelerin başkaldırısıydı. Ancak İslam yerleşik 

kültürler ile temas kurduktan sonra köklerini unuttu 

ve tarımcıl kültlerin içine sızmasına engel olamadı. 

Bugün yapmamız gereken bu kökleri yeniden hatırla

mak ve görme odaklı kültürle tam cepheden yeniden 

mücadeleye girişmek. Bunun için televizyonla İslam

cı çevrelerin kurduğu ilişkiyi sorgulamak ilk yapıla

cak iş. Ama daha derinde bir metafizik hesaplaşma 

bizleri bekliyor. Özellikle çağdaş kültür ölümü bastı

rarak yaşamı da bastırdı. İnsanların sanal gerçeklik 

vasıtasıyla kaçtıkları gerçeklik aslında ölüm. İnsanlar 

ölümden kaçtıkça da yaşam nitelik değişimine uğru

yor. İslam bu anlamda ölümün kaçınılmazlığını vur

gulayarak yaşamı onaylıyor ve onunla barışıyor. Ölü

mün içe alınmasıyla doğa yeniden içimizde yaşamaya 

başlıyor. Tam da saydığım nedenlerden dolayı Tev

hit bağlamında İslâm yeni paganizmin panzehiri, onu 

yeniden bir seçenek haline getirmek ise biz Müslü- 

manlara bağlı. Çünkü bizlerin de bir anlamda her şe

ye yeniden başlamak zorunluluğumuz var. ■
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en büyük fantezi ve düş üretim merkezi, görme odak

lı toplumun baş Tanrısı televizyondur.

Futbol görme odaklı kültürün özellikle alt sınıfla

ra hitap eden yanıdır Bunun da en çok ortaya çıktığı 

yer stadyumlardır. Işık gösterileri, müzik gösteri ya

pan ekipler vasıtasıyla stadyumlarda "büyülü bir at 

mosfer" yaratılmaya çalışılır. Tv bu atmosfer vasıta

sıyla tv’de futbol izleyen izleyiciyi büyüler.

Gözden Söze: Tevhidi Panzehir

Yazının başından beri içinde yaşadığımız toplumun 

kendine özgü, dünyevi bir kutsallık yaratmaya çalış

tığını, futbolun da bunun araçlarından ya da boyut

larından birisini oluşturmaya çalıştığını anlatmaya 

çalışıyorum. "Eskinin bilinen süreci bugün de sür

mekte; tarih, toplumsal yaşamın gerçekliklerini anla

yamayan değişimleri izleyemeyen kitleselleştirilmiş 

(modern dönemin) insanı için bir mitoloji olarak ya

şanmaktadır. Mitoloji ritüelleri (ayinleri) gerektir

mekte, ritiüeller ise ikonları canlı tutmaktadır. Top

luma, insanın kendisine ve çağına ilişkin temel anla

yışlar ve düşünceler, bugün de birer iman ve ikono- 

lojiye dönüşmekte; çağdaş insan Tanrısı ölmüş bile 

olsa bugünde ancak ikonalarıyla y a ş a y a b i lm e k t e d i r . "

İkonolojinin ya da imajinatif kültürün bugüiı biz

leri hala büyülemesindeki en önemli etken seküler- 

likle doğan boşluk. Sekülerlik özellikle tek Tanrılı 

dinlerin oluşturduğu kutsallık halesini yaşamsal 

fonksiyonlarından yoksul bıraktı. Ancak insanlar 

manevi bir boşlukta yaşayamadığından, bu boşluğu 

çarpık bir Paganizim doldurdu. Çarpık diyorum çün

kü günümüzün İlahları da onların temsili olan putlar 

da aşkın olanı temsil etmiyor. Aşkın bir tecrübeye 

inansı manevi bir dönüşüme uğratmıyor. Oysa özel

likle de pagan ayinler insanı kutsal olanla irtibatlan- 

dıran, onu dönüştüren etkinliklerdi. Çağdaş toplu

mun paradoksu onun hem dini olan her etkinliği 

akıldışı ve saçma bulurken, kutsaldan boşalan alanı 

dünyevi kutsallar doldurmaya başladı. Dinsel olan 

değersizleşirken teknik çevre dinî, bir karakter ka

zanmaya, insani etkinlikler kült haline gelmeye baş

ladı. Bu sekülerliğin paradoksunu gösteriyor. Çünkü
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BİR TEKNO-PAGAN ÖRNEĞİ: 
“FREAK DANSI”

MEHMET ÖZAY

Y
usuf Kaplan’ın, yaşadığımız çağı tanımlamak 

maksadıyla Yeni Şafak gazetesinde şu ana ka

dar yedi seanstır ele aldığı “Tekno Paganizm” 

yazılarından ilham alarak ABD’de öğrenci kitleleri 

arasında -aslında 1980’lerde Experience Unlimited 

(Sınırsız Tecrübe)’nin “Da Butt” albümüyle günde

me gelen- bir süredir hızla yayılan postmodern bir 

dans olan “freak dansı” üzerinde durulacaktır.

Dans bütün kadim toplumlarda sadece kutsalla 

iletişim kurmanın bir unsuru değil, aynı zamanda do

ğayla, toplumla ve kişinin bizzat kendisiyle etkile

şiminde de önemli bir araçsallık taşımaktadır. Mese

lâ şaman, dansla girdiği esriklik halinde olağanüstü 

bir güce erişmekte ve insanlarla kutsalları arasında 

aracılık rolünü üstlenerek onların dileklerini ilet

mektedir.

Heraklius’un torunlarının günümüzde onu haklı 

çıkaracak denli her şeyin ölçüsünü kendilerine indir

gedikleri gibi kutsalla ilişkide, sağaltımda bir araç 

olarak yer alan dansı da cinsellik öğelerinin egemen 

olduğu bir düzeye çekmişlerdir. Bunun bir göstergesi 

olarak eğitim kurumlarında yer alsınlar ya da alma

sınlar Batılı gençlerin aile, cemaat, din yaşantıları

nın olmadığını veya yoz bir hal aldığını; kendilerini 

yalnızca sanal bir alem olan bilgisayar ve türevlerinin 

ürünüyle var eden bir nesle dönüştükleri görülmekte

dir. Columbia, Maryland’da karşımıza çıkan bu nesle 

ait bir ‘davranış biçimi’ bir tekno-paganik örnek ola

rak karşımızda durmaktadır.

Tekno-paganikliğin en önemli unsurlarından biri 

olarak pornografi^ hayatın her safhasında yerini al

makta; her adımda karşımıza bir çekim merkezi ola

rak sunulmaktadır. Bu cazibeye en çok -yaş ve statü

sü- farketmemekle beraber, çocuklar ve gençler ma

ruz kalmaktadırlar. İnternet ortamında oluşturulan 

“özel ağlarla” insanın en hassas, mahrem yönleri de

şifre ve iğdiş edilmektedir. Bunları, aleni olarak her 

mekânda -sahnede, sayfada, ekranda, billboard’da- 

görmek mümkündür. Kısacası bütün kışkırtıcılığı ile 

karşımıza çıkartılan cinsellik insanlığın aklını dumu

ra uğratmaktadır.

Gençler arasında pornografik bir olgu olarak cin

selliğin sergilenmesinde dans önemli bir araçsal ko

numa sahiptir. Topluluklar içersinde mekân gözet

meksizin ortaya konulma özelliğine sahip dans, bü

yük kitlelere MTV türü özel müzik kanalları vasıta

sıyla ulaştırılmaktadır.

Maryland’da okul yöneticilerini ve velileri çılgına 

çeviren bir dans türü olan ve birkaç yıldır varlığını 

artırarak devam ettiren “freak dans” yasaklanma aşa

masına geldi. Şu cümle bir okul yöneticisinin hayre

tini dile getirmektedir: “Üzerlerinde giysileri olmasa 

cinsel temasta bulunduklarına yemin edebilirsiniz.” 

Okul yönetiminin dans partilerindeki bu dans türü

ne karşı getirdiği ilginç çözümlerden biri öğrencilerin 

belli bir sınavdan geçme zorunluluğu veya dans eder

ken 45 derecelik açıdan daha fazla eğilmemeleri zo

runluluğu getirmek. Öğrencilerin tepkisi ise daha il

ginç: “Bu yasaklamalarla işin bütün keyfini kaçırıyor

lar.” Bu dansın sadece şehir kulüplerin de değil ban

liyö okullarında bile yayılmasını nasıl yorumlamalı- 

yız?

Tekno-paganik unsurların önde gelen öğelerin

den cinselliğin putlaştırılmasının öncelikle günümüz 

Batı daha sonra da iletişim ve etkileşimin yoluyla bü

tün günümüz toplumlarına özgü olmadığı -söz konu

su yazı dizisinde de geçtiği üzere- Roma İmparatorlu

ğu döneminde hayat kadınlığının yaygın olduğu, bu
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durumun sadece sosyo-ekonomik durumu zayıf ke

simdeki kadınlan içermediği, aynı zamanda, orta ve

düğü üzere kendi dilini de kurmakta ve sarfettikleri 

kelimeler ve cümleler konusunda duyarsızlaştırılan

üst tabakaya mensup kadınların da salt kendi cinsel

liklerini tatmin için bu işi gerçekleştirdikleri bilin

mektedir.

gençlerin gündelik iletişimlerinin birer parçası hali

ne gelmektedir.

Televizyon ve internet aracılığıyla küresel köyü

Moral değerler açısından bağlayıcılığın kalmadığı 

:yeya azaldığı, özellikle çocuklar ve gençlerin MTV 

tijapğına, Hollywood gizemine ve bilgisayar sanallığı- 

düştükleri günümüzde hangi değer kabul edilecek- 

Evde ebeveynlerin, okulda öğretmenlerin ve top

a yetişkinlerin kendilerine ait hissedebildikleri 

kutsallan kalmış mıdır? Yoksa onlar da kendi 

' ' ''''"içâplarında belli birer tekno paganik unsura teşne mi

olmuşlardır? Her yeni neslin kendisi gibi yeni unsur

lara bürüneceği bir gerçek olmakla beraber, bu ger- 

j,.. , . . çekliğin temel insani unsurlarından ne denli arî ola-

.ca günümüzde bu gibi örneklerle görmekteyiz.

;;;,:Ĵ pck müziğinin önemli isimlerinden Jim Morris- 

t;; ;;i';SÔ  hayat hikâyesini dile getiren ‘The Doors’ fil

minde de Morrison sahnede mastürbasyon yaparken, 

karşısındaki kitlede yer alan kızlar kendisine ‘tapın

mak’ amacıyla ‘nü’ vaziyette sahneye koştururlar. 

Böylesi bir geleneğin içersinden beslenen nesillerin 

pagan unsurlarını hayatlarında kimlerin ve nasıl sok

tuğu gözler önüne serilmelidir. Bu konuda Batı’nın 

bugün geldiği noktanın bir tezahürü olarak şu cümle

ler dikkate değerdir: “Batı medeniyeti insan hayatını 

ancak geçici dünya hayatından ibaret talekki ettiği 

için insanın yalnız maddi ve hayvani yönünün teka

mülüne önem atfediyor. Bu suretle insan fertlerinde 

hayvani izlerin inkişafına sebep olup melekiyet ve 

hakiki insanlığın gizli kalmasına veya büsbütün im

hasına hizmet ederek ebedi saadete ulaştıran fazilet 

ve olgunluklardan insanı ebediyen mahrum bırakı

yor.”^

Maryland’daki bu örnek olayda, ‘uygun dans tanı

mı’ yapmak amacıyla okul müdürü bir grup veli, öğ

retmen ve dans uzmanlarından oluşturulan bir ko- 

: misyon kurmuş. Aslında uygun olan dans değil, nasıl

: bir yaşam tarzının seçildiği ve benimsendiğiyle alâka

lıdır. Kapitalizmin ekonomideki mottosu ‘laissez fair- 

laissez passer’si toplum plânında da kendisini göster

memiş midir? “Tekno-ayin” örneği kabul edilebile

cek ‘freak dansı’, icra edildiği mekânların birer “tek- 

no-tapınaklar” haline dönüşmesi de doğal gözükmek

tedir bu çerçevede. Söz konusu bu “tekno-sapkınlık- 

1ar” ‘uçur beni’, ‘içine çek beni’ vb. örneklerde görül-

sarabilecek olan ‘freak dansı’ bir zamanlar Brezil

ya’nın Şubat Festivalinde karşılaştığımız; fakat bir sü

re sonra dünyaya mal olan bir sambanın yeni bir ver

siyonu niteliğindedir. Brezilya gibi kökeni yerli Ame

rikan kültürüne dayanan bir ulusun modern zaman

ların etkisine, kıskacına maruz kalarak kuvvetle 

muhtemel yerel dinlere özgü ritüellerin yozlaşmış bir 

formu olarak sambayı ürettiğini düşünebiliriz.

Benzer bir durum oryantal dansı için de geçerli- 

dir. Oryantal veya Fransızca danse du ventre, dünya

daki en eski dans türlerinden biridir. Oryantal dan

sın gereği olarak yapılan mide kaslarına, nefes alıp 

vermeye, kasma/gevşetme hareketlerine dair özel 

edimlerin geleneksel toplumlardan sağaltıma yönelik 

bir dans örneği olarak mesala Fas’da doğum esnasın

da -günümüzde modem yöntemlerde de tavsiye edil

diği şekilde- uygulandığı Amerikan etnik dansçısı La 

Meri tarafından ifade edilmektedir. Böylesi bir sağal

tım unsuru olan ‘oryantal dansı’ (belly dance) köken 

olarak ‘raks-ı şark’ ismiyle Araplara özgüdür. Ancak 

günümüzde artık pavyonları aşarak televizyonlarda 

izlenir hale gelen göbek dansının kökeninde ‘soyun- 

dökün’ kültürü yoktur.

Dansın bugünkü anlayışla insanları getireceği yer 

şu cümlelerde karşılığını bulmaktadır: “Avrupa’da 

sözlerine itimat edilen hekimlerle sosyologlar dansın 

zararlarını ikna edici delillerle ortaya koymuşlardır. 

Dans fertlerin seciyesini, ahlâkını, sıhhatini tahrip 

edip musallat olduğu cemiyetlerin manevi bünyesini 

kemirdiğinden başka fuhşu artırıp evliliği azaltarak 

nüfus buhranı denilen felaketi ihdas etmek suretiyle 

milletin maddeten sönmesini çabuklaştırmaktadır.”̂

DİPNOTLAR

1 Yusuf Kaplan, Tekno Pagan/izm: “öküz”e (b)akan “(t)ren,

Yeni Şafak, 0L05.2002.

2 Kara, İsmail, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, s. 217.

3 A.g.e., s. 219.

Not:

1) Tırnak içersindeki alıntılar Yusuf Kaplan Bey’in

makalelerine atfen kullanılmıştır.

2) Treak dance’ alıntılan, Nurith C. Aizenman, The Was

hington Post, 18 Mayıs, 2002 ■
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F U T B O L  P A G A N İ Z M İ T R İ B Ü N  K U L T U R U

y e n i  d ü n y a  d ü z e n i  v e  f u t b o l

RASÎM ÖZDENÖREN

F
 ̂ utbolun, aydın kesim arasında da giderek yay

gın ve yoğun bir revaç bulması, dahası aydın 

kesim arasında da azımsanmayacak sayıda fa

natiklerin yetişmiş bulunması, halen seküler bir âyin 

halinde icra edildiğini ve önde gelen futbolcuların fa

natikleri nezdinde ikonlaştırıldığını ileri sürmek üze

re yola koyulan bu satırların yazarı, uğrayacağı kına

manın şiddetini tahayyül edince cesareti kırılıyor de

sem inanınız. Neyse ki, bu görüşleri en az yirmi küsur 

yıl önce de dile getirdiğimizi hatırlatarak tepkinin 

şiddetini azaltabileceğimizi umabiliriz. Gerçekten de 

yirmi küsur yıl önce kaleme alınmış olan bir yazımız

da, Rasim Adasal’ı referans göstererek “çağdaş put- 

lar”ı şöyle tasnif etmişiz: *Müzik, sinema, spor putla

rı, *Bilim ve sanat putları, *Modern büyücüler, *Cin- 

sel tapınma ve seks bombaları, ^Putlaştırılan makine

ler. Aynı yerde şu belirlemelerin altı çizilmiş: Bir fut

bol maçının seyircilerinin coşkunluğu (vecdi) o mertebeye 

yükselmektedir ki, gerçekte, bütünüyle dünyevi ve cisma- 

ni nitelikte olan bu kendinden geçiş hali, bir âyin görünü

münü Icazanabilmektedir. Ünlü pop şarkıcısının verdi

ği konser dinleyicileri üzerinde aynı kutsal etkiyi 

meydana getirebilmekte, konser esnasında ayılıp ba

yılanlara rastlanabilmektedir. Durum böylece ortaya 

konulunca, kaçınılmaz olan şu soru çıkıyor karşımı

za: Modern hayat tarzı, bir yandan kafalarımızdaki ka

dim kutsalları silme çabasındayken, nasıl oluyor da 

bir yandan da çağdaş putlara muhtaç hale getirilebil

mekteyiz? (Bkz: Yaşadığımız Günler, “Örtülü Putlar” 

başlıklı bölüm.)

Söz konusu profan âyine aydınların da birer figü

ran olarak iştirak ettirildiğini belirlemek için gelişigü

zel bir spor magazinine göz atmak yeterlidir. Herhan

gi bir araştırmaya gerek kalmadan elimize geçen bir 

magazin haberinde Orhan Kemal’in, Haldun Ta

ner’in, Çetin Altan’ın, Cemal Süreya’nın, Can Yü- 

cel’in. Nazım Hikmet’in, Ümit Yaşar’ın, Abidin Di- 

no’nun, daha eskilerden Ercüment Ekrem Talu’nun 

ve daha pek çok yazarın, çizerin birer futbol meraklı

sı olduğunu öğreniyoruz (Hürriyet Pazar, 26 Mayıs 

2002, s. 7).

Radikal gazetesinin haftalık futbol ekine bakıyo

rum. Daha önce hiç göz atma ihtiyacını hissetmedi

ğim bu ekin elimde bulunan son sayısına baktığımda, 

beni gerçekten hayrete düşüren yazılara rastladım. 

Olayın boyutlarının böylece nerelere uzandığı gözüm

de daha bir somut konuma geldi. Futbol retoriğinin 

kaydettiği aşama da böylece daha bir somut planda 

ortaya çıktı. Şu satırlara bakınız: “1930 yılında Albert 

Camus, Cezayir Üniversitesi takımının kalesini koru

yordu. Kalecilik yıllarından kendisine kalanları anla

tırken şunu diyordu: ‘Şunu öğrendim ki, top birine 

hiçbir zaman beklediği yönden gelmiyor. Bu, bana 

hayatta çok yardımcı oldu, özellikle de büyük şehir

lerde insanlar göründükleri gibi olmuyordu.’ Ca- 

mus’nün yaşama bakışında önemli bir yer tutan fut

bol, dünyada birkaç milyar insanı da derinden etkile

yen bir oyun. Aslında bir futbol takımına gönül ver

miş bir kişi için futbol, ne 90 dakika ile sınırlı bir spor 

olayıdır, ne oyun kavramı ile açıklanabilecek bir ol

gudur, ne de basit bir ilgi odağı... Yeryüzünün her kö

şesinde futbol takımlarının forması satılmakta, gide

rek artan sayıda futbol kitabı ve yayını daha çok 

okurla buluşmakta, taraftar organizasyonları, futbol 

tabanlı kuruluşlar ve internet siteleri giderek yaygın

laşmakta, bir futbol kültüründen ve dünya kültürel
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panoramasında futbolun yerinden rahatlıkla söz edil

mektedir.” (Barış Tut, Radikal/Futbol eki, 21 Mayıs 

2002, s. 22). Ve bir futbol adamının ölümü üzerine 

kaleme alınan değerlendirme yazısındaki referansın 

ilginçliğine dikkat buyurulsun: Mukayese bir filozofla, 

Spinoza ile yapılıyor: “Valery Lobanovski niçin 

önemlidir? Birincisi, futbol adı verilen bir oyuna ilk 

kez bir geometri uygulamaya kalkıştığı için... ona fut' 

bolun Spinoza’sı desek yeridir. Tarihte ilk kez futbol 

sahasını ‘parselleyerek’ geometrik işleyen ‘önermeler’ 

yaratabilen kişi odur. (...) Lobanovski’yi kaybettik. 

Futbolun şahikası, en büyük zekalarından biriydi... 

‘Team management’ denen ve bugün Türkiye’de en 

iyi Mircea Lucescu’nun uyguladığı bir çalışma disipli

ninin ilk uygulayıcısıydı. (...) Her durumda futbol da 

bir yaratıcılık alanıdır ve bu bakımdan sanattan, fel

sefeden, sinemadan aşağı kalmaz. Başta da belirttiğim 

gibi, futbolun Spinoza’sı ya da Bresson’u olarak anıl

ması gereken Lobanovski’nin ölümü, bence futbola 

düşmüş en büyük gölgedir. Sovyet döneminde rahat

tı Lobo, sonra mafya onun takımını ele geçiriverdi. O 

bunlara rağmen futbol meselesini yürüttü. Geometrik 

düşündü ama her zaman futbolla düşündü. Kavramla

rı vardı ve ömrü boyunca bu kavramların hakkını 

vermeye çalıştı.” (Ulus Baker, a.g.y., s. 5-7).

İmdi, futbol yalnızca günümüzde değil, baştan be

ri kitlelerin gözdesi olmuş bir spor dalıdır. Kitlelerin 

gözdesi olduğu için, alışverişi kitlelerle olan siyasal ik

tidarların da gözardı edemedikleri spor alanlarının 

başında yer almıştır. Faşist olsun, Nazi olsun, sosyalist 

veya demokratik olsun bütün iktidar biçimleri futbo

lu kitlesel mesajlarının aleti olarak kullanmaktan ha

li kalmamıştır. 1920’li ve ağırlıklı olarak 1930’lu yıl

lardan başlayarak futbol, siyasal iktidarların kitlelerle 

ahenkleşmesinde başa alınan spor dalı olma özelliğini 

taşımıştır. Niçin, mesela voleybol veya pingpong ve

ya basketbol veya herhangi bir spor dalı değil de, fut

bol? Futboldan başka takım çalışmasını ve takım ru

hunu harekete geçiren spor dalı yok mu? Kuşkusuz 

var. Ama futbolun sergilediği geniş panoramik pers

pektif öbürlerinin hiçbirinde bulunmuyor. Durumu 

şöyle ifade etmek mümkün: Bir futbol sahasının orta 

yerine voleybol filesini veya basket direklerini veya 

bir pingpong masasını yerleştirerek oyunu izletmeye 

teşebbüs ediniz. Bu uzak mesafede izlenen oyunda se

yirci bir halavet bulamaz. Oysa futbolda topun uzana

bildiği mesafe tam da o ölçüdedir. İkincisi ve belki 

daha önemlisi, futbol, şiddet temayülünü tatmin et

meyi başarmaktadır. Başka hiçbir spor alanında (bel

ki futbol ayarında kitlesel olmayışına karşın boks ha

riç) şiddet unsuru futboldaki çapına erişemez. Futbol

da, topun kıyasıya tekmelenmesi, her bir taraftar nezdin- 

de karşı tarafın tekmelendiği izlenimini uyandırmakta ve 

hınçla tekmelenen topla birlılite, seyirci de hıncını boşalt

tığı izlenimini yaşamaktadır. Diğer oyunlar açık havada 

bile oynansa, neticede salon sporlarıdır; futbolsa mey

dan sporudur. Nazik ve narin, dahası nahif sportif he

yecanların değil, fakat vahşi ve hoyrat zevklerin ve 

coşkuların yaşandığı alandır. Başka hangi alan futbol 

kadar kaba ve galiz küfürleri içselleştirebilmiştir? Ve 

hangi görgü ve nezaket kuralını öne sürerek seyirci

nin bu davranışının önüne geçilebilmektedir? Futbol, 

bu özelikleriyle kitlesel profan âyinlerin en önünde 

yer almayı hak etmektedir.

Yukarıda saydığımız yeni toplumsal ikonlar, mü

zik, sinema, spor putları; bilim ve sanat putları vb. tü
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ketim ekonomisinde, kitlesel tüketimi kamçılamak 

üzere başarıyla devreye sokulmuştu. Halen, bu aynı 

ikonlara yeni dünya düzeninin kurulmasında ve yürü

tülmesinde yüklenen işlev ne olabilir? 1950’li ve özel

likle ‘60’lı yıllardan başlayarak uygulanan ‘refah dev

leti’ anlayışı içinde, tüketim çok uluslu şirketler ma

rifetiyle yönlendiriliyordu. Ancak refah devleti (wel

fare State) sürecinde temel sanayiler (enerji, ulaşım, 

haberleşme...) devlet eliyle yürütülüyordu. Ulusal sı

nırlan aşan çok uluslu şirketlerin üretimlerinin kitle

sel tüketiminin sağlanması da zorunluydu. Temel sa

nayi sektörlerinde devlet, böylece en büyük işveren 

haline gelmişti. Devletin yalnızca kendi çalıştırdığı 

işçilere değil, fakat toplumun geneline, bütün çalı

şanlara refah ve güvence sağlama mecburiyeti altına 

girmesi, bir süre sonra altından kalkılamaz külfetlerin 

yüklenilmesini, bu da sonuçta bunalımı sonuçlamış- 

tır. Kapitalizmin, bilinen dönemsel bunalımlarının 

altındaki başat sebep, kapitalin kârının azalması veya 

yok olması keyfiyetidir. Liberal kapitalizmden, refah 

devleti kapitalizmine geçen kapitalistik sistem, şimdi, 

bu son bunalımının üstesinden gelebilmek için yeni 

çareler arama teşebbüsü içine girmiştir. Bu teşebbü

sün görünen başat özelliği, devletin üzerindeki mali 

külfetin onun üzerinden alınması olarak görünüyor. 

Kapitalistik bunalım demek, son tahlilde, kâr haddi- 

nin düşmesi demektir. Bunalımdan çıkışın yolu ise, 

ancak, kâr haddinin yeniden optimum düzeye çıkar

tılmasıyla bulunabilir. Kâr haddinin yükseltilmesi ise 

üretim faktörlerinin maliyetinin düşürülmesine bağlı

dır. Üretim faktörleri arasında, kısa vadede manipüle 

edilmeye en uygun olanı ise emektir. Yani ya ücretler

düşürülecektir veya makro düzeyde aynı şey demek 

olan bir kısım işçilere yol verilecektir. İşin ilginç ya

nı şurda görünüyor ki, bilişim-iletişim devrimi (bilgi

sayarın üretim sürecinde devreye sokulması) da, zaten 

âtıl işsizliği sonuçlamış, dolayısıyla kitlesel işsizliğin 

yolunu açmıştır. Kapitalizmin kendini yeniden yapı- 

landırabilmesi için, böylece, kâr haddinin yeniden 

maksimizasyonu gerekmektedir. Bazı işçilere yol ve

rilmesi, bir başına çözüm getirmez. Çünkü işsizlik de

mek, aynı zamanda üretilen mala karşı talep yokluğu 

da demektir. Olaya makro düzeyde bakıldığında, üre

timin yalnızca iç taleple karşılanamayacağı açık bir 

durumdur. Demek ki, pazarın genişletilmesi (küresel

leştirilmesi) ihtiyacı kendiliğinden belirmektedir. 

Öte yandan pahalı sermaye (bu demektir ki, yüksek 

faiz) de, üretimin dar boğazlarından biridir. Çünkü 

pahalı sermaye, paralı üretim demekse, pahalı üretim 

de gene talep eksikliği demek olur. Bir başka görün

güden söylendikte, pahalı üretim, aynı zamanda ha

yat pahalılığı, yani enflasyondur. Demek ki, sermaye 

bütün bunlarla başa çıkmak yükümlülüğü ve zorunlu

luğu altında bulunuyor. Kitlesel işsizlik, bir toplumda 

yalnızca iktisadi bir mesele olarak telakki edilmez. 

Olayın toplumsal ve giderek siyasal boyutu gözden 

kaçırılmamak gerekir. Halihazırda manzara, inisiyati

fin sermayenin elinde olduğunu gösteriyor. Bilişim- 

iletişim alanındaki devrim, örgütlü olsun, olmasın iş

çi karşısında sermayeye bir güç sağlamıştır; çalışan ke

simse pazarlık gücünden yoksun kalmıştır. Nitekim 

refah devleti uygulaması sürecinde devletin (devlet 

sermayesinin) elini güçlendiren kamu iktisadi teşeb

büslerinin tasfiyesi (özelleştirilmesi) esnasında işsiz
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kalan emekçi kitleler aciz duruma (her yönüyle) dü

şürülmüşlerdir. Şimdiki koşullar altında yeniden ya-

pılandınimakta olan kapitalizm milli hasılanın bölü

şüm düzeninde, devletin iktisadi hayata müdahalesi

nin kısıtlanması durumunda ve üçüncü olarak da pa-

lesel eğlence alanlarında olduğu gibi, sözkonusu 

oluşumun, deyim verindeyse narkozu mesabesinde ver 

alıyor. Şimdiki konserler stadyumlarda ve onbinlerce 

izleyici karşısında icra ediliyor. Futbol maçları ise, ar

tık onbinleve, hatta yüzbinlere, hatta milyonlara

zarın küreselleşmesi durumunda radikal değişimleri 

ve dönüşümleri sonuçlamıştır. Sermayenin (bu de

mektir ki yönetim erkinin) emekçi kesim karşısında 

ön alması, emeğin gücünü geriletmiştir. Yeni tekno

lojik gelişme (bilgisayar ve ona bağlı değişim, dönü

şüm) de, sözkonusu sürecin, yani emeğin geriletilme- 

sinin oluşumuna yardımcı olmuştur.

Kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinde orta

ya çıkan toplumsal dengesizlik, kibarca bir deyimle 

söylenirse demokrasinin de yeniden tanımlanması ih

tiyacını ortaya çıkartmıştır. Sermaye erki ile destek

lenmeyen siyasal iktidar, doğası gereği boşlukta kala

caktır. Bu durum, demokrasinin yeniden tanımlan

ması ihtiyacını da tazammun ediyor. Kısa yoldan söy

lendikte, sermaye erkinin hükümet edebilmesini sağ

layıcı yasal “düzenleme” ihtiyacı ortaya çıkıyor ve 

sözkonusu düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Demokra

side kıdemli olan ülkelerde, seçim sistemiyle veya 

seçmenin nitelikleriyle ilgili değişikliklerin yolu açı

lırken; demokrasi yolunda henüz acemiliğini gider

memiş ülkelerde ise, daha hoyrat müdahalelerle 

(mesela seçim sandıklarında yapılan tasarruflar

la: keyfi sayım, bazı oyların geçersiz sayılması gi

bi) aynı sonuca ulaşılmak isteniyor. Bu

nun yanında, kitle ileti

şim araçları üzerin- ^ 

de tekellerin, kartel

lerin kurulmasını sağla

yıcı yasal düzenlemeler dikkat çeki

yor. Sözkonusu köklü kavram değişiklik

lerinden biri de küreselleşme kavramının 

doğal sonucu olarak ulusalcılık ve ulus dev

let kavramlarının içinin boşaltılmasında gö

rülüyor. Sermayenin ülke sınır tanımadan ve 

gümrüksüz olarak her yerden her yere 

hareketinin sağlanması, liberal kapitalizm 

dönemine ait bu tür kavramların da 

yeniden tanımlanmasını veya içeriklerinin 

değiştirilmesini sonuçluyor.

Bütün bu olup bitenler karşısında 

(yeniden yapılandırılmakta olan kapi- i 

talizm karşısında), başka bir söyleyişle J  

yeni dünya düzeni karşısında futbol 

nerede duruyor? Futbol da, öteki kit- i

I

değil, birkaç milyar insana aynı anda izlettirilebiliyor. 

Milyonlar yalnızca seyirci olarak değil, aynı zamanda 

toto, loto gibi müşterek bahisler marifetiyle, arka 

kapıdan iktisadi devrenin içine çekiliyor. İş ve kazanç 

umudunu tüketmiş olan kitleler gerek spor alanındaki 

(at yarı.şları dahil) müşterek bahislerde, gerekse 

kumar veya piyango gibi eğlence alanlarında şans ara

manın tecrübesine girişiyor. Böylece işsiz kitleler, 

şimdi söylediğimiz gibi, bir yandan küçük avuntularla 

oyalanırken, bir yandan da arka kapıdan iktisadi dev

rede rol sahibi kılınıyor.

Başta futbol olmak üzere, stadyumlarda verilen dev 

konserler, bu konserlerin J<ahramanı olan müzik putları, 

spor putları, seks bombalan ^bi toplumsal figürler, kit

leleri bir yandan oyalayıp onların bilincini uyuşturmak 

suretiyle yönlendirilmelerini sağlarken; bir yandan da is

yan duygidannın yatıştınimasını sağlıyor. Böylece futbol 

ve benzeri olgular, toplum üzerinde heyecan uyan

dırıcı, dahası profan içerikli bir sahte kutsallığa 

büründürülüyor. Milyonlarca insanin birkaç saat 

içinde sokaklara dökülmesi, taşkınlık yapmak suretiy

le boşalım sağlaması, hatta tahripkâr girişimlerine 

(adam öldürme dahil, otomobil yakma, yaralamalara 

yol açma gibi) hoşgörüyle bakılmasa bile göz 

yumulması, kitlesel ayin

deki coşkunluğa (vec- 

de) bağlanarak açık

lanırken, kitlelerin bu 

sahte kutsallardan yüz çevirmesinin 

de önü alınmak isteniyor. Çünkü klasik öl

çütler dahilinde işleyecek bir demokraside, 

■ hakları ve geçim imkanları ellerinden alınmış 

bu kalabalıkların vereceği oylarla işbaşında 

^  bulunan hükümetlerin düşürülmesi, olsa olsa 

bir seçim vadesine bağlıyken, bu hükümet

lerin gene de bu aynı kalabalıkların oylarıy

la iktidarda kalması sağlanabilmektedir. 

Siyaset erbabının (esnafının mı yoksa?) 

son zamanlarda futbola duyduğu ilgiye 

bakılırsa, iktidarın oluşturulmasında 

stadyumların (hem futbol, hem konser 

mekânı olarak) modern âyinlerin 

seküler tapınakları olarak yükseltil

diğine hükmedebiliriz. ■
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Y akınlarda yapılan bir çalışma Amerika’nın bir

çok büyük gazetesinin tirajının düştüğünü gös

teriyor. Bu düşüş, beyzbol ligindeki grev nede

niyle gazetelerin spor haberlerinde yaşanan düşüşle be

raber okuyucuların bir kısmının çekilmesine bağlanı

yor. Grevin bugünlerde sona ermesi ve takımların 

oyunculara yıllık 5.5 milyon dolara varan rakamlar tek

lif etmesiyle okuyucu sayısında tekrar bir artış bekleni

yor.

Bu, yerel ve ulusal gazeteler için iyi bir haber olabi

lir. Ancak aynı zamanda sporun kamuoyu için siyasi, 

kültürel ve ekonomik haberlerden daha önemli olduğu

nun önemli bir göstergesi. Söz konusu durum bizi, spo

ra olan bu ilginin bir bütün olarak kültürümüze yapaca

ğı uzun vadeli etkiler ve yol açacağı daha derin karışık

lıklar üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Spor üzerine ya

pılan konuşmaların sıklıkla ciddi ahlaki ve siyasi mese

leler üzerine yapılan tartışmaların yerini aldığını gör

mek oldukça can sıkıcı. Daha da kötüsü, spor örneklik

leri ve dilinin kamuoyunun ahlaki ve ekonomik haya

tının rengini belirlemesini görmek.

Bu hassas bir konu. Sporu eleştirdiğinizde, zamanı

nın çoğunu sporla ve hatta kilisede geçiren birçok in

san size sanık gözüyle bakacaktır, insanlar için bir takı

mı diğerine karşı tutmak yalnızca bir sadakat meselesi 

değil. Spor sahasında ise strateji, oyuncular, takım ça

lışması ve hedefler dışındaki bütün konuşmalar son bul

malıdır.

Birkaç yıl öncesine kadar Michael Jordan’ın cahi

liydim. 1956’da öğrenci değişim programı çerçevesinde 

Amerika’ya gelişimin hemen ardından çalıştığım Was

hington merkezli bir “think tank” kurumunda Elvis 

Presley’den habersiz tek kişiydim. Yine, komşularımın 

tecrübe ettiği(!) bu dünyanın esasından yani evrenin 

merkezinden(!) de habersizdim.

Bu kimseler nazarında spor bir eğlence, kişisel ilgi

alanı ya da iş olmaktan öte bir anlama sahip. Sanki bir 

tür dini vaaz, kokteyl ya da insanları bir araya getiren 

bir toplantı şeklinde algılanıyor. Birçoğu kalifiye olan 

ve eğitsel, ekonomik, entelektüel ve siyasal kültüre cid

di katkılarda bulunmuş insanlar dahi bugün sporun ulu

su bir arada tutan ve başarıya olan isteklerine güçlü bir 

karşılık verebilecek bir gerçek hayat alanı olduğunu ka

bule hazırlar.

İtalya ve Fransa’nın sayfalarını tümüyle spora ayıran 

gazetelerinin olduğunu biliyorum; Güney Amerika’nın 

birçok ülkesinde de durum aynı. Ancak, ABD dışında 

oyuncuların greve gitmesi nedeniyle günlük gazetelerin 

tirajının düştüğü ve ciddi tartışma programlarında spor 

tahminlerinin yapıldığı bir başka ülke daha bilmiyo

rum. Oğlumun da futbol oynaması nedeniyle, artık bu 

genç takım oyuncularını daha yakından takip edece

ğim.

Oyun insanın sosyal, eğitsel ve hedefe yönelik çaba

larının en üstün olanını içinde barındırır. Kendi kendi

ni disiplin, sorumluluk, fedakarlık ve adayışın tüm er

demleri öğretilir, talep edilir ve uygulanır. Maçları ya 

da antrenmanları izlediğinizde spora olan bu aşın ilgi ve 

hatta neredeyse ibadetin nedenini anlıyorsunuz. Bura

da öğretilen şekliyle artık spor, mükemmeliyetin yalnız

ca konuşulmadığı ama aynı zamanda bir sergilendiği tek 

alan. Kültürel, etnik ve cinsi farklılıklardan bağımsız 

bir şekilde kurallara uyulması istenen yegane alan, spor. 

Yine spor başarının iyi niyet, gayret ve haysiyetten üs

tün tutulduğu tek alan.

Antrenmanlarda ve oyun sahasında herhangi bir 

saçmalığa asla yer yok. “Bir bardak su içebilir miyim?” 

şeklinde aptalca bir soru sorduğunuzda sahanın etrafın

da bir turla cezalandırılırsınız. Benzer bir şekilde her

hangi bir dalgınlık/şaşkınlık karşılığını yine yararlı bir 

egzersizle bulur. Koç ya da birbirinizle tartıştığınızda bir 

tur daha koşarsınız. Bugünün göreli değerler, çok kül-
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türlü cehalet ve ilerlemeci eğitim dünyasmda spor di- 

sında hiçbir yerde bövlesi bir disiplin ne talep ediliyor

söyleniyordu.

Acaba SPOra olan bu mevcut ve giderek artan ilgi

ne de kabul ediliyor.

Bu saygı ve hatta hayranlık sporun zevki, vücudu

nuzun zihin ile birlikte gerekli olan gelişimi (“men sa-

aslında daha ciddi konuları görmezlikten gelmemizi 

sağlayan bir araç mı? Yoksa, fiziksel olana yönelik bu il

gi bir toplum hayatındaki entelektüel ve spiritüel(ruhi)

na in corpore sano”), insan bedeninin formu ve sıhha

ti, beceri ve disiplinin geliştirilmesi ve yaratıcı stratejik 

kararların verilebilmesi gibi ihtiyaçlar doğrultusunda 

ortaya çıkıyor. Sporun birtakım sosyal yararları da var. 

Örneğin bir taraftar topluluğunu bir araya getiriyor. 

Hayvani birtakım heyecanlara gem vuruyor ya da sınır 

getiriyor. Spor son derece güç ve ağır egzersizler netice

sinde insan başarısını sergiliyor. Erkek ve kadın, ebe

veyn ve çocukları ortak bir çıkar doğrultusunda bir ara

ya getiriyor ve onlara bir kalabalık olmanın canlı heye

canını yaşatıyor.

Fakat bu durum bir toplumun odaklandığı başka bir 

konu olmadığını göstermesi bakımından son derece ra

hatsızlık verici bir hal alıyor. Toplumumuz maalesef sa

nata, seviyeli tartışmalara, aydınlanmaya, entelektüel 

ve kültürel hayata olan ilgisiyle bilinmiyor. Tarihimiz, 

Kitab-ı Mukaddes’in dünya tasavvuru ya da Yahudi ha

yatının kültürel farklılıkları hakkındaki konuşmalardan 

hoşlanmıyoruz, insanoğlunun daha iyi bir hayat arayışı 

ile birçok defa insan varlığını medenileştirme girişimi

ne biz bir türlü dahil olamadı. Biz ise medeniyeti hala 

Kurucu Babalarımız (Founding Fathers)da arıyoruz. Fa

kat bunun tartışmasının sonraki her bir nesilde sürece

ğini göremiyor ve belki de medeniyet ile barbarlık ara

sındaki ayırımı iyi yapamıyoruz.

Spora olan bu yaygın ve büyük ilgi sorun değil. An

cak bu ilgi insanoğlunun fikirler dünyasına, gerçeklik, 

güzellik ve birliktelik hakkındaki sorulara olan ilgisinin 

yerini aldığında insan varlığının kalbinde yatanı etkile

yecek bir sorun var demektir elimizde. Spora olan böy- 

lesi bir ulusal düşkünlüğün yararları konusunda pek az 

sayıda şüpheli ses yükseliyor. Yakınlarda piyasaya çıkan 

bir kitap siyahi çocukların sosyal ve ekonomik gelişim

lerinin basketbol kariyerinden geçtiği sözünün yanlış 

olduğu konusunda uyarılar yapıyor. Başarıyı top sürerek 

yakalamayı hayal eden birçok kimse lige adım dahi ata

mıyor. Bu gerçeği zamanında anlayamayanlar bir daha 

asla anlayamıyorlar.

NY Times’da yakınlarda yayınlanan bir makale- 

de(“Sporun Hadım Edilmesi”, 2 Nisan 1995) sporun 

olağanüstü gelirlerle kalabalıkları cezbetmesi, oyun 

kahramanlarının Tyson, Harding ve O.J. gibi ahmaklar 

olması ve oyunların yalnızca ürünlerin pazarlanmasına 

hizmet etmesi gerekçeleriyle masumiyetini kaybettiği

boşluğu mu gizliyor? Savaş ve suç terimleri ile dolu 

(sportif) zaferler modern toplumumuzda kaybolan gü

veni mi tesis ediyor?

Spora olan ilgi ne zaman bir toplumun daha edebi, 

sanatsal, entelektüel ve ahlaki katmanlarını bir araya 

getirmede ve birlikte çalışmadaki başarısızlığın kanıtı 

olur? Acaba fiziksel dayanıklılık ve sağlığa olan bu ilgi 

Kitab-ı Mukaddes’in dünya tasavvuruna göre aşk, cesa

ret ve sağlıklı bir akılda yatan kültürel kaynakların ye

nilenmesindeki başarısızlığımızın getirdiği bir şaşkınlı

ğın sonucu mu? Spor tarihçileri, spor değerlerin bir şe

kilde Amerikan karakterini şekillendirdiğini düşünü

yor. Fakat bu karakterin kendisi, kurallara uyma, bir 

hedef için birlikte çalışma, otoriteye uyma gibi sporun 

altında yatan değerler yerine spora odaklanarak yine 

kendini hafifletmiyor mu? Spor başka bir şova, erkekler 

için bir pembe diziye dönüştükçe, onun tarihi de toplu

mu yenileyecek değerlerin aşınmasına hizmet etmeye

cek mi?

Soru(n) şu: Bugün, oyunlar hangi ölçüde gerçek 

medeniyet savaşının yerini almış durumda ve Öreklerin 

Olimpos oyunları ile bıraktığı felsefi geleneği yani insa

noğlunun ve medeniyetin gelişimi hakkında sorular 

sorma ve düşünme geleneğini taşıyor? Kitab-ı Mukad

des’in ortaya koyduğu entelektüel ve spiritüel disiplinin 

yerini hangi oranda bugünün keyfi oyun kuralları ve di

siplini almış durumda?

Hayattaki gerçek şeylerle ilgili algıma göre spor yal

nızca bir eğlence unsurudur, yoksa hayatın yerini ala

cak bir alternatif değildir. Spor, ‘disportare’ kökünden 

gelen ve oynamak, eğlenmek, büyülemek, yakınlaşmak 

ve yönelmek gibi anlamlara sahip olan bir kelime. Spor 

zevk vermek, eğlenmek, zihin dağıtmak şeklinde anla

şılıyordu.

Eski Yunan’da spor dini bir çağrışıma sahipti ve as

keri yararları vardı. Genellikle fiziğe dayalı neticeler al

mak üzere yapılan antrenmanlardı. Fakat ayrıca idealist 

hedeflerin bir tür tezahürüydü. Şekilli ve kontrollü vü

cutlar gündelik hayatta pek rastlanmayan güzellikler

dendi. Sıradışılık ve büyüklük düşüncesi insanların da

ha yüksek bir hedef, daha yüce bir amaç doğrultusunda 

çalışmalarını sağlıyordu. Çalışmalardaki güç, erdem ve 

güzellik zihni geliştiren ve bugün daha bireysel olaıı in

sanın kendisini eleştirmesini sağlayan faktörlerdi. Kah
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ramanlar toplumdaki sıradan erkek ve kadınlardan 

farklıydı. Kitab-ı Mukaddes sporu iki yerde illüstras- 

yon(ömekleme) şeklinde kullanıyor. Birincisi, Corint

hians 9:24’te St.(Aziz) Paul sonsuza dek sürecek bir 

mükafat için koşmanın, iyi çalışmanın ve hatta vücudu 

yenmenin gerekliliğinden söz ediyor. İkincisi, Timothy 

2:3’te “başkalarını da eğitecek güvenilir bir adaın”ın 

Allah’ın sözünü taşıması için vereceği mücadeleyi kral

lık tacını ele geçirmek için yapılan mücadele şeklinde

ki illüstrasyonla anlatıyor.

Ortaçağda spor daha çok soylular arasında yapılan 

turnuvalar biçimindeydi. Aristokrasi için av partileri 

vardı. At üstünde mızrak 

dövüşleri ise herkesçe 

yapılıyordu. Tüm bunlar 

çevikliği, refleksi ve ça

lışmayı simgeliyordu.

Spor ayrıca topa benze

yen bir nesneyi yakala

mak şeklinde esnaf tara

fından oynanan bir

oyunda da mevcuttu. Büyük takımlar akıllıca hileler, 

manevralar ve çevik vücutlar sayesinde bu topu köyle

rine götürüyorlardı. Bu gibi yıllık oyunlar insanları bir 

araya getiren ve topluluk yapmaya yarayan etkinlikler

di ve hayatın her alanında iyi ile kötü, galip ile mağlup 

arasındaki ayırımı hatırlatan birer uyarıcı vazifesi görü

yordu. Oyun günlük hayatın erdeme, dayanıklılığa ve 

sezgiye olan derin ihtiyacını yansıtan bir illüstrasyondu.

Savaşlar olmadığında ise oyunlar şiddetin yerini alı

yorlardı. 19.yüzyıla kadar sınırlı sayıda kural vardı. 

Oyunlar genellikle birer isyan hareketine dönüşüyordu 

ve kaba hayatlarında başka türlü eğlence biçimi görme

miş aylakların, ayak takımının ve holiganların sığındık

ları limanlar olarak görülüyordu. Yaralanmalara, hırsız

lıklara ve şiddetin diğer çeşitlerine neden olan bu tür 

isyanların engellenmesi için yaptırımların topluma 

açıkça ilan edilmesi ve uygulanması gerekiyor. Kilise 

yortuları kalabalıkları karnavallar, kermesler ve fuarlar

da bir araya getiriyordu. Bu tür yerlerde, mızrak dövüş

leri ve diğer oyunlar kolaylıkla ölümlere ve yaralanma

lara yol açabiliyordu. Paul Johnson “Modernin Doğuşu” 

adlı yapıtında bu oyunların Norfolk’ta “kamp yapmak” 

şeklinde tanımlandığından bahsediyor. Sonrasında 

Metodistler “vuruş (ya da) yaban kampları”na rakip ye

ni “kamp toplantıları” geliştirdiler.

Oyunların ahlak teorilerinin temelini şu oluşturu

yordu: Spor sağlıklı zihinlerin ve vücutların gelişmesini 

sağlamalı. Bu nedenle oyunların kaostan kurtarılması

A caba spora olan bu ilgi aslında daha cid
di konuları görmezlikten gelmemizi sağla
yan bir araç mı? Yoksa, fiziksel olana yöne
lik bu ilgi bir toplum hayatındaki entelek
tüel ve spiritüel(ruhi) boşluğu mu gizliyor?

amaçlandı. Yapılan kuşatma hareketi ile oyunların ül

kenin açık alanlarında değil; sınırlı bir alanda, kurallar

la oynanmasını zorunlu kıldı. Demokratik idealler ve 

ekonomik gelişmeler sporu daha az insanın erişebildiği 

bir lüks haline getirdi. Teknik ilerlemeler ve endüstri

leşmenin getirdiği faydalar arttıkça insanların sağlıkla

rına olan ilgisi ve ona ayırdıkları vakit arttı. Bunlara 

ilaveten, rasyonellik sayesinde oyunlar daha matema

tiksel bir yapıya kavuştu. Kurallar, standartlar ve kayıt

lar galipleri ve kahramanları daha objektif bir biçimde 

belirliyordu.

Burada spora olan bu modern ilgimizin, cazibe ve

eğlencenin kökenlerini 

bulurken aynı zamanda 

şunu da söylemeliyiz: 

Çoğu zaman tamamen 

insani bir uğraş olan 

spor birçok masumane 

etki altında da kalmış

tır. Bu tür aktiviteler 

toplum hayatında sağ

lam bir entelektüel yapının bulunduğu ve sportif yapı

ların bir dengede tutulduğu müddetçe asla böylesi bir 

zemin kazanamazlar. İnsan fiziğinin geliştirilmesi için, 

düşünce ve hareket arasındaki uyum, sağlığa yönelik 

dikkat ve kazanana onur verici kaybedene ise yine iyi 

bir ödül verilmesi normal bir hayatın parçasıdır. Spor 

bu ve buna benzer sınırlandırmalar ile birlikte sağlıklı 

bir fiziki ve kültürel katkı yapar. Entelektüel ve spiritü- 

el dikkat fiziksel işlerde de kendisine bir yer bulduğuna 

göre, fiziki şekil spiritüel ve entelektüel ayırımın yapıl

ması gerekliliğini daha da fark ettirecektir.

Ancak, oyunlar artık o geniş etkinliğini kaybetti ve 

birtakım felsefi yönelimler ile kültürel gelişmelerden 

etkilendi. Bunun bir örneği Turnvater Jahn olarak da 

bilinen Wilhelm Ludwig Jahn’ın öğretilerindeki Al

man milliyetçiliğinin Napolyonik Fransa’ya karşı kulla

nımı oldu. Onun spora olan ilgisi sporun fiziksel eğitim 

yönüne değil hissi yönüneydi. Medeniyete, endüstrileş

meye, kozmopolitleşmeye, rasyonelliğe(akılcılığa) ve 

de Fransa’ya karşı doğaya daha yakın ve daha Alman(!) 

olan ilkel yaşam tarzını benimsedi. Onun jimnastik(be- 

den eğitimi) öğrencileri ve spor fanatikleri orman hal

kının giydiği açık tunikler giydiler, saçlarını uzatıp kar

deşlik şarkıları söylediler ve Napolyon Kanunu(1804 

yılında yürürlüğe giren Fransız Medeni Kanunu)’nu 

yaktılar. Kemerlerinde avcı bıçaklan taşırlardı. Bilimi 

ve mantığı reddederken doğayı ve hissiyatı kucakladı

lar. Olanları daha derin bir ruhi seviyede hissederlerdi
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ancak yönelimleri rasyonel(akılcı) ya da Hıristiyan ol

maktan daha çok ‘pagandı.

Burada doğru artık insan akima hitab eden vahyin, ger

çekliğin ve ölçünün bir neticesi değil. Kalite artık iyi-

Dolayısıyla, spiritüel anlamda çok hissi ve miiliyet- 

çi idiler. Bir asır sonrasında Hitler’in nasyonel(milliyet- 

çi) sosyalistlerinin gençlik hareketlerinde, spor federas

yonlarında ve stadyumları dolduran sağlıklı gençler 

üzerinde uyguladığı programlarda aynı fikirlerin olması 

pek de sürpriz değildi. Hassasiyetler, grup heyecanı ve 

sporun insan vücudunun, sağlığının geliştirilmesi ve 

Ari ırkı için Lebensraum’un desteklenmesi ile Alman 

kanının zaferi ve üstünlüğü amacına hizmet etmesi... 

Mantık, eğitim ve eleştirel akıl sporun siyasete uydu

rulması adına feda edil

di.

Berlin’de yapılan 

1936 Olimpiyatları ade

ta Alman ırkının bir üs

tünlük gösterisine dö

nüştü. Bu dönemin ba

şından beri sağlık, fizik

sel çalışmalar ve ırk bili

mi gibi konulara önem veriliyordu. Önce vücut, karak

ter ve zeka ise daha sonra geliyordu. Aynı şekilde daha 

sonra Sovyet bloğu sosyalizmin üstünlüğü adına çeşitli 

ilaçlar ve antrenmanlar uyguladı.

Sporun cazibesini açıklayan ikinci bir faktörse

19.yüzyılda görselliğin ve kamuoyunda zevk arzusunun 

yükselmesiydi. Yeni keşfedilmiş projektör ve daaa son

ra elektrik ışınları altında gerçekleştirilen renkli ve kış

kırtıcı eğlencelerin yarattığı heyecan insanların daha 

fazlasına olan arzusunu artırıyordu. Daha büyük ve vah

şi olana yönelik duyulan bu sınırsız düşkünlük endüst

rileşmenin demokratik topluma hediyesi olan daha faz

la özgürlük ve lüksün ürünü. Ahlaki ve entelektüel ara

yış yerini daha fazlası için arayışa bıraktı. Bugün, tema 

parkları(mesela Disneyland, T.E) genellikle bu türden 

aşırı hissi konuları bizlere sunuyor ve gerçek hayatın ye

rini alıyor. Burada her şey iyi, büyüleyici/hoş ve her za

man temizken evlilikler, iş ve şehir hayatı birçok soru

nu beraberinde taşıyor. Spor ve eğlence gibi tema park

larında bireysel çaba büyük bir iştir.

Önceleri disiplin ve başarılar kazanan spor kahra

manları şimdi birer manken konumundalar. Günümüz

de bir rekor sahibine yalnızca kırdığı rekor için hayran

lık duyuluyor. O, artık modern zamanların Romalı 

gladyatörü. Gladyatörlerse Roma’nın düşüşünden önce 

onurlandırılırdı.

Belki üçüncü bir faktör de post-rasyonel ve post-Hı- 

ristiyan kültürde demolaatik fikrin yıkıcı etkisi oldu.

nin ve güzelin rasyonel ölçüsüne bağlı değil. Unun ye

rine başarılan şey iyi olarak kabul edildi. Neyi elde ede

bilirsen, onu al! Göçmen(yeni spor kahramanı) kazan

dığı başaıılaı ile yeilinin yerini aldı. Komşuları çoğu za-

Burada doğru artık insan aklına hitab eden 
vahyin, gerçekliğin ve ölçünün bir netice
si değil. Kalite ise artık iyinin ve güzelin 
rasyonel ölçüsüne bağlı değil. Onun yerine 
başarılan şey iyi olarak kabul edildi.

man kendisine hayranlıkla bakarken o, Tanrı’nın ken

disiyle birlikte olduğuna ve hukuk ve erdemlilik konu

sunda toleranslı davrandığına inandı. Yağcılıktan 

yapan ve her önüne geleni -gördüğü her şeye inanması

nı sağlayacak biçimde- kolaylıkla kendisini onurlandı

ran insanlar ise her zaman çevrelerindeydi. Bu yeni

kahramanların başarı

ları genellikle zihinsel 

olmaktan çok fizikseldi: 

Batıdaki ‘Hayatta ka

lan’, New York’daki 

‘Eldivensiz Boksör’, ge

niş alanlardaki ‘En Hız

lı Silah’, ‘Jesse James’ 

ve ‘Sundance Çocuk’ 

bir şerif ya da başarılı bir pazarlamacı kadar hayranlık 

duyulan figürlerdi. Eğitim, insanlık tarihi ve eleştirel 

aklın tarihi ile yakından ilgilenmek Avrupalı seçkinle

re has konular haline geldi. Yeni demokrasi, herhangi 

bir kategoriye ayırmaksızın popüler kahramanlara kapı

ları açmak anlamına geliyordu.

Erdem unsuru olmaksızın demokrasiye geçiş objek

tif doğru nosyonunun kaybolması anlamına geliyor. 

Ahlaki değerlerin yerini mekanik başarılar almış du

rumda. Bugünün spor dünyasında gelişmiş adaleler be

yinlerden daha önemli. Gerçek başarıları reddettiğimiz 

falan yok. Sorun yalnızca bu başarıların aç-susuz atla

rın dayanıkhiığı ile bir tutulması, yani vahşileştirilme

si. İnsan başarıları önceleri ahlaki, entelektüel ve fizik

sel faktörlerin bir karışımıydı.

Dördüncü faktörse fiziki dayanıklılık ve sağlık işinin 

bizatihi kendi içinde bir son olarak görülmesidir. 

Toplumda tarih, klasikler ve etik bilgisi gittikçe azalır

ken bu meselenin aynı zamanda önemli bir zihin meş

guliyeti haline gelmesini görmek son derece üzücü. Sa

natta, müzikte, tiyatroda, toplum yararı için yapılan 

medeni ve entelektüel diyaloglarda artan nihilizm, sağ

lıklı bir vücut arayışı, artan cinsellik ve “göreli ölüm

süzlük olarak fitness”(Davi,d Wells: Çorak Topraklarda

ki Tanrı, s.52) gibi unsurlarla bir araya geliyor. Spor in

sanların fark edildiklerini, kontrol sahibi olduklarını ve 

tercihlerinin önemli olduğunu keşfettikleri tek alan. Fi

kirler ülkesinde güven ve açıklıktan mahrum bırakılan
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İnsan için tek olumlu alan kronometreler tarafından öl' 

çülen fiziksel sağlık.

Dinin reddedilişi ile birlikte Tanrı’nın ölüm ilanını 

müteakip ruh can çekişirken, vücut hala canlı ve dik

katleri üzerinde topluyor. Kültürümüz davranışlarda, 

gramerde, kompozisyonda hatta Tanrı’nın ya da evlili

ğin tanımında dahi her türlü standardı yok etti. Çok- 

kültürlülük kültürel görecelik için bir kapı açtı. Protes

tanlığın kendisi teolojinin yerini, içeriği ve şekli sulan

dırılmış bireyselliğin ve bireysel tanıklığın almasına ne

den oldu. Vücut bir şekle girebilir ve buna ihtiyacı da 

vardır. Bu şekil diğerlerinin onayıyla belirgin ve görüle

bilir olmalıdır. Ve vücut artık işe yaramaz hale geldi

ğinde en azından boş kilise sıralarında boy gösterebilir.

Hıristiyanlığın İnsan ve Dünya tasavvuru spora ku

ralları olan, daha fazla disiplin isteyen Hıristiyanlar ta

rafından boş zamanlarında ve zevk için oynanan oyun

lar şeklinde bakıyordu. Fakat demokratik ve birey mer

kezli modemitede dini(aslında imanî) kurum/yapıların 

kaybolması ile birlikte spor birçok kimse için Hayat

larının merkezini teşkil eden bir eğlence halini aldı. 

Bugün oyunculara ödenen milyonlarca dolar bu caz

ibeyi kat kat artırıyor. Oyuncular birer konu mankeni 

olarak kurgulanıyorlar. Devlet başkanları ve iş alemi 

dahi onların desteğini almanın yollarını arıyorlar. Ül

kede spor alanında ortaya çıkan bir grev ulusal bir 

utanç ve rahatsızlık konusu haline geliyor. Sportif eğ

lenceler insanlığın yegane akıllıca tartışma konusu, 

kültürel çabası ve işareti oldu. Geleneğimiz önceleri 

düşünceyi ve etiği bir insanın kalbi ve aklı şeklinde 

değerlendirirdi; vücudu değil!

NY Times’daki makalede belirtildiği gibi yalnızca 

spor hadım edilmiş değil. Sportif eğlencelerin top

lumun kendisinin hadım edilmesi anlamına geldiğine 

inanıyorum. Açıkçası, spor bir oyundan ibaret ol

duğuna göre bu derecede büyük hayranlığın ve yüksek 

beklentilerin merkezi olmamalı. Spor eğer sosyal 

diyalogların pek çoğunun merkezi haline gelmişse, bir 

oyundan çok putperestçe bir eğlence, geriye kalan tek 

karakter testi ve modeli, oyunun “yalnızca kendisi için 

olduğu” bir durum halini almış demektir.

İnsanlar parçalanan benliklerini spora yönelerek 

ayakta tutmaya çalışıyorlar. Burada birey güçlü bir 

hayatı tecrübe ederken şüpheli birtakım zaferlerin de 

tadını çıkarabilir. Bu tecrübeler uğruna bizler bir “glad

yatörler sınıfı” haline gelen oyunculardaki değişimi 

göremiyoruz. Artık birer ahlaki örnek teşkil etmedikleri 

için sınırlardan ve bizim eğlencemize uygunluktan uzak 

bulunuyorlar. NY Times’dan Robert Lipsyte şunları

söylüyor: “Spor artık tükenmiştir çünkü hiçbir ahlaki 

değer kalmamıştır. Yalnızca Yeni Roma’nın eğlencesi, 

ekmeği ve sirkinden ibarettir.” Yeni bebeklerimiz, “at

letizm tarihinin en fakir, en aç, en sorunlu ve cahil 

gençleri” olan Mike Tyson ve Tonya Harding.

Sağlık ve beden üzerindeki bu gittikçe artan ilgi 

belki de karşılıksız beklentilerin bir sonucudur. Hala 

hasta oluyor ve ölüyoruz. Ölümsüzlüğe henüz 

ulaşılamadı. Fakat bundan daha derinde yaşadığımız şu: 

Teknolojik, ekonomik ve maddi seviyemiz, insanın 

varlığı, anlamı ve hayatın amacı ile ilgili sıkça sorulan 

sorulara cevaplar üretmemizi sağlayamadı. Hıristiyan

lıktan sonra insanlar paganizm, tabiat dinleri, Gnostik 

gizemler ve spor gibi çılgınlıklara heves ettiler.

Sporun sergilediği ve illüstrasyonlar yoluyla bizlere 

öğrettiği ahlakiliğin ve ahlaki bir hayatın kaynaklarını 

terkedilmiş bıraktık. İnsanca siluetler sonra mesajlarını 

yitirdi. Spor bütün o kötülüğüyle, çirkin zaferleriyle; 

ticari boyutuyla, tahakküm ettiği şehirleriyle ve 

yüzünüze çarptığı ürünlerle birlikte toplumsal hayatın 

bizatihi bir yapısı haline geldi. Doğru düşünmeye 

sorumluluk ve değer veren, ahlakı medenileştiren ve 

güçlü toplumsal çalışmayı sağlayan ahlaki öğelerin kay

boluşu, nihai kriterler olarak ücretlerin, şöhretin ve 

statünün “zaferini” ilan etmesiyle sonuçlandı. Kültür, 

eğitim ve spor dışı dünya bilgisindeki düşüşten, işsiz 

gençlikten ve dünyada rekabet gücümüzün sürekli azal

masından yakınıyoruz. Ancak bunun suçunu artan 

nihilist duygularımızı spor figürleri ile karşıladığımız 

için kendimizde aramalıyız. Erdemli bir hayat için ver

ilecek çabaya kayıtsız kalışımız ahlaki ve entelektüel 

sınırların hayatımızın her alanında kayboluşunu yan

sıtıyor.

Bir toplumun zenginliği hiçbir zaman için fiziki 

dayanıklılık boyutunu ihmal etmeden bireyin ahlaki ve 

zihni gelişiminde bulunur. Fakat bizler başarıyı yakala

mak adına bedene olan pagan dikkate, duygusallığa ve 

zevke eğilirken; sağlam, sağlıklı ve hassas bir akıl ve 

ruha gereken önemi vermedik. Bu süreçte çok kültürlü 

göreceliğe ayak uydururken ahlaki bir kültürün 

tanımını kaybettik.

Spor ve fitness fanatikleri daha sağlıklı ölebilirler; 

ama asla daha geç ve akıllı, erdemli değil. Onlar bu uğ

raşlarını kutsalın yerine tahsis ediyorlar. Ancak, putları 

bugün yere devrildi ve kırıldı. ■

Not: 27 Mayıs 1995 tarihli Premise Magazıne’den 

çevrilmiştir.
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DİN DIŞINDAN KUTSALA
FUTBOL

MUSTAFA TEKİN

İ
ster seküler bir perspektiften bakışı yansıtan “tabi

at boşluk kabul etmez” sözünden, isterse dinselliğin 

toplum hayatından boşandırılması çabalarına kar

şın her şeyin dinselleşmesi argümanından hareketle dü

şünelim, 20. yüzyıl boyunca kutsal ve dindışı bağlamın

da yaşanan tartışmalar, modern insanı çok yoğun bir şe

kilde meşgul etmiştir denilebilir. Peter Berger’nin ifade

siyle, “Kutsal Şemsiye” altında yaşanan hayattan, mo

dern zamanlarda dindışının olabilirliği varsayımından 

hareketle “kutsal” ve “şemsiye”nin parçalanması, aslın

da beklendiği gibi dindışının lehine bir alan büyümesi

ni beraberinde getirmedi. Bir başka deyişle, evrende 

tam bir sekülerleşmenin gerçekleşemeyeceği bugün ge

linen noktada bir çok aydın ve düşün adamının ortak 

kanaati haline gelmiştir. Böylece kutsaldan arınmaya 

doğru gidildiği varsayılan süreç, tam tersine işleyerek 

dindışının kutsallaşmasına varmıştır. Bu, bir yandan 

kutsalla ilgili düşüncelerde anlam kaymasına sebep 

olurken, diğer yandan dinin insan hayatına ilişkin algı

lanış biçimini farklılaştırmıştır. Aslında kutsal ve dindı

şı ayrımının bizzat kendisi bu bunalımı beslemektedir. 

Bu sebeple biz, kutsal ve dindışı ayrımı karşısındaki re

zervimizi saklı tutarak bu jargonu bu yazı boyunca anla

şılabilirlik açısından kullanacağız.

Genelde çok uzun bir tarihi geçmişi olan spor ile 

özelde futbol, bugün modern dünyanın dindışı kutsal

lıklarının başında geliyor. Öncelikle belirtmek gerekir 

ki, futbolun kutsal bir ritüel haline gelmesi onun sade

ce futbol olmamasından kaynaklanmaktadır. Futbolun 

da bir çok şey gibi ulus-devletin tanımlayıp konumlan

dırdığı bir siyasallığı kendinde içkin olarak taşıdığı ifa

de edilmektedir. (Gökdemir, 1999; 30) Bir başka deyiş

le, kitleselliği arttığı oranda merkeziliği artmakta, mer- 

keziliği arttığı oranda, en küçüğünden en büyüğüne ka

dar iktidarların elinde araçsal bir nitelik kazanmaktadır. 

Burada futbolun çoğunlukla Türkiye özelinde kazandığı 

sosyal anlamları çözümlemeye çalışacağız.

Ontolojik Bir Bakış: Kanım Sanrı Kırmızı Akar

“Tarih boyunca beden eğitiminin daima zihin eğitimini 

de içerecek biçimde örgütlendiğini görüyoruz. Savaş ha

zırlıklarına, askerlerin ve şövalyelerin talim ve terbiye 

yöntemlerine baktığımızda, fiziksel gücün belli toplum

sal, dinsel ya da vatani idealler doğrultusunda kullanıl

mak istendiğine tanık olunız. Mesela; Çin Japon ve Ko

re kaynaklı pek çok uzak Doğu sporunun defansif bir 

felsefesi olduğuna inanılır.” (Şimşek, 1997; 87) Yine Ef

latun da savaşa hazırlayacak ölçülü, akıllıca bir beden 

eğitimini savunmakla (Eflatun, 1998; 94) aynı duruma 

işaret etmektedir.

Beden eğitiminin savaşla bağlantısı, çarpıcı bir bi

çimde futbol üzerinde rahatlıkla görülebilmektedir. Fut

bol da bu mentalite çerçevesinde maalesef savaş kon- 

septi içerisinde yapılandın İmaktadır: “Ölmeye ölmeye 

ölmeye geldik/....... ’i gömmeye geldik” sloganı en çar

pıcı olanlardan bir tanesi gibi görünüyor. Seyirciler açı

sından “ölmek” ve “gömmek” gibi kavramlar parantez

lerinde anlam kazanan futbol, bu konuda oldukça bol 

malzeme içermektedir. Tribünlere “ölmeye gelen” se

yirci, rakibi “stada gömmek” niyetindedir. Gerek stad 

içinde gerek dışında bir çok şiddet gösterilerinin nere

deyse olağan hale geldiğini bu bağlamda gözlemlen

mektedir. Olabildiğince küçük düzeyde bir kimliğe sığı

nan (salt herhangi bir takımın taraftarı olmakla kendi

ni tanımlayan) seyirci, “biz” ve “öteki”yi de bu algılayış 

biçimiyle ve düşmanlık temelinde inşa etmiş görünü

yor. Gazeteler de savaş literatüründen ödünç aldıkları 

kavramlarla bu sürecin içerisinde yer almaktadırlar; 

“Galatasaray’ın imha planı”, “Fenerbahçe pusu attı”, 

“Beşiktaş tetikte.” Futbolu, katkısı ne olursa olsun bir 

“değer” parantezinden uzaklaştırıp, bilinç ve sorumlu

luk dışı bir algılayışın konusu kılmanın en tipik tezahü

rü; “kanım sarı kırmızı akar” (Yazı boyunca “sarı kırmı

zı” ifadesi salt Galatasaray takımına işaret edecek bi

çimde değil, genel anlamda gerekli olduğunda bir takı

mın renklerini ifade etmek üzere sembolik anlamda 

kullanılmaktadır.) ifadesinde kendisini göstermektedir 

denilebilir. Futbolu herhangi bir toplumsal faaliyet ol
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maktan çıkarıp kan gibi ontolojik bir sembolle İlinti' 

lendirmek, onun toplumsal düzeyde hangi boyutta algı

landığının da işaretlerini vermektedir. Burada, diğer 

spor dalları içerisinde niçin futbolun bu düzeyde algi' 

landığı sorusu önem taşımaktadır.

Bunun futbolun gittikçe kitleselleşen bir yaygınlığa 

kavuşmasından kaynaklandığını öne sürebiliriz. Tabii 

futbolun bu şekilde ontolojik düzeyde algılanması, 

onun insan ve toplum hayatındaki mevcut hiyerarşiler 

içerisindeki konumunu da değiştirmektedir. Böylece 

toplumda en üst derecede kutsallar arasına yerleşen fut' 

bol, gündelik hayatın başat konusu oldukça mevcut sta' 

tüsünü tahkiye etmektedir.

Gündelik kullanımda “bayrak”, “vatan”, “din” gibi 

kavramlar dolayında anılan “kan” kelimesinin futbolla 

yan yana gelen bu kiilla- 

nımı, futbol maçlarına 

bakınca doğrulanmakta' 

dır. Aslında “kan” keli' 

meşini anlam kaymasına 

uğratan bu kullanım, fut

bol oyununu ve daha çok 

seyrini bir ibadet haline 

getirmektedir. Bu bağ

lamda “bayrak”, “vatan”

ve “din” gibi kutsal değerler için gerektiğinde kan akıt- 

manm anlamı değişerek, “takım” için kan akıtmak bir 

ibadete dönüşmekte, bu çerçevede döner bıçaklarıyla 

tribünleri dolduran vaftiz edilmiş fanatikler takımları 

için “ölesiye” mücadele vermekte ve bu yeni dinsel ev

rende kan sarı kırmızı akarak farklı bir ontolojik yaratı

mın konusu olmaktadır. Kimi zaman bu durum daha da 

ileri giderek, yüz ve bedenin diğer bölümlerinin takım 

renklerine boyanmasıyla aynı zihni durumu bir başka 

açıdan sergilemektedir.

Futbol: Konuşamayan Toplumun Enerji 

Boşaltım Kanalı

Futbol söz konusu olduğu zaman onunla ilgili en fazla 

dikkati çeken; futbolun daha çok seyirlik ve buna bağlı 

olarak tartışma ve konuşmaların konusu olması olgusu

dur. Bir spor türü olarak oynamanın ötesinde “seyirlik” 

ve “tartışma” ortamına çekilmesi, bir çok sosyal göste

rene sahip durum olarak görünmektedir. Futbolu en çok 

konuşan ve tartışan, sosyal katmanlar ve kategorilerin 

hangileri olduğu sorusunu sorduğumuzda, alabileceği

miz cevaplar bu konuda enteresan açılımlara sebep ola

bileceklerdir. Aslında bütün sosyal katmanlarda ve sos

yal kategorilerde futbol konuşulmaktadır. Tam da bu 

noktada futbol, bu toplumun zihni ve entelektüel düze

G ündelik kullanım da “bayrak” , “vatan” , 
“din” gibi kavram lar dolayında anılan 
“kan” kelim esinin futbolla yan yana ge
len bu kullanım ı, futbol m açlarına ba
kınca doğrulanm aktadır.

yine dair üretimlerinin durumuna dair işaretler vermek

tedir. Siyaset, ekonomi, din, toplum vb. gibi konularda 

çok söz söyleyip bir türlü konuşamayan toplumun fut

bol, tam da biriken enerji ve potansiyelini boşaltma ka

nalı olarak işlev görüyor. Bunun hakkında bir kaç sebep 

söylenebilir; Öncelikle futbol en tehlikesiz, iddiasız ve 

göreli bir niteliğe sahip olduğundan “ne konuşsan gi

der” (everything you say thats OK.) ifadesini, su yüzüne 

vurmadan emebilecek biçimde doğrulayacak durumda

dır. Bir başka deyişle, futbol üzerinde konuşmanın azal

tılmış riski ona bu imkanı vermektedir. Diğer yandan 

televole gibi programlarla futbolun gittikçe magazinle- 

şen içeriği de, ciddi problemlerle karşı karşıya gelmek 

istemeyenlerin konuşma alanını zenginleştirmektedir. 

Demokrasi, insan hakları, özgürlük vb. soru{n)lar hak

kında “büyüklerimiz da

ha iyi bilir” söylemini 

kullanarak fikir belirt

mekten kaçınan büyük 

kitle, futbol söz konusu 

olduğunda ciddi yomm 

ve polemiklere kendini 

açabilmektedir. Futbol, 

sanayide çalışanlardan 

okul çocuklarına, işçi

lerden öğretmenlere, doktorlardan bürokratlara her ke

simden insanın bu anlamda önemli bir ortaklık ve bu

luşma noktasını temsil etmektedir. 1980’li yılların ba

şından itibaren, yoğun bir şekilde pazartesi sabahlarının 

değişmez konuşmasının futbol maç kritikleri olması, o 

dönemde oldukça dikkatimi çekerdi. Öylesine derin(!) 

yorumlar yapılırdı ki, gerçekten futbolla ilgili bu kadar 

bilgiyi nasıl öğrendiklerine şaşardım. Fakat o konuşma

larda kimin doğm olduğuna karar verebilecek bir krite

rin bulunmaması da, daha sonraları farkına vardığım bir 

şey oldu. Bu ise futbolla ilgili salt konuşmanın tahkiye 

edildiği bir duruma denk gelmekteydi. Böylece futbolun 

ortak iletişim dili haline gelmesi daha sonraki süreçte 

gittikçe belirginleşen bir nitelik olmuştur. Tabii ki fut

bol üzerinden konuşmanın, onun seyirlik yönünü ön 

plana çıkardığını hatırlatmamıza bile gerek yoktur. 

Böylece futbol, en yakın arkadaş çevresindeki mevcut 

ilişkileri korumak ve sürdürmek, farklı kategori ve kat

manlarda “birikim” sahibi olduğunu göstermenin kısa 

yolu haline gelmiş oluyor.

Bir başka açıdan, Türkiye’de takım tutmamanın bir 

eksiklik olduğu refleksiyle karşılanması, futbolun ileti

şim kanalı olma sürecini beslemektedir. Kişilik tanıma

sından önce takım tutmanın tanışmada yer alması, hat

ta giderek tutulan takımın kişilik çözümlemesinde kul

lanılır hale gelmesi, aslında yaşanan trajedinin boyutl
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arına işaret etmektedir. Böylece takım tutma dolayı- 

mıyla bir yandan iletişim kanalı açılmakta, diğer yan-

tum, İslamcı gazetelerin ya spor sayfalarının hiç olma

masında ya da çok az olmasında izlenebilir. Ayrıca bu

dan “biz” ve “öteki” kurgularıyla yeni dostluk ve düş- 

ınanlık konsepti oluşturulmaktadır. Bu çerçevede genel 

anlamda, bir takım üzerinden taraftarın olumlu veya 

olumsuz genetik özellikleri olduğu varsayılarak bir ahla

ki jargon oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu jargonlar da 

Türk toplumunda “delikanlı” kavramının içeriğine uy

gun biçimde beslenerek ideal bir taraftarın portresini 

çizmeye yaramaktadır.

Futbolun konuşamayan toplumun enerji boşaltına 

kanalı oluşturmasının diğer göstergesi de, spor yazarları 

ve spor gazeteleridir. Süreç beslendikçe 1990’lardan iti

baren spor yazarlarına bağımsız spor gazeteleri eklendi. 

Spor gazetelerinin içeriği de çoğunlukla futbol ağırlıklı 

gibi görünmektedir.

Böylece bağımsız ga

zeteleri ve yüzlerce yaza

rıyla futbol, salt konuşu

lan bir olgu olarak tebel

lür ediyor. Futbol konu

şulması giderek gündelik 

hayata içeriksiz, derinlik

siz, entelektüel düzeyden 

yoksun, gerçek

Eğer bir diyalog gerçekleşiyorsa bu, gerçek 
soru(n)lara değmeyen bir içeriğe sahiptir. 
Bu şekilde bir sektör haline gelmiş futbol, 
kendi içerisinde düşük yoğunluklu bir dü
şünce platformu oluşturmaktadır diyebiliriz.

so-

ru(n)ları göz ardı eden bir ilişkiyi ve diyalogu yerleştiri

yor. Aslında diyalog kelimesinin de tasvir etmeye çalış

tığımız durumu tam anlamıyla tanımlamadığını da söy

lemeliyiz. Belki şu ifade daha doğru olabilir; eğer bir di

yalog gerçekleşiyorsa bu, gerçek soru(n)lara değmeyen 

bir içeriğe sahiptir. Bu şekilde bir sektör haline gelmiş 

futbol, kendi içerisinde düşük yoğunluklu bir düşünce 

platformu oluşturmaktadır diyebiliriz.

İslamcıların Futbol Bilgisi

Bu başlık altında Türkiye’de İslamcıların futbola yoğun 

ilgisini çözümleme (.loneınesinde bulunmayı düşünüyo

ruz. Futholn bir çok açılardan olumsuz bakan İslamcıla

rın bu rurumlan, o dnnoınde kimi tezahürlerden izlene

bilir.

İsl;ıtm;ıl;iı lu'zdindo "olumsuz” bir gösterene sahip 

ıil;ııı lııibol, sııiı'ç içorisinde farklı algılayışların konusu 

olnuışiıır. v ''nvA'liMı' bunu bir “oyalama” ve “kandırma

ca" .t̂ ı>,i;ı.'iı...İsl.,ı‘i|nı. I kitlede futbol, kötü imalarla birlikte 

aınlaıak 'oh'ıınsurluğu pekiştirilmiştir. Kötü imaların 

dojj;nılu,uu bir yana dikkat çekilmesi gereken şey; futbo

lun dini gerekçeler de kullanılarak olumsuzlanması te

mayülüdür. Diğer taraftan İslami anlamda bir tesettürü 

tam anlamıyla içermemesi de, bir diğer eleştiri konusu

nu oluşturmuştur. Futbol konusundaki bu olumsuz tu-

olumsuz tutum, İslamcıları geleneğe vurgusu olan ya da 

dini gerekçelerle beslç ı̂en ve olumlanan güreş, boks, 

karate, judo gibi spor türlerine yönlendirmiştir.

Atasporu olarak nitelendirilen güreş gelenek bağla

mında meşrulaştırılırken, boks müslümanlığına nispetle 

Muhammed Ali üzerinden nıeşrulaşmıştı. O dönemde 

Muhammed Ali, yenilmişlik psikolojisinin altında ezi

len müslümanların galibiyet yüzünü, o zaman en önem 

verilen ülke (hala da öyle) düzeyinde temsil etmektey

di. Yine judo, karate gibi sporlar bir Doğu felsefesine da

yanmaları, mistik vurguları sebebiyle Batı sporlarına ve 

düşünce biçimlerine tepkiyi ifade etmekteydi. Aynı za

manda, müslüman bilincin kendini ait olduğu yere ko

numlandırma düşünce

siyle de birleşmekteydi.

Özellikle 1980’ler- 

den sonra futbolun, 

merkezi ilgi odağı hali

ne gelmesi oranında İs

lamcıların da ilgisi yo

ğunlaşmıştır. İslamcılar

_________________________nezdinde futbolun hem

oynama hem de seyir 

düzeyinde yaygınlaşmasının en temel sebebi, mevcut 

sürece en risksiz eklemlenebilme kanalı olmasıdır diye

biliriz. 1970’lerin her kategoride olduğu gibi İslamcılar

da da oluşan keskin söylemi, 1980’lerin daha yumuşak 

kültmel iklimi içerisinde keskinliğini kaybederek farklı 

kanallardan eklemlenme süreci içerisine girmiştir. Bu 

kanalın yine, 1980’lerden sonra yeniden gündeme geti

rilen cinsellik gibi dindışı bir kutsallık değil de futbol 

olması, İslamcılar söz konusu olduğunda daha anlaşıla

bilir bir olgudur. Böylece eskisine göre tam tersi bir sü

reç işleyecek, kimi olumsuzlukları da giderilerek (sözge

limi kendi aralarındaki halı saha maçlarında uzun şort

lar giyerek, resmi maçlarda zaruret ilkesine dayanarak) 

olumlanacak, İslamcı gazeteler ya spor sayfaları açacak 

ya da mevcut sayfa sayılarını arttıracaklardır. Daha ile

ri düzeyde İslamcı sermayenin futbola ilgisi, “formanın 

renginin sermayenin rengine karışması” (Aktay, 1999; 

40) sürecini başlatacaktır. İlgi düzeyi ne olursa olsun İs

lamcılar için futbol; bir yönüyle “çağdaş” bir kimliğe ka

vuşmanın unsuru algılanışın konusu olmuştur.

Bir İktidar Tasarımı Olarak Futbol

“Futbolun siyasallaşması” diye kavramsallaştırmayı öne 

sürsek bu, bir yandan bir gerçeğe işaret ederken içinde 

bir eksikliği de ifade etmekte, diğer yandan “dinin siya
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sallaşması” gibi bir tonlamayı akla getirmektedir.

Yukarıda zikrettiğimiz gibi, futbolun sadece futbol 

olmaması tam da bu düzleme oturmaktadır. Futbolun 

siyasallaşması bir gerçeğe işaret etmektedir, çünkü; fut

bol en alt düzeyden en üstüne kadar iktidarların ilgisiz 

kalamadığı bir süreci işaret etmektedir. Türkiye’de en 

alttan en üst düzeyde siyasetçilere kadar futbolla ilişki 

içinde olduğunu vurgulamak, siyasetteki konumunu 

yükseltici ve kimi olumsuz nitelikleri bertaraf etmeye 

yönelik bir “iyilik” işlevi görmektedir. Nitekim bugün 

yerel yönetimlerde bulunan kişilerj o şehrin veya ilçe

nin futbol takımıyla bir şekilde ilişki içinde bulunma

nın zaruretini bilinçr^dannda muhafaza etmektedirler. 

Çünkü bu ilişki, o yöneticinin asıl görevlerinin üzeri

ne çıkarak bir turnusol kağıdı işlevi görür. Şehrin fut

bol takımının bir üst lige yükselmesi çabalarına ilgisiz 

kalan bir yönetici, halkın bakışı açısından görevini ek

sik yapmaktadır. Bu durum aynı zamanda halkın yöne

timlere görev ve yetki sınırları belirlenmiş bir meka

nizma olarak değil, “baba” kavramının içeriği ile bak

tığının da bir göstergesi olmaktadır. Böylece futbol 

üzerinden gelişen bu ilişki, sınırlarını zorlayan bir po

pülizmi de beslemektedir. Bu bağlamda futbol bir ikti

dar aracı olarak daha net bir biçimde ortaya çıkmakta

dır. Bu ilgi yerel yöneticileri zaman zaman halkın önü

ne düşerek şehrin futbol takımı için ekonomik gelir el

de etme faaliyetlerine katılmak durumunda bırakmak

tadır. Daha da ileri düzeyde futbol, gözden kaçırmanın, 

manipülasyonun ve gündem değiştirmenin bir aracı 

olarak işlev görmektedir.

Futbolun siyasallaşması diğer yandan bir eksik an

latımı da içermektedir. Çünkü, siyaset dolayımından 

geçmemiş hiçbir olgunun kendini ifade etme ve dillen

dirme anlamında sirkülasyona çıkamadığı bir yapıda, 

sadece operasyonel olarak tanımlanmış ve sınırları çi

zilmiş futbolun değil, tüm diğer sirkülasyona çıkan ol

guların da siyasallaştığı ileri sürülebilir. Zaten bu kav- 

ramsallaştırmayı dinin siyasallaşması tonlamasıyla ele 

almamızda esas vurgu siyasallaşmanın kendisinedir. Si

yasallaşma olgusu Türkiye’de bir metamorfoz sürecini 

anlatmakta ve yeni bir kamusallık anlayışına denk gel

mektedir. Bir başka deyişle, “siyasallaşma” kavramının 

içeriği, bir olgunun tanımlandığı kendisi olmaktan 

çıktığı şeklinde bir anlamla yapılandırılmaktadır.

“Avrupa Avrupa Duy Sesimizi”

En küçük;belde ve köylerin kendi isimleri ile futbol ta

kımları kurduğu Türkiye’de futbol, bu bağlamda alt dü

zeyde bir parçalanmışlığı sergilerken, üst düzeyde İs

tanbul takımlarınıri yurtdışı başarısı ile bir bütünlüğü 

de göstermektedir.'Türkiye’nin ilkin Galatasaray ile ve 

sonra diğer büyük klüpler, ile yurtdışında önemli başa

rılar göstermesi, Türk halkının bilinçaltındaki “ezil

mişlik ve yenilmişlik psikolojisi”ni yeniden ortaya çı

kardı. Genel anlamda ve büyük çoğunlukla “geri” aşa

mada bulunulduğuna dair ortaya çıkan ittifak, “ileri”ye 

doğru gidişin ya da uzun süredir elde edilmek istenen 

galibiyetin toplumsal kodlara işlenmesinin ardında 

durmuştur. Galatasaray’ın elde ettiği başarıların hem 

ülke içinde hem de ülke- dışında algılanışına baktığı

mızda, bu psikolojinin izlerini taşıdığını görürüz; “

Avrupa Avrupa duy sesimizi/Bu gelen Cim- 

bom’un/Türkler’in ayak sesleri” Osmanlı’dan başlaya

rak bu yenilmişlik psikolojisi devam ederken, Galata

saray üzerinden Türkiye’nin galibiyeti ve başarısının 

ilk vurgusu; Avrupa’ya karşı kazanılmış olmasıdır. Bu 

galibiyet beklenebileceği gibi duygusal reflekslerin eş

lik ettiği bir algılamaya denk düşmüştür. Yukarıdaki 

sloganı irdelediğimizde, galibiyetten sonra Avrupa’dan 

sesimizin duyulması talebi, kendimizi hangi konumda 

algıladığımızın da işaretlerini vermektedir. Bir başka 

deyişle, galip olurken bile yenilmişlik psikolojisini üze

rimizden atamamak. Sloganın ikinci kısmı, bir yandan 

bizim futbolu hangi boyutta algıladığımızı işaretlerken, 

diğer yandan tarihteki üstünlüğümüze ve savaş galibi

yetlerimize iması da vardır. Aslında bu tür bir algıla

manın sadece Türk halkına özel olduğunu söylemek 

yanlış olur. Avrupa gazetelerinde “Türkler geliyor” 

mealindeki manşetler de algılama biçiminin aynı oldu

ğunu gösteriyor. Tüm bunlar ise, futbolun sadece fut

bol oyunu olmadığını bir kere daha anlatıyor.

Futbolun Dili

Futbol, oturduğu dindışı kutsal, siyaset, iktidar, otorite 

ve çok farklı olgularla ilişkisi bağlamında ortaya çıkar

dığı tezahürleriyle, hem kendisi hem de aktörleri bir 

dilin göstereni olmaktadır. Bu bağlamda ilk elden be

lirtilmesi gereken; kendi başına bir “kutsal” ihtiyacını 

karşılamaya yönelmesidir. Weber’in ifadesiyle, dünya

nın büyüsünden arındırılması ve kutsalın çözülmesi sü

reciyle birlikte yeni bir evren, yeni bir insan tasarımı 

bu insan merkezli kurgunun en üst düzeyde bu yeni al

gılanışına paralel meşrulaştırıcısı dinselliklerin üretil

mesini sonuçlamıştır.

Geleneksel dindarlığın dünyevi olanı sorgulayıcılı- 

ğının tersine, dünyevi olanı meşrulaştıracak ve kışkır

tacak yeni büyüsel evrenler, irrasyonel tasarımlar, kut

sal mekanlar oluşturuldu. Paradoksal olarak aklı yücel

ten modern yaklaşımlar, irrasyonel kurgu ve inşaların 

geniş kitlelerce onanmasına vardı. Tam da bu noktada 

futbolun toplum hayatının merkezi konumuna yerleş
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mesi, böyle bir irrasyonaliteyi besleyen süreç olarak gö- 

rülmeiidir. Global anlamda ibadetin, sehadetin son

lun daha çok “sektör” olma niteliğini öne çıkardıkları 

söylenebilir. Çok yüksek rakamlarla yabancı oyuncula-

kertede bir rasyonalitesi nasıl yoksa, futbolun da ras

yonel bir açıklaması yoktur. Bu çerçevede dindar inşa

nın ibadeti neyse, seküler insanın futbolu odur. Hristi-

rm transferi, bir başka açıdan “güç” olgusunu yeniden 

üreten bir fenomen olarak görünüyor. Rakamların ast

ronomik boyutu futbolun büyüsünü ve irrasyonalitesi-

yanlıktan ödünç alarak kullanırsak, Pazar günlerinin 

değişmez ayini olarak nitelendirmek mümkündür. 

(Her ne kadar yerli ve yabancı futbol maçları hafta içi 

günlerde de icra ediliyorsa da) Yine şampiyonlar klubü 

maçları gibi senelik, Avrupa kupası gibi iki senede bir, 

dünya kupası gibi dört senede bir icra edilen ritüeller 

de vardır. Bunlara farklı zamanlarda oynanan bir çok 

nafile maçlar da ilave edilebilir, (nafile kelimesini dini 

literatürden ödünç alarak o anlamda kullandığımızı 

ifade etmeli miyim?)

Diğer yandan futbol, “erkek egemen” bir bakış açı

sını yansıtmaktadır. Çünkü futbolun “güç”, “ataklık”, 

“çeviklik” parantezlerinde ortaya çıkan nitelikleri er

kek kavramının içeriğiyle birleşmektedir. Her ne kadar 

kadın futbolcu ve futbol takımları varsa da, bu bir ge

nelliği değil çeşniyi yansıtmaktadır. Kadınların futbol

la ilişkisi daha çok “kadınlar da erkeklerin yaptıklarını 

başarabilir” zihni bilinçaltını yansıtmaktan öte bir ger

çekliğe sahip görünmemektedir. Medyada sıklıkla ma

gazin haberleriçerisinde gündemi işgal eden “şalvars- 

por” türünden haberlerin temel vurgusunun “şalvar” 

dolayımıyla kadın, köylülük ve yaygınlık olduğu öne 

sürülebilir. Bir başka deyişle, Şalvarspor futbolun top

lum hayatındaki merkeziliğini yaygınlaştırdığının en 

marjinal düzeyde reklam propagandası olmak bakımın

dan futbolun gövde gösterisidir. Gündelik hayatta is

tisnalar dışarıda tutulursa, futbol seyirciliği ve tartış

ması erkeklere özel bir seyir izlemektedir. Bu, hem 

stadlar hem de televizyonların maç seyircisi gözlemlen

diğinde rahatlıkla müşahede edilebilmektedir. Böylece 

eril bakış açısından “güç”, “iktidar” gibi kavramların 

merkezi bir işlerlik kazanmasında futbol, ilk elden et

kili olmakta, bu bakış açısını pekiştirmektedir. İlk de

fa azınlıklar tarafından oynanması karşısında ulus kim

liğinin bir yansıması olarak algılanmıştır ki, Beşiktaş, 

Fenerbahçe, Galatasaray gibi İstanbul takımlarının 

1900’lerin başında kurulması (Gökdemir, 1999; 30-31) 

ilginçtir. Yabancılara karşı ulusun gücü ve kimliğini 

vurgulayıcı bir niteliğe sahipken gelişen süreçte, bir 

sektör olarak futbolun bugün gelinen noktada naif bir 

ulusçuluğu beslediği ileri sürülebilir. Çünkü oyuncula

rının çoğunluğu yabancı olan takımların bugün futbo

ni tahkiye etmektedir.

Türkiye’de “futbolcu” kelimesinin çağrıştırdığı ve 

birlikte anıldığı kavramların “para”, “aşk hayatı” olma

sı etrafında da bir çözümleme yapmak mümkün olabi

lir. Televizyonlarda ve gazetelerde sık sık futbolcuların 

gündeme getirilen aşk hayatı normalleştirilmektedir. 

Bu bağlamda, bazı medya kuruluşları sağlıklı aile ilişki

lerine sahip futbolcuları afişe ederek futbolun birebir 

aşk hayatı ile ilişkisi olamayabileceğini vurgularlarken, 

diğerleri magazin içerikli programlarla bizzat bu hayat 

tarzıyla futbolcuyu yan yana getirmektedir. Bununla 

bağlantılı olarak, sıklıkla futbolcuların aldığı paraya 

vurguyla lüks arabaları, villaları ve yaşam biçimleri 

gündeme getirilmektedir. Böylece futbolcu, bir yandan 

ekonomik bağlamda “güç” kavramının doruk nokta

sında bir tezahürü olurken, diğer yandan “para” ve “ya

şam biçimi” arasındaki olması gereken idealin portre

sini temsil etmektedir. Tüm bunlar futbolcuları “para”, 

“aşk hayatı” ve “güç” üçgeninde ele alan yaklaşımları 

tahkiye etmektedir.

Bunların dışında, seyirci-futbolcu ilişkisi de farklı 

zeminde gerçekleşmektedir. Sahası, futbolcuları, taraf

tarı, klübü ve teknik adamlarıyla total bir yapı oluştu

ran futbol, teklifsiz aile içi müdahaleleri içeren bir gö

rüntü çizmektedir. Böylece bu yapı içinde farklı bir 

mahremiyet anlayışı gelişmektedir. Klüp, seyircilerden 

taleplerde bulunmakta, seyirciler bir kollektivite anla

yışı içerisinde takıma destek talep etmekte, başarısız 

olunduğunda futbolculara şiddet uygulayıp (doğru ol

madığı halde) cezalandırabilmektedir. Bu bütünlüğün, 

gerek futbolcular gerek seyirciler nezdinde ifadesinin 

“camia” olması bu bağlamda anlamlıdır. Yapısı itiba

rıyla da bireysel olmayan futbol, Türkiye’deki toplum

sal yapıya da bağlı olarak geleneksel bir kollektivite ni

teliği göstermektedir. ■
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YEREL d in a m ik l e r  ARASINDA 
YENİ BÎR DEĞER: FUTBOL

TEMEL ÖZKIR

Y
azıma başlarken itiraf etmeliyim ki, bilimsel 

bir makale yazmak veya büyük yankılar uyan

dıracak teoriler geliştirmek amacında deği

lim. Sadece her yönüyle geri kalmışlığın, ümitsizli

ğin, işsizliğin kasıp kavurduğu Anadolu insanmın 

içerisine düşürüldüğü hokkabazlığın, sahtekarlığın 

açımlamasını yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda 

yerel olandan yola çıkıp, örnekler vererek futbolun 

insanımız tarafından niçin doyurucu, tatmin edici, 

kimliğini kanıtlayıcı bir olgu olarak kabul edildiğini 

irdelemeye çalışacağım. İnsanın yaratılıştan fıtratın

da olan bir varlığa dolayısıyla Allah'a inanma duygu

su antik Yunan'dan başlayan bir süreçle modern dö

nemde yok edilip insanda bir inanç boşluğu meyda

na getirildi. İnanılan varlık parçalanarak insanın 

inanma bağlanma duygusu seküler batı aklının ürünü 

olan madde, eğlence endüstrisi, müzik, spor,vb. ürün

lerle doldurulmaya başlandı. İnsanı hayatın merkezi

ne koyup her şeyin ölçüsü ve ölçütü yapan batı aklı; 

dini dolayısıyla tanrıyı, insandaki manevi inanç boş

luğunu dolduran, aynı zamanda hayat standartlarını 

belirleyen özne konumundan tepetaklak etmiş oldu. 

İnsanın hayatmda boşalan bu iki alan batıda tıpkı 

antik Yunan’da ve Roma İmparatorluğu’nda olduğu 

gibi din dışı kutsallıklarla doldurulmaya başlandı. 

Roma İmparatorluğu halkının, Roma'nın Collesı- 

um'larında dövüşen gladyatörlerini seyretmekten al

dığı haz gibi çağdaş insan da futbol stadyumlarında 

aynı duyguları yaşayıp onları tatmin etmeye başladı.

Spor endüstrisi ekseninde futbol batıda siyasal 

elit tarafından sürekli desteklendi ve dini kutsaldan 

arınmış bu topraklarda toplumlan yönetmek için af

yon olarak kullanıldı. Bunun an açık örneğini uzun 

yıllar Ispanya’da başbakanlık yapmış bir siyasal elitin

devrildikten sonraki şu cümlesi açıklar; "futbol olma

saydı halkı uzun yıllar uyutamazdım." Batıda bu süreç 

yaşanırken, Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzi

mat'tan sonra başlayıp laik, demokratik Türkiye ile 

devam eden, çağdaşlaşmada ve muasır medeniyetler 

seviyesine ulaşmada batıyı örnek ve model alma 

Türk siyasal, sosyal ve ekonomik elitinin batının her 

ucubesini coşkuyla kucaklaması sonucunu doğurdu. 

Israrla devam ettirilen (sonuçları itibariyle olumsuz) 

politikalar sonucu yerel dinamikleri zedelenen, kül

türel paradigmaları parçalanan ve kendi mukaddes

lerinin yaşanması suç ve çağdışı olarak isimlendirile

rek zihinleri bulanıklaştırılan insanlar, bilerek veya 

bilmeyerek mukaddeslerinin yerini batıdan gelen de

ğerlerle yani din dışı kutsallıklarla değiştirdi. Çağdaş 

sosyal-iletişim bilimci teorisyenler tarafından neo-pa- 

ganizm olarak adlandırılan bu din dışı kutsallıklar (A l

lah inancının yerini tutmaya çalışarak insana tatmin 

olduğu duygusunu veren her şey) Türkiye sınırları 

içerisinde de kendisine yadsınamaz bir yer edindi. 

Din dışı kutsallıkların en etkin belirleyici tatmin edi

ci, doyurucu, sosyal patlamayı bir mekana hapsede

rek gerçekleştirici en bilinen ve yaygın ürünü olan 

futbol, bin yıldır İslam öğretisiyle yoğrulmuş Anado

lu'da en fazla tutulanı oldu ve bilinçleri yaralanmış 

insanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Bir dönem 

ibadet etmenin yasaklandığı, dini düşüncelerin açık

tan seslendirilmenin suç sayıldığı bu coğrafyada do

ğal olarak kişiler arası iletişim ve etkileşimin altyapı

sı dini olanın dışından, din dışı kutsallıklar tarafın

dan doldurulmaya başladı. Özellikle futbol diyalog 

kurmanın, dostlukları geliştirmenin, kişiler arasında 

muhabbeti artırmak için kullanılan sosyal faaliyet 

olarak ön plana çıktı.
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Günümüzde toplumsal dinamiklerin kökenine 

yprlpşmiş. ilpfisim kurup Pt-kilesim saplamada sıkça 

başvurduğumuz -artık bizim de geleneğimiz olan- bir 

metafor halini almıştır (şirketler arası halı saha fi.it' 

bol maclarİT okullar arası spor müsabakaları her za

man karşılaştığımız türdendir). Kitle iletişim araçla

rının çeşitli bölümlerinde çalışmış İletişimci Martin 

Esslin'in modem toplumların TV ile ilişkisini açık

larken; "pencerelerin açık olduğu ılık bir gecede her

hangi bir gelişmiş ülkenin herhangi bir mahallesinde 

yürüyün, önünden geçtiğiniz her evden bir televiz

yon ekranından yansıyan mavimsi pırıltıları görürsü

nüz" der ve ekler: “zaman makinesinden çıkmış bir 

kuşak öncesine mensup bir ziyaretçi buna, bütün in

sanların büyülenmişçesine gelip geçen görüntüleri iz

lemesine, pasif alıcılığa ne derdi acaba?” diye sorar. 

(Huxley'e göre haplarla uyuşturulmuş.)!

Bu alıntıdan yola çıkıp Anadolu insanı ile futbol 

arasında bir ilişki kurarsak herhalde şu sonuç çıkar: 

Anadolu'nun en merkezi yerinden tutun da en ücra 

kasabasında, en gelişmemiş köyünde hangi kıraat

haneye giderseniz gidin, hangi cemiyete selam verir

seniz verin orada mutlaka futbol konuşuluyordur ve 

hayatın gerçek tadı futbol muhabbetlerindedir. Bura

larda insanlar fi.ıtbolla yatıp futbolla kalkarlar. Me

sela 1996-97 sezonunda lig şampiyonunu büyük ölçü

de belirleyecek olan maçta Trabzonspor Fenerbah

çe'ye yenilince ertesi gün esnafın birçoğu kepenk aç

mamıştı ve yöre halkının psikolojisi büyük ölçüde 

bozulmuştu ve şiddete meyilli hale gelmişti (bu tes

pitler bugün de oynanacak olan herhangi bir derbi 

maçından sonra yapılacak sosyolojik bir araştırmayla 

kanıtlanabilir.) Zaman makinesinden çıkmış Evliya 

Çelebi’nin futbol maçına gidip söylemiş olduğu da 

açıktır: azizim burada hangi meydan muharebesi var, 

bu insanlar niye birbirlerine böyle saldırıyorlar. Bu 

coğrafyanın öz be öz ürünü olan Evliya Çelebi’nin ye- 

rel-kültürel dinamikler içerisinde olmayan futbol 

hakkındaki görüşü açıktır (bu görüşler bir temsili 

canlandırmada dile getirilmişti).

Özellikle ticari tv ve ticari radyoların yayın haya

tına etkin olarak katılmaya başlamadıkları dönemde, 

Pazar günü aynı saatte oynanan Türkiye 1. futbol li

gi maçları Anadolu insanının hafta içi konuşmak 

için hafta sonunu geçirdikleri çok önemli bir olguy

du. Herhangi bir kasabada tarlada veya baiıçede çalı

şırken maçları dinlemek için radyosunu peşine geti

ren, veya dinlerken rastlayacağınız pek çok insan gö

rürsünüz. Maçların özel televizyonlardan anında, 

canlı olarak yayınlanmaya başlanması futbol maçla

rını radyodan dinlemeye alışmış insanlar için bir de 

sürpriz getirmişti. Oynanma zamanı parçalanan maç

lar genellikle farklı günlerde (Cuma, Cumartesi, Pa

zar) televizyondan yayınlanıyordu ve işini yaparken 

maçını dinlemeye alışmış insanlar, televizyonun düğ

mesine bastıkları andan itibaren görüntünün karşı

sında dona kalmışlar ve sadece o anlarını başka hiç

bir iş yapmadan maçı seyretmeye ayırmak zorunda 

kalmıştı. Kuşkusuz bugün futbolun, zaman ve mekan 

tanımaksızın, mesafe ve uzaklık duygusunu yok ede

rek her zaman gözümüzün önünde vuku buluyor ol

masında televizyonun etkisi çok büyük. Örneğin ha

ziran ayında yapılacak dünya kupası maçlarında, 

Türk milli takımının oynayacak olduğu maçlar, 

sabah saatlerine rastlamasına rağmen bütün Türki

ye'de, her kahvede, her cafede, coşku ve heyecanla 

seyredilecektir. Zaman ve mekan yanılmasının açık 

ve net bir şekilde görüleceği bu anlarda seyirciler te

levizyonun anındalığı, doğmdanlığı ve canlılığı saye

sinde kendisini Türkiye'den binlerce kilometre uzak

ta olan Güney Kore'de hissedip maçın oynandığı 

stadyumda yerini almış olacak. İki ülke arasındaki 

düzenlenmiş saat ayarlamasından kaynaklanan za

man farkını hissetmeden sabahın sekizinde kalkıp 

Kore'nin ışıklandırılmış stadında gece oynanan maçı 

seyredecek, o anı doyasıya yaşayacak ve maçın at

mosferini iliklerine kadar hissedecek olan seyirci, iz

leyici kızdığında veya sevindiğinde o anlık tepkisini 

dile getirmek için yerinden kalkıp tv'ye doğru yürü

yüp o anı yaşamak isteyecek, fakat televizyonun sa

nal gerçekliği karşısında yaptığı, zamanı ve mekanı 

yanılsamadan ileri gitmeyecek. Bu günlerde tutulan
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FUTBOL PAGANİZMİ VE TRİBÜN KÜLTÜRÜ

futbol takımlarının yaptığı transferlerin konuşulma

sının yerini, milli takımın dünya kupasında yaptığı 

ve yapacağı maçların muhabbeti almaya başladı.

Futbol muhabbetinin, peynir-ekmek yemek gibi 

toplumumuz tarafından yapılması, kanımca tam an

lamıyla bir kaçışın, bir sığınmanın sembolüdür. Bü

tün değerleri zedelenmiş, kitle iletişim araçları aracı

lığıyla batıdan transfer edilen kültür endüstrisi ken

disine empoze edilerek sindirilmiş, atomize edilmiş, 

birbirine yabancılaşmış, güven bunalımı yaşayan, fi

ziki olarak biraradanlılığının dışında duygusal bağla

rını yitirmeye başlamış insanlar için serbest ve özgür 

olarak konuşulan tek konu spor endüstrisi kalmıştır. 

Maddi yönden belini doğrultamayan, geneli itibariy

le sürekli geçim sıkıntısı yaşayan insanımız, zihinleri

ni futbolla meşgul ederek, futbolla yatıp futbolla kal

karak, en azından zedelenen, dumura uğratılan ma

nevi değerlerinin boşluğunu doldurmaktadır. İleti- 

şim-sosyal bilimci teorisyenler tarafından neo-paga- 

nizmin çeşitleri arasında gösterilen futbol, bu nokta

da tekabül ettiği yer itibariyle tam da manevi duygu

ların yerini doldurması açısından din dışı kutsallıkla

ra sapma tehlikesini ortaya çıkaracak tehlikeli bir 

konum almıştır. Devletlüler tarafından uygulanan; 

toplumun temel dinamiklerini dinamitleyen, manevi 

ve milli değerlerine aykırı, kendi irfanına ve münte- 

sibi olduğu medeniyete yabancı tepeden inme ve 

tepeden monteleme yoluyla uygulanan zora dayalı 

politikalar, insanların hurafeler, ikonlar, din dışı kut

sallıklar karşısında savunmasız kalmasına yol açtı. 

Din dışı kutsallıklar arasında yer alan futbol toplum

da en yaygın kitleye ulaştı ve toplumsal uzlaşmayı 

sağlayan (aslında kökünden dinamitleyen) ortak 

nokta haline geldi. Önceleri bir araya geldiği zaman 

halini hatırını soran insanlar artık futbol takımları 

için:ne olacak şu takımın hali?diye sormaya baş

ladılar. Zamanla bir futbol takımına ait olma hissini 

ön plana çıkaran kişiler değer yargılarının başına, 

tuttukları futbol takımlarını yerleştirmeye başladı.

Netice olarak, tevarüs ettiği değer sistemleri 

itibariyle dini kutsaldan arınmış, mukaddesata sırtını 

çevirmiş, hayatın merkezine insanı koyup tanrıyı 

yeryüzünden kovmuş bir coğrafyadan zuhur eden fut

bol, Müslüman Anadolu insanının, belirleyen, etki 

eden dinamikleri arasında kendisine kuvvetli ve sağ

lam bir yer edindi. Artık insanlarımız çocuklarına, 

bu toplumun kök paradigmaları arasında yer alan 

Mevlana'nın, Yunus Emre'nin menkıbelerini değil 

Hakan Şükür'ün, Haim Revivo'nun mitselleştirilmiş 

maçlarını anlatmaya başladı. Çocuklarına özenile

cek örnek prototip olarak; ilim, erdem, irfan sahibi, 

az ile yetinmeyi bilip çoğunu dağıtan alimleri değil, 

çok kazanmak, daha fazla tüketmek için futbolcu ol

mayı öğütlemeye başladı. Bir dönem Roma impara

torluğunun egemenliği altında kalan ve paganizmi 

yaşayan Anadolu coğrafyası uzun yüzyıllardan sonra 

yeniden paganizmin yeni versiyonlarıyla karşı kar

şıya, ama bir farkla; bugün Anadolu'da yaşayan in

sanlar her çeşit yıpratmalara, saldırılara ve üretilen 

entrikalara rağmen hala MÜSLÜMAN. ■
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■MVHSÎN METE

I
panya’yı 30 yılı aşkın bir süre yöneten diktatör 

General France, iktidarını davam ettirmede iki 

önemli desteğe sahipti: Boğa güreşi ve futbol... 

Arenaları ve stadları dolduran binlerce İspanyol, 

“oleeee”, “goool!” âvazeleriyle yıllar boyu tutkuları

nın esiri oldu. Boğa ve top İspanyolları adeta büyüle

miş, France’nun işini kolaylaştırmıştı. Kurnaz dikta

tör, insan hak ve hürriyetlerinden mahrum bıraktığı 

halka, spor alanlarının kapılarını sonuna kadar aç

mıştı.

Boğaların desteğindeki diktatörlük bir gerçeği 

belgeliyordu. Kitleleri oyalamada, hatta uyuşturmada 

spordan, hele futboldan daha büyük afyon düşünüle

mez.

Bu aşırı görülebilecek hükmü yine Bahamonde 

France’ nun şu sözü teyit etmiyor mu? “Bana 200 bin 

kişilik bir uyku tulumu yapın!” Generalin bu talima

tı üzerine Madrit’in ünlü Bernabeau Stadı yapılmıştı.

İspanya’nın komşusu Portekiz’i aynı yıllarda, aynı 

şekilde yöneten Antenie Salaza’da aynı şeyi söylü

yordu: “Ben Portekiz’i 3F yani Fatima (örgütlü din) 

Fiesta (şölen) ve Futbol’la yönettim!”

Bu düşündürücü gerçek, şüphesiz yalnızca futbo

lun gözde ülkeleri İspanya ve Portekiz’e özgü bir du

rum değil. Dünyanın hemen her yerinde, özellikle 

futbol aşkı bir salgın halinde. Bir yanda top peşinde 

koşup cüzdanını dolduranlar, diğer tarafta kış-kıya- 

mette bile, onları seyretmek için sabırsızlıkla stad ka

pılarının açılmasını bekleyen futbol hastaları... Fut

bolun sihrine kapılıp evdeki hasta çocuğunu bile 

unutan babalar!... Akıl almaz bir şekilde robotlaşan 

insanlar!...

Futbolun ihtişamlı yılları ZO.yüzyılda başlar. Bu 

yüzyıl “spectral” yani gösterişe önem veren bir özel

liğe sahiptir. Futbol bu yüzyılda çabuk yayılıp, geniş 

halk kitlelerinin en çok sevdiği spor haline gelmiştir. 

Çağın kalbi en coşkulu olarak stadlarda atıyor.

Futbolun anavatanın İngiltere olduğu söylenir. 

Fakat Futbol tarihine baktığımızda bu ülkede bile 

Futbolun yasaklandığını görürüz:

“Bundan sonra İngiltere hudutları dahilinde, her 

kim olursa olsun, ayakla vurularalc oynanan top oyu

nunu oynamaya kalkışırsa, şiddetle cezalandırılacak

tır!”

1314 yılında bu fermanı çıkartan Kral II. Edward, 

bu ayak oyununun ileride bütün dünyaya salgın gibi 

yayılacağını her halde aklından bile geçiremezdi.

Bu ferman yerine getirilmemiş olacak ki, 1349 yı

lında III. Edward da futbolu yeniden yasaklamak zo

runda kaldı. Edward’lar futbolu herhalde şeytan işi 

görüyorlardı.

Tabii o yıllarda bu top oyunun adı futbol değildi 

ve kuralları konmamıştı. Bir kör döğüşünü andıran 

bu oyunun oynandığı sahanın manzarası bir arenayı 

andırmaktaydı.

Futbolun başlangıcı H.yüzyıldan çok daha eskile

re uzanmaktadır. Meselâ, Japonya’da çok eski devir

lerden beri, sadece dinî bayram günlerinde “kemari” 

denilen top oyunu oynanır. Bu münasebetle birde 

özel tören yapılır. Rahip, içi hayvan kılları dolduru

larak yapılmış olan tapu ve oyuncuları dualar okuya

rak takdis ederdi.

Tören ve karşılaşma için tarihi kıyafetler giymiş 

olan oyuncular, yirmi dakika kadar bir süre topu ye

re düşürmeden ayakları ile paslaşarak hünerlerini 

gösterirlerdi. Buna benzer top oyunları bugün Hin-
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-dMşûn̂ ye nde de oynanmaktadır.

■- İCâşgark^M^ “Divân u Lugati’t- Türk” adlı 

eserinde Turklerin tebük adını verdikleri bir çeşit 

top oyunundan bahseder. Öte yandan Ayasofya Kü- 

tüphanesi’ndeki “Hitabname” ve “Tarih'i Timur”ad- 

lı eserlerde de top oyunundan bahis vardır.

Sanatta, bilimde ve fikir alanında önemli geliş

melere sahne olan Rönesans İtalyasında Antonia 

scalo bir spor yazarı 1555’te “Top Oyunlarının Esas- 

lan” adlı bir eser yazmıştı. Her çeşit top oyunlarında 

bahsedilen bu kitapta futbola da yer verilmişti.

İngiltere’ye dönersek, bugünkü anlamıyla ilk fut

bol karşılaşması 1823’te bu ülkede oynandı. Öte yan

dan futbol federasyonunun kurulduğu yerde îngilte- 

re’dlr(1863). Çünkü, İngiltere kapitalizminin gelişti' 

ği ülkelerin başında gelir. Sanayileşme olmadan fut

bol ve diğer sporların kitleye malolması düşünüle

mezdi. Futbol da kitlevi üretim ve tüketim ilişkileri

nin bir ürünüdür.

Spor çağdaş toplumların en önemli kurumlann- 

dan biridir. Spor-Seyircl ilişkisi, spor kulüpleri, spor 

yapılan tesisler, spor yıldızları, spora ilişkin yayınlar, 

spor araç-gereçlerl yapımı gibi hususları göz önüne 

aldığımızda dev bir sektörle karşı karşıya olduğumuzu 

anlarız. Spor yapmaya ve spor karşılaşmalarını seyret

meye ilginin artması çağdaş hayatın ayırdedici özel

liklerden biri haline gelmiştir.

Sporun bu kadar ön plana çıkmasında itici güç 

futbol olmuştur. Kapitalizmin rekabetçi niteliği, top

lumun spor ve eğlence hayatına en geniş çapta fut-

.b'ölfeiglrmiştir. Futbol artık şĞylrlikTĞ eğlence yönü 

kaâa'ir,’'ekonomik boyutuyla dajt^hgprârzediyor. Maç

lara giriş ücretleri ve daha nice gelir kalemleri ile fut

bolu bir ekonomik faaliyet olarak da niteleyebiliriz.

Futbolun ekonomik boyutun yanı sıra, sosyal ve 

kültürel boyutu da her geçen gün biraz daha ön pla

na çıkmaktadır. “Fanatizm derecesine varabilen ‘ta

raftarlık’ olgusu işin içine karıştığmda, yalnız kendini 

haklı sayma, saldırgan bir düşmanlık, kırıcılık gibi 

nevrotik yapıyla karşılaşabiliyoruz.’’(Murat Belge)

Türkiye atılan bir gol nedeniyle çıkan tartışmalar 

44 yurttaşını kurban vermek gibi dünya çapında bir 

rekorun sahibi bulunmaktadır. Büyük şehirlerimizde 

önemli maçlar ve şampiyonluklar üzerine sokaklara 

dökülen coşkulu kalabalıklar bir toplum histerisinin 

dışa vurumu gözler önüne sermektedir. Âdeta âyin 

haline dönüşen bir spor ve şiddet gösterisini anlam

landırmada zorlanmaktayız.

Anlamlandırmada zorluk çekilen bir husus da 

sporun ve özel olarak da futbolun kültürle münase

betini kurmadır. Toplumda spor kültürü gelişmemiş

se sporcusuyla, seyircisiyle, medyasıyla çirkin bir top

lum gerçeği ile karşılaşırız. Bu durumda futbol 

aşağıda bir yerlerde cereyan eden itişip-kakışma 

olarak görülür ve hiçbir beis duyulmadan vak’a-ı 

âdiye olarak nitelenebilir.

Altı-üstü bir ayak oyunu değil mi? n
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KARAKTER SAVAŞLARI

MUSTAFA EVERDİ

Ve eğer Allah insanlara kendilerim bcı§kalarına karşı savunma gücü 

vermeseydi yeryüzü çürüme ve yozlaşmaya maruz kalırdı: ama 

Allah bütün âlemlere liarşı smırsız lütuf sahihidir."

Balcara Suresi 251. ayet.

A
BD devletini ve ‘Kapitalist Sistemi’ aptalca

sına soyut ve kuramsal incelemelere daya

narak yermek; bu solmuş engellerin arkası

na gizlenmiş gerçek iktidarları daha da güçlendir- 

mekten başka işe yaramaz.Tercüme kokan bu ifa

denin anlatmak istediği sisteme genel ve soyut eleş

tiriler onu daha da güçlendirir ve iktidarını pekiştirir.

Bu yargıyı Charles Levinson bugünlerde fazla iti

bar gören Noaın Chomsky’nin Vietnam Savaşı için 

getirdiği eleştiriler için yapmaktadır. Uluslar arası dil 

çalışmaları alanında ün yapan Chomsky, yıllar bo

yunca ABD devletinin uygulamaları konusunda so

ruşturmalar yapar, kitaplar yazar, konferaııslar düzen

ler, Amacı, ABD’nin sahip olduğu “faşist” eğilimleri 

gözler önüne sermektir. Vietnam’a atılan napalm 

bombalarının parçaladığı cesetleri gözler önüne ser

mektedir. Ancak Pentagon’a uzman ve lojistik des

tek sağlayan M.I.T. Üniversitesindeki görevinden is

tifa etmeyi, ABD Hava Kuvvetleriyle olan ilişkileri

ni kesmeyi bir an olsun aklından geçirmez. Çünkü, 

MIT ve Hava Kuvvetleri kendisini finanse ederler. 

“Baudelaire’in ‘ayak takımı’nın eline ‘kendi bayağı 

resmine bakabilmesi’ için bir araç verdiği gerekçesi 

ile fotoğraftan nefret ettiği, İngiliz snoplarının da tek 

tip evleri, teneke oyuncakları ve konserve gıdaları 

sebep göstermeksizin aşağı gördükleri gibi. Bu akımın 

yazarları Machiavelli ile Hegel arasında “ayak takı

mı” ve bunun ‘halk’a dönüşümü üzerine yer alan aris

tokrat ve burjuva kökenli, yoğun bir geleneğe dönüş

müş tartışmaları bilmeme alışkanlığındadırlar.”̂  O 

zaman dünyanın tek ortak paydası ve evrensel değe

ri haline gelen futbola karşı çıkmanın ve eleştirme

nin ciddiyeti ve sorumluluğu kendini gösterir. 

1960’larda otomobil sahibi olmak bir statü sembolü 

ve keyifli bir mülkiyet duygusuydu. Trafikten şika

yetler yoktu, magandalardan da. Demokratikleşen

Türkiye Turgut Özal’ın herkesi otomobil sahibi kılan 

ekonomik atılımıyla şehirleri trafik keşmekeşine sü

rükledi. Otomobil sahibi olan halk da maganda oldu. 

Burada aşağılanan kimdir? Savunulan nedir? Otomo

billeri ile zengin ve elitlerin seyir ve seyahat özgürlü

ğü mü? Yoksa kitlelerin varoluşu anlamlandırma ça

basındaki sapmalar mı? Hangi aydın içinden çıktığı 

millete aittir? Ve hangi aydın zengin ve egemenlerin 

yaşam kalitesini korumak fedailiğini yapmaktadır?

Biz de burada futbolu eleştirip Şampiyonlar Ligi

ni izliyorsak veya Di'mya Kupasına 70 ekran televiz

yon almayı düşünerek bir hazırlık içinde isek bunun 

temeline inmemiz gerekiyor. Ulusal ve uluslar arası 

alanda güç iktidarlarının aletlerinden biri olsa da fut

bol bu sistemin dışında ve/veya üstünde milletlerin 

en az kayıpla, en çok kendi olduğu bir savaş biçimi

dir.

Peter Sloterdijk “Modern insanın artık hiçbir ide

olojiden ‘nasiplenemez’ olduğunu” söylüyor. Bu ne

denle kitlelerle ilgilerini kesen aydınlar ve yenitür 

elitlerin işgaliyle, sokaklara ve varoşlara “rafine” yol

lardan yükselecek bütün alanlar kapalıdır. Kitle va

rolduğunu haykırmak ve “ayak oyunları” ile kendisi

ne bir yer açmak çabasındadır. Sadece bireysel bir 

yükseliş değil kendilerini özdeşleştirebilecek ‘kahra

manlarla’ yeni bir “varoluş” biçimi sergiler. Kitlenin 

anlamsız görünen bütün çıkışları aşağılanırken o da 

Bernard Shaw gibi temsilcileri ile eylemlerini küçük 

gören aydınlara ve Şeytana İnsan ve Üstün İnsan’da 

şöyle seslenir: “Sizin dostlarınız bildiğim en can sıkı

cı köpeklerden başka bir şey değiller. Onlar güzel de

ğiller, yalnızca süslüler. Temiz değiller; fakat yalnızca 

traş olmuşlar ve kolalılar. Saygın değiller; yalnızca 

modaya uygun giyinmişler. Dindar değiller, sadece 

kilisedeki sandalyeleri kiralamışlar. Ahlaklı değiller, 

sadece gelenekçiler. Erdemli değiller, sadece korkak-
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1ar. Kötü bile değil, sadece zayıflar. Sanatçı değil, sa

dece şehvetliler... Kendilerine saygıları yok ve sade

ce burunları büyük...”

Aydınları, edebiyatçıları, sanatçıları, siyasetçileri 

ve ilim adamları tarafından millî karakterine ilişkin 

uluslar arası alanda bir eserle iftihar etme imkanı bu

lamayan milletler, futbolla somut rekabeti, görünen 

bir alana taşımıştır.

“Biz Almanların hoş bir tarafı vardır; her birimiz 

bizi anlayacak, bizden daha deli birini bulacak kadar 

akıllıyız. Ancak bir Alman, “Bir böcek çite konmuş; 

cır cır cır!” şarkısını gülmekten ya da ağlamaktan 

ölecek kadar yoğun hissedebilir. Goethe’nin sözleri

nin halkın yaşamına nasıl da derinlemesine işlediği

ni burada daha iyi anladım!”̂  derken şair bu karakte

rin ipuçlarına ait ironik bir şekilde işaret etmektedir.

Basit bir şarkıyla coşan Alman ruhu, Goethe’yi 

çıkaracaktır. Milli Mücadele Mehmet Akifle ve bir 

şiiri ile kendisine özerk bir alan oluşturmuş ancak 

bestesi ile içselleştirilmesi önlenmiştir. İstiklal Mar- 

şı’nın bestesinde olduğu gibi Federasyon-antrenör ve 

oyuncular tarafından milletin coşkusuna paralel bir 

mücadeleyi hafife alanlar, milletin nefretine ve lane

tine muhatap olabilirler. İktidarlar, egemen güçler 

futbol-müzik-medya-sinema gibi alanlar ile seviye 

düşüklüğüne mahkum kılarak, kitleleri iktidarına 

yaklaştırmamak amacı içinde olabilir. Kitleler futbol

la kendi olurken, bu arayış kaba, saldırgan bir ifade 

biçimi diye eleştirilebilir. Ancak herkes “Avrupa 

Avrupa duy sesimizi” derken kesinlikle aydınlardan 

daha güçlü bir özgüven içindedir. Millet, coşkusuna 

baraj kurulmasını beklemez, bunu daha rafine ve üst 

değerlere doğru yönlendirecek bir aydın kıtlığı çek

mektedir. Bir milleti anlamak onun ruhuna iştirak 

etmektir, ruhuna sızmak, düşünce temellerine nüfuz 

etmek duyarlılığını canlı tutmaktır.

Bütün büyük dinlerin yayılması, devrimlerin ya

pılması, kitlelerin desteği ve katılımı ile gerçekleşti

rilmiştir. Düşünceler kitleselleşme yeteneğine göre 

“halinden memnun olmama, kısa sürede öğretilir ve 

militanlaşır; bilgi temeline dayanan bir başkaldırının 

sözcüleri olarak entelektüeller diyerek adlandırılan

ların yardımıyla, kendine zamanı geldiğinde kuram

sal bir anayasa hazırlar.”̂

Milletlerin karakteri çeşitli şekilde tezahür edebi

lir. Bunlar Alman Mercedes’i, Japon çekik gözlü kü

çük otomobilleri, İsveç Volvosu, hantal Amerikan 

Fordu gibi otomobil teknolojisine yansıdığı oranda 

futbol oyunlarına da yansımaktadır. Hiçbir teknolo

jik veya finansal güç gösterisinde sıralamaya gireme

yen Brezilya’nın - Arjantin de eklenebilir - futbolda

ki başarısı Brezilya’yı bir devlet ve vatandaşlarını 

millet yapmaktadır. Brezilya neden İspanyol istilasın

dan bu yana Fransızdan fransız sayılan bir-iki edebi

yatçı yazar dışında dünya gündemine girememiştir de 

her ülkeye futbolcu ihraç ederek, dünya kupası şam

piyonluğunun adayları arasına girerek en demokratik 

mücadele yolu olan futbolla haysiyetlerini koruma- 

yaçalışmaktadır.

Roma imparatorluğunun ihtişaı;nını hiçbir alanda 

sürdüremeyen İtaİyaınm.^tboİdakİ'b bir iddi

anın sembolüdür. ,Napoİyonı ye 'Hitl'er jikiyüz yıl ara
I ' '' I " j j '  ̂ ' I V ( * l'-̂«

ile neden Moskova’ya yürümüş ve, zaptetmeye çalış

mıştır? Çılgın oldukları' içi^' ijni yoksai.bir büyük iddi

ayı tevarüs ettiklerinden,midir? Futbol'kulübü bazın

da büyük temsilcisi olmayan Fransa’nın millî takımı 

neden dünya şampiyonu'olüyor?'Almanlar futbolla 

iddialarını sürekli bir durum haline getirmeye mi ça

lışmaktadırlar? Güneş batmayan imparatorluk futbol 

kulüpleri ile sürerken İngiltere’nin; ABD’nin kuyru

ğuna takılmış bir uydu devlet haline geldiği için mil

li takımı başarıdan uzaklaşmıştır. “Büyük Britanya- 

nın oğlu, her ne kadar beyaz çamaşır giyip herşeyin 

bedelini peşin olarak ödüyorsa da, aslında uygarlaş

mış bir barbardır, özellikle de barbarlığa geçiş yapan 

uygarlığın temsilcisi İtalyanlarla karşılaştırınca. İngi

liz geleneklerinde geri kalmış bir kabalık, İtalyan ge

leneklerinde ise gürültülü bir incelik vardır.”  ̂Bu ne

denle mi acaba İngiltere ile olan futbol maçlarında 

kan akmakta, İtalya ile olanlarda ise arbede çıkmak

tadır?

Gücün güç tarafından dengelenmesi gerekir. Sü

per gücün bombalarına karşı gerçekleştirilebilir bir 

eylem olarak futbol bir itiraz ve mücadele biçimidir. 

Futbolun misyonuna derin anlamlar kattığım söyle

nebilir ancak milletlerin futbol karşılaşmasındaki 

coşkusu sebepsiz değildir.

Bir yanda ABD, karşısında Afganistan, bir yanda 

Rusya karşılarında Çeçenler, bir yanda Çin, karşısın

da Uygurlar değil 11 kişiden oluşan, eşit bir düello 

var. Bu düello özenle korunan kurallarla düzenlen

miş, karşı tarafı yenebilmek için görünürde bir engel 

ve mazeret yok. Herşey takımların (arkalarında mil

letlerin) güçlerini ve yeteneklerini seferber etme im

kanına bağlıdır. Bu nedenle hırsla oynamayan fut

bolculara “ruhsuzlar” diye bağrılması tesadüfi bir pro

testo sözü mü? Yenilgide ağlamak bile incelikli bir 

milliyetçiliktir. Bu ruhtan yoksun olmak en büyük 

mağlubiyettir. Yoksa yenilmek kaybetmek değildir. 

Yenilirken de kazanma imkanı sunan en demokratik
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yarış; spor ve tabii ki futboldur.

Katalan'Barselona ile Ispanyol-Real Madrid ara-

panyol Real Madrid’i futbol sahasında yenmektir.”  ̂

Bu tarihi mücadelenin arkanlanını öprendipimiz-

sındaki bitmez tükenmez rekabet futbolda zirveye 

çıkmıştır! İş o hale gelmiştir ki örneğin; İspanyol ta

kımı Real Madrid ile, İtalyan takımı Milan’m Barse-

de Real Madrid’in başarısını anlamak dalıa mümkün 

hale gelir. Franko’nun emri ile yapılamayan, demok

ratik kitle desteği ile mümkün hale gelmiştir. Bu

lona stadyumunda yaptıkları maçta İtalyanların, İs- 

panyollara attığı her golde Barselonalı seyirciler se

vinç çığlıklarıyla havai fişekler atmış ve tüm kent 

İtalyanların zaferini kutlamıştır. Bu olay, İspanya sı

nırları içinde yaşamalarına karşm Katalanların ken

dilerini kesinkes İspanyol görmediklerinin en somut 

göstergelerinden biri olsa gerek. Attığı golleri Kata- 

lan kimliğinin ifadesi olarak gören Barselona Futbol 

Kulübü, zaman zamanmerkezi otorite tarafından ya 

kapatılmış ya da en iyi oyuncularını Real Madrid ile 

paylaşmaya zorlanmıştır. En son Luis Figo’da olduğu 

gibi astronomik bedellerle bu uygulama sürmektedir.

“Yıl 1941... Franko diktatörlüğünün ilk yılları, 

Barselona ve Madrid arasındaki kupa maçı öncesin

de Franko, Madrid’in “kazandırılacağı” emrini verir. 

Emir demiri kestiğinden çaresiz şike kabullenilir ve 

Barselona takımı, maçı 11-1 kaybeder. Buna karşın 

Franko küplere biner ve diktatörün şike emrini yeri

ne getirip tam 11 gol yemiş olmasına karşın Barselo

na kalecisini cezalandırır.

Neden mi?

Çünkü Madrid’in her golünün ardından golü yi

yen Barselona kalecisinin sevinç gösterilerinde bu

lunması hiç mi hiç seyircinin gözünden kaçmamış ve 

işin içinde iş olduğu herkes tarafından ayan beyan 

anlaşılmıştır. Kendisiyle alay etmekten çekinmeyen 

bu cesur kaleciye Franko’nun verdiği ceza ömür boyu 

sahalardan men olur.

Franko ülkeyi “3-F” ile yönettiğini söylemiştir: 

Futbol, flamenko ve fiesta. Ancak bu üç alanın hep

si de muhalifleri tarafından Franko’ya karşı bir dire

niş platformuna dönüştürülür. Futbol alanındaki mu

halefet, yalnızca Barselona futbol kulübünün maçla

rında değil, diğer karşılaşmalarda da kendini açığa 

vurur. “Franko’nun takımı” olarak bilinen Real Mad

rid’le, solcu tanınan Atletico Madrid arasındaki kar

şılaşmalarsa tam bir hesaplaşma havasmda geçer. (...) 

Franko diktatörlüğünün son yıllarında Barselona fut

bol kulübü, tam anlamıyla “özgürlüğün sembolü” ha

line gelir. O  yıllarda yasaklanmış olan Katalan bayra

ğı yerine, her yerde Barselona futbol kulübünün bay

rakları siyasal amaçlarla dalgalandırılır olmuştur.

İktidara geldiği 1939 yılından beri Katalanya’nın 

merkezi Barselona’yı baskı altında tutan Franko yö

netimine karşı yapılabilecek en ciddi politik çıkış, İs

Madrid'in İspanyol imparatorluk mirasını tevarüs 

eden en somut ifade biçimidir. Bizde Katalanları ör

nek alan araştırma ve incelemeler vardır fakat kesin 

olan bir zıtlık şuradadır; Türkiye’de “katalan” takım

ları başarısız olsun diye değil başarılı olması için 

emirler verilir, gereği de yapılır. Bu farkı anlamayan

ların ve önderlerinin Galatasaray takımını tutmaları 

hem iddialarına hem de sınıflarına aykırı bir tutum

dur. Ancak takımlarının birinci ligde temsil edilme

sine yardım etmek kesinlikle Türk devletinin adil 

uygulamalarına nadir bir örnektir.

“Türk’ün tabiatında, bütün dünyayı hayretler 

içinde bırakabilecek birşeyler var. Türkleri gördük

ten sonra onların Buhara’dan Viyana’ya kadar yürü

müş olmalarında şaşılacak bir şey yoktur. Ve eğer 

şartlar el verseydi de Paris’e kadar yürüselerdi onları 

gören hiç kimse hayretler içinde kalmazdı.. Ancak bu 

kahramanca askerlik hizmetinin Türk nüfusunun gi

derek azalmasına ve buna bağlı olarak da hristiyan 

nüfusunun artmasına sebep olduğunda da hiç şüphe 

yoktur. Hristiyanlar askerlik hizmetlerinden muaftır

lar. Aşiretler'  ̂de hemen hemen öyledir. Bu arada Os

manlılar yönetici ırk olmaları sebebi ile askeri hizme

tin en ağır yükünü 6 sene silah altında ve 2 sene de 

ihtiyatta kalaralc taşırlar. Yemen ve Trablus gibi uzak 

vilayetlerde olanlar askerlik hizmetlerinin tamamını 

oralarda geçirirler. 20 ile 26 yaş arasındaki bu 6 sene

lik hizmet pek çok evliliklere mani olur. Ve dolayı

sıyla da doğum oranı düşer.”8 Türkler, Paris’e kadar 

yürüyememiş ve Avrupa’yı ellerinde tutamamışlarsa 

bu yeterli nüfusa sahip olmaması nedeniyledir. Şim

di de yeterli nüfusumuzun olması Avrupa için tehli

ke görülmektedir. Biçim değişse de fetih olgusu, mil

letlerin bilinçaltında yine de sürmektedir.

ABD fııtbol’da önemli bir başarı gösteremiyor. 

Çünkü dünyanın hakimi olarak onun böyle bir başa

rıya ihtiyacı yok. Amerikan vatandaşlarının dünya

nın süper gücü bir devletin vatandaşları olarak bir 

mücadele ve karakter tezalıürü olan futbola ilgi gös

termeleri mümkün değildir. Yoksa ABD, dünyanın 

en zengini olarak bütün kaliteli futbolcuları alıp fut

bol alanında da birinci olmaya çalışır. Futbol ezilen

lerin, eski ihtişamına kavuşmak isteyenlerin bir an

lam ve kimlik savaşıdır. Bu savaş ABD için bugün 

anlamsızdır.

Dünya gündeminde hiçbir başarı, teknolojik bu
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luş veya bir başka şekilde yer alamayanların futbolla 

bu gündeme ansızın çıkmaları, hem ezilenlerin yara'

İl bilinçlerini tamir yolu hem de kimliklerini haykıt' 

dıkları bir çıkış şeklidir, “İnsanın ‘tözü’, tın değil..fa

kat varoluştur. Ancak varoluş, kaçınılmaz bir biçim

de bayağılığa düşme ile varlığın gerçek korumasına 

yükseliş arasındaki kopuşun gerçekleştiği alandır.”®

Eski iktidar ilişkileri içinde sahip oldukları majes- 

tik tavırlarını koruyarak bir başarı göstermesi müra- 

kün olmayan aşağıdakiler-alttakiler; güce dayalı, ka

ba ve saldırgan bir spor otan futbolla ruhlarının de

rinliklerindeki fetih coşkusunu ortaya serebilecektir. 

Stadyumlar buna uygundur. Bir opera salonunda, te

nis kortunda olduğu gibi sessizlik içinde pasif bir kay

boluşu değil futbol, dünyaya sesini duyurarak bir 

kendinden geçmeyi, bir cezbeyi yaşatmaktadır. Fut

bolun kitleleri özne olarak ateşleyecek, fitili yanan 

bir dinamit gibi her an patlatacak bir işlevi vardır, 

böyle bü- ihtimali içermektedir. Bu nedenle Galata

saray’ın veya Millî takımın başarısı sürpriz değildir. 

Burada özgüven, coşku, kazanma hırsı, 70 milyonu 

temsil misyonunun farkındalıktır önemli olan. M il

letler evrensel bir yoksayışın karşısında “varolmak” 

histerisiyle haybrmaktadırlar. Bu sesi gürültü olmak

tan çıkarıp evrensel bİr değer haline getirmek aydın

ların görevidir, kitlelerin değîl.̂

Ecevit'i yatağnıda sağlıklı kılarak Türkiye’yi yö

netmeye çalışanlann, paralel bir şekilde Haluk Ulu- 

soy-Şenol Güneş’le Millî takımı ayakta tutmaları 

birbirinden çök mu farkhdır? Türkiye’nin içinde bu

lunduğu umutsuz hava ve oluşan çaresizlik duygusu 

Millî takıma yansımayacak mı?

Futbolcuların, heyecanını kaybetmiş, bir coşku

dan Lizak ve üstlendikleri misyondan habersiz ruhsuz

lukları siyasetin bugünkü haline benzemiyor mu? Bu 

nedenle Millî takımın ilk turda eleneceğini söyle

mek bir kehanet midir? Ya da aksi varit ise milletin 

fetih coşkusuna uygun bir şekilde finale oynamasıru 

kim istemeyecektir?

“Teknoloji ve enformatik, dünyayı birleştirmiş 

olsa bile, mali iktidar, telaıoloji ve enformatiği savaş 

silahı olarak kullanarak dünyayı parçalamıştır.. Kü

reselleşme bir dünya savaşıdır, bir imha/boşaltma ye 

yeniden inşa/yeniden düzenleme mekanizması tüm 

gezegene yayflmâktâdîrrMah i'ktîHar “yeni dünya dû-' 

îeni”ni inşa etmek için sınırları yıkıyor; bu amaçla, 

yeni türden bir savaş veriyor. Ulus devletin temeli 

olan ulusal ekonomiyi tahrip eden bir savaş. Ulus 

devlet yok olmak üzeredir ve onun yerini entegre pa

zarlar, daha doğrusu dünya çapındaki büyük “çar

şı”nın şubeleri, yani dünya pazarı almaktadır.”i° 

Türkiye’de Milli takıma sponsorluk yapanların 

kimliklerine bakınca ortaya çıkan, tablo, Türkiye’nin 

içine düşürüldüğü mali krizin büyük çarşı'nın bir şu

besi haline getirildiğini isbatlamaktadır. Artüt Tür

kiye millî heyecanlarını bile gayrımillî seslerin süzge

cinden geçerek ortaya koyabilmektedir. Bu nedenle 

kitleler heyecan ve coşkularını bile sergilemekten 

uzak dururken, Türkiye’ye düşen rol, Kore’ye asker 

gönderme siyasetine paralel düştüğü İçin 70 yaşın 

üzerindeki Kore gazilerinin götürülmesi de bu tablo

ya uygundur. Millet bugün coşkudan bile uzak tutu

lurken, bu sadece kitlelerin aşağ ilanı şı değil bütün 

bir birikimi ile Türkiye’nin aşağılanışıdır. Bu aşağıla

maya itiraz ve muhalefet etmeyenlerin nasipsizi iği 

Türkiye’nin düşürüldüğü aczin boyutlarını daha da 

büyütmektedir. Katalanların reklam almama gibi 

onurlu tavrını millî takımda bile sürdüremeyen bir 

Türkiye’de bağımsızlık sadece kağıt üzerindedir.

Kutsallarını koruyamayan bir Türkiye’nin millî 

bir adanışın aracı olan millî takımın millîliğini ve 

sembol karakterini koruması nasıl beklenebilir?__
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t a r ih  b o y u n c a  k u l t u r  
VE MEDENİYETLERDE 

MUTLULUK VE HAZ TASAVVURU
ABRAHAM EDEL 

Türkçesi; Yusuf Kaplan

Sunuş

Ümranın bu sayjsından itibaren düşünce tarihinde derinÜJclı amn keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz- Düşünce tarihinde 

çıl<acağtmız bu yolculuğumuzun kapsama alanı, bütün medüni^etlerin düşünce birikimlerini ihata edecek kadar şü

mullü olacak. Her sayıda öncelikli olarak ]<uxpak konumuz ekseninde çıkmayı tasarladığımız düşünce tarihirukki bu 

yolculuğumuzun ülkemizin düşünsel, kültürel ve siyasî hayatim sığlaştıran; derinlikten yolisun, önyargıların, saplantı

ların, içten pazarlıklı, köksüz, tabansız siyasi, kültürel, toplumsal ve entelektüel hegemonya kurma / “mühendislik" 

biçijnlerinin halam olduğu; yaraücı, ufuk ve zihin açıcı şelcillerde düşünme çabalarını / imkânlarım sekteye uğratan, 

iptal eden; kafa kanşıldığınm ve kavram kargaşasının hükümferma olduğu ana/kronik, dogmatik, yüzeysel zihni/yet 

hayatımızın içeriklendirilmesinde, boyutlandmimasında, derinleştirilmesinde, zenginleştirilmesinde ve tabiî sahihleştiril

mesinde ve sahicileştirilmesinde küçümsenmemesi gereken bir Icatkı yapacağını umuyoruz. Sizi bu derinlikli, heyecanh 

ve keyifli yolculuJila haşhaşa biralarken, metindeki bold-italikler, köşeli parantezler ve ara-haşhkhnn hana ait

olduğunu ammscwmak isterim.

utluluk ve haz kavramlarının zengin vfe 

değişken bir tarihi vardır ve bu kavram

lar, tarih boyunca insan hayatında ve dü' 

güncesinde farkh işlevlere sahip olagelmiştir. Bu kav

ramlar, örneğin psikolojide gözlendiği gibi, zaman za

man araştırma konusu yapılmış ve daha çok da uygu

lamaya konulmuştur. Bu kavramların, elbette ki, etik 

alanında kullanımı merkezî bir yere sahiptir. Din ala

nında, selamet ve lanet kavrayışları bağlamında de

ğerlendirilmiştir. Estetikte, estetik haz kavramı, este- 

tığin en önemli araştırma alanlarından biridir. Tıp 

alanında, acı (pain) kavramı, hem pratik ilgi bakı

mından, hem de sağlık ka^'ramının gelişimi açısın

dan başlıca başlangıç ve kalkış noktasıdır. Psikolojide 

motivasyon teorisinde haz ve acı kavramları daima 

dominant olmasa bile önemli bir yere sahiptir. Politi

kada, örgütlü toplumun görevleri arasında mutluluk 

arayışının değişen yeri ve konumu, teorik yönelim

lerdeki temel değişimler açısından anahtar bir role 

sahiptir. Sosyolojide, haz ve acı konusunda geliştirilen 

tavır ve yaıklaşımlar, tıpkı püriten ahlakında ve tor

tularında olduğu gibi, seks, iş, oyun, başarı ve başarı

sızlıkların toplumsal olarak araştırılması konusunda 

yapılan analizler üzerinde odaklanır. Eğitim alanında, 

benzer tavır ve tutumlar, disiplin, motivasyon, öğ

renme, eğitim tasanmı ve planlaması teorilerinin ko

nusu olarak ele alınır. İster ütopyaların yaratımınm 

şekillendirilmesinde olsun, isterse yoksulluk, refah ya 

da şehir pbnlamacıiığınîn ve mimari temel yaklaşım 

ve uygulamalai'in denetlenmesi ve onaylanması sü

reçlerine ilişkin gündelik hayata dair politilcaların 

geliştirilmesinde olsun, genel sosyal reform kavram

larının tümünde mutluluk kavramları önemli bir ye

te ve işleve sahiptir.

Etikte, hem mutluluk, hein de haz kavramları, iyi 

fevrammı karşılamak için kullanılan ilk kavramlar-
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dır. Bununla birlikte, haz kavramı, zaman zaman, acı 

kavramı ise çoğu zaman kötü olarak algılanmış ve ka

bul edilmiştir. Bu tür işlevler görmedikleri ve bu şe

killerde algılanmadıkları etik sistemlerinde ise mut

luluk ve haz kavramları, sadece etik sistemler çerçe

vesinde ele alınacak ve değerlendirilecek psikolojik 

fenomenler olarak nötr kavramlar şeklinde inceleme 

konusu yapılmıştır.

Bu kavramlar, ahlâkî (ethical) düzlemlerde veya 

bağlamlarda kullanıldığı zaman belli bir değer-taşıyan 

kavramlar olarak işlev görmektedir: Birincisi, bu kav

ramlar, etik görüşe, genel olarak, bu dünyayla sınırlı 

bir anlam yüklemesi yapmaktadır; ama bu durum her 

zaman böyle gerçekleşmeyebilir; çünkü ister istemez 

kutsanmışlık kavramı gibi öte dünya yönelimli, öte 

dünya çağrışımları yaptıran kavramlar da hemen 

devreye girebilmektedir.

İkincisi, bu kavramar, etik’i, bireycilikle doğru 

kaydırmaktadır. Çünkü mutluluk ve haz kavramları, 

esas itibariyle bireyin ve bireysel bilincin özellikleri 

olan kavramlardır. Hatta etik, genel ya da toplulu

ğun mutluluğu gibi bir sorunla ilgilendiği zamanlarda 

bile, bireyler topluluğuna gönderme yapılır.

Üçüncüsü, mutluluk kavramının modem kulla

nımlarında, işin içine ölçümleme ya da düzenleme / 

çeki düzen verme ve maksimize etme eğilimi girer.

Dördüncüsü, mutluluk ve haz kavramları, yine bir 

etik sistemde, genellikle içkin (intrinsic) değerler ola

rak kabul edilir. Sadece istisnai durumlarda mutlu ol

maklığımız sözkonusudur; zira belli bir kutsal figür 

öyle emretmiştir; ya da (Kant’ın etik teorisinde de 

gözlendiği gibi), mutlu olmaklığımız, mutsuzluğumu

zun bizi ahlaksızlığa sürüklemesini önlemesine karşı 

bir emniyet kemeri olarak sözkonudur. Dolayısıyla bu 

kavramların analizi, bir hayli karmaşık görünüm ar- 

zeden içkin değer kavramının bizi karşı karşıya bırak

tığı karmaşıklıkları dikkate almayı gerektirir.

Beşincisi, haz ayrı düşünüldüğü ve ele alındığı du

rumlarda mutluluk kavramı, etik düzlemdeki kulla

nımlarda, daha total / bütüncül, hatta kimi zaman 

daha totalleştirici bir fenomen olarak iyi-olma, ra

hatlık nosyonunu da (Aristoteles’in eudaimonia / sa- 

adet-mutluluk olarak adlandırdığı şeyi de) yüklenmiş 

olur; ya da bir arkaplan veya daha şümullü bir duru

mu (memnuniyet-rahatlık durumu); yahut da haya

tın bütünü ile parçalarını birbirleriyle irtibatlandır- 

mada bir ölçüt olarak alınmakla özdeşleştirilir.

Bu kavramların felsefi olarak analizinde karşılaşı

lan bazı önemli problemler vardır: (1) Bu nosyonla

rın anlamlarını metodolojik olarak izah etme, özdeş

leşme biçimlerini belirginleştirme sorunu bunların ba

şında gelir. Sözgelişi, bunların, bilince dair (ve dola

yısıyla dualistik gelenekte sübjektif) fenomenler ola

rak mı görüleceği; yoksa insanın bizatihi kendisinde 

neler olup bittiğinin daha ayrıntılı olarak daha de

rinlikli analiziyle mi özdeşleştirileceği gibi meseleler

de olduğu gibi. Burada tam da, fenomenlerin karşı

lıklı olarak karşılaştırılmasına ve haz ile acının farklı 

özelliklerinin araştırılmasına dair problemler de zu

hur ediyor. (2) Bu tür ayırımlar ve farklı epistemolo- 

jik yaklaşımların bir sonucu olarak bu alanda gerçek 

ve görünen ya da yanılsattcı (illusory) hazlar ile, aynı şe

kilde olmasa bile haz ve acı arasındaki mümkün fark

lılara dair soru/n/lar ortaya çıkmaktadır. Bu so- 

ru/n/lar, kimi zaman metafizik terimlerle formüle 

edilmektedir. (3) Karşılaştırma sorunları, sürekli ola

rak hem niteliksel faklılıklar, hem de farklılıkların 

oranlarının ölçümleri bağlamında ortaya çıkmakta

dır. İşte burada, insani alandaki ölçümlemenin doğa

sına ilişkin mantıksal araştırma bu meselelerle de 

ilişkili hale gelmektedir. (4) Bu kavramların örneğin 

hazzın arzuyla ya da bedensel gerilimin organik ihti

yaçlarla ilişkisi örneklerinde olduğu gibi psikolojik 

ve biyolojik fenomenlerle ilişkisi hakkındaki bilimsel 

problemlerin geçmişi çok eski zamanlara kadar uza

nır. (5) Mutluluk, haz ve acının ortak dilinin, bunla

rın herbirinin kendi dillerinden daha zengin olduğu, 

oldukça erken zamanlarda farkedilmiştir. Bunların 

sadece kavramsal bir kümesini oluşturduğu genel 

kavramlar ailesiyle nereye kadar ilgilendiğimiz; ya da 

dilbilimsel (linguistic) farklılığın bilimsel farklılaş

malarla ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyebileceği gi

bi sorunlar, uzun zamandan beri üzerinde kafa yoru- 

lagelen sorunlardır. İnsanlar, bir pratikler dizgesi ola

rak kendi dillerinin daha fazla bilincine vardıkça ve 

bunun daha güzel ayrıntılarını, inceliklerini araştır

dıkça, haz, acı ve mutluluğun anlaşılması, anlamlan

dırılması konusunda yapılan bu tür dil araştırmaları

nın genel etkileri ve sonuçları, felsefi açıdan sürgit 

daha fazla önem kazanagelmiştir.
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Kavramlarımızın oynadığı rollerin izahı, sahip ol- 

d ıık ları Ö7PİİİWİPr_ve_tu±aya rıkardıkları prohlpmlpr.

zetmeye başlamıştır. Eflatun’un Protagoras’ında Soc

rates, sanki kendisi hedonist biriymiş gibi konuşur.

hazla iyi’yi özdeşleştiril Tabii bu, şöylesi bir bağlam 

için sözkonusu olan bir,durumdur: Socrates, hiç kim- 

-vi üstleıiücck; ve her kavram yeri ve aamanı geldik-----senin gönüllü olarak-kötüyü seçmeyeceğini, dolayı

en iyi şekilde kısa bir tarihsel araştırmayla ortaya ko

nabilir; burada, hiç kuşkusuz ki, etik, rehberlik göre-

seçmeyeceğim, 

sıyla daha az hazzı daha fazla hazza tercih edeceğini 

göstermeye çalışır. Eflatun’un Go7'gîûi.s’ında, kayıtsız, 

vurdumduymaz, bildiğini okuyan tiran, insanların en 

mutlusu olarak övülürken, Socrates, iyi bir insanın 

mutlu, kötü bir insanınsa mutsuz olduğu / olacağı gö

rüşündedir: Görüldüğü gibi burada Socrates, hedoniz

mi I hazcılığı açık bir dille reddetmektedir.

Socrates’in Eflatun dışındaki şakirdleri, bu konu

da, daha aykırı görüşler ileri sürerler. Sözgelişi, [ka

yıtsızlık / boşvermişlik, her şeyi izafileştirici, sefih li

beralizmin (jölyatağı] sinizm’in kurucusu Antisthe- 

nes, kuru aklı altüst eden bir kötü olmaktan haz al

mış, ruhun bağımsızlığını yüceltmiş, gereğinden fazla 

iştiha düşkünlüğünü ve geleneklere körükörüne (ir

rational) bağlılığı kınamıştır. Cyrenaic ekolünün ku

rucusu Aristuppus, tüm canlı varlıkların tabii olarak 

elde etmek istedikleri hazzı iyi olarak görmüş, beden

sel kazları en yoğun hazlar olarak övmüş, hazdan aza

mi ölçüde faydalanmayı ve acıdan kaçınmayı bir bil

gelik olarak değerlendirmiştir.

a. Eflatun’da Mutluluk ve Haz Kavramları 

Eflatun’da mutluluk, henüz onun etik kavramının 

mihenktaşlarından biri olmamışsa da, temel etik so

runların formüle edilmesinde ve alternatif teoriler 

arasında yapılan seçimlerin meşrulaştırdmasında ba

şat rol oynayan bir kavramdır. Bu nedenledir ki, Ef- 

latun’uıı Republic (Cumhuriyet.) [Türkçe’ye hep Dev

let başlığıyla çevrilmiştir] başlıklı kitabınm temel 

meselesi, adalet ve ahlak’ın, insanı sefalete düşmek 

yerine mutlu yapması anlamında, adaletsizlik ve ah

laksızlıktan daha avantajlı ve daha faydalı [profitab

le = kârlı] olduğunu göstermektir. Socrates, hayran

lık duyulan, keyfine göre hareket eden ve herşeye 

gücü-kudreti yeten bir tiranın insanların en mutsuzu 

olduğunu gösterdiği zaman, argümanının kamil / yet

kin bir aı-güman olduğunu düşünür. Üç tarz-ı hayat, 

mutluluğun en yüksek formunun adayıdır; bu hayat 

tarzlarından herbirinin kendine özgü amaçları vardır 

ve bunların herbiri, insanın yapısındaki farklı bir kıs-

çe ayrıntılı olarak inceleme ve araştırmaya tabi tutu

lacaktır.

Bu Kavramların Antik Ve Ortaçağ 

Düşüncesinde Keşif Ve Kullanımları

Antik çağ düşüncesinde insana dair yazılan yazıların 

çoğunda, arkaplanda, iyi olma, iyi şeyler yapma, re

faha erişme, işleri iyi kotarma ve tabii ki tüm bımla- 

rın karşıtı olan mutluluk [ve acı] benzeri bir kavram 

vardır. Kitab-ı Mukaddes’te ya da Homer’de kimle

rin refaha erdiğini, kimlerinse sefaletin eşiğine sü

rüklendiğini tasvir eden pasajlarla karşılaşırız. Hesi

od, köylülerin kötü ve berbat durumlarını anlatır. 

Herodotus, -refaha erişebilmek öylesine zor olmalı 

ki-, Solon’un, ölünceye dek, hiç kimsenin mutlu ol

duğuna hükmedilmemesi gerektiği şeklindeki uyarı

sından sözeder bize. Bu tür bir refah durumunun, 

mutluluk açısından olduğu kadar, insanm iyiliği açı

sından da algılanması ve böylece kavramsallaştırıl

ması muhtemeldir. Teorik kaygılarla apaşikâr bir 

mutluluk kavramı geliştirebilmek, insanın iyiliğine 

dair daha ayrıntılı bir bilgiye ve kaygıya sahip olun

mayı gerektirir.

Antik Yunan etiğinde, bu geçişin, halihazırda 

Sofistler arasında varolan bireyciliğin*gelişmesiyle ir

tibatlı olduğu görülüyor. Protagoras, esas itibariyle, 

bir grubun varlığını ve hayatını idame ettirebilmesi, 

adalet ve düzenin korunması ve insanın karşı karşıya 

kaldığı benzer sorunlarla ilgilenirken, Thrasymachus 

ya da Callicles gibi daha siyasi ve idari güç-eksenli 

düşünen Sofistler, Eflatun tarafından da resmedildiği 

gibi, bireyin arzularını tatmin edebilmesini siyasi gü

cü bir enstrüman olarak kullanmakla mümkün olabi

leceği şeklinde özetlenebilecek bir iyilik kavrayışına 

salıiptirler. Socrates, bu tartışmalara mantıksal boyut 

getirmiştir: Artık, bundan böyle, haz ve iyi kavram

larının aynı şeyler mi; yoksa bazı hazların iyi, bazıla- 

rınınsa kötü olup olmadığına karar vermek önem ar-
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ma karşılık gelir ve verir. Bunlardan ilki olan entelek

tüel hayat, içimizdeki rasyonel / aklî kısmı ifade eder; 

entelektüel hayatın amacı, nihâî gerçek görüşü ola

rak bilgi[yi kesbetmek]dir. İddia ve haşarıyı eksene 

alan hayat, insanın ruhî kısmını ifade eder; amacı, 

onur ya da saygınlıktır. Refah arayışını eksene alan ha

yat ise, iştihalarımızı ifade eder / dışa vurur; amacı 

bedensel rahatlık ve hazlara ulaşmaktır.

Ruhun bu üç bölmesi / bölgesi, sırasıyla, insan, as

lan ve ejderha tarafından sembolize edilir. Mutlu ha

yat, adalet ya da düzenin hakim olduğu yerde sözko- 

nusu olabilir; burada, aslanın da yardımını alan in

san, azman yaratık ejderhayı kıskıvrak yakalar ve ol

duğu yere hapseder. (Bu sembolizasyonun toplumsal 

düzlemdeki karşılığı, mülkî ordunun desteğini alan 

entelektüel seçkinler tarafından uygulanan kontrol 

eylemidir; böylelikle insan yığınlarının toplumsal 

politikalara katılmaktan uzak durmaları sağlanır / 

sağlama alınır.) Dolayısıyla iştiha’nm, kendine özgü 

bir iç denetleme ilkesi yoktur ve iştiha, geril imlerini 

boşaltmak için her şeye başvurur.

Eflatun, özellikle Cumhuriyet ve Philebus başlıklı 

kitaplarında gerçekleştirdiği hazza dair incelemede,

20. yüzyılın öncesine kadar pek de başarılamayan ne

fes kesici bir inceleme yapar. Özellikle çarpıcı olan 

şey, incelemesi sırasında biraraya getirdiği yöntemle

rinin çeşitliliği ve zenginliğidir. Daha sonra gelişen 

subjektivist geleneğin aksine, Eflatun, bilincinde vuku 

bulan ve yalnızca onun bilincinde gerçekleşen, özel

likleri ve gerçekliği kendisine tümüyle açık olan öz

nede tezahür eden hazzı, basitçe, sübjektif bir feno

men olarak nitelemeyi reddeder. Eflatun’un haz ko

nusundaki yaklaşımı ve görüşleri, bugün bizim derin

lik psikolojisi olarak adlandırdığımız disiplindekine 

benzer bir şekilde, hazzın, insan bedeninin türlü kı

sımlarındaki işlevlerini araştırma konusu edinir. Bu 

noktaya kadar fenomenal (olgusal) analizi gözardı 

eden Eflatun, burada, tecrübedeki yorumcu / yorum

lanacak unsurları ayrıntılı olarak incelemeye girişir. 

Ve bu noktada, geliştirilen fiziksel açıklama çabala

rına dikkate değer katkılarda bulunur. Ancak Efla- 

tun'un bu bağlamda geliştirdiği görüşler, çelişkiler 

içerdiği için, başarısını gölgeler: Eflatun’un sonsuzun 

metafiziği, haz sorununun da içine dalar ve böylelikle

tecrübe parçalanır ve farklı tecrübe biçimleri birbir

lerine karşı/t işlevler üstlenir. Hatta bu durum, Efla

tun’un ejderha korkusu nedeniyle, otoriteryen tecrü

bede daha bir belirginlik kazanır ve Eflatun’un bire

yin şuurunun bütünlüğünü parçalamasına veya aşın

dırmasına yol açar. ,

Cumhuriyet başlıklı kitabında Eflatun’un haz so

rununa yaklaşımı, psikolojik analizden ahlâkî değer

lendirmelere ve haz’zın insan hayatının çeşitli yönle

rindeki izlerine ve tezahürlerine kadar oldukça çok 

yönlü bir yaklaşımdır. Aynı kitabın IX. Bölüm’ünde 

bu bağlamda haz konusunda, pozitif haz, pozitif acı ve 

bunun ikisi arasında nötr bir yer işgal eden tabiî haz 

ve tabiî acı_şeklinde üç farklı ayırım yapar. Tıpkı has

talıktan sağlığa geçişte olduğu gibi, gerçekte acının 

giderilmesi ya da gerilimin yatıştırılmasının sözkonu- 

su olduğu bir durumda acı’dan üçüncü evreye geçiş, 

yanlışlıkla haz olarak hissedilir. Eflatun bu yaklaşı

mını, bedensel hazları da içine alacak şekilde geniş

letir: Ve bunların, genellikle, hazlann azalması ve 

artmasının sözkonusu olduğu durumlarda vuku bul

duğu sonucuna varır. Dolayısıyla, Eflatun’a göre, be

densel hazlar, esas itibariyle, normal bir halet-i ruhi- 

yenin tesisi sürecinde, gerilimi yatıştırmada sözkonu

su olan davranış ve duygulardır. (Eflatun Timaeus 

başlıklı kitabında, tüm bunlara ilave olarak bir de fi

ziksel izah geliştirir; Buna göre, tabii bir halet-i mhi- 

yeden şiddetli ya da yoğun bir değişime geçiş tecrü

besi, acı olgusunu üretir; benzer bir geçiş tecrübesi 

haz olgusu için de geçerlidir. Duygu değişiminin bel

li bir zaman süresince tahakkuk ettiği durumlarda acı 

olgusu teşekkül etmez; ama restorasyonun [duygu ve 

davranış değişiminin] hızlı olduğu durumlar, haz 

üretmekle sonuçlanabilir; ya da tam tersi de geçerli

dir; yani haz, restorasyonun hızlı gerçekleşmesine yol 

açabilir).

Pozitif haz, acı’dan doğmaz. Eflatun burada, hoş 

koku örneğini verir; ama esas itibariyle, nihai ve de

rinleştirici bir etki ve özelliğe sahip olan zihinsel (in

tellectual) hazza vurgu yapar. Kendi anladığı şekliyle 

bedensel hazları, bir bakıma daha az hakîkî (real) 

duygular olarak yorumlar; yani, hakikatin (reality) 

bu ölçüde metafizik olmasını mümkün kılacak ilave 

öncüller / basamaklar olarak görür: Buna göre, akıl
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(intellect), sonsuz olan’la; bedensel duyular ise değişken 

olan’la iÜşkilendirilir; dolayısıyla sonsuz olan, değişken

gıların oluşmasını mümkün kılan yoıumlamanın un

surları ve haz psikolojisi ve fenomenolojisindeki di-

olan*a göre daha hakîkîdir; sonuç olarak, zihinsel haz

lar, bedensel hazlara oranla hakiki olanı daha fazla 

paylaşır.________

ğer meselelerle ilgilenir. İnsanî iyilik için öncelikli 

olarak başvurduğu kriterler, bunların yetkinliği ya da 

mükemmelliği, uygunluğu ya da yeterliliği ve bu kri-

Farklı haz biçimlerini birbirinden ayırmasına rağ

men Eflatun’un haz’zı ahlâkî olarak değerlendirme 

çabasının genelde olumsuz/layıcı bir nitelik arzettiği 

söylenebilir. Bu nedenle Eflatun hazzın, insanı kötü

ye / kötülüğe sürükleyen bir olgu olduğu kanısında

dır; ve Tanrı gibi kusursuz varlıkların haz duygusuna 

sahip oldukları görüşünü reddeder: Dünyevî, geçici 

hazzı, eleğe su doldurmak gibi sonuç alınamayacak, 

beyhude bir çaba olarak görür. Eflatun’a göre, esas 

itibariyle, mutlu olabilmek için hazzın fethedilmesi 

şarttır. Cumhuriyet’inde cesaretin erdemini tartışırken, 

acı’ya direnmenin önemine vurgu yapar; daha sonra 

yazdığı Yasalar başlıklı kitabında ise, meseleyi biraz 

daha ileri götürür ve hazzın oldukça tehlikeli olduğu

nu ifade eder. Öyle ki, hazdan sadece kaçınmak ye

terli değildir; hazza direnilebilmesi için hazzın kont

rol edilebileceği şartların oluşturulması ve hazzın na

sıl kontrol edilebileceğinin öğrenilmesi zorunludur. 

Hayatın eğitici [insanı güdümleyici] etkilerle dolu 

her evresi, Eflatun’un eleştirisinden nasibini alır. Öy

le ki. Eflatun, müziğin değerinin insanın ruhunun gı

dası olduğu şeklindeki genel-geçer görüşü reddeder. 

Trajedi konusundaki görüşlerini serdederken, belli 

bir estetik hazzın nasıl elde edileceği meselesiyle de

ğil, dııygularm uyarılması ve ejderhanın uyandıniması 

korkusu problemiyle ilgilenir.

Daha sonraki eserlerinden biri olduğu düşünülen 

Philebus başlıklı kitabında Eflatun, hazzın insan için 

iyi olup olmadığı meselesini ayrıntılı olarak inceleye

rek ve tartışarak haz konusunda daha kesin bir kana

ate varır. Burada haz konusunu sınırlar ve tartışma

, sından soyutlar. Böylelikle hoşnut olmak, hoşnut ol- 

ma'bilincini de, insanın hoşnut olmuş hallerinin ye- 

'iniden-hatırlanması eylemini de içermez. Eflatun’a 

.i'ğÖr|('bu tür bilinçlilik / farkındalık ve hatırlama fiil

leri, aklın farklı fenomenlerini oluşturan fiilerdir. 

Özetle söylemek gerekirse. Eflatun, beklentinin ürü

nü olaıı hazlar ve acılar, bunların karmaşık ve saf bi

çimleri, tecrübeye dahil ve ait olan ve bazların doğ

ruluğu ya da yanlışlığı konusundaki kanaatlerin / yar-

terleri bilen herkesin bu kriterlere göre hareket edip 

etmediği gibi ölçütlerdir. Eflatun’a göre, haz, yalnız 

başına, bu testlerden sınıfta kalmaya malıkumdur. Bu 

nedenle haz, daha bütüncül bir fenomen olan zihin / 

akıl (intellect) fenomeninin unsurlarından yalnızca 

bir unsurdur. Ne ki, haz’zın alanının [Eflatun tarafın

dan] bu denli daraltılmasıyla birlikte, akıl / zihin (in

tellect), hazza bir değer verme konusunda dominant 

bir rol üstlenmiş oluyor. Eflatun burada hazzı, ayrık / 

kendi haline terkedilen; form’u, ölçüsü, güzelliği ya 

da hakikati olmayan; ama bizim sonsuz [hakkındaki] 

idrakimizle bütünleşen î ıi’de bir yere yükselen, belir

siz bir olgu (entite) olarak görüyor. Buradaki kontrast 

[çelişki] Eflatun’un akıl tarafından sınırlandırılan 

kontrolsüz iştihaya ilişkin geliştirdiği psikoloji görü

şündeki kontrastın aynısıdır.

b. Aristo^da Mutluluk ve Haz Kavramları 

Aristo’nun metafiziği, buradaki çelişkiyi bir ölçüye 

kadar da olsa gideriyor ve Aristo’nun daha bütüncül 

(unified) bir haz görüşü geliştirmesini mümkün kılı

yor. Ayrıca Aristo’nun psikoloji gürüşü de Eflatun’a 

oranla daha naturalistik’tir ve Aristo, ruhu, organik 

bedenin bir formu ya da gerçekliği / işlevi (actuality) 

olarak algılar. Dolayısıyla Aristo, Eflatun gibi, haz’za, 

metafizik olarak farklı haz biçimleri araştırmak için bak

maz. Hazlar arasındaki farklılıkları, eşlik ettikleri uy

gun aktiviteler arasındaki farklılıklar olarak görür. 

Ayrıca Aristo, ejderhavarî bir insan doğası görüşüne 

sahip değildir; ona göre insan doğası, insan l<arakteri- 

nin şekillendirilmesinde bir ham maddedir.

Aristo, belirlenen hedefin ya da sonucun gelişme

yi yönlendirdiği spesifik potansiyellerin ortaya çıkarıl

ması (actualization) olarak doğa’daki tüm süreçlerle 

ilgilenir. Ancak Aristo, zamana yayılan, belli bir za

man süresince gerçekleştirilebilen ve hedefe adım 

adım yaklaşılabilen değişimlerle, sonucun her an te- 

cessüm ettiği gerçeklikler ya da aktivitelerin ortaya 

çıktığı değişimleri birbirinden kesinkes ayırır. Bir bi

nanın inşasının tamamlanması belli bir zaman alır; 

fakat binayı inşa eden kişinin inşa aktivitesi bina ta

î' J S I
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mamlanıncaya kadar her an devam eder. Aynı şekil

de görme, düşünme ve hoşnut olma fenomenleri, süreç

ler değil, eylemlerdir (actualities). Bununla birlikte 

haz, tıpkı duygu / duyumsama (sensing) gibi bağımsız 

bir eylem değildir. Haz, sağlam bir durumda olan du

yu organının aktivitesine eşlik eder, aktiviteyi mü

kemmelleştirir ve yönlendirir; "tıpkı gençliğinin baha

rında olan çiçeği burnunda bir delikanlı gibi”, der Aristo.

Böylelikle Aristo, geleneksel olarak yöneltilen 

saldırıların çoğuna karşı hazzı savunur. Aktiviteleri 

iyi olmadığı için bazı hazlar iyi olmasa da, haz iyi bir 

şey olarak görülebilir. Bu tür bir haz, asil aktiviteleri 

/ fiilleri önlemez; müdahaleci aktiviteler önler. An

cak asil bir eylemin hazzı, yardım etmeye ilişkin bir 

hazdır. Ne var ki, hazzı, yegane iyi olarak görmenin 

bir anlamı yoktur; böylesi bir şey, çok daha karmaşık 

bir kavram olan mutluluk kavramını gerekli kılar.

Tüm bu görüşlerine rağmen Aristo, pek çok nok

tada ve pek çok alanda hazzın gördüğü rolün izini sü

rer. Erdem'in gelişmesinde, iyi fiillerin acıdan ziyade 

haz ile / haz alınarak yapılması, sahip olunan iyi ka

rakterin bir işaretidir. Öz-kontrol ya da itidal gibi da

ha spesifik erdem biçimlerinde, erdemin materyalle

ri, dokunma ve beğeni bazlarıdır. Aristo, haz ve acı

yı, ölçülülük ve ölçüsüzlük fenomenlerinde araştırır; 

özellikle de, insanın iyinin ne olduğunu bildiği halde 

yanlış olanı yapmaya meyletmesini[n nedenlerini] 

inceleme konusu yapar. Hazzı, dostluktaki üç moti

vasyondan biri olan iyi’nin faydası ve sevgisinden 

ayırır ve hazza dayalı olan dostluğun niteliklerini ay

rıntılı olarak araştırır. Aristo’nun metinlerinde bu 

bağlamda, ailede, estetik düzlemde ve eğitimde hazzın 

yerine dair yorumlar vardır. Aristo, haz duygusuna 

sahip olmayan tanrıların en yüksek hazza, yani zihin

sel tefekküre sahip oldukları bir durumda hazza daha 

düşük bir konum biçer.

Mutluluk sorununa gelince... Aristo, daha önce 

zikrettiğimiz, genel refah / huzur / iyilik fikrinden yo

la çıkarak sistematik bir mutluluk Jcavramı geliştirir. Bu 

mutluluk kavramı, Aristo’nun iyi ile özdeşleştirdiği 

en yetkin kavramdır. Zira Aristo’ya göre, insanın 

tam olarak ve kendi-kendine yeter bir şekilde varoluş 

çabasının nihai amacı işte bu iyilik kavramıdır ve sa

dece mutluluk kavramı bu iyilik (goodness) kavramı

nın içini doldurabilir. Aristo, popüler kavramları 

özetlediği Rhetoric başlıklı kitabında, mutluluğun !<a- 

rakteristiklerini şöyle sıralar: Erdemi de içine alan refah, 

maksimum haz garantisi ve tatmini, bedenin ve mülkün / 

mülkiyetin iyi durumda olması ve bunları koruyabilme ve 

kullanabilme gücüne sahip olmak vb. Aristo, mutluluğu 

oluşturan unsurları ise şöyle belirler: Rahat doğum ve 

iyi arliadaşlar, zindelik ve endam, çocuklar ve müreffeh 

hayat, devlet töreni ile gömülme ve statülere sahip olma 

onuru vesaire. Nicomachean Ethics başlıklı kitabında 

ise, mutluluğun, yalnızca karakterin ürünü olan po- 

tansiyellikte değil, aktivitede tezahür ettiğini; yalnız

ca yoğun, kısa-süreli duygulara değil, insanın ömrü

nün tümüne şamil olduğunu; dünyevî eşyalara / nes

nelere ve dost olan insanlara ihtiyaç duyulan bir fe

nomen olduğunu vurgular. Dolayısıyla mutluluk, 

kavramsal olarak, -teşekkülünde aklın büyük bir rol 

oynadığı- kamil erdemle uyum içinde olan aktivite- 

nin hayatıdır. Bu anlamda, bir bütün olarak etik, bir 

biyo-sosyal varlık olarak insanın doğasında tezahür eden 

mutluluğun doğasının ve gereklerinin keşfi çabasıdır. 

Aristo, her ne kadar, üstün / gerçek mutluluğun de

rin düşünmeye dayalı bir tecrit eyleminde bulunaca

ğını söylemişse de, bu durumda bile insanın hâlâ top

lumsal bir hayvan olduğunu söyler. İyi insanların mut

luluğu, dostlara sahip olmakla mümkün olabilir ve 

her ne suretle olursa olsun, insan hayatının büyük 

bölümü, sosyal pratikten ibarettir.

Aristo’nun Politics başlıklı kitabı, buraya kadar 

gönderme yaptığımız Ethics kitabının bir devamdır: 

Mutluluk, iyi ise, o halde, Aristo’nun siyasi ve ku

rumsal kavramların analizinde başvurduğu iyi nosyo

nun kullanışlılığı, insanların mutlu hayat şartlarına 

doğrudan aktarılabilir. Bu gerçek, Aristo’nun ideal 

devlete ilişkin tartışmalarında, barışın temel hedefle

rini savaşa; boş zamanı çalışmaya tercih etmesinde; 

ve insanların siyasete ve kültüre eleştirel olarak ka

tılmalarını ve katkıda bulunmalarını mümkün kılan 

sağlıklı bir kent (şehir devleti) ya da bir eğitim anla

yışının planlarını yapmasında belirgin bir şekilde or

taya çıkar. Hatta bu, onun, siyasi formların tanımı ve 

tasnifi meselesiyle içiçe geçmiştir: Örneğin, kötü ana

yasalara karşı iyi’nin kriteri olarak genel refah ve hu

zurun sağlanmasını; ya da daha işin başlangıç nokta
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sında yani devleti en iyiye ulaşmakta bir organ (asso

ciation) olarak tanımlarken bu içiçeliği görürüz. Hat-

de tutmaktır. Epikür’ün bahçesi [cenneti], esas itiba

riyle, acıdan ve bunalımlardan kaçınılan, basit coşku

ta Aristo, şunu da deklare etmekten alıkoyamaz ken

disini: ortak refah ve huzur arayışı terkedildiği zaman 

bir şehir (şehir devleti), aslında şehir (şehir devleti)

ve dostlukların yaşandığı yerdir; burada politikanın 

ya da doğa’yı kontrol etme iştihasınm yeri yoktur. 

Lucredus\m Şeylerin Doğasına Dair başlıklı şiirin-

olmaktan çıkar ve tesadüflerin bir araya getirdiği in

sanlar topluluğundan oluşan bir yere dönüşür. Kısa

cası, toplu / ortak mutluluk arayışı, Aristo’nun polis (şe

hir devleti) kavrayışının merkezî ve ayrılmaz bir par

çasını oluşturur.

c. Antik Roma’da Mutluluk ve Haz Tasavvuru 

Antik Yunan’daki Helen çağından Roma’daki Hele

nistik çağa geşişte gözlenen bireyciUk-eksenli etik anla

yışında, toplum merkezli ortak refah ve huzur kavra

yışından açıkça bir kopuş yaşanmıştır. Stoacı ve Epi- 

kürcü filozoflar tarafından farklı şekillerde de olsa 

paylaşılan ideal kafa sükûneti, içsel dinginlik ve bireysel 

bağımsızlık gibi bir halet-i ruhiye, mutluluğun işlevle

rini yerine getiren yeni bir hâlet-i rûhiyedir. Ne var 

ki, teorilere biraz ayrıntılı olarak bakıldığı zaman, 

farklı ekollerin temsilcileri olan filozoflar arasında 

birbirine karşıt haz anlayışları olduğu görülür.

Sözgelişi, Stoacılar, haz kavramının, doğa’ya aykı

rı olduğunu, ruhu tedirgin ve rahatsız eden bir etki 

yarattığını ve esas itibariyle irrasyonel bir fenomen 

olduğunu düşünürler. Ancak Stoacılar, neşe’yi, zih

nin rasyonel saadeti olarak nitelendirir ve haz’dan 

ayırırlar. İnsan arzusunun objelerinin çoğunu, bu 

cansız şeyler kategorisine dahil ederler.

Epikürcüler, hazzı, insanın doğasına uygun, acı’yı 

ise insanın doğasına ters olarak görürler. Epikürcüle- 

rin teorilerinde haz, iyi kavramında merkezî bir yer 

işgal eder. Aristippus, tüm hazların hareket’te teces- 

süm ve tezahür ettiğini söylerken, Epikür, hareketten 

neşet eden hazları diğerlerinden ayırır. Epikür’e göre 

ayrıca her ne kadar bedensel acı, daha uygun olsa da, 

aslında bedensel acılar geçici ve sınırlıdır. Oysa, zih

nin hazları ve acıları da hafıza ve beklenti alanlarını 

aşacak bir genişliğe sahiptir. Epikür, kendisinin öner

diği haz arayışının, duygusallık ya da coşku olmadığı

nı, haz arayışının erdemli bir hayatta zaten var oldu

ğunu özellikle vurgular. Mutlu bir hayatın sürdürül

mesini sağlayan şey, arzuları artırmak ve arzu peşinde 

koşuşturmaktan çok, arzuları daha mutedil bir düzey

de, Epikürcü bu-dünya eksenli hayat tarzının ve algı

sının Epikürcü ahlakta son derece merkezi bir yer iş

gal ettiğini görürüz: İşte bu, Epikürcülerin genel doğa 

ve insan görüşünün esasını oluşturur. Epikür, Democ- 

ritus’un atom fiziği görüşünü ve beraberinde gelen 

felsefi kavramları, büyük ölçekli fenomenlerin fizik

sel terimlere indirgenmesi yaklaşımını ve amaç mer

kezli açıklama biçimi yerine nedensel açıklama biçi

mini benimsemiştir. Burada tek bir istisna vardır: 

Democritus’un keskin determinizm görüşü Epikür’de 

yoktur. İşte bu, ölüm ve ölüm sonrasına ilişkin kor

kulardan ve hurafelerden kaynaklanan acıları orta

dan kaldırmıştır. Böylelikle ölüm, organizmanın yal

nızca parçalarına ayrılması olarak algılanmış ve ölümden 

sonra ödülün de, cezanın da olmadığı liobul edilmiştir. 

Sonuçta Epükürcülerin, çağdaşları arasındaki etkisi, 

]<atı bir felsefi materyalizm görüşü şeklinde ortaya çık

mış oldu.

d. Hıristiyanlık’ta Mutluluk ve Haz Tasavvuru

Ortaçağ boyunca Kitab-ı Mukaddes aracılığıyla yeşe

ren ve gelişen dînî düşünce, mutluluk ve haz kavram

larının antik Yunan düşünce geleneğinde aldığı şek

le iki dikkate değer dînî unsur kattı: Birincisi üstün 

mutluluk olarak kutsanmışlık kavramı, İkincisi de la- 

net/lilik kavramı. Bunların yanısıra elbette ki bir de 

din düşünürlerinde gözlenen tümüyle felsefî gelişme

ler vardır. Örneğin Aziz Augustine’in arzu ve neje’yi, 

dilediğimiz şeylere iradî bir coşku ile bağlanmak ola

rak görmesi ve böylelikle hazza basitçe bir etkileyici- 

duygu yüklü bir anlam yüklemek yerine, gönüllü, ira

de ile gerçeklik kazanan bir fiil anlayışı getirmesi bu

nun bir örneğidir.

Eski Ahit’te. Tanrı tarafından bahşedilen ve insan 

tarafından talep edilen mutluluk kavramı, aslında 

yukarıda “dünyevî saadet” olarak atıfta bulunduğumuz 

kavramdır. Sözgelişi Job, yaşadığı altüst oluşlardan, 

bunalımlardan sonra benzer dünyevî nimetlerle ve 

nasıl kullanıldığı denenmemiş refahın getirdiği ilişki

lerle taltif edilir. Ama yine de Eski Ahit’te, zaman ;za
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man dı§ dünyadan ve maddî (temporal = zamansal) ni

metlerden uzak dınma ve belki sonsuza dek olmasa bi

le sürekli olacak şekilde iç dünyaya yönelme vurgusu 

yapılır. Bu aynı zamanda insanın şeksiz, şüphesiz 

inancında Tanrı ile bütünleşmesi durumuna da kuv

vetle işaret eder. Sözgelişi Ecclesiastes Kitabı’nda dün

yevî hayatın, sonsuza dek sürmeyeceği ve ancak ger

çekte yalnızca sonsuza dek sürecek olan uhrevî haya

tın ruhu tatmin edebileceği inancına dayalı olarak 

bu dünya hayatının beyhûde olduğuna ilişkin bir 

deklarasyon vardır. İnsanı bu dünyadan uzaklaşmaya 

çağıran Dağdaki Vaaz, açıkça iç dünyaya ve iç dünya 

aracılığıyla gerçekleştirilecek bir yolculuğa, her ina

nan kişinin yegane “hayat / varoluş” (paternal = “ba

balık”) kaynağı olan Tanrı’ya yönelmeye davet eder.

Mutluluk kavrayışları arasında başlıca bu dünya 

dı§ı ya da öte-dünyacı yönelim, dînî kutsîlik kavramında 

karşımıza çıkar. Aslında böylesi bir mutluluk kavra

yışı, antik Yunan-Roma felsefe geleneğinde de, özel

likle de Yeni-Eflatunculuk'ta da vardır. Meselâ Ploti- 

nus'a göre, bütün bir âlem (world), bütün varlıklar

dan ve düşüncelerden münezzeh olan Tanrı’nın ya 

da Bir’in dilemesinin / murad etmesinin ürünüdür. 

Dolayısıyla kişi, işte kaynağa yeniden dönmeyi talep 

eder ve mutluluk, gerçek inziva ve hikmet arayışı, ve 

tabii rûhî tatmin yoluyla, mistik tecrübenin nihâi sı

nırına gelinceye kadar, hayatın mükemmelleştiril

mesi çabası ile elde edilebilir. İnsanın İlâhî olan la bü

tünleşmesi, O ’nunla yekvücut olması ile ulaşılan birleş

me / tevhîd, insanın kendisini aştığı, bilfiil yaşadığı coşku 

hâlidir. Bu hâl, gerçekten kudsî bir haldir; çünkü dü

şünce ve düşüncenin nesnesi ikiliğine / ayrılığına 

(dualitesine) dayalı olan mantık (discourse) ile kar

şılaştırılınca gerçek birleşme budur. Mistik kutsallık 

tecrübesi, insanın ulvî varlığını renklendirir, dünye

vî bazlardan uzaklaşmasını pekiştirir ve insanı bütü

nüyle Bir ile ITanrı ile] bütünleştirir.

Hem Katolik formunda, hem de daha sonraki 

Protestan formlarındaki Hıristiyan mistisizminde, 

benzer bir keşif (quest = arayış) çabası, insanın Tan

rı ile bütünleşme iştiyakını karakterize eder; bu 

çabanın en başarılı doruk noktası, bizâtihî bu tec

rübenin kendisinde tecellî eder ama hayatta nadiren 

gerçekleştirilir fakat öte dünyada saadet ve selamet

umudu olarak etkisini devam ettirir. Çeşitli mistikler, 

bu tecrübenin ve bu tecrübeye hazırlanma ev

relerinin tasvirine kalkışılması noktası gibi temelde 

şu iki düzlemde birbirlerinden ayrılırlar. Bazı mistik

ler bu tecrübeyi, bir ilâhî lütuf ya da aydınlanma, 

yoğunlaşılarak ulaşılan bir vizyon olarak sunarlarken; 

bazı mistikler, bu bütünleşme ile kendilerini aşma; 

bazıları Tanrı’da bütünleşmeden ziyade Tanrı ile 

bütünleşme / buluşma; bazıları ise yoğun aktif bir oluş 

hali pırıltısı, ışıltısı olarak kabul ve tasvir ederler. 

Hepsinde de ortak olan, hepsinin üzerinde ittifak et

tikleri nokta şudur: Böylesi bir tecrübeyle birlikte bir 

bakıma zaman ortadan kalkmakta, özne ile nesne 

arasındaki ayırım yok olmakta ve mutlak, tam anlamda 

vücuda gelmektedir. Sevgili ile bütünleşme metafor- 

ları gerçekten sayısızdır.

[Tanrı ile] yakınlaşma evrelerine gelince... Mis

tikler burada da bir hayli farklı görüşlere sahiptir: 

Bazıları, duyularla elde edilebilir bilgiden uzaklaşmaya ve 

derin bilginin kesbedilmesine; bazıları sevginin yeşer

mesine ve köksalmasına; bazıları ben-merkezciliğin yok 

edilmesine vurgu yaparlar. Ayrıca ilâhî lütfün dere

celeri konusunda da farklı görüşler vardır. Aziz 

Bonaventura buna çok iyi bir örnektir: Onun The 

Mind’s Road to God (Aklın Tann'ya Giden Yolu) baş

lıklı kitabı, son evresinde mutlak coşku’ya ulaşılan 

altı evre’den sözeder.

Nasıl saadet ve selametin özü. Tanrı ile bütünleş

meye yakınlıkta ise, aynı şekilde, Hıristiyan teori

sine göre, lanetin özü de, Tanrı’dan uzaklaşmak ve ay

rılmakta gizlidir. Lanet/lenme, yalnızca acı’da ve iş

kencede tezahür etmez; acı ile ahlaken kötü olan, 

fiziksel ve ahlaki işkence arasında da esaslı bir fark

lılık sözkonusudur. Dolayısıyla cehennem, yalnızca 

dışsal / dünyevî bir yaptırımdır. Ahlaken kötü olan, 

itaatsizlik ve sadakatsizlikle birlikte gelen, bilinçli bir 

şekilde Tanrı’dan uzaklaşma ve bütün günahlarda or

taya çıkar. Tıpkı Dante’nin Cehnnem (Inferno) tas

virinde görüldüğü gibi, tüm bunların cezalarının öl

çüsü, fiilen in$anın eyleminde tezahür eden Tan- 

rı’dan uzaklaşma ile handiyse doğru orantılıdır. 

Selametin kudsiliği ve lanet/lenmişliği/n kötülüğü, 

ıkı ayrı sorun değil; fakat tek bir ilişkide ortaya çıkan 

karşıt ekstremlerdir.
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Mutluluğun Sekülerleştirilmesinden Sınırsız 

Sayıdaki Kişinin Sınırsız Mutluluğuna

çoktan kayıplara karışmıştı. Daha sonraki ara yüzyıl

larda, ilk günah teorisine saplanıp kalan insan tasav-

17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan hayat ve düşüncedeki 

devrimlerde. mutluluk ve hazzın kesif ve kullanım'

vuru, dünyevî mutluluğu ulaşılamaz hale getirmiş ve 

daha iyimser bir ifadeyle, toplumun yasaları, toplum

sal düzeni koruyabilmek için insanın doğasını kontrol

larında gözle görülür büyük değişimler yaşandığını 

gözlemliyoruz. Elbette ki, burada, nihai dönüm nok

tası, bu kavramları, 19. yüzyılın başlarından itibaren 

etik teorilerinin en tepesine yerleştiren, mutluluğu 

hazla özdeşleştiren, acıya karşın sonsuz hazzı insanın 

hedefi haline getiren faydacı (utilitaıian) felsefedir. Bu 

yüzyılları bu ışıkta görmek, mutluluğu faydaya, fay

dayı hazza dönüştüren ve hazzı diğer amaç Itırdan ve iliş

kilerden kopararak teorik olarak en üst mertebeye yüksel

ten bir entelektüel hareket arayışı içine girmektir -ki 

ancak bundan sonra kendi kimliği hakkında kuş

kulanmaya başlamaktır. Bu yaklaşıma göre, bütün 

mesele mutluluğa ne olduğu meselesidir; hazza ne ol

duğu meselesi içsel bir ayrıntıdan ibarettir.

Mutluluk kavramı, daha sonraki süreçte, sürgit 

artan bir şekilde gelişen liberalizmle, liberalizmin 

seküler ve bu dünya-eksenli bir duyarlığıyla, yoğun 

bireyselciliğiyle, bilimselci yönelimiyle ve liberteryen 

(“özgürlükçü") sosyal yaklaşımıyla ilişkilendirilmeye 

başlanmıştır. Seküler olan, spesifik olarak mutluluk 

kavramının içeriğiyle karakterize olmuş ve mutluluk 

Icavramı, bu dünya-eksenli başarıyla, refah, güç ve pres

tij arayışı ile ilişkilendirilmiş ve özdeşleştirilmiştir. Bilim

sel yönelim, geleneklerin kırılmasında eleştirel duyar

lığı güçlendirmiş ve ilerleme umudu için bir alan açmıştır. 

Liberteryen element, bireysel enerjileri boşaltmıştır. 

Ancak siyaset ve etik teorisindeki en güçlü etkiyi, 

ekonomik ve toplumsal ilişkilerdeki pür bireyci temel 

yapmıştı. Hükümetin temeli ve işlevinin anlaşıl

masında başvurulan sosyal sözleşme teorisi, bir bireyin, 

doğrudan veya dolaylı olarak n?:asının alınmasını 

öngören sürgit yaygınlaşmaya başlayan bir görüşün 

en aşırı örneğini oluşturur. Böylelikle kurumlar, 

bireysel karar tarafından gerçekleştirilen ve bireysel 

irade tarafından belirlenen bireyin refahının enst

rümanları olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Bununla birlikte, ortaya çıkan ulus devlete, vatan

daşlarının mutluluğunu sağlama görevi verilmemişti. 

Aristo’nun siyasi örgütlenmeye yüklediği bu hedef

altına alabilmişti. Bu nedenledir ki, Makyavel’de ol

duğu gibi, yeni siyaset teorisinin yükselişi, geleneksel 

etik’teki iktidarı iyi amaçlarla kullanma kaygısını, 

devletin karakteristik hedefi olarak belirlemişti. 

Yöneticiler açısından yeni siyaset teorisinin gerçek 

etkisi buydu. Ama yönetilenler açısındansa, en iyi 

örneğini Hobbes'da gördüğümüz, yeni siyaset 

teorisinin amacı olarak, barış ve düzenin sağlanması 

için bireylerin önemine ve bireysel amaçları gerçek

leştirebilmek için gerekli koşulların hazırlanmasına 

vurgu yapılır. Hayatın ve mülkiyetin korunması, söz

leşme performansının garanti altına alınması gibi 

şartlar, aklın, insanları kabul etmeye sevkettiği doğal 

yasalar olarak görülür. Ne var ki, devletler daha faz

la istikrarı sağlamayı başardıkça, ekonomik iler

lemeler daha çok refah ürettikçe ve bilimsel bilginin 

gelişmesi insanların kendi çevrelerini ve hayatlarını 

daha fazla kontrol etme ümidini artırdıkça, örgütlü 

toplumun amaçları, teoride, asgari ölçüde düzenin 

şartlarının tesisinden, ilerlemenin ve mutluluk 

arayışının şartlarını garanti altına alacak şekilde 

gelişme kaydeder. 17. yüzyılda Locke, mülkiyetin 

korunmasının ortak iyi’nin gerçekleştirilmesine eşit 

önemde bir sorun olduğunu söylerken, Jefferson, 18. 

yüzyılda, Locke’un yaklaşımının yerine. Bağımsızlık 

Bildirgesi’nde de vurgulandığı gibi tartışma götürmez 

bir hak olarak mutluluk arayışı yaklaşımını yerleştir

miştir. Her ne kadar bu hak, federal anayasada yer al

mamışsa da, hukukî kararlarda etkisini sürdürmüş ve 

sözleşme özgürlüğü ile işgücü özgürlüğünü koruma al

tına almıştır. ■

Not: Bu makalenin ikinci ve son bölümü ile dipnot ve 

zengin kaynakçası Ümran’ın Temmuz sayısında yayım

lanacak.

Abraham Edel, New York City Üniversitesi’nde fel

sefe profesörüdür.
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Kadın ile erkek; meram ile anlam

E D E B İ Y A T

1 ED EBİYA TIN  CÜMLE KAPIS I
Bir başına, aynadan uzak oturan, eli

şi ören bir kadın... Henüz ısırılmış 

bir elmanın eşeleği başucunda; onun 

yakınında, üzerinden yeni yıkan- 

mışlığın buharı tüten bir kiraz taba

ğı... Her ikisi de odaya hakim bir fis

kos masasının üzerinde...

Kendi varokışanu gerçekleştirmek 

İçin mekâna girer erkek ve kadını 

kendi kılar.

Kadın, meram; erkek, cümle.

II

Kadının hakim olduğu edebiyat, di

şil edebiyat; cümlenin kadını kendi

ne mahkum kıldığı edebiyat, eril 

edebiyat...

Sahici edebiyat, kadın üzerinden bir 

verim devşirmeyi erilliğine sığdıra- 

maz bile; onun amacı cinselliğin çok 

üstünde. Demek ki meramıyla öne 

çıkan edebiyat, pornografi oranınca 

değerli. Pornografi, yani yasak yazı. 

Hukukçuların diliyle, müstehcen.

III

Başka hiçbir olgu, kadının sığlığın

dan daha kavranılmaz değildir. Bir 

kadını tanımak, o kadının sığlığının 

sınırlarını keşfetmek değil, o sınırla- 

rm örttüklerinin sırrına ermek de

mek; bu da, düpedüz ermek demek. •

IV

Nasıl kurtulur yazı yasaklıktan? 

Sözcük adlı suyla çimerek ve yalnız

ca kendi için varolma evresine gel

miş cümle bilgisiyle ovunarak. Han

gi tür bir yıkanma çıkarır yasak ola

nın lekesini?

Olağan cümle bilgisinin sınırlarını 

aşmış bir ruhla yoğrulu anlam hamu

runu, yaratıcı zekânın eli değmiş an

latım teknesinde çitilemek.

HASANALi YILDIRIM

Bana bitimsiz dostluğu bahşeden hocam Dücane Cündioğlu Beyefendi’ye 

Bana ‘cümle’yi öğreten dostum ve hocam Metin Tavukçuoğlu’na

Dilin özünü ifşa

I

“Dili etkili kılmanın birçok yordamı 

var. Tümünün ortak özelliği, her

hangi bir içeriği aktarmak değil, biz

zat dilin kendi asaletini ve özünü if

şa etmek. Dilde en güçlü etkiyi ya

ratmanın yolu, anlatılamaz olanı 

acımasızca dilden ayıklamaktan ge

çer. Benim yazı üslubumda öncelik

le gözettiğim de bu: dilin ifade ede

mediğine işaret... Konuşulamaz ola

nın kendi katışıksız gücünü açığa 

vurduğu an, sözcükle eylem arasında 

büyülü bir kıvılcımın çaktığı andır. 

Dilde etki yaratmanın biricik yolu, 

sözcükleri sessizliğin en derindeki 

çekirdeğine doğru yöneltmekten ge

çer. Sözcük, ilahi olana dünyevi 

olandan hiçbir şekilde daha uzak de

ğildir. Bu böyledir ve böyle olduğun

dan dil, ancak kendisi olarak ve 

kendi saf varlığıyla bizi ilahi olana 

götürebilir. Bir araç olarak kullanıl

dığında dil, ilahi olandan sakıt ol

muş demektir.” Walter Benjamin, 

(Briefe s. 126)

II

Bu betimlenenin bizi götürdüğü yer: 

modem cümle bilgisi. Çünkü klasik 

edebiyatta cümle yoktur; meram 

vardır. Modem; yani cümle bilgisi. 

Ne ki cümle kurmak? Dilbilgisi ku

rallarına uymak mı? Bu, olsa olsa 

cümle bilgisinin gerek şartı. Ya yeter 

şart?

Devrik cümle mi? Ölü dişiden me

det ummak.

III

Cümle kLirmak: insana bahşedilen 

yaratma bilgisinin gereğini yerine 

getirmek.

Zemzemi sebil etmek

I

Kimin içindir yazı? Tüm kılık değiş

tirmiş şaklabanların ya da şarlatan

lık edecek bir soyİ'u-Bulamadığı için 

sanata sıvaıımjş yanlış İMaî l̂arın söy

lediği gibi ‘kerıdiViçirf. midir yazı, 

yoksa başka bir erek için mi? Bu so

runun kesinkes karşılığı asla ilki ola

maz, eğer bir yazıdan söz edilebili- 

yorsa. Çünkü bir yazının varlığından 

söz etmek demek, dağ başında çeşme 

akıtmaktan söz etmemek demek; en 

azından, küçük bir azınlığa bile olsa 

zemzemi sebil etmek demek. Çünkü 

yazmak hazine gömmek demek, 

okumaksa define avcılığı.

Altın, her zaman en derinde olanın 

adıdır; Eldorado’da bile.

II

Önce sözcük çıkar bu madenden, ar

dından o altını işleme yetisi: cümle
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I

bilgisi. Altın bulunmaz; fethedilir.

III

Yazmak, sözcükleri yalnız erbabının 

bulabileceği derinliklere gömmek 

demek; okumaksa metinde hiçbir 

karanlık sözcük bırakmamak. Çün

kü büyüklük, meclisinde bayağıya 

yer vermemek demek; bayağı, yani 

duyumsamayan.

IV

Okumak, açılması yasak kapıyı zor

lamak değil, has odaya davet edil

mişlik demek.

Ancak bayağılar yığınları mahremi

yetine davet eder.

“Sözcük herkesindir, 

cümle yazarm.”

I

Çünkü burak değildir edebiyat; mi

raçtır. İlahi seçilmişliğe mazhar ol

mayan sıradan insanın, kullanabile

ceği cüzi iradenin azamisiyle yukarı

lara tırmanışı... İlahi olanın nasip 

ettiği kadarına eriş yolculuğu... Söz

cük, azığı... Uğrak değil cümle, erek: 

miracın kasdı...

II

Cümle kurmak: baştan çıkarıcıyı 

baştan çıkarmak...

İlk durakta inerek rehbere çevrenin 

güzelliklerini göstermek değil, görül

mez olanı gösterilmezliği içinde iz

letmek....

Seyirdir edebiyat; bahane ettiği ko

nular üzerinden kişinin kendini sey

ri...
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Cümlenin harcı, yazarın ruhu

I

Ölümün kucağında kurulur sahici 

cümle; yaşayan ve hissedenlere ha

yat versin diye.

II

Yazar, toplumunun elinden aldığı 

dünyanın daha görkemlisini, avuç

larında sarmaladığı kafatasının için

de ona sunan bir Kelt kurbanı. Her 

tuğlası sözcükten örülü bir zindanda 

eceliyle cebelleşen... Eceli gelinceye 

değin orada kalsın diye tıkıldığı tu- 

tukevinin malzemesinden kurtulu

şunu devşirebilen.

Tuğlalara kendi ruhundan üfler ya

zar; ancak böylelikle cümle kurar. 

Üst üste istiflediği cümlelerden kur

duğu kulenin üzerinden göğe erer 

başı; yıldızlarla arkadaş olur. Yıldız

ların sohbetinden sıkıntı duyan ve 

dilediği an zindanından çıkıp giden 

yazar, yazar kalır. Kendisini zindana 

zincirleyen toplumunun yarenliğin- 

dense yıldızların dostluğunu tercih 

eden ve gün ışımadan her keresinde 

zindanına dönense büyük yazar olur.

III

Yazar: ecelini tecil edebilen.

Türk Edebiyatı, bir heba 

edebiyatıdır

I

İkinci Yeni dışında Türk Edebiyatı 

tanımaz cümleyi. Anlatacağı onca 

şey dururken, ne onunla tanışacak

vakti vardır, ne de böylesi bir niyeti. 

O, kendisini anlatırmış gibi yapan 

sahte bir gözbağcı.

Anlatılanın parıltısını, anlatımın 

ışıltısıymış gibi sunar; muhatabı da, 

anlatılanın anlatımına aldanmış gibi 

yapar. Türk Edebiyatı’nda okur ile 

yazar, böylelikle anlaşıp gider.

II

Türk Edebiyatı’nda yazar, yaratıcılı

ğını duyulmamış varsaydığı konuları 

uydurma adına heba eder; okur, ya

şanmamış varsaydığı aynı konularla 

vaktini heba eder. Türk Edebiyatı, 

heba üzerine kurulu bir söz yığını. 

Yapacak hiçbir şeyi kalmamış iki ko

cakarının kafa kafaya vererek kotar

dıkları dedikodu; ama okumuş yaz

mış iki kocakarı: okur ve yazar.

Cümlenin aracı ve amacı

I

Yazı, yalnızca konuşulamaz ve başka 

bir biçimde ifade edilemezin biricik 

dillendirme yolu değil, aynı zaman

da kimsenin söylemediği ve söyleye

meyeceğinin söylenişi.

Varlık nedeni o birkaç satırı yazmak 

olan kişinin varoluş bildirgesi. Cüm

le de bu işin aracı değil amacı.

Peki aracı kim? Yazar! Yani söyle

mek istediklerini bütünüyle söyleye- 

memeye mahkum olan. Ancak me- 

taforların estirdiği anaforla yelkeni 

şişen ve dünyanın bütün yelkenleri

ni şişiren. Her güzel sabahı doğuran 

adam!. Her güzel sabahın kendisi 

için doğduğu adam!

II

Meramına çekici ve parlak bir biçim 

vermeyi küçüklük sayan; onu sisle

rin ardında bir nazenin olarak kem 

gözlerden sakınan. Yalnızca kendi 

kıratındaki hemcinsine sislerin ar

dındaki cümle kapısını aralayan.

III

İhtişam, kısa olanın peçelediğidir, a



o ısrarla bir dalı tutuyor. 

Nehrin coşkun suları yal

nız kayıkları değil, masala-

rı, masa lambalarını, telefonları, zil 

çığlıklarını, kalemleri, çarpık imza

ları, cüzdanları, kredi kartlarını, 

köpekleri, şık tasmaları, bıçakları, 

çırpınan avlan, ipleri, kuduz çama

şırları, saatleri, zehirli durakları, 

arabaları, parlak jantları, televiz

yonları, aptal programları, küllük

leri ve külleri yüzdürüyor. O, ısrar

la bir dalı tutuyor ve önünde akıp 

giden yüzlerce şekli hafızasına, bir 

fotoğraf makinesi sürati ve bir hey- 

keltraş ağırlığıyla kazıyor. O, ya

nından geçen binlerce figürün ara

sına karışıp sürüklenmekten kor

kuyor. Bu yüzden tutunduğu dalı 

bir an olsun bırakmaması gerekti

ğini biliyor ve ince bileklerini dal

la bütünleştiren platin bir çivi taşı

yor bedeninde.

Bazen tek bir ağaç, bazen bir or

man geçiyor yanından. Vahşi hay

vanlar nefes alıp veriyor. Dallar da 

yapraklara savılıyor korkudan. Her 

canlı saatine bakıyor. Hepsi emin 

tam vakti olduğundan. Yalnız şair,

o tekrarlıyor kendi kendine. Hafı

zası kabul etmek istemeyince. Tek

rarlıyor durmadan.

Ellerimin önündeki dallar da 

Sarıldı yaprağa 

Göremiyorum Icarşı yamacı 

Erken mi yoldayım 

Ben mi geciktim 

Yoksa ben mi geciktim

Nehrin içine şüphe düşüyor, 

işitince kelimeleri. Taşıdığı yükü 

denize dökmek için. Acaba gecikti 

mi? Hem gece uyumak yok, koşma

ya devam. Hem her gece atlılar 

akıyor yanından.

Önümüzde bir çınar yü}<seliyor 

Her gece atlılar geliyor ona 

Destan söyleyip gidiyorlar 

Esmerlikleri

Tutu§up kuruyan dudakları l<alıyor

^ Y A R >AN ŞAİR”
YA DA “AĞAÇLAR’

ALİ URAL

sabaha

Bu destanı ancak kuruyan bir 

dudak anlatabilir. Destan tutuştu

rur, çınar gölgelendirir. Kırmızıdan 

siyaha döndükçe bu mısralar, kır

mızıdan siyaha döner atlılar. Kır

mızıdan siyaha döndükçe bu du

daklar. Siyah kelimeleri nehre yu

varlar. Ve ıslanır ve rüzgar ıslağı se

ver. Ve ıslanır şairin tutunduğu dal 

titrer.

Dostum

Üşüyorum dedin 

Üşüme

Korkuyorum-Korkma 

Kaçıyorum-Kaçma 

Ürperiyonmı düşünceden ürper

Üşüme, korkma, kaçma ama 

ürper. Tepeden tırnağa siyah göl

geler, yerini bıraksın artık güneşe. 

Yerini bıraksın çınar balkona. Şe

hir yüzsiın nehrin en sığ yerinde.

Sabah trafik 

Çınara kim bakar 

Kim geçer dallarından 

Bahar mı geliyor 

Komşunun balkonunda 

Çamaşırlar renk renga renk

Gizli bir ortaklık olmalı ayna

larla arasında. Ki her şey yüzünü 

görmeye koşar baharla. Saçlar salı

nır, arılar salınır kovanlardan. Es

tetik cerrahlar; neşteri kovanlar

dan. Dağlar; suyu kovanlardan

nehre. Kışı kovanlardan; erik ağa

cı. Ve bahar gelince şehre; yeşil ya

nar trafik lambaları... Ya kızlar, ya 

bahar zambakları?

Kızlar göğüslerini 

Baharın ağacına 

İlk açan çiçeğine 

Dayadılar

Arılarla erkekler boğuşuyor 

Arılarla uçan bütün çiçeklerle 

Ayaklarında taşınan tozlarla 

Akıyorlar alıp götürülürken 

Yaprak evlenn içindeki dişiliklere

Bir ağaç nefes nefese koşuyordu 

bir ormana yetişmek için. Bir bulut 

nefes nefese koşuyordu bir yağmu

ra yetişmek için. Bir taş nefes ne

fese koşuyordu bir katile yetişmek 

için. Bir göz nefes nefese koşuyor

du bir ‘âmâya yetişmek için. Bir 

kurt nefes nefese koşuyordu bir sü-
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rüye yetişmek için. Bir çiçek nefes 

nefese koşuyordu bir bahçeye yetiş

mek için. Sen dostum, sen duyma- 

dm, oysa fısıldanmıştı sana. Sen o 

gün doğacaktın; güneş ne gün doğa

caksa. Nerede vakit kaybettin bil

mem. Hangi yıldırımlar yolunu kes

ti, hangi mağaralara sokuldu göl

gen. Atın kaçıp gitti mi yoksa dağ

lara söyle. Yoksa dağlara söyle, yeni 

bir at göndersin. Yoksa dağlara söy

le emsin korkularını. Yoksa dağlara 

söyle, yankınla sedeftensin.

Dostum geç Jialdın 

Güneş ne gün doğacaksa 

Söylediler duymadın geç kaldın 

Otur ağla sonra soframda doy 

Ekmek tut zeytin tat 

Açlığını eylerken sen 

Bak nasıl ayçağın erleri 

Savaşarak ve devirleri aşarak gel

diler

Karanlığı karaladılar yolları tut

tular

At tepmedeler

İlkçağ, ortaçağ değil ayçağ. 

Hilal büyüdü, dolunayçağ. Her şey 

eskidi, ay hâlâ yeni. Kılıç parlaklığı 

yakamoz değil mi? Savaşarak ve 

devirleri aşarak değil mi? Değil mİ 

ki karaladılar karanlığı. Değil mi ki 

her gece çınarla sözleştiler. Otur ağ

la, tat sıradanlığı. Bak nasıl biledil

er şairler kelimeleri. Yalnız yol 

katetmediler, kestiler taşı, demiri. 

Alevi kestiler; alev kül şimdi...

Bak nasıl savaşı bindiler.

Gece çınara gelip söyleşip 

Kelime ettiler söz bilediler 

Zorun yamanını kolay ladılar 

Sahip olun taşa demire 

Aleve 

Küle hile

Küle sahip olun ki ateşi hatır

layın. Ateşi hatırlayın ki her dolu

nayı,müşbir tepsi gibi külle latın! ■ 

Ağaçlar, Cahit Zarif oğlu

DUYARSIZLIĞI VE 
DUYGUSALLIĞI AŞMAK

ATASOYM ÜFTÜOĞLU

İ
nsanlık tarihinin en vahşi 

çağı içerisindeyiz. Akıl dışı 

bir zaman yaşıyoruz. Modern 

uygarlığın nihilist ve tek benci, 

küstah ve tepeden bakan bir uy

garlık olduğunu görüyoruz. Çağ

daş uygarlık çağdaş kötülüklerin 

simgesi haline geliyor. Çağdaş uy

garlığın egemen söylemi, insanlı

ğı yanıltmayı amaçlayan bir pro

paganda söylemidir. İnsanlık ça

pında rahatsızlık, huzursuzluk, gü

vensizlik ve korku uyandıran ge

lişmeler oluyor. Yalnızca yok et

me araçlarına sahip olan modern 

uygarlık, “öteki” saydığı toplam

ları enkaz haline getirebiliyor, 

toplama kamplarına dönüştürebi

liyor. İnsanlığa karşı, toplumlara 

ve halklara karşı sorumlu olma

yan modern politik düzenler, 

“öteki” telakki ettikleri İslam 

Dünyası toplumlarına yönelik 

olarak ideolojik ve medyatik bir 

savaş yürütüyor.

Hayatın, insanın, insanlığın, 

ahlakın, vicdanın, merhametin 

niteliğini yerle bir eden gelişme

lerle, olaylarla karşı karşıyayız. 

Modern dünyanın, bireyci hazcı

lığı kışkırtan tüketimcilik dışında 

bir mukaddesi kalmamıştır. Mo

dern uygarlık, insani, alılaki ve 

vicdani anlamda sapır sapır dökü

lüyor. Küresel tiranlık, dünyanın 

ahlaki kılınmasına yönelik çaba

ları ve umutları yok ediyor. Gü

nümüzde aklı selim ve mantık 

ideolojik barbarlığa, adalet faşiz

me ve militarizme kurban edili

yor. İnsanlık dünyası ideolojik 

çılgınlıkların tutsağı haline geli

yor. Küresel iktidar, dünya ölçe

ğinde ideolojik anlamda partizan

lık yapıyor. Kaba güç kullanma iç 

güdüsüne hizmet eden ideolojik 

düşünceler, yapılar, bürokrasiler 

ve ülkeler, yanlızca kendi sistem

lerinin ve yöntemlerinin doğ

ru/gerçek olduğunu savunuyor. 

Günümüzde olduğu gibi dünyayı 

tek bir ideolojik düşüncenin ve 

modelin sınırları içersine hapset

meye çalışıyor.

Bugünün dünyasında bütün siya

sal çerçeveler güce dayalı çerçe

velerdir. Siyasetin temel malze

mesi militarizm ve faşizmdir. Şu 

ya da bu ülkenin çıkarını esas 

alan politikalar yerine, insanlığın 

çıkarlarını esas alan politikalar 

gerçekleştirilmediği için, kör bir 

bağnazlık içerisinde bulunan 

Dünya Siyonizmi, bütün siyasal 

yönetimleri teslim alabiliyor. Kü

resel tehdit karşısında, egemen

liklerinden her türlü tavizi ver

meye hazır hale getirilen İslam
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Dünyası ülkeleri, ideolojik 

manİDülasvonlara karsı ken

d in i savunamıyor.

Bugünün dünyasında 

adalete ve insanlığa saygı 

kalmadığı için, ideolojik, po

litik bağnazlıklar, aşırılık

lar,saldırganlıklar aşılamıyor. 

Küresel sistem, kontrol ettiği 

kitle iletişim araçları yoluyla 

haberleri de homojenleştiri

yor. Afganistan’da, Filis

tin’de, hiçbir evin, hiçbir so

kağın, hiçbir kurum ve me

kanın mahremiyeti kalma

mıştır. Filistin’de silahsızlandırıl

mış masum bir halka karşı sınırsız 

şiddet stratejileri uygulanmakta

dır.

Ulusal çıkar düşüncesinin vaz

geçilmezliğine dayalı, tek bir güç 

ve iktidar odağı tarafından yürütü

len otoriter siyaset biçimi, “terörle 

savaş” maskesi altında, İslam Dün

yası toplumlarında siyasal alanı kı

sıtlamakta, baskı altında tutmak

tadır. Bugünün dünyasında, ulusal 

sembollere ve sınırlara tapınma 

derecesindeki bağımlılık yoluyla 

toplumsal geri'limler manipüle 

edilmekte ve halklar bu yolla alda

tılmaktadır.

Bütün dünyada İslam karşıtı 

unsurlara cesaret veren, İslam kar

şıtı unsurları kışkırtan, destekle

yen, yüreklendiren “terörle savaş” 

çığırtkanlığı, İslam Dünyası top

lamlarını büyük bir güvensizlik 

içine sokuyor. Çağdaş, modern 

tüm olgularda olduğu gibi “terö

rizmle savaş” stratejileri de çok 

tartışmalı, çok şüpheli ve çok şa

ibeli stratejilerdir.

İçerisinde yaşadığımız dönem, 

tarihe, ideolojik çılgınlık, ideolo

jik fırsatçılık dönemi olarak geçe

cektir. İğrenç gerçeklerin egemen

Büyük, soylu düşünceler, 

davalar, mücadeleler, büyük

soylu kişiler, karakterler, kad

rolar ister. Büyük davalar, bü

yük mücadele-ler, büyük sı-
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larf için' güvenlik Trhkânf Kalma

mıştır. Bu durumu çökmekte olan 

bir uygarlığın son çııpınışları ola

rak görmek mümkündür.

Tarihin öznesi olarak onurlu 

bir şekilde yaşamak istiyorsak, bu

nun bütünüyle kendi bilinçli dü

şüncelerimiz, çabalarımız, çalışma

larımız ve eylemlerimizle müm

kün olabileceğini bilmeliyiz. Ta

rihsel akış içerisinde sadece bekle

meyi seçen bir kültür, tarihin nes

nesi olmaya malıkumdur. Tutkula

rımız dalıa çok geçmiş üzerinde yo

ğunlaştığı için, bugünü algılamak

ta güçlük çekiyoruz. Geçmişle olan 

bağlarımızı bizi bugün engelleme

yecek şekilde düzenlemeli, bugüne 

ve geleceğe özgü sorumluluklar al

malıyız.

Duygusal hareketlerin, yöneliş

lerin ve ilgilerin, düşünce-ler ve 

eylemlerin bugünün gerçekliği 

karşısında tutunamadığını görme

li, anlamalı ve bu geleneği aşabil

meliyiz. Parçalı bir uyanışa değil, 

bütün boyutları içeren bir uyanışa 

yönelmeliyiz. Radikal düşünceler

le toplumsal bilincin yükselmesine 

katkıda bulunmalı, bir hareket 

üreten düşünceler üzerinde yoğun- 

laşmalıyız.

navlar ve büyük mahrumiyet- 

1er ile karşılaşmaksızın yürü

tülemez. Ucuz, küçük amaç

lar, ucuz küçük uğraşlar ve 

tatminler; bayat yol yordam 

ve yöntemler, bizi bütüncül 

bir çerçeveye yabancılaştırı

yor. Küresel bir barbarlığın 

ve vahşetin ortasında, düşün

sel ve ahlaki bağımsızlığımızı 

koruyabilmek için temel ve bütün

cül çerçevelere ihtiyacımız bulu

nuyor.

Ahlakla, vicdanla, insanlıkla 

ilgisini kesmiş bir zamanda, dünya

nın yaşadığı altüst oluşlar, düşünce 

dünyamızı daha yoğun bir dönüşü

me hazırlamalı ve dünyanın yeni 

boyutlarını görebilecek bir ilgi ala

nına girmemizi sağlamalıdır. Olay

lardan çok, olayları hazırlayan ne

denleri anlamaya çalışmak önem

lidir. Yarar düşünceleri kişisel iliş

kileri yozlaştırdığı gibi, toplumsal 

ilişkileri de yozlaştırmaktadır.

Her türlü bağnazlık ve bencil

lik uflcumuzu, hayatımızı, düşünce

lerimizi, ilişkilerimizi kısıtlar, sı

nırlandırır ve yoksullaştırır; her 

türlü bağnazlık ve bencillik bir şe

kilde nefreti doğurur, kışkırtır. Her 

türlü aşırılık, çekişmeleri, anlaş

mazlıkları ve karşıtlıkları doğurur 

ve insanı yalnızlaştırır. Özellikle 

günümüzde bağnaz karşıtlıklar in

sanlığı bir yıkıma doğru sürükle

mektedir.

Hayati sorunlar, hayati çabalar 

ve hayati çözümler ister.

Gerektiğinde kendisini

yenileyemeyen, dönüştüremeyen, 

diğiştiremeyen ve yeniden ürete

meyen yapılar, tarihin saldırıları 

karşısında tutunamazlar. n
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BU R A SI TÜRKİYE MK

HALİL KALELİ

G
eçenlerde Dil Kuru- 

mu’ndan bir davet al

dım. Malum, dil çok 

önemlidir. Ben şahsen dilin her 

çeşidini severim. (Kaynana dili 

hariç) Bilhassa “füme dil”e bayılı

rım. Sirkeli sarımsaklı paçanın en 

lezzetlisi “dil”den olur. Söğüş dilin 

tadı da bir başkadır hani.

Dil Kurumu’nun zengin mutfa

ğımızın bu önemli unsurunun dün

yaya tanıtılması maksadıyla kurul

muş bir teşkilat olduğunu tahmin 

ediyorum. Elbette böyle bir davete 

“nayır, nolamaz” diyemezdim. Bü

tün önemli görüşmelerimi iptal et

tim. Önceliği dil konusuna ver

dim. Çünkü gerçekten bu çok 

önemli bir memleket meselesiydi.

Yarım saat sonra Dil Kurumu 

Başkanının makamındayım. O  da 

aynı şeyi söylüyordu: Dil meselesi 

önemli bir memleket meselesi idi. 

Bu mutabakat elbette anlaşmamızı 

fevkalade kolaylaştırdı. Şöyle bir 

yarım saat kadar dilin öneminden 

bahsettik. Ben dilin lezzet özellik

lerini sayarken, Dil Kurumu Baş

kanı habire Yunus Emre’den, Fu- 

zuli’den, Karacaoğlan’dan, Yahya 

Kemal’den, Ahmet Haşim’den 

bahsediyordu. Ben de elbette Yah

ya Kemal’in yemekten anladığını, 

Osmanlı mutfağını çok iyi tanıdı

ğını, iyi bir lezzetci olduğunu bili

yordum. Zaten merhum üstadın 

fotoğraflarını gören, bu husustaki 

uzmanlığını anlamakta güçlük 

çekmezdi. Fakat doğrusu dilli ye

mekler konusundaki yetkinliğin

den haberdar değildim.

Ahmet Haşim’in “pisboğaz” sa

yılabilecek kadar yemek düşkünü 

olduğunu da biliyordum ama, Fu- 

zuli’nin boğaz kültürü ve damak 

zevki konusunda ise hiçbir bilgim 

yoktu. Benim bildiğim Fuzuli der- 

vişmeşrep bir adamdı. Ve yine bil

diğim kadarıyla ömrü zaruret için

de geçmişti. Yunus keza öyle. Der

viş adamdı hani. Hacı Bektaş Ve- 

li’ye bir kıtlık zamanı gitmiş de na- 

sib yerine buğday istemişmiş. De

ğerli başkan başka edebiyatçıların 

adlarından da bahsetti. Bazı şehir

lerde nüfustan fazla seçmen çıktığı 

gibi, bazı şehirlerimizde de nüfu

sun iki katı şair bulunuyor. Hangi 

birini aklımda tutayım bu şairle

rin .

Biz böyle dil sohbetini bir hay

li uzatmıştık ki başkan, “Halil Bey, 

siz bütün dünyayı görmüş adamsınız. 

Çin ü Maçin’e, Hind ü Sind’e, Afri

ka ve Amerilia'ya ve hatta eminin 

Patagonya’ya bile gitmişsinizdir. 

Şimdi size bir resim göstereceğim. Bu 

ülkenin hangisi olduğunu bilecek mi

siniz bakalım?” Demez mi!

Başkanın perdeye yansıttığı re

simleri dikkatle inceledim. Bir 

cadde üzerinde dükkanlar, insanlar 

ve tabelalar dikkat çekiyordu. Şe

killeri okuduktan sonra, yazıları 

okumaya başladım. “Pellona Show 

Room..” bu bir mobilyacı dükkanı 

olmalıydı. Hemen yanında kosko

caman bir “Fast-Food Hot Dog” 

tabelası dikkati çekiyordu. Yanın

da “Import Bank”, onun yanında 

“Blue Jevellery”, biraz ötede “PP 

Shop”, daha ötede “Shoe Maker”, 

bir başka yerde “Seven Up”, “Bril- 

land Center” vs. vs. görüntüler bu 

şekilde devam ediyordu.

Başkan soruyu tekrarladı. “Evet 

bu ülke hangisi? Mesela Türkiye ola

bilir mi?” Bu soruyu cevaplamak 

için fazla düşünmedim. Bu resimde 

görülen ülkeye Türkiye dememizi 

gerektirecek unsurları araştırdım 

önce. Mimari buna izin vermiyor

du. Kişiliksiz yapılar caddeye ren

gini vermişti. İnsanların kılık kıya

fetlerinden de “burası Türkiye” de

nilebilecek bir şey çıkarmak müm

kün değildi. Tabelalara gelince hir 

şey apaçık ortadaydı. Bütün bunla

ra bakarak başkana cevabımı ver

dim:

"Burası kesinlikle Türkiye değil. 

Bir Amerikan veya İngiliz sömürgesi 

olabilir belki.”

Başkanın yüzü kıpkırmızı oldu. 

Çok üzüldüğü belli idi. “Maalesef 

bu resim Türkiye’nin başkentinde bir 

caddeyi yansıtmaktadır” dedi. Baş-
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kanı daha fazla üzmek istemedim. 

Önemli görüşmelerim olduğunu 

söyleyerek izin alıp ayrıldım. Ben 

çıkarken, kurum yöneticilerinden 

birirıin-kızı ile karşılaştım. İngiliz

ce Tıp 3/sınıfta okuyordu. Az son

ra İngilizce İşletme bölümünde 

okuyari birkaç öğrenci ziyaretime 

gelecekti. Ben bunları düşünerek 

bulvardan Kızılay’a doğru giderken 

cep telefonum çaldı. Bu memle

kette Halil Kaleli’nin cep telefo

nunu bir eşi, bir de iyi saate olsun

lar bilebilirdi. Bu saatte hatun ara

mayacağına göre, iyi saatte olsun

lar peşimde olmalıydı. Açıp açma

makta birhayli tereddüt ettim. So

nunda açtım. Bir ses İngilizce ola

rak TC Prime Minister’i Bülend 

Ecevit’in Mister Khalil Khaleli ile 

görüşmek istediğini belirtiyordu. 

Çarçanar “yes” dedim. Memleke

tin başbakanı, hem de hasta yata

ğından mühim bir mesele olmasa 

beni arar mıydı hiç? Elbette ara

mazdı.

Başbakan acele beni makamına 

(yani hastaneye) çağırıyordu. Yüz

de yirmiyle Başbakan olmasına, 

hastalığına rağmen başbakan baş

bakandı. Hemen gittim. Beni bir 

İngiliz gentelemenl gibi karşıladı. 

“Sayın Kaleli, uğraşılarınızın ne den

li çok olduğunu biliyürum. Yalnız ül

ke sorunlarına ilginizi de biliyorum. 

Sizin yardımınıza ivedilikle gereksini

mim var” dedi. Doğrusu bir gente- 

lemenden de böyle bir Türkçe bek

lenirdi. Başka çare yoktu, elbette 

elimizden geleni yapacaktık. Baş

bakan, ikide bir Irak’ı bombalayan 

ABD uçaklarının kalktığı İncir

lik’in Türkiye’de olup olmadığını 

soruyordu. Bunu tesbit etmek için 

beni derhal İncirlik’e göndermeye 

hazırdı. Böyle bir yolculuğa mec

burdum. Adana’ya özel uçakla git

tim. Orada beni siyah gözlüklü ve 

pipolu adamlar karşıladı. Siyah bir 

limuzine alelacele bindirip, doğru 

İncirlik’e götürdüler. Manzara 

müthişti: Uçakların üçü iniyor, be

şi kalkıyordu. Hepsi de bomba 

yüklüydü.

Ardından valiyi ziyaret ettim. 

Vilayette “Başörtülü kızları nasıl

okula sokmayız” mevzulu haftalık 

brifingini alıyordu. Emniyet müdü

rü ve komutan da oradaydı bitta- 

bii. Onlara İncirlik’te olup bitenle

ri sormak istedim. Beni anlamamış 

gibi yaptılar, biraz sonra önüme bir 

sepet incir geldi. Bir taraftan gayet 

lezzetli incirleri yerken bir taraftan 

da havadan sudan konuştuk. Zaten 

bir vali ile başka ne konuşulabilir

di ki? Yüz yıl önce Adana’ya gelme 

şansım olsaydı, Abidin Paşa ile 

Mesnevi sohbeti yapar, on ciltlik 

şerhi üzerine konuşabilirdik. 

Başkente dönünce, hasta Başbaka

na kolay okuyabilmesi için iri pun

tolarla yazılmış bir satırlık rapor 

sundum. O rapor devlet sırrıdır, 

açıklayamayacağım maalesef. Fa

kat birkaç gün sonra Sayın Başba

kan beni bizzat aradı: “Dil Kurumu 

Başlianına da benzer bir yanıt ver

mişsiniz" dedi. Benim başbakana 

söyleyecek bir şeyim yoktu. Sus

makla yetindim. Zaten o da fazla 

konuşamıyor bu aralar. Muh

temelen telefonlarını dinliyorlar

dır! ■
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İSLAM DÜŞÜNCE GELENEGİ 
ÜZERİNE

n u r !  g ü n e r

İ
slam düşünce tarihini bir bütün 

olarak incelediğimizde, düşünce 

geleneğini besleyen bir çok farklı 

akımın varlığından söz edebiliriz. Bu 

çeşitliliğin içinde belirginleşen ve ade

ta farklı düşünüşler üzerinde çatı göre

vi gören bazı ekoller mevcuttur. İslam 

felsefesini, kelamiyyeyi, selefiyyeyi ve 

sufiyyeyi bu zenginliğin belirleyicileri 

olarak zikredebiliriz.

İslam düşüncesi üzerine ülkemizde 

özellikle 1960’lı yıllardan itibaren bel

li düzeylerde çalışmalar sürdürülmek

tedir. Her ne kadar düşünce mirasımız 

üzerine, İslam ülkelerinin genelinden 

belirgin bir şekilde zayıf kalmış olsak 

da, genç nesil araştırmacıların çalış

maları umut vericidir.

Ülkemizde İslam felsefesi üzerine 

yoğun ve derinlikli araştırmalarıyla ya

kından tanıdığımız Prof. Dr. Mehmet 

S. Aydın hocanın akademik kariyeri 

boyunca kaleme almış olduğu makale

leri “İslam Felsefesi Yazıları” adıyla 

Ufuk Kitapları tarafından neşredildi. 

Eser Aydın’n ın  35 yıllık akademik ha

yatı boyunca İslam felsefi geleneğini 

oluşturan ve şekillendiren önemli filo

zofların düşünsel birikimlerini incele

miş olduğu makalelerden derlenmiş. 

Farabi’nin siyasi düşüncesinde sa’adet 

kavramı üzerine yapmış olduğu bir in

celemeyle başlayan eser, Ibni Sina’da 

mutluluk anlayışı, Gazali’n in  Tevil’e 

bakışı ve A llah ’ın sıfatları üzerine yap

mış olduğu yorumlarla devam ediyor. 

Ayrıca Muhammed İkbal’in felsefi gö

rüşlerinde insanın yeri ve önemi ile 

Allah-Alem ilişkisini irdeleyen Ay

dın, Elmalılı’n ın  teceddüd fikri üzeri

ne yazmış olduğu bir makalesini de 

esere dahil etmiş. İslam düşünce gele

neği üzerine derinlikli incelemeleriyle 

tanıdığımız W . M. W att’in Gazali ile 

ilgili bazı incelemeleri de kitabın so

nuna eklenmiş.

İslam düşüncesi içerisinde üzerin

de çok yoğun şüpheler uyandıran, bağ

lılarının ve fikir önderlerinin çokça 

tartışıldığı bir başka ekol de sufiyedir. 

Kaynağını İslam’dan almadığı. Hind, 

İran , Hellen kültürlerinin etkisinde 

kaldığı ve müslümanları “uyuşuk” bir 

toplum haline getirdiği gibi eleştirile

rin yöneltildiği bir akım tasavvuf. 

Özellikle “İslam sufizmi” ya da tasav

vuf hakkında ileri sürülen bu iddiaları 

ve bu geleneğin nasıl gelişip serpildiği 

ve toplum indinde nasıl kabul gördüğü 

üzerine batılı müsteşriklerin çokça 

araştırmaları mevcuttur. 1990’lı yılla

rın başında halen Londra ve Harward 

üniversitelerinde dönüşümlü olarak 

ders veren Julian Baldick’in kalem al

mış olduğu “Mistik İslam" adlı eser, su-

Prof, Dr. Mehmet S, A vd ın

İSLAM 
FELSEFESİ
Y A Z I L A R I

fi gelenek üzerine Marijan Mole’ün 

çalışmalarının paralelinde bir örnek 

olarak karşımıza çıkıyor, yazarın misti

sizmin tanımından hareketle (yazara 

göre mistisizm tanrı ile veya varoluşun 

başka bir kaynağıyla bir olmak için ev

rensel bir çaba olarak algılanır... )

İslam’da mistisizmin olup olmadı

ğını tartışmak kanaatimizce oldukça 

anlamlı. Bilindiği gibi A llah Kur’an-ı 

Kerim’de, insanın hem varoluşsal hem 

de kendisiyle kuracağı iliş ikiler konu

sunda çok net tanımlar ve sınırlar çizi

yor. Buradan hareketle yazarın tanımı

nı tekrar düşünmek bol som işaretleri

ni de devamında aklımıza getiriyor.

Yazar birinci bölümde sufizmin 

başlangıcını peygamberin vefatından 

922 yılına yani İhvan -1 Safa ve Cü- 

neyd ve talebelerine kadarki dönemi 

inceliyor. Devamında sufizmin yapı

lanma sürecine girmesinden 1240’lara 

yani İbn Arabi ile başlayan şeyhler ve 

imparatorluklar dönemini ele alıyor. 

Bu bölümün ikinci kısmında Osmanlı 

İmparatorluğu içinde gelişen ve sosyo 

ekonomik faktörlerin etkisiyle toplu

ma yerleşen sufi geleneği irdeliyor. 

Son bölüm .ise sufizmi 18. yüzyıldan 

günümüze gelişim ve değişim seyri in

celenmiş. Yazar geleceğe dönük olarak 

sufizmin nasıl bir karakter kazanabile

ceği ve İslam düşünce seyrinde oyna

yacağı roller hakkında da tahminde 

bulunuyor. Kitabın sonunda meraklı

ları için “tarikatler, alt tarikatler, şu

beler ve kollar” başlığı altında tasav

vuf tarihini özetleyen bir ek sunulmuş.

Bir düşünce birikimi -ki bu İslam 

düşüncesi ise- mutlak doğru-yanlış, 

ak-kara ikilinünden hareketle değer

lendirilmeye çalışıldığında karşımıza; 

her düşünce sahibinin kendi bulund

uğu konumu güçlendirici olan şahsiyet 

ve akımları yalnız doğru kabul etmesi

ni ve diğerlerini de tümüyle değersiz 

hatta küfrle yaftalamasını beraberinde 

getirmiştir. Bu bakımdan İslam düşün

cesi maalesef biraz da mutlak doğru- 

yanlışın arandığı ve buradan hareketle 

keskin hizipleşmelerin yaşandığı bir 

tarihdir de. Dşünce mirasımızdaki bu 

farkllık ve çekişmeler aynı zamanda 

bahsi geçen düşünsel birikimin kayna

ğının ne kadar dinamik ve canlı oldu

ğunun yani Kur’an’ın zaman ve mekan 

üstülüğünün/evrenselliğinin bir başka
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KİTAP/GÜNER

tB M  T E Y M tY Y P .'M tM

şünce planında kalemiyle kavgasını 

vermiştir. Bunu yaparken ise yaşadığı
Kitap Listesi

KUR*AN ANLAYIŞI dönemin her anlamda bir kaos içinde 

olduğunu anımsarsak bir gün niçin 

Kur’an ve sünnet dışı tüm unsurlara 

kargı yoğun bir savaşım içinde olduğu-

i) Hac Günlüğü, A. Turan Al- 

kan, Timaş, 125 s.

izalıidir. Neticede yazımızın başında 

saydiğımiz ekollerin ve temsilcilerinin 

niliai hedefleri, İslamın ve kaynağı 

Kur’an’ın daha iyi anlaşılması ve hem 

toplumsal pratikte uyğulanması hemde 

düşünsel planda üst bir dil geliştirlme- 

sinin farklı tezahürleridir.

Kur’an ’ın yorumlanması, onun 

pratiği olan sünnetin devamlılığı ve 

her ikisinin dinamik olarak yaşanması 

üzerine, birçok İslam alimi görüş ser- 

detmiştir. îmam İbni Teymiye de bu

lunduğumuz coğrafyada doğmuş ve ye

tişmiş bulunması ve yine aynı coğraf

yada çokça tartışılır olması hasebiyle 

belirgin bir isimdir. Kimileri mutlak 

doğruların yılmaz savunucusu, bidatla- 

ra karşı, felsefi ve tasavvufi geleneğe 

karşı Kur’aıı ve sünneti ihya edip eleş

tiriler getiren bir büyük alim, kimileri

ne göre ise sapık, İslam’ı gereğince an

layamamış ve düşünce mirasımızın ay

rık otu olarak tanımlanmıştır. Bu nite- 

lendirlemerin üstünde orta bir yol tut

mak herhalde aklı selimin gereğidir. 

Enver A ıpa ’nın Fecr yayınlan arasın

dan çıkan “îbni Teymiyye’nin Kur’an 

Anlayışı” adlı eseri, bahsettiğimiz üs

lupta kaleme alınmış. İbni Teymiy- 

ye’yi ve Kur’an anlayşını tanımlarken, 

onun yaşamış olduğu coğrafyayı ve 

toplumsal şartları gözardı etmemiz 

yanlış olur. Onüçüncü yüzyıl Anado- 

lu-Suriye coğrafyası içinde yetişen 

Teymiyye, bir yandan Moğol istilaları 

altında ezilen bir ümmetin maddi an

lamda, yani elinde kılıçla savaşını da 

sürdürürken, diğer yandan haçlı saldı

rılarıyla hem düşünsel hem de coğrafi 

anlamda parçalanan bir ortamın dü

nü tarihsel olarak anlamış oluruz. Ö r

neğin Teymiyye’nin “Bir gün yönetici- 

siz kalmaktansa, 60 veya 80 yıl zalim 

hükümdarın yönetiminde kalmak da

ha iyidir” fetvasının, siyasi boş;luğun 

alabildiğine hüküm sürdüğü, yönetici- 

lerinn iktidarı kaybedip sürgün edildi

ği ve önemli bir coğrafyanın saldırılar 

karşısında başsız kaldığı bir ortamda 

bu sözün söylendiği düşünülürse ne an

lam ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

İbn Teymiyye’nin Kur’an anlayışı 

üzerine belki günümüzde en çok ışık 

tutan yönü Kur’an’ı “bütüncül bir yak

laşım” içerisinde okuması ya da bir 

başka deyişle “konulu tefsir’i benimse

miş olmasıdır. İslam düşünce tarihinde 

her farklı düşünce akımının kur’an’ı 

“nalıncı keseri” gibi kendine yontması 

ve kendisini kur’an’a nisbet etmesinin 

önünü alabilecek belki de yegane yön

tem Kur’an ayetlerinin Kur’an’ı kendi 

bütünlüğü veanlayışı içinde çapraz iliş

kiler ağıyla incelenecek olmasıdır, bu

rada teymiyye ufuk açıcı bir yöntemin 

takipçisidir.

İslam düşünce geleneğini ve mira

sını değerlendirirken uyulması gereken 

bazı kuralları, şu an yeni bir toplumsal 

ve düşünsel pratik üretme amacını gü

den müslümanlar olarak belirlemek 

zorundayız. Bu tarihsel birikim biz ka

bul etsek de etmesek de bize aittir. Bir 

başka husus, her düşünce akımını; ne

şet ettiği tarihsel dili, coğrafya ve top

lum çerçevesinde değerlendirmek ve 

öylece dersler çıkarmak zorundayız. 

Bunun aksi ise yaşanan pratiğin aynen 

günümüze taşınması ve herkesin be

ğendiği ekolü şu an aynen tatbik etme

ye çalışmasını getirir ki bu da Kur’an 

ve si'ınnet pratiğinin bir türlü üretile- 

memesini ve “asr-ı saadet edebiyatını” 

güçlenmesinin dahası“mehdi” inancı

nın yaygınlaşmasının mümessili olur.

Kur’an ve yaşayan pratiği olan sün

net önümüzdeyken, 1400 küsür yıllık 

bir gelenek mevcut iken yapılması ge

reken, tarihsel pratikleri iyi bir yo

rum/senteze tabi tutmak ve bugüne 

yansıyan yüzleriyle Kur’an’ı yaşanır 

halde hayata hakem kılmaktır. ■

2) Yasaklanmış Gerçek Bin La

din, Jean-Charles Brisard / Guil

laume Dasquie, Anka, 278 s.

3) Batı’nın İğvası, Andre Malro- 

ux, Hece, 104 s.

4) İbn Sina Ontolojisinde ZoRinlu 

Vai'lık, İUıan Kutluer, İz, 231 s.

5) Dert Söyletir, Hayreddin Ka

raman, İz, 111 s.

6) Dil, Anlam ve Doğnıluk, John 

Wilson, Ankara okulu, 119 s.

7) Yazmak Eylemi, Ferit Edgü, 

YKY, 130 s.

8) Afganistan İşgal Edilen Top 

raklaruı Dramatik Öyküsü, Bü 

lent Alan, Yörünge, 160 s.

9) Gençlik, Din ve Değerler Psi

kolojisi, Haz; Hayati Hökelekli, 

Ankara okulu, 336 s.

10) Ali, Alı Şeriati, Söy- 

lem,628s.

11) Ah Şu Atomdan Neler Çek

tim, A. Yüksel Özemre, Pınar, 

400s.

12) Kıbrıs Meselesi, Ed: İrfan K. 

Ülger-Ertan Efegil, 328 s.

13) Küresel Bunalım, Ahmet 

Davudoğlu, Küre, 261 s.

14) Depremi Bekleyen Şehir İs

tanbul, Aykut Barka/Ali Er,

250 s.

15) Şair Tezkireleri, Haluk İpek

ten, Grafiker, 372 s.

16) Felsefika, Markus Tred- 

mann, Güncel, 294 s.

17) Düşünme, Konuşma ve Söz 

Üzerine, Gazali, İnsan, 95 s.

18) Sufi ve Dil, İbrahim Emiroğ- 

lu, İnsan, 284 s.
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e t k i n l i k l e r

KÜRESELLEŞEN DÜNYANIN 
FİLİST İN ’LE İM TİHANI

AHMET ö z

’T’ mran toplantıları tüm

I coşkusuyla devam edi-

V —X yor. Geçtiğimiz ay içeri' 

sinde düzenlediğimiz toplantımıza 

okuyucularımızın geniş bir katılı

mı gözlendi. Mayıs ayı içerisinde 

ikisi Trabzon ve biri İstanbul’da 

olmak üzere üç Ümran toplantısı 

düzenlendi.

Trabzon halkının kendine has 

sosyo'kültürel zenginliği herkesçe 

malumdur. Ama Ümran Dergisi 

olarak bu zenginliğe bir kez daha 

şahit olmak ayrı bir saadet yaşattı 

bizlere. Yoğun ilgiyle takip edi

len “Ümran Toplantıları”nın ilki 

3 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. 

“11 Eylül’den Filistin İşgaline

Dünya Nereye Gidiyor” konulu 

toplantıya gazeteci-yazar Abdur

rahman Dilipak ve dergimizin 

Genel Yayın Yönetmeni araştır- 

macı-yazar Cevat Özkaya konuş

macı olarak katıldılar. Toplantıda 

ilk sözü alan Cevat Özkaya Filis

tin meselesi hakkında kronolojik 

bilgi ve tarihi kesitler de sunduğu 

konuşmasında dünyada özellikle

11 Eylül sonrasında egemen söy

lem ve zihniyette önemli bir deği

şiklik gözlendiğini kaydetti. Oz- 

kaya konuşmasında şu ifadelere 

yer verdi: “11 Eylül öncesinde 

ABD, dünya devletlerini süper 

güç olması hasebiyle demokrasi, 

insan hakları açısından imtihana

fjtıtran ' i

dergisi S

çeken, insan haklarını üstün de

ğer olarak kabul eden bir söyleme 

sahipti. Şu anda terörizme karşı 

savaş denen şeyin tarafları belli 

değil.Terörizme savaş açan büyük 

güç, kimi o anda müsait taraf ola

rak görürse, o, savaşın tarafı hali

ne geliyor. Peki savaşın bir coğ

rafyası var mı? Savaşın belirli bir 

coğrafyası yok, ama savaşın sebebi 

olarak gösterilen terörizmin, terö

rist örgütlerin ilan edildiği coğraf

ya var. O  da, İslam dünyasının ve 

enerji kaynaklarının bulunduğu 

coğrafyadır.” Filistin sorununun 

tarihinde önemli bir noktaya da 

işaret eden Özkaya, alınan bütün 

BM kararlarına İsrail uymamıştır 

dedi. Filistin sorununu bir realite 

olarak değerlendiren Özkaya, “ac- 

ziyet belirtmenin alemi yok, İsra

illilerin Filistinlileri aşağılaması

nın bir cevabı olmalı ve Filistinli- 

le kendilerini varedecek bir me

kanizma üreteceklerdir” dedi.

Gazeteci-yazar Abdurrahman 

Dilipak da konuşmasında 

ABD’nin terörle mücadele baha

nesiyle bir takım operasyonlar ya

parak kara para aklama hedefini 

gerçekleştirmek istediğini kay

detti. Dilipak çarpıcı açıklamala

rın da yer aldığı konuşmasında şu 

ifadelere yer verdi: “ABD, terör 

bahanesiyle bu operasyonları ya

pacak. İsrail de İslam dünyasıyla 

Amerika’yı çatıştıracak ki kendi

sine yönelinmesin. İsrail’in böl

gedeki varlığı ABD için hayati 

önem taşıyor. İsrail dünyanın de

rin devletidir, ekonomik güçtür, 

medya gücüdür. İsrail kendi bin 

yılının başlangıcına hazırlanıyor. 

Gelecek ne olur, bilmiyoruz, ama 

bizim rolümüz gelecekte merkez- 

dekilerin rolü olacaktır.”

İkinci toplantımız ise 21 Ma-
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yıs tarihinde gerçekleştirildi. 

Prof.Dr. Hayrettin Karaman’ın 

konuşmacı olarak katıldığı top

lantıda "Gençlik ve Eğitim” konu

su değerlendirildi. İnsanın gelişim 

safhaları hakkında genel bilgi ve

ren Karaman özellikle İslam 

gençliğinin önemine işaret etti. 

Gençliğin zamanını nerede, nasıl 

geçirdiğinin sorulacağını ifade 

eden Karaman, nefsin en güçlü, 

baskın çağının iyi değerlendiril' 

mesi gerektiğini söyledi. Dinde 

mutluluğun esas olduğunu belir

ten Karaman, “Müslüman, bu 

dünya hayatında da mutlu olma

lıdır, mutlu olamıyorsa dini yanlış 

anlamalardan ya da engellemeler

den kaynaklanıyor demektir” de

di.

Trabzon’da düzenlediği 

toplantıyla yöre halkının yakın 

ilgisinemazhar olan Ümran der

gisi, artan sorumluluk bilinciyle 

bu ilgiye cevap vermeyi sürdüre

cek.
î̂lî*

İstanbul’da 18 Mayıs-Cumartesi 

günü yapılan Ümran Toplan- 

tısı’nın gündeminde Filistin me

selesi vardı ve konu çeşitli boyut

larıyla tartışıldı. -SP Milletvekili 

Mehmet Bekaroğlu, Kanal - 7 

Televizyonu dış haberler sorum

lusu Sefer Turan, Ümran Dergisi 

Genel Yayın Yönetmeni Cevat 

Özkaya ve Yayın Danışmanımız 

Yusuf Kaplan’ın katılımıyla ger- 

çekliştirilen “Küresel Dünyanın 

Filistin’le İmtihanı” başlıklı panel 

her kesimden insan unsurunun 

hazır bulunduğu çaıpıcı bir at

mosferde gerçekleşti. Oturumu 

yöneten Cevat Özkaya “Filistin 

Meselesi olarak ifade edilen ko

nunun önemini vurgulayıp hatır

latan bir çerçeve çizdikten sonra, 

yakın geçmişte bölgede gelişen 

olayları bizzat gözlemleyen Sefer 

Turan içinde bulunduğumuz gün

ler içinde yaşanan vahşetle ilgili 

şahit olduğu manzaraları aktardı. 

Filistin meselesinin insani boyut

larını gözler önüne serdi. Mehmet 

Bekaroğlu meselenin siyasi, ide

olojik boyutlarını irdelediği ko

nuşmasında insan hakları bağla

mında Filistin halkının görmez

den gelindiğini belirtti. Yusuf 

Kaplan Filistin meselesinin ar- 

kaplanına inerek meselenin 11 

Eylül sürecinde belirginleşen stra

tejinin bir parçası olması bakı

mından değerlendirilmesi gereği

ni vurgulayarak müslümanların 

kendi imkanlarını, gerçeklerini 

keşfetmesi halinde problemin çö

züleceğini, Osmanlı’dan sonra 

meydana gelen boşluğun, kendi 

asli dinamiklerine dönen müslü- 

manlarca doldurulabileceğini ifa

de etti. Kaplan umut verdiği ko

nuşmasında Batılıların bir çöküş 

yaşadığını itiraf ettikleri ve İslam 

dünyasında müthiş bir hareketli

liğin olduğunu belirterek gele- 

ceğği müslümanların belirleyece

ğini söyledi.

Filistin dramını çarpıcı bir şe

kilde anlatan fotoğraf sergisine 

ilaveten belgesel niteliğinde si- 

nevizyongösterimide gerçekleştir

ildi. Bir dergi için okurlarıyla bu

luşmak saadetini “Ümran Top- 

lantıları”nda tüm coşku ve heye

canıyla yaşıyoruz. Okurlarımızın 

yakın ilgisinin, yoğun katılımının 

karşısında aldığımız destekle 

güvenle sorumluluğumuzun daha 

da arttığını görüyoruz. Çalışmak 

bizden tevfik Allah’tandır. ■
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Y A N S I M A L A R

OSMANLIDA ILK SİYONİST

ERTUGRUL BAYRAMOGLU

A
vmpalılar ile Yahudilerin 

ilişkileri tarih boyunca SO' 

runlu olmuştur. Romalıların 

Yahudilerle ilk karşılaşmalarında 

Romalılar pagandır. Roma İmpara

toru I. Kostantin Hıristiyanlığı ka

bul etti ve bölgede Hıristiyan ege

menliği başladı. Hz İsa’nın Yahudi- 

1er tarafından Romalılara ihbar edil

mesi nedeniyle Hıristiyanlar Yahu- 

dilere çok kötü davrandılar. İmpara

tor Justinias (483 ' 565) dönemin

de Kuzey Afrika Yahudileri üzerin

deki baskılar artırılmış, sinagoglar 

istimlak edilmiş, Yahudilerin ibadet 

etmeleri yasaklanmıştır. 111. Leon 

ise onları vaftiz olmaya zorlamıştır. 

Bu nedenle Sasani - Bizans savaşın

da Yahudiler Sasani tarafını tutmuş 

hatta onlara destek olmak için isyan 

bile çıkarmışlardır. Sasani bölgeye 

girince Yahudilerin Kudüs’e gitme

lerine izin vermiş ancak kısa bir süre 

sonra Bizanslılar bölgeyi geri almış

tır. Ki bu olaya Rum suresinin ayet

lerinde de işaret edilmiştir.

Kudüs ve çevresi 1.Haçlı sefe

rinde Haçlıların eline geçer ve böl

gede Kudüs Haçlı Krallığı kurulur. 

Haçlı seferleri sırasında, özellikle 

başlangıç sürecinde Avrupa’da 

önemli bir Yahudi katliamı olur.

Ancak onların Avrupa’daki ha

yatı da kolay olmamıştır. Papa IX. 

Gregory 1239 tarihinde Talmut’u 

‘Mukaddes kitabı tahrif eden bir ki

tap’ olarak nitelendirmiş ve tüm 

Avrupa’da yakılmasını emretmiş

tir. Yahudiler 1290 yılında İngilte

re’den, 1306 yılında ise Fransa’dan 

çıkarılmıştır. İspanya ve Portekiz’de

ki durum daha fecidir ve 1492 yılın

da Ispanya’daki son İslam Devleti 

Gırnata Ahmerileri de yıkılınca Ya

hudiler için korkunç son başladı. Ya 

dinlerini terk edeceklerdi ya da ül

keyi terk edeceklerdi. Dinlerinden 

de ülkelerinden de vazgeçmeyenle

ri ise korkunç engizisyon mahkeme

leri beklemektedir. Bunun sonucun

da bir kısım Yahudi görünüşte Hı

ristiyan olmalarına rağmen içten 

Yahudi kaldılar. Bunlara batıda 

Marron (Dönme) ismi verilmiştir. 

Kaynaklara göre dinlerinden dön

meyen elli bin Yahudi öldürülmüş

tür. Yahudiler 1496 yılında Porte

kiz’den çıkarıldılar. I550’li yıllara 

gelindiğinde İngiltere , Fransa, Hol

landa, Belçika, Danimarka, Porte

kiz, İspanya, İskandinav ülkeleri, ve 

Rusya’da Yahudilerin ikamet et

meleri kanunen yasaktı. İngiltere’de 

bu yasağın kanunen kaldırılması 

1657 yılıdır.

Artık bu dönemde Yahudilerin 

rahatça yaşadıkları tek ülke Osman

lı ülkesi kalmıştı. Osmanlı toprağı

na ilk Yahudi göçü Kuruluş döne

minde başladı ve 1394 yılında Yıldı

rım Bayezid döneminde Fransa’dan 

gelen Yahudiler Edirne’ye yerleşti

rildiler. Diğer bir göç 1415 yılında 

Ispanya’dan oldu ve bunlar da 1. 

Mehmed tarafından Bursa’ya yer

leştirildiler. Fatih İstanbul’u kuşattı

ğı zaman içerdeki Yahudiler tarafsız 

kalacaklarını Fatih’e bildirmişlerdi.

Fetihten sonra Fatih Yahudi ce

maatinin yönetimini İstanbul’da 

oturan başhaham’a veriyordu. İlk 

baş haham Moses Kalipsi’dir. II. Se

lim Yahudilere yalnız İbranice 

eserler basmak şartıyla matbaa kur

ma hakkı verdi. Kendi cemaat işle

rinde mahkemeleri, özel hapishane

leri ve vergi toplama düzenleri bile 

vardı. Bir nevi otonomiye sahipti

ler. Yahudiler Türkiye’den o kadar 

memnundurlar ki Yahudi yazar Sa- 

uel Usque “İsrail’in Musibetlerinin 

Tesellisi” isimli eserde ülkemizdeki 

yaşantıyı “ikinci bir kızıldeniz olayı”
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olarak nitelendirmiştir.

Bu dönemde Yusuf Nassi ismi il-

gınç isimlerden bindir. iNassı'nın aı- 

lesi engizisyon korkusu ile İspanya

dan Portekiz’e kaçar. Yusuf 1520 yı- 

hnda burada dogüt- ama iJile bu sefeı

İMAJ HERŞEYDİR 

GERÇEKLERSE HİÇBİRŞEY

'doğtii- aıua aü 

İtalya’ya göç eder. Aile 1542 tarihin

de Marrano olarak İstanbul’a gelir ve 

burada tekrar Yalıudi olur. Mendes 

ailesi zengin bir ailedir. Yusuf Nassi 

Avrupa diplomasisini de iyi bildiği 

için saraya sızabilir. Hatta Venedik’e 

elçi olarak dahi gider. Kanuni ona 

Frenk beyi unvanını vermişti. O 

Kanuni’nin oğulları arasındaki talıt 

kavgasında Selimi tutmuştu. Onun 

tahta geçmesi ile de zaten var olan 

gücü iyice artmıştı. Bazı araştırma

cılar onun ilk siyasi siyonist sayılabi

leceğini iddia etmişlerdir. Çünkü o 

Yahudilerin sığınabileceği bir vatan 

oluşturmaya çalışıyordu ve bu faali

yetlerine Venedik’te iken başlamış

tı. Venedik’te iken Venedik senato

suna baş vurarak “Yahudilerin ayrı

ca bir yurt edinip yerleşmesi için 

adalardan birinin satılmasını” ister 

ama senato bu isteği reddeder. Türki

ye’ye geldikten sonra özellikle Filis

tin üzerinde durmaya çalışır. Ve Ka

nuni döneminde 1561 yılında Filis

tin’de Tiberias şehri ve çevresinin 

kendisine imtiyazlı alan olarak veril

diğini görüyoruz. Yusuf Nassi bütün 

Yalıudileri buraya göçe çağırdı. İ. 

Hami Danişmend “Nassi ailesinde, 

siyonizme benzer temayüller vardır” 

demektedir. Herzl’le Nassi arasında 

ilginç bir benzerlik ikisi hem Filistin 

hem de adalar üzerinde durmuşlardı. 

Yusuf Nassi de 1566 yılında II. Se- 

lim'den Naksos adaları dukalığını 

almıştır. Ama Nassi özellikle Kıbrıs 

üzerinde durmuştur. II. Selim’e ya

kınlığından Kıbrıs’ın fethinden son

ra kapısına Kıbrıs kralı yazdırdığı 

söylenir. Bu planın da Sokullu’nun 

mücadelesi sonucu engellenmiştir. ■

Kolomb kızıklerililer için şöyle yazmıştı “O kadar dürüst ve ellerinde bulu

nan her şey konusunda o kadar cömert görünüyorlardı ki onları görmeden

inanmak mümkün değildir. Hiç geri çevirmeyecekleri için kendilerine ait 

her şey istemek mümkündü. İsteyene istediğini hemen verirler ve bunu o 

kadar büyük bir zevkle yaparlar ki aynı zamanda kalplerini de birlikte ver

diklerini sanırsınız”. Ama Avrupah istilacıların niyetleri kısa sürede orta

ya çıkar ve tam bir sömürü çarkı işlemeye başlar. Beyazlar kızılderilileri kı

sa sürede köleler haline getirerek tarlalarda ve madenlerde çalıştırmaya 

başlarlar. Rahat bir hayata alışmış olan kızılderililer kısa sürede şardar ne

deniyle ve AvrupalIların altına ulaşma hırsıyla öyle yokolmaya başlarlar ki 

sömürgeciler yeni bir zulüm kapısı açarlar ve 1501 yılından itibaren Afri- 

kanın hür insanlarını köle haline getirerek İnsanlık tarihinin kara sayfala

rını yazmaya devam ederler. Beyaz zulme direnenleri en kötü işkencelerle 

yok ederler. Bu şekillerden biri de ateşte yakılmaktır. Bir kabile reisi de bu 

şekilde cezalandırılmak üzere kütüklerin üzerine çıkarılır. Papazlar son bir 

ümitle ‘cennete gitmek istiyorsa hıristiyan olmasını teklif ederler’. Reis, 

cennette beyazların da olup olmadığını sorar. Olumlu cevap alınca da 

“ölümünden sonra da böylesine acımasız insanlarla karşılaşmaktansa din

siz ölmeyi yeğlediğini” söyleyerek Hıristiyanlığa girmeyi reddeder.

Kolombun kızılderili imajı ile fiImlerinlerin oluşturduğu imajı karşılaş

tırın, ne kadar farklı değil mi? Bir reklam spotunu biraz değiştirerek bunu 

özedeyebiliriz. “İmaj herşeydir. Gerçek ise hiçbirşey” Batı “Yarım gerçek

ten, tam yalan üretmekte” mahirler. Batılıların bugün Afganistan hakkın

da ürettikleri haberler bu mantıktan çokta uzak değil.

SEKSEN YAĞMADA DÜNYA TURU

İngiltere’nin yetiştirdiği büyük denizcilerden olan Amiral Sir Frances Drake 

1558 yılında İspanyol armadası yok edilmeden evvel İspanyolların baş bela- 

sıydı. Drake Fransız bir “ meslektaşı” ile Panama berzalıına çıkıp altın taşı

yan gemileri yağma ediyordu. İngiltere’ye dönen Drake İngilizlere ilginç bir 

teklifte bulundu. “Her yeri özellikle de İspanyol limanlarını yağmalayarak 

denizden bir dünya turu yapmak. Cesaretle ileri sürülen hu fikir o kadar et

kili oldu ki kraliçe hile Drake’nin fikrini resmen desteklemese bile, varlığın

dan büyük bir sermaye koyarak onu teşvik etti. Sir Francis Drake de 1577’de 

şimdiye kadar eşi görülmemiş olağanüstü bir dünya gezisine çıkmak için yel

kenleri açtı. İngilizler öncc Afrika kıyılarına çullandılar. Burnu dönünce, 

Macelian boğazının güneyinde bir takım adaların uzandığını gördüler. Son

ra pasifiğe ulaştılar. Yolları üzerinde rastladıklan İspanyol şehirlerine ve ge

milerine saldırarak yağma ediyorlardı... Hint Okyanusu’nu geçtikten ve tek

rar Atlantiğe vardıktan sonra, gemileri ganimetle dolu, 1580’de İngiltere’ye 

zafer kazanmış olarak ulaştılar. Bu sefere “seksen yağmayla dünya gezisi” de

nilmişti.
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