
T
ürkiye’de sistemi kendi te-
kelinde ve toplumu da ken-
di vesayetinde görmeye

al›flk›n “seçkinci” az›nl›k, baflör-
tüsü yasa¤›n›n kald›r›lmas›na yö-
nelik Anayasa de¤iflikli¤i Say›n
Cumhurbaflkan› taraf›ndan onay-
land›¤› halde “yasakç›” tutumun-
da direnmeye devam ediyor. Tek
Parti döneminden mevrûs “ya-
sakç›” uygulamalar›, “din karfl›tl›-
¤›” olarak alg›lad›klar› “laiklik”
kavram›n›n arkas›na s›¤›narak sa-
vunan ve sürdürmek isteyen ma-
lum çevreler, ordu ve yarg› baflta
olmak üzere devlet kurumlar›n›
da bu yönde etkilemeye çal›fl›yor-
lar. Bir kafl›k suda kopar›lan f›rt›-
na ortam›nda ana muhalefet li-
deri, hiç perva etmeden, hükü-
mete ““iiddaamm›› ggöözzee aall››nn”” diye göz
da¤› verebiliyor. Malum medya,
Menderes’in ak›betine gönder-
meler yaparak darbe ç›¤›rtkanl›¤›
yapabiliyor; hatta Cumhurbaflka-
n›na bile üstü kapal› tehditler sa-
vurulabiliyor. Utanmadan ve s›-
k›lmadan “türban serbest olursa
fieriat gelir” denebiliyor. Bu toz-
duman aras›nda çarflaflar yak›la-
biliyor, ‹slâm’›n kutsal de¤erleri-
ne hakaretler edilebiliyor ve din-
dar insanlar› tahrik etmek için
her türlü i¤renç ve ilkel yollara
baflvurulabiliyor. 

““KKoorrkkuu SSiiyyaasseettiinniinn SSoonnbbaahhaa-
rr››”” bafll›¤› ile UUmmrraann’›n kastetti¤i
vak›a da tam budur iflte. Mev-
hûm “irtica” tehlikesi, “fieriat ge-
liyor” paranoyas›, “mahalle bas-

k›s› oluflur” uydurmacas›, “siyasi
simge” yutturmacas›... bunlar
sözkonusu tarz› siyasetin art›k
kabak tad› veren numaralar›n-
dan baflka bir fley de¤il. ‹ttihat
Terakki’den bu yana devlet ayg›-
t›n› tekelinde gören ve flimdi ikti-
dar alanlar›n› bir bir kaybetme-
nin korkusunu, telafl›n› ve öfkesi-
ni yaflayan seçkinci az›nl›k,  selef-
lerinin gemiflte iktidarlar›n› koru-
mak u¤runa baflvurduklar› komi-
tac› yöntemleri bugün yeni versi-
yonlar› ile uygulamaya koymak
istiyorlar. Türkiye’de her darbe
öncesinde, siyasal hayata müda-
haleye zemin haz›rlamak amac›y-
la ortam› olabildi¤ince gerenler,
12 Mart ve 12 Eylül arifesinde
“mürettep anarfli”, 28 fiubat ari-
fesinde “mürettep irtica” icat
edenler, flimdilerde de benzer
yöntemlere baflvurabilirler. Son
günlerde bu tür uyar›lar›n artma-
s›, dikkatli olmay› ve insan›m›z›
bu konuda daha duyarl› davran-
maya ça¤›rmay› gerektiriyor.

UUmmrraann Dergisi, ““KKoorrkkuu SSiiyyaa-
sseettii”” dosyas› ile; baflörtüsü yasa-
¤›n›n kald›r›lmas› ve anayasa de-
¤iflikli¤i çerçevesinde seçkinci
az›nl›¤›n sürdürdü¤ü tarz› siya-
seti deflifre ediyor ve art›k bu an-
lay›fl›n sonunun geldi¤ini ilan
ediyor. BBuurrhhaanneettttiinn CCaann’›n Kor-
ku ‹mparatorlu¤unun Sonu,
MMuussttaaffaa AAyydd››nn’›n Anayasa De¤i-
flikli¤i ve Seçkinci Korkular, AAbb-
dduullllaahh YY››lldd››zz’›n Korku ve Öfkele-
rinde Bo¤ulanlar, HHiikkmmeett DDee-

mmiirr’in Baflörtüsünün Gösterdik-
leri ve DDiillaavveerr DDeemmiirraa¤¤’›n Kad›n-
s›z Üçgen: Gelenek, Devlet, Ka-
pitalizm ve Müslüman Kad›n
bafll›kl› yaz›lar›na ilaveten DD..
MMeehhmmeett DDoo¤¤aann’›n Modernli¤in
Bafl›m›za Sard›¤› Problem: Tür-
ban! yaz›s› dosyam›z› oluflturu-
yor. Her biri yürütülen ‘öcü siya-
seti’nin farkl› boyutlar›n› tahlil
eden ve sonbahar›n› müjdeleyen
dosya yaz›lar›n›, “Sivil” Anayasa
üzerine AAllii BBuullaaçç ve AAbbdduurrrraahh-
mmaann AArrssllaann’›n kat›ld›¤› bir tv aç›-
koturumu izlerken, S›dd›k AArrss-
llaann’›n Kosova’n›n Ba¤›ms›zl›¤›
Ba¤lam›nda Türkiye ve BOP tah-
lili küresel çapta bir siyasal fay
hatt›n› iflaret ediyor.

UUmmrraann, yine bu ba¤lamda
eekk’inde; 12 Mart öncesi “müret-
tep terör”ün sol aktörlerinden
Sarp Kuray’›n çök önemli bir rö-
portaj›n› belge olarak sunuyor.
Zengin içerikli ve zevkle okunan
YYaaflflaayyaann ‹‹ssllaamm, GGeeççmmiiflfltteenn GGeellee-
ccee¤¤ee KKoo((nnuu))flflaannllaarr ve KKüüllttüürr--SSaa-
nnaatt bölümleri ile her zamanki
kadar dinamik ve ufuk aç›c› bir
seyre koyulmaya davet ediyoruz
sizleri. Bu seyir esnas›nda de¤er-
li yazar›m›z AAffeett IIllggaazz’la Abdul-
lah Y›ld›z’›n, MMeelleekk ÇÇee ile Musta-
fa Ald›’n›n, SSaacciitt OOnnaann’la Sezai
fiengönül’ün yapt›¤› söyleflileri
kaç›rmaman›z› öneriyoruz. 

Yeniden buluflmam›z› lutfe-
den Allah’a hamd; gelecek say›-
da yeni bir UUmmrraann’da karfl›n›zda
olmak duas›yla... 

“Korku Siyaseti”nin Sonbahar›
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T
amam, bir bafll›kta bu kadar ‘örtü’lü bir ifade fazla. Ama, anla--
tacaklar›m›z mecbur k›l›yor bu derece çetrefil meseleleri bu ka--
dar s›n›rl› bir yere s›¤d›rmaya. Ordunun Kuzey Irak’a girmesiyle

birlikte, Cumhurbaflkan›’n›n baflörtüsüne serbestlik tan›yan anayasa
de¤iflikliklerini onaylamas› hemen hemen ayn› zamana rastlay›nca

ortaya ç›kan yeni durumu hem iç hem de d›fl konjonktür aç›s›ndan
düflünmek zaruri oldu. Irak’›n kuzeyine operasyonun

PKK ile mücadelede getirilerinin yan›nda ‘Kürt mese--
lesi’nde ortaya ç›karaca¤› muhtemel tahribat›n hesa--

b› gerçekten zor. Ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasal
bir kapsaml› paketin varl›¤› konufluluyor fakat ayr›nt›larla il--

gili çok fazla bir bilgimiz yok. Bu türlü sosyal mühendislik gi--
riflimlerinin ak›betinden ise hemen kimse emin de¤il. Fakat

operasyonun ilerledi¤i vasat bugüne kadarki en rahat olan›
denebilir. ABD ve AB’nin z›mni deste¤i, ‹slam dünyas›ndan da
sessiz bir kabulle birlikte kara harekat› belli ki önemli sonuçlar

almak için ilerleyecek. ABD’nin PKK’y› gözden ç›kartt›¤› ve fakat
örgütün Suriye/‹ran menfleli yöneticilerini PJAK’a kanalize ederek ‹ran’a
karfl› yönlendirece¤i, ‹ran’›n ise s›n›ra bu nedenle yo¤un bir y›¤›nak yapt›¤›
flimdilik birer varsay›m olsa dahi dikkate al›nmal›. Türkiye-ABD aras›nda
geçti¤imiz y›l›n Kas›m ay›nda Baflbakan’›n gerçeklefltirdi¤i ziyaretten bu ya--
na varolan anlaflman›n bütün boyutlar› bilinmese de, yo¤unlaflan ortakl›¤›n
hem iç siyaset hem de uluslararas› pozisyonlar bak›m›ndan sonuçlar› olaca--
¤›n› kestirmek zor de¤il. Yine Genelkurmay Baflkan› ile Baflbakan’›n Dolma--
bahçe’deki görüflmelerinden de bir çeflit anlaflma/uzlaflman›n varl›¤› son ba--
flörtüsü ad›m›nda kendisini yeterince belli etti. Elbette olan biteni iyimser
ve olmas› gereken biçimde de¤erlendirdi¤imizde, hükümetle ordu aras›nda
son harekat ve baflörtüsü tart›flmalar›nda dikkatli yürütülen bir iliflkinin ve
yer yer uyumun varl›¤›ndan söz edilebilir. Kurumlar aras› karfl›tl›k perspek--
tifinden bak›ld›¤›nda ise karfl›l›kl› ç›karlar dolay›s›yla uzlaflma mevzu bahis
olabilir. 

Baflörtüsüne özgürlük girifliminin ak›beti ile Kuzey Irak’a harekat›n ak›--
beti aras›ndaki paralellik ise en genel anlam›yla Türkiye’nin daha özgürlefl--
mesinin önündeki psikolojik engellerin –ki biri askeri tehdit alg›lamas›d›r-
kalkmas› ihtimali üzerindendir. Cumhuriyet’in bafl›ndan beri sorunlu ve
kavgal› oldu¤u ‹slam ve onun belirledi¤i de¤erler etraf›nda bir halk ile ken--
di dili, rengi ve toplumsal aidiyeti ile –baflta Kürt olmak üzere- farkl› etnik
kökenli insanlar olagelmifltir. Yine iyimser bak›flla, son geliflmelerin bu mil--
lete olan geleneksel afla¤›lay›c› tavr› de¤ifltirece¤ini ümit edelim. Aksi hal--
de, her taraf› mühendislik tasar›m› kokan ve samimiyetten uzak çabalar›n
bu ülkeyi de ümmeti de bir arada tutamayaca¤›n› ifade etmek isteriz. Zira
bu bölge ve di¤er ‹slam toplumlar›nda dinin toplumsal birlefltiricili¤ini en
az›ndan sabote etmeye kalkt›¤›n›zda, karfl›n›zda bugünkü gibi derin bölün--
müfllük sorunlar›n› bulursunuz. Bu sorunlar›n üstesinden gelmek ise ne mo--
dern ulus-devlet modeliyle ne de ‘çok-kültürcü’ esnek yap›larla mümkün--
dür. Bu dünyan›n ötesinde ahlaki ve âli bir amaca yani öte dünyaya dönük,
bu amac› gerçeklefltirmede ve bireysel kurtuluflunda ayr›l›k görmeyen tersi--
ne her ikisini örtüfltüren bir zemin olarak ‘ümmet’in sundu¤u imkanlar›
görmezden gelmek, en hafif tabiriyle aymazl›kt›r. Bugün Kuzey Irak ve do--
lay›m›nda ‘Kürt meselesi’, baflörtüsü sembolü üzerinden ‹slam’la olan iliflki--
ler baflta olmak üzere yap›sal olarak uyuflmazl›k kayna¤› olan konularda en
kavray›c› ve kapsay›c› yaklafl›m›n ‹slam’›n temel hayat dinamikleri oldu¤unu
kabul etmek iflimizi kolaylaflt›racakt›r, bizden söylemesi!..
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KUZEY IRAK’A KARA HAREKATI
BAfiÖRTÜSÜNÜ ÇÖZER M‹?

P akistan’da Benazir Butto’nun 17
Aral›k’ta öldürülmesinin ard›n--

dan 8 Ocak’ta yap›lmas› önceden
planlanm›fl seçimler, 18 fiubat’a er--
telenmiflti. Seçim sonuçlar› pek de
sürpriz olmad› ve ülkedeki popülari--
tesi giderek azalan Müflerref yanl›la--
r›n› tabiri caizse sand›¤a gömdü. Zira
suikast tam da toplumdaki bölünme--
yi derinlefltirmeyi hedefliyordu. Eski
Baflbakan Butto’nun Pakistan Halk
Partisi ile Navaz fierif’in Pakistan
Müslüman Birli¤i mecliste yüksek bir
ço¤unluk sa¤larken, Müflerref’i des--
tekleyen Pakistan Müslüman Birli¤i-
Q (PMB-Q) yenilgiyi kabul etti.
ABD’nin 11 Eylül sonras› politikalar›--
na aç›k destek veren Müflerref’e kar--
fl› gizli destekçi Butto yanl›s› parti
aras›nda kalitatif bir fark olmasa da,
hem Cumhurbaflkan›’n›n hem ülke--
nin ve hem de bölgenin gelece¤i ba--
k›m›ndan tablo neler getirecek önü--
müzdeki günler gösterecek. 

Pakistan’da SSeçimler
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‹ ran ‹slam Devrimi’nin üzerinden ge--

çen 29 y›l boyunca, cumhuriyetin

karakteri ve uygulamalar› kadar Ame--

rika baflta olmak üzere bat›l› güçlerle

olan iliflkisi de son derece keskin bi--

çimde yürüdü. Devrimin y›ldönümün--

de, devrime fikirleriyle yön verenler--

den Ali fieriati’nin efliyle yap›lan bir

röportaj ç›kt› Gerçek Hayat dergisin--

de. fieriati’nin –yaflasayd›- mevcut re--

jimin tavr›n› tasvip etmeyece¤i ve

onun insanlar›n ak›llar› ile kalplerinin

mutmain olmad›¤› hiçbir düzenin sür--

dürülemeyece¤i görüflünde oldu¤u

belirtildi. Fakat her halükarda, yeni

emperyal stratejiler karfl›s›nda yerli,

ümmetçi ve fakat yer yer milli durufl

sahibi tek ülke oluflu bak›m›ndan çok

önemlidir ‹ran. Kuzey Irak, Basra Kör--

fezi yahut Türkiye üzerinden ‹ran’›n

bölgesel a¤›rl›¤›n› azaltacak herhangi

bir operasyon ‹ran’la s›n›rl› kalmaya--

cak ve bölgenin tümünü içine alacak

bir fliddet döngüsüne yol açacakt›r.

‹ran bölgedeki ‹slam ülkeleri içinde

özgün teknoloji ve ekonomiye sahip

tek ülke olma konumunu da ileriye

götürüyor. Ulaflt›¤› uzay teknolojisi ile

geçti¤imiz birkaç y›ldan beri hedef

tahtas›na oturtulmas›na neden olan

nükleer teknolojiye yeni bir boyut ka--

zand›rd›¤› için ABD-‹srail ekseni art›k

eskisi kadar rahat iflgalciler de¤il.

ÖTE DÜNYA’YA GAZZE’DEN B‹R PENCERE ‹ran DDevriminin 
29. YY›ldönümünde 

fieriati’yi HHat›rlamak

B
a¤›ms›z (!) bir Filistin devletinin 2008 içersinde kurulmas›n› öngö--

rürken her nedense Filistin halk›n›n gerçek temsilcilerini ‘gör’eme--

yen bat›l›lar›n ekti¤i fitne tohumlar› meyvesini verdi ve maalesef

El-Fetih ile Hamas aras›ndaki bölünme ‹srail’in Kudüs’ü Filistin’den ko--

pard›¤› duvar›n yaratt›¤› utanc› dahi geride b›rakt›. Baflka bütün di¤er

göstergeleri bir kenara b›rak›n ve yaln›zca ekonomik karfl›tl›¤›n ulaflt›¤›

boyutlara bir bak›n: Bugün derin bir kuflatma içindeki Gazze’de susuzluk,

açl›k, altyap› eksikli¤i gibi devasa insani sorunlarla bafl etmeye çal›flan -

900 bini mülteci olmak üzere 1,5 milyon Filistinliyi tecrit eden ‹srail’in bü--

tün keyfili¤iyle devam ettirdi¤i iflgalin faturas› giderek kabar›yor. Bir y›l

içersinde toplam ekonomik kay›p 1 milyar dolar› aflm›flken, Gazzeliler So--

mali ve di¤er dar gelirli ülkeler grubunun dahi çok alt›nda gelir düzeyi--

ne sahipken Arap milyarderleri Körfez ülkelerinde servetleriyle Ameri--

kan ekonomisini kurtarma yar›fl›ndalar. ‹srail’in güvenlik eksenli politika--

lar› sayesinde sanayi yerine nefret üretimi art›yor. ‹flsiz halk›n Hamas’tan

vazgeçece¤i ve El Fetih öncülü¤ünde sürdürülen ‹srail’le görüflmelerin

gelece¤ine inanaca¤› varsay›m›ndan hareket eden bat›l›lar, bu felaket

tablosunu görmezden gelmeyi sürdürüyorlar. Hamas iktidara gelir gel--

mez ambargoyu bafllatan bat›l›lar her y›l Filistin yönetimine yapt›klar›

birkaç yüz milyon dolarl›k yard›m› da ask›ya alm›fl ve uzun süre Hamas’›n

iktidardan çekilmesini beklemifllerdi. Fakat ayn› güçler ‹srail’e deste¤i ke--

sintisiz sürdürüyorlar. Mesela, Washington Report on Middle East Affa--

irs’e göre ABD’nin 1949’dan 1997’ya kadar ‹srail’e yapt›¤› nakdi ve ayni

yard›mlarla di¤er kolayl›klar›n toplam de¤eri neredeyse 85 milyar dolar--

d›r. Bu kadar büyük bir asimetrik savafla ra¤men Filistinliler ise direniyor,

insanl›¤›n ‘gurur ve iftihar’ tablosunun kanl› gömlekleriyle tuvalini, göz--

yafllar›yla tinerini yap›yorlar. Bu tabloya rengini veren ise yükselttikleri

mücadele bayra¤›!
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T
ürkiye, IMF destekli yürüttü¤ü kriz sonras› ekonomik program›n
akabinde Aral›k 2007 itibar›yla üst üste 23 çeyreklik kesintisiz bir
büyüme trendine girdi, do¤ru. Ortalama yüzde 6’n›n üzerindeki

büyüme ile y›ll›k 100 milyar dolar seviyesini aflan ticaret (ihracat) rakam--
lar› son derece sevindirici. Yüksek büyüme rakamlar›na efllik eden cari
aç›klar›n sürekli olarak d›fl yat›r›mlar ve sermaya ak›mlar› yoluyla telafisi
ekonomiye uzun soluklu bir büyüme temposu yaflat›r m›, burada ciddi
soru iflaretleri var. Giderek büyüyen cari aç›klar›n uzun vadeli çözümü ta--
sarruflarla yat›r›mlar aras›ndaki dengesizli¤in giderilmesi oldu¤u fleklin--
deki yayg›n kanaate bak›l›rsa Türkiye’nin kapitalist anlamda sermaya bi--
rikimi sürecine daha da entegre oluflunun önündeki bütün yasal, mev--
zuata dair vs. engellerin k›sa zamanda kald›r›laca¤›n› öngörmek yanl›fl
olmaz. Makro politikalar›n› büyük ölçüde IMF tavsiyelerine ve Avrupa
Birli¤i ç›pas›na ba¤lam›fl, üstelik de kamu borçlanma gerensinimi azala--
rak da olsa artan bir ülkeden bahsederken ekonomi politikalar›, mikro
reformlar vd. ad›mlar›n d›fl siyasetten ba¤›ms›z yürüdü¤ünü düflünmek
safl›k olur. Bu ba¤lamda, önümüzdeki birkaç y›ll›k dönemde ne IMF po--
litikalar›ndan ne de Avrupa yolunda giriflilen ‘reform’ paketlerinden vaz--
geçmek kabil i mümkün ve muhtemel görünüyor. Bankac›l›k sektörü,
2001 krizinin ard›ndan girdi¤i büyük çapl› yap›sal dönüflüm sayesinde
keyfilik ve sahteciliklerin daha az kurban› olma riski tafl›yor. Reel sektör
denilen üretim kesimi ise geçen y›l›n ortalar›ndan bu yana kan kaybet--
meye devam ediyor. Bütçe aç›¤› 2008 Ocak ay›nda yüzde 91 kapanmas›--
na ra¤men, kur kaynakl› d›fl ticaret aç›¤› büyümeye devam edece¤ine
göre bu istikamette tedbirler acil hale geliyor demektir. Ekonomideki
dura¤anl›k tüketici güven endekslerinde de kendisini ortaya koyuyor
son dönemlerde. Merkez Bankas›’n›n kredibilitesi ise enflasyonun tutun--
du¤u yüzde 8-10 aral›¤›ndan afla¤›ya çekilmesinde en önemli etken ola--
cak. Tüketim e¤ilimi azald›kça enflasyonla mücadele de güç kazanacak--
t›r elbette fakat uzun vadede faiz-kur açmaz› tasarruflar›n ve ticaret
dengesinin yönünü belirleyece¤i için Türkiye’nin iflinin kolay olmad›¤›n›
söylemek mümkün.

Z aman gazetesi, vefat›n›n 43. Y›l--
dönümünde New York’ta an›l--

d›¤›n› haber yap›yordu Malcolm
X’in, yani sonraki ad›yla Malik el-
fiabaz’›n. Hapishanede iken Müslü--
man olan Malcolm X, o zamana ka--
dar ‘zenci’ Amerikal› mücadelesi
olarak beliren ve ‹slam’› bu çerçeve--
de yorumlayan Elijah Muham--
med’in “Nation of Islam”›na (‹slam
Milleti) kat›ld›. Fakat Hacc dönüflü,
bu yorumun bir yere götürmeyece--
¤ini görerek ayr›l›k sinyalleri ver--
di.Ölümünden sorumlu tutulan Ha--
lil ‹slam tutukland›¤› ilk günden bu
yana mutat oldu¤u üzere gerçek
katil olmad›¤›n› iddia etse de, 21
fiubat 1965 günü verece¤i konfe--
ransta öldürülen Malcolm X’in ger--
çek katilleri bulunamad›. Olay›n
üzerindeki flaibe ve FBI’›n suçluyu
saklad›¤› iddialar› ise öylece havada
kald›. Bugün bize düflense, Mal--
colm’un bundan 40 küsur y›l evvel
fark›na vard›¤› ve anlatt›¤› ‹slam
kardeflli¤inin verdi¤i direnifl, müca--
dele ve dayan›flma ruhunun yeni--
den ihyas›d›r. Malcolm X’in örnekli--
¤ini bugüne tafl›mad›ktan sonra ha--
yat› ve ölümüyle anlatt›klar›n›n bir
hükmü olmaz. Allah’tan duam›z:
fiehadetini kabul etsin ve mekan›n›
Cennet eylesin.

Malcolm XX’i 
Yeniden HHat›rlamak yya dda 
Her YYerin ZZencisi OOlmak

TCMB Baflkanı Durmufl Yılmaz



DÜfiMAN KARDEfiLER: H‹ZBULLAH’IN KAYBI
VE ORTADO⁄U’NUN ‹ST‹KRARI

‹
mad Mu¤niye’nin fiam’da flehadeti--
nin üzerine çok fley söylenebilir,
onun Hizbullah’la yafl›t mücadelesi--

ne dair mesela. Bat›l›lar›n hemen itti--
fakla ‘önde gelen ‹slami terörist, katil,
Ortado¤u’ya intihar sald›r›lar›n› getiren
kifli’ vb. yaftalar›n› bir kenara b›rak›r--
sak; 1983’te Amerikan askerlerine yö--
nelik sald›r› baflta olmak üzere pekçok
silahl› eylemde ad› geçiyor. Lübnan’›n
en büyük silahl› direnifl örgütü Hizbul--
lah’›n üst düzey yöneticilerinden Mu¤--
niye’nin flehadetinin akabinde fieyh Ha--
san Nasrallah, yapt›¤› konuflmada Siyo--
nist ‹srail’in ilk askeri yenilgide çökece--
¤ini ve bunun Hizbullah eliyle gerçekle--
flece¤ini ifade etti: 

“Öncelikle, onlar ‹mad Mu¤niye’nin flehid edilmesini kendileri için büyük
bir baflar› görürlerken, biz de ‹mad’›n flehadetini büyük bir müjde olarak
de¤erlendiriyoruz. Bu flartlar aynen fiehid Rag›b Harb’›n flehid edildi¤i za--
mandaki flartlar gibidir. Onun flehadetinden sonra ‹srail Lübnan’›n baflken--
tinden, Bekaa’dan ve Güney’den d›flar› ç›kar›ld›. Onun pak kan› ve güçlü
direnifli sayesinde biz zaferi kucaklad›k.
Sonra Seyyid Abbas flehid edildi¤inde direniflin k›r›laca¤›n› hesap etmifllerdi.
Ancak, biz y›llar içinde aya¤a kalk›p ‹srail’i zelil bir flekilde Lübnan d›fl›na at--
t›k. Halk›m›z›n direnifli ve Abbas Musavi’nin kan›yla baflar›ya ulaflt›k.
Bugün ‹mad Mu¤niye’ni flehid ederek, onun katledilmesiyle direniflin yok
edilece¤ini san›yorlar. Onlar onu geçen Temmuz savafl›n›n intikam› için
katlettiler; yani bu savafl hala devam ediyor. Zira ateflkes ilan edilmemifl,
bu savafl maddi, güvenlik ve askeri aç›dan hala devam etmekte olup Tem--
muz savafl›nda ‹srail’i destekleyen bütün ülkeler taraf›ndan da ard›ndan
gidilmektedir. Onlar fieyh Rag›b Harb ve Seyyid Abbas Musavi’yi katlettik--
leri zaman oldu¤u gibi yine büyük bir yan›lg› içindedirler. 
Sorumlulu¤unu üzerime alarak bütün dünyaya flunu ilan ediyorum ki, geçen
Temmuz savafl›nda büyük bir rolü bulunan ‹mad Mu¤niye’nin kanlar›n› dö--
küldü¤ü bu anda ‹srail’in saltanat›n›n çökmesi merhalesine haz›rlan›yoruz…”
Ortado¤u’nun en büyük silahl› gücü olan ‹srail ile Hizbullah 2006 yaz›nda
33 gün süren bir savafla giriflmifl ve ‹srail sald›r›s›n› sonland›rmak zorunda
kalm›flt›. Bugün bölgenin küçük bir minyatürü olarak da tarif edilen Lüb--
nan’da süren iç siyasi kargafla ve onun d›fl uzant›lar› süredursun, Hizbul--
lah’›n hem ülke içinde hem de bölgedeki etkinli¤ini k›rman›n yollar›n› ara--
yan ‹srail, t›pk› Hamas yöneticilerine oldu¤u gibi suikastler yoluyla baflar›--
ya ulaflmaya çal›fl›yor.
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M art ay›, Irak iflgalinin 5. Y›ldö--
nümünü geride b›rakt›¤›m›z›

anlat›yor bize. Müslümanlar›n son
iki yüzy›lda dumura u¤ram›fl kolektif
haf›zalar›ndan kolayca silinmeye--
cek, asl›nda silinmemesi de gereken
bir iflgaller dizesinin son halkas›d›r
Irak. Ba¤dat düflerken asl›nda bir
yan›m›z G›rnata, di¤er yan›m›z Me--
dine ve hatta Saraybosna oluyordu.
Samarra’da mescidler ve türbeler
uçurulurken havaya, bizler sabah
namaz›ndayd›k Eyüp Sultan’da!
fiimdi etnik ve mezhebi çat›flmalar,
hergün onlarca hatta yüzlercesiyle
s›n›rs›z ‘ölme özgürlü¤ü’ içersinde
d›flar› ç›kmaya korkar haldeki kar--
defllerimizi hiç de¤ilse sembolik ola--
rak an›yor ve bununla avunuyoruz...
Bugün say›lar›n›n 1 milyonu çoktan
geçti¤i söylenen masum Irakl› siville--
rin ölümü, ›rza tecavüz, bütün Irak’›
kaplayan cehalet rüzgar› ile birleflin--
ce düflen bombalar, kopan kollar ve
bacaklar aras›nda ç›¤l›klar derin bir
çaresizli¤in sessizli¤ine bürünüyor.
Herkesin kendi sessizli¤ine sormas›
gereken o can yak›c› soru flu öyley--
se: Irak’›n iflgalinin 5. Y›ldönümü
evet, peki ya vicdanlar›m›z›n kapka--
ral›¤›n›n üzerinden geçen zaman›
hesab et! Hangisi daha uzundur,
hangisi daha yorgun? Büyük Orta--
do¤u diyorlar ad›na, kan gölüne çe--
virdikleri diyar›m›z›n. Irak’›n iflgalinin
ve yak›n›nda estirdi¤i f›rt›nan›n din--
mesinin anahtar›n› yine 1 Mart
2003’te, Meclis’in ald›¤› kararla
Amerikan askerlerine geçifl ve top--
raklar›m›z› kulland›rma izni vermeyi--
flindedir. O ruhu yeniden yakalarsak
e¤er, belki o defa ›raktaki kardeflle--
rimizin ac›s›n› yak›n hisseder ve ava--
z›m›z ç›kt›¤› kadar dünyaya hayk›r›--
r›z. Son söz olarak; buras› bizim ve
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün
deyifliyle herkes [asl›nda iflgalciler]
gittikten sonra burada kalacak olan
biziz... O halde sorumlulu¤umuzu
›rak/yak›n demeden bilmeliyiz.

Irak’ta ‹‹flgal 
Bize PPek ““›rak”...

‹mad Mu¤niye
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“‹SLAM’SIZ B‹R DÜNYA” DÜfiÜNÜN... 
YOK YOK; ‹Y‹S‹ M‹ VAZGEÇ‹N!

E
ski CIA mensubu Graham Ful--
ler’in Foreign Policy’nin 2008
Ocak-fiubat say›s›nda kaleme

ald›¤› ve biraz ütopik, biraz fantastik
bir kurguyla ‘‹slam’s›z bir dünya hayal
etti¤i, bizleri de üzerinde düflünmeye
davet etti¤i yaz›s›ndan sonra düflün--
düm de; ‘CIA’s›z ve ‘Fuller’siz bir dün--
yay› düflünmek daha kolay olmaz
m›yd›, acaba? Yine de biraz bakal›m
Fuller ne diyor diye... Ona göre ‹s--
lam’s›z bir Ortado¤u’da etnik ve di--
¤er kavmiyetçi çat›flmalar, ç›kar karfl›--
laflmalar› olmaya devam edecekti, ‹s--
lam’›n ortaya ç›k›fl›ndan önce varol--
du¤u gibi. Ayr›ca, Ortado¤u baflta olmak üzere bugün ‹slam toplulukla--
r›n›n hakimiyetindeki pekçok bölge Do¤u Roma yani Bizans’›n hakimiye--
tinde olacak ve Do¤u-Bat› ayr›flmas› ve hatta tarihte defalarca görüldü--
¤ü üzere (örne¤in Katolik- Ortodoks mücadelesi ve karfl›l›kl› tekfiri) ça--
t›flmas› devam edecekti. Fuller’e göre belki ‹slam olmasayd›, Ortado¤u ve
di¤er ‹slam ülkelerindeki anti-emperyalist direnifllerin mukavemeti daha
az olacakt›. Yine onun görüflüne göre dünyan›n pekçok farkl› yerinde
kendisini ayn› ‹slam dairesine ait gören topluluklar da¤›n›k olacak ve or--
taya üstün bir medeniyetin görünür/görünmez ürünleri ç›kamayacakt›.
Ne dersiniz, bat›l›lar yavafl yavafl ‹slam’s›z yaflanmayaca¤› görüflüne mi
yanafl›yorlar? Yoksa, bu da üretilen çok say›da k›yamet senaryosunun bir
perdesine bak›fltan m› ibaret, görece¤iz. Mücadelenin taraflar›n›n azim
ve kararl›l›¤›na ba¤l› herhalde herfley...

G
eçti¤imiz günlerde görevi kar--

defli Raul’a b›rakan Fidel Cas--

tro’nun Küba ve dünyada b›rakt›¤› iz

gerçekten de derin oldu. Zira, 1959-

2006 aras›nda fiilen ülkeyi yöneten

bu ‘eski tüfek’ten esinle Venezüela,

Bolivya ve Brezilya baflta olmak üze--

re orta-güney Amerika bugün sol

politikac›lar›n popülaritelerinin ABD

düflmanl›¤› ile birlikte zirvede oldu¤u

yerlerdir. Castro’nun, ABD’nin des--

tekledi¤i Batista hükümetini devirdi--

¤i 1959’dan sonra diplomatik iliflkiler

1961’deki baflar›s›z “Domuzlar Kör--

fezi Ç›karmas›” sonucunda kopmufl

ve Castro ülkedeki liderli¤ini pekifltir--

miflti. ABD’nin Amerika k›tas›ndaki

ilk ve belki de tek hezimeti olan bu

olay› CIA e¤itimli-destekli 1500 ka--

dar sürgündeki muhalifin sald›r›s›na

karfl› koyan Küba halk›n›n zaferiydi.

Bugünkü Irakl› Kürtlerin Macaris--

tan’da e¤itilerek yeniden Irak’a so--

kulmas› vak›as›yla benzerli¤ini kur--

may› ise size b›rak›yoruz. Amerikan

emperyal stratejisinin kilit tafllar›ndan

biri olan CIA operasyonlar›n›n 11 Ey--

lül sonras› dünyay› içinden ç›k›lmaz

bir kaosa sürüklemesi ise ayr› bir fa--

ciad›r, zira gizli hapishaneler ve

uçaklar az kals›n Atlantik’in iki yaka--

s›n›n aras›n›n dahi aç›lmas›na neden

oluyordu. Castro’nun miras› elbette

tart›fl›l›r fakat özgürlük ve ba¤›ms›z--

l›k yönündeki dik durufluna sayg›yla

dolu bir selam gönderiyoruz.

Ve CCastro dda GGider, SSam
Amca HHala Sahnededir...

VALLAH‹ KORKULUR fiEY fiU ‘KORKU S‹YASET‹’!

A
merikan seçimlerinde kaynayan

kazan hergün yeni bir kapa¤› kal--

d›r›yor. Son olarak Demokrat bafl--

kan aday aday› Barack Obama’n›n Soma--

li’de sar›kl› bir foto¤raf›n› servis eden

Clinton kampanyas›n›n yürütücüleri, ‘kor--

ku siyaseti’ elefltirisine muhatap olarak bi--

zim ‘beyaz Türkler’i sevindirdi. Neden mi?

Çünkü bizimkiler bu tarz› siyasetin bir tek

‘bizim city’de sökece¤ini düflünürken bir

bakt›lar, dünyan›n en geliflmifl demokrasisinde(!) de ortaklar› var. Bu

baflkanl›k seçimleri de öncekiler gibi karfl›l›kl› karalamalar, ahlaki zaafla--

r›n ifflaas› gibi al›fl›ld›k suçlamalar›n ve öncelikle Yahudi ve ‹srail destek--

çili¤i, sonras›nda ise Ermeni soyk›r›m›n›n tan›nmas› vaatleri aras›nda ge--

çer derken; buna bir de ‘korku siyaseti’ eklendi. 11 Eylül sonras› ülkede--

ki ‘‹slam korkusu’ üzerine siyasetini bina eden Bush üst üste iki dönem--

dir kazan›nca, ‘bir k›s›m’ demokratlar da bu oyuna sar›laca¤a benziyor.

Bakal›m tutacak ve Barack ‘Hüseyin’ Obama saf d›fl› b›rak›labilecek mi?



T
ürkiye’de Bat›l›laflma hare--
keti, toplumun kendi iç di--
namikleri ile kendili¤inden

olmay›p, tamamen bürokrasinin,
ayd›nlar›n, bilim adamlar›n›n, bü--
yük medyan›n ve bat› sermayesi
ile iç içe geçmifl kesimlerin toplu--
ma dayatmalar›, bask›lar›, tehdit--
leri ile devam ettirilmifltir. Bu sü--
reç ‘‘HHaallkkaa rraa¤¤mmeenn HHaallkk iiççiinn’’ bafl--
lam›fl; fakat bir noktadan sonra
‘‘HHaallkkaa rraa¤¤mmeenn mmuuttlluu bbiirr aazz››nnll››kk
iiççiinn’’e dönüflmüfltür. TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii
kkaavvggaann››nn aannaa sseebbeebbii,, TTüürrkkiiyyee hhaall--
kk››nn››nn yyüüzzddee 9955’’iinnee rraa¤¤mmeenn iikkttiiddaarr
oollaann yyüüzzddee 55’’lliikk rreeffaahhttaann flfl››mmaarr››pp
aazzaann bbiirr aazz››nnll››¤¤››nn,, bb››rraakk››nn iikkttiiddaarr››
mmiilllleettee vveerrmmeeyyii,, mmiilllleettllee iikkttiiddaarr››nn››
ppaayyllaaflflmmaakk iisstteemmeemmeessiiddiirr.. Son
günlerde baflörtüsü üzerinden
yürütülen psikolojik savafl›n ana
nedeni bu iktidar kavgas›d›r. BBaa--
flflöörrttüüssüü,, bbuu iikkttiiddaarr mmüüccaaddeelleessiinn--
ddee yyüüzzddee 55’’lliikk rreeffaahhttaann flfl››mmaarr››pp
aazzaannllaarr ttaarraaff››nnddaann TTüürrkkiiyyee’’yyii kkii--
lliittlleemmee aarraacc›› oollaarraakk kkuullllaann››llmmaakk--
ttaadd››rr.. Baflörtüsü üzerinden yürü--
tülen bir psikolojik savaflla korku--
ya dayal› bir siyaset, Türkiye’yi
kaosa sürüklemek istemektedir.
Bu yaz›da korkuya dayal› yafllan--
m›fl saltanat›n dayanaklar› ve çö--
küflü ele al›nmaktad›r.

BBaaflflöörrttüüssüü:: BBiirr TTuurrnnuussooll KKââ¤¤››dd››

Baflörtüsünün üniversitelerde
serbest kal›p kalmamas›na iliflkin
bafllat›lan tart›flmalarda, baflörtü--
sü yasa¤›n› savunanlar, ilginç bir
flekilde tüm kuvvetlerini cepheye
sürerek baflörtüsü üzerinden top--
yekün bir savafl› bafllatt›klar›n›n
sinyallerini veriyorlar. BBuu ssaavvaaflflttaa,,
DDeemmiirreell-- CCiinnddoorruukk iikkiilliissiinnddeenn fifiee--
nneerr EErruuyygguurr--TTüürrkkaann SSaayyllaann ‹‹kkiilliissii--
nnee,, AAvvrruuppaa mmaassoonnllaarr››nnddaann TTÜÜSS‹‹--
AADD’’aa,, DDTTPP’’ddeenn CCHHPP’’yyee vvee kkaarrtteell
mmeeddyyaass››nnaa kkaaddaarr rreeffaahhttaann flfl››mmaa--
rr››pp aazzaann bbiirr aazz››nnll››kk ttaamm kkaaddrroo ssee--
ffeerrbbeerr oolldduullaarr..

Baflörtüsü bu noktada bir tur--
nusol kâ¤›d› görevi yap›p, herke--
sin rengini, saf›n› ortaya ç›karma--
s› aç›s›ndan önemli bir fonksiyon
icra etmifltir. Cari zihniyeti kutsa--
yanlar›n y›llarca söyleyip durdu--
¤u demokrasi, özgürlük, eflitlik,
din ve vicdan hürriyeti, insan hak
ve özgürlükleri gibi kavramlar›n
nas›l çifte standartl› olarak kulla--
n›ld›¤›n›; bu kavramlar›n sadece
yüzde 5’lik bir az›nl›k için geçerli
oldu¤unu görmekteyiz. 

Kendi kültür ve medeniyetine
karfl› olman›n, karfl› durman›n ve
hatta savafl açman›n bir göster--

gesidir olanlar. Vergisini, kan›n›
ve can›n› verip de vatandafl ola--
maman›n, reyini al›p aldat›lma--
n›n, yap›lan bütün istismarlar›n
baflörtü turnusol ka¤›d›nda teza--
hür etmesidir tüm olup bitenler.
KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn bbiirr ttüürr--
llüü aaflfl››pp ggeeççeemmeeddii¤¤ii kkuuttssaall bbiirr dduu--
vvaarr oollmmuuflflttuurr bbaaflflöörrttüüssüü.. KKoorrkkuu
KKrraallll››¤¤›› hheerr ggeeççeenn ggüünn iittiibbaarr kkaayy--
bb››nnaa uu¤¤rraammaakkttaadd››rr.. BBaaflflöörrttüüssüü yy››ll--
llaarrccaa aallddaatt››llmm››flfl bbiirr mmiilllleettiinn uuyyaann--
mmaass››nn››nn aarraacc›› oollmmuuflflttuurr.. 

Halk›n iktidar›n› isteyenlerle
istemeyenlerin ayr›flt›¤› bir dö--
nem olmufltur, baflörtüsü özgür--
lük mücadelesi. Meclisteki bir oy--
lamada AKP ve MHP’nin 411 mil--
letvekili “evet” derken, meclisin
yüzde 80’ini, milletin yüzde 62’si--
ni temsil ediyorlard›r. Parlamento
d›fl›nda kalan SP, ANAP, DYP ile
CHP, DSP ve DTP seçmen taban›n--
da en az yüzde 15’lik bir toplum
kesiminin baflörtüsüne özgürlü¤e
“evet” diyece¤i göz önüne al›nd›--
¤›nda; bir halk oylamas›nda ba--
flörtüsüne özgürlük veren halk
deste¤inin yüzde 77 civar›nda ol--
du¤u ortaya ç›kmaktad›r. 

Evet, baflörtüsü bir turnusol
ka¤›d› görevi görmüfltür. 21. As--
r›n ittihatç› art›klar› halk›n yüzde
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70’inin deste¤ini alm›fl siyasi par--
tileri tehdit etmekte, suçlamakta
ve karalamaktalar. Kartel medya--
s›n›n meclisteki oylama için, “441111
eell kkaaoossaa kkaallkktt››? ve ?TTüürrkkiiyyee’’yyee
eelleekkttrrooflflookk tteeddaavviissii yyaapp››llmmaall››”,
demesi ne anlama gelmektedir!
Siyasi hayatlar›n›n büyük bir k›s--
m›, bu tür suçlamalara cevap ver--
mekle geçen ve darbelere muha--
tap olan Süleyman Demirel ve
Hüsamettin Cindoruk ikilisinin bu
yasakç› kervan›na, “TTüürrkkiiyyee hheerr
oorrttaammddaa bbööllüünnmmüüflflttüürr.. BBuu bbiirr kkaarr--
flfl›› ddeevvrriimmddiirr”, diyerek kat›lmalar›,
millete bask› yapan bir politika iz--
lemeleri, ‹ttihat Terakki mant›¤›--

n›n tam bir tezahürüdür.1-2

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn 
AAyyaakkllaarr››

Korku üzerine dayanan korku
imparatorlu¤u bir koalisyondur.
Bu koalisyon ya da korku impara--
torlu¤unun ayaklar› afla¤›daki fle--
kilde ifade edilebilir:

•• MMaassoonnlluukk vvee yyaann kkuurruulluuflflllaarr››
•• CCHHPP
•• BBüürrookkrraassii
•• CCuunnttaa--ÇÇeetteelleerr
•• ‹‹ssttaannbbuull SSeerrmmaayyeessii// ‹‹ssttaannbbuull
DDüükkaall››¤¤››
•• KKaarrtteell mmeeddyyaass›› vvee aayydd››nnllaarr
•• ÜÜnniivveerrssiitteelleerr
•• KKaannuunn ((HHuukkuukk DDee¤¤iill)) vvee CCeebbiirr

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn 
AAyyaakkllaarr››:: MMaassoonnlluukk

Korku ‹mparatorlu¤unun en
temel ayaklar›ndan biri Mason--
luk ve onun yan kurulufllar› olan
Rotary ve Lions kulüpleridir. Ma--
sonlar, ‹ttihat Terakki üzerinden
orduya s›zarak Osmanl› devleti--
nin parçalanmas›nda en ciddi ro--
lü oynam›fllard›r. Umran’›n önce--
ki say›s›nda Türkiye’nin dengesi--
ni bozan güç olarak masonlu¤un

etkisi üzerinde durulmufltu. Bu--
rada sadece baflörtüsü dolay›s›yla
tak›nd›klar› tavra dikkat çekmek
istiyoruz. Baflörtüsüne özgürlük
getirilmesine, Rotary ve Lions ku--
lüpleri gazetelere ilan vererek

karfl› ç›km›fllard›r:3

“Biz Türk Lionlar› bbiirr ssiiyyaassii
ssiimmggee oollaarraakk alg›lad›¤›m›z ttüürrbbaa--
nn››nn üünniivveerrssiitteelleerree sseerrbbeessttççee ggiirr--
mmeessiinnii ssaa¤¤llaammaayyaa yyöönneelliikk ççaabbaallaa--
rr›› üüzzüünnttüüyyllee iizzlliiyyoorruuzz. Bu tutumu
Cumhuriyetimizin kurulufl amaç--
lar›na, temel de¤erlerine ve özel--
likle Laiklik ilkesine kkaarrflfl›› bbiirr hhaa--
rreekkeett oollaarraakk ddee¤¤eerrlleennddiirrddii¤¤iimmiizzii
halk›m›zla paylafl›yoruz. TTüürrkkiiyyee
LLiioonnss KKuullüüpplleerrii KKoonnffeeddeerraassyyoo--
nnuu..”” “‹‹nnaannaamm››yyoorruuzz!! MMooddeerrnn
TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii’’nniinn BBüüyyüükk
MMiilllleett MMeecclliissii’’nnee bbaaflflöörrttüüssüü iillee iill--
ggiillii kkaannuunn vvee aannaayyaassaa ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii
tteekklliiffii yyaapp››llmm››flfl oollmmaass››nnaa iinnaannaa--
mm››yyoorruuzz.. Atatürk ilke ve devrim--
lerine ve modern Türkiye Cum--
huriyeti’nin laik kazan›mlar›na
ba¤l›l›¤›m›z› tekrarl›yoruz. TTüürrkkii--
yyee RRoottaarryy KKuullüüpplleerrii”

Türkiye’deki mason localar›
baflörtüsü konusunda Rotary ve
Lions’lar gibi aç›k bir tav›r alma--
m›fllard›r. Ancak, kanaatimiz
odur ki, K›ta Avrupa’s›n›n en eski
ve en büyük mason locas› olan
Büyük Do¤u’nun (Grand Orient)
Paris’teki toplant›s›nda konunun
gündeme getirilmesini sa¤lad›lar.
Böylelikle AB üzerinden Türki--
ye’ye ve Türkiye’deki iflbirlikçileri--
ne mesaj verdiler. Bu toplant›da
Fransa büyük üstad› Jean Michel
Quillardet, Türkiye’de baflörtüsü--
nün gündeme getirilmesini geri--

ye gidifl olarak de¤erlendirdi:4

“Zaman gazetesinin haberine
göre; üünniivveerrssiitteelleerrddee bbaaflflöörrttüüssüü--
nnüünn sseerrbbeesstt bb››rraakk››llmmaass›› ggeerriiyyee ggii--
ddiiflflttiirr.. LLaaiikkllii¤¤iinn yyeenniiddeenn ttaann››mm--
llaannmmaass›› yyoolluunnddaa tteehhlliikkeellii bbiirr ggee--
ddiikkttiirr.. BBaaflflöörrttüüssüü,, ‹‹ssllaamm ddee¤¤iillddiirr..
KKuurraann’’ddaa yyeerr aallmmaazz vvee ssoonnrraaddaann

üürreettiillmmiiflflttiirr.. ÖÖrrttüü kkaadd››nnll››¤¤›› ggiizzllii--
yyoorr.. BBuunnuunn iiççiinn ‹‹nncciill’’ee bbaakkmmaann››zz
yyeetteerrllii.. HHaallkk yyaassaa¤¤aa kkaarrflfl›› oollaabbiilliirr;;
bbeenn kkaammuuooyyuunnuunn hheerr zzaammaann
hhaakkll›› oolldduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnmmeemm.. HHaallkk
yyaann››llaabbiilliirr,, ddeemmookkrraassiiyyee kkaarrflfl››
oollaabbiilliirr.. TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii mmaassoonnllaarrllaa
ssaa¤¤llaamm ddiiyyaallooggllaarr››mm››zz vvaarr..””

Avrupa mason localar›n›n bu
ça¤r›s›n›n Türkiye’de nas›l bir
yank› bulaca¤› yol 

boyu aç›¤a ç›kacakt›r. Bütün
bu aç›klamalar, Korku ‹mparator--
lu¤unun kimlerle iflbirli¤i içerisin--
de oldu¤u ve nerelerden beslen--
di¤ini göstermektedir. 

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn 
AAyyaakkllaarr››:: BBüüyyüükk SSeerrmmaayyee//

‘‘‹‹ssttaannbbuull DDüükkaall››¤¤››’’

Korku ‹mparatorlu¤unun
önemli bir aya¤›, Büyük Sermaye/
‘‹stanbul Dükal›¤›’d›r.

TÜS‹AD, ‘‹stanbul Dükal›--
¤›’n›n örgütüdür. Halka ve Ana--
dolu sermayesine pastadan pay
vermeye kalkan tüm iktidarlara
karfl› savafl açm›flt›r. Yeni anayasa
haz›rlama sürecinde en sert tep--
kiyi verip tart›flmay› bafllatan TÜ--
S‹AD olmufltur. O zaman aç›k bir
flekilde AKP’yi gizli gündemi ol--
makla itham etmiflti. Baflörtüsü--
ne özgürlük çal›flmas›na ise daha
temkinli ve üstü kapal› bir karfl›

ç›k›fl yapm›flt›r: 5

“…AAnnccaakk bbiirr ssüürreeddiirr aassll››nnddaa
ççookk ddaahhaa rraahhaatt bbiirr zzaammaannddaa ttaarr--
tt››flflmmaamm››zz ggeerreekkeenn bbiirr kkoonnuuyyuu,,
ttüürrbbaann kkoonnuussuunnuu,, ggüünnddeemmiinn bbii--
rriinnccii mmaaddddeessii hhaalliinnee ggeettiirrddiikk..”” 

Ancak MHP’nin TÜS‹AD’a dö--
nük elefltirilerine TÜS‹AD taraf›n--
dan verilen cevap, baflörtüsüne
özgürlük getirmek isteyenlere
aç›k bir cephe al›fl, partileri gizli
gündemleri olmakla itham edifl
vard›r ve baflörtüsü yasa¤›n›n de--

vam etmesi savunulmaktad›r: 6

““ÜÜnniivveerrssiitteelleerriimmiizzddee ttüürrbbaann
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ssoorruunnuunnuu ççöözzmmee ddüüflflüünncceessiiyyllee
AAnnaayyaassaa vvee yyaassaa ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii bbaaflflllaa--
ttaannllaarr iiççiinnddee yyeerr aallaann bbiirr ssiiyyaassii
ppaarrttii,, ee¤¤iittiimm vvee öö¤¤rreenniimm hhaakkkk››nn››
ssaavvuunnmmaa ggöörrüünnttüüssüü aalltt››nnddaa,, ggeerr--
ççeekk aammaacc››nn››nn,, TTüürrkkiiyyee’’nniinn,, AAttaa--
ttüürrkk’’üünn ççaa¤¤ddaaflfl mmeeddeenniiyyeett sseevviiyyee--
ssiinnee eerriiflflmmee hheeddeeffiinniinn ggeerree¤¤ii
oollaann,, bbaatt›› nnoorrmmllaarr››nn›› eessaass aallaann
ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee ssüürreeccii iillee iilliiflflkkii--
ssiinnii kkeessmmeekk oolldduu¤¤uunnuu aaçç››kkççaa oorr--
ttaayyaa kkooyymmuuflflttuurr..”” 

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn 
AAyyaakkllaarr››:: ÜÜnniivveerrssiitteelleerr

Korku imparatorlu¤unun bir
aya¤› da üniversitelerdir. Üniversi--
telerin CHP hariç hükümet olan
tüm partilerle sorunlar› olmufl;
özellikle DP, AP, ANAP, DYP ve
AKP hükümetlerine adeta savafl
açm›fllard›r. ‹nönü Üniversitesi
rektörü Fatih Hilmio¤lu’nun se--
çimlerden önce yapt›¤› tehditkâr
konuflmas›, üniversitelerin Korku
‹mparatorlu¤undaki rolünü ifade

etmesi aç›s›ndan dikkat çekicidir:8

“……KKiimm ggeelliirrssee ggeellssiinn.. YYüüzzddee
3355 iillee ddee¤¤iill iisstteerrssee yyüüzzddee 9955 iillee
ggeellssiinn.. OOnnuu ddaa ssööyylleeyyeeyyiimm…… BBuu

ssiiyyaassaall iikkttiiddaarr mmiillllii iirraaddeeyyii tteemmssiill
eettttii¤¤iinnii ssööyyllüüyyoorrdduu.. PPeekkii,, ssookkaakk--
llaarrddaa mmeeyyddaannllaarraa iinneenn 66 mmiillyyoonn
iinnssaann,, 6655--7700 mmiillyyoonn TTüürrkk iinnssaann››nn
sseessiiddiirr.. SSiiyyaassaall iikkttiiddaarraa hhaannggii mmiill--
lleettiinn iirraaddeessiinnii tteemmssiill eeddiiyyoorrssuunnuuzz
ddiiyyee ssoorrmmaakk llaazz››mm.. MMiilllleett ssiizzee
iinniinn aarrtt››kk oorraaddaann ddiiyyoorr.. MMiilllleettiinn
sseessiinnee kkuullaakk vveerrmmeelleerriinnii ddiilleerriimm..
OOnnuurrlluu bbiirr flfleekkiillddee hhüükküümmeetttteenn
ççeekkiillmmeekk vvaarrkkeenn,, bbuu yyoolluunn iizzlleenn--
mmeessii ddeemmookkrraassiimmiizz aaçç››ss››nnddaann ççookk
ddoo¤¤rruudduurr.. OOnnuurrssuuzz bbiirr flfleekkiillddee iinn--
ddiirriillmmeekktteenn ççookk ddaahhaa ddoo¤¤rruudduurr..
DDeemmookkrraassiimmiizziinn yyaarraa aallmmaammaass››
iiççiinn ssiiyyaassaall iikkttiiddaarr››nn hhüükküümmeetttteenn
ççeekkiilliipp ddeerrhhaall eerrkkeenn sseeççiimmee ggiitt--
mmeessii ggeerreekkiirr..””

Milletin yüzde 95’i, bir siste--
min de¤iflmesini isteyecek ama o
sistem de¤iflmeyecek, ne için;
yüzde 5’in arzusu, iste¤i için. BBuu
ssöözzlleerrii ssööyylleeyyeenn bbiirr rreekkttöörrüünn,, 2277
TTeemmmmuuzz sseeççiimm ssoonnuuççllaarr››nnddaann
ssoonnrraa kkeennddii oonnuurruu iillee iissttiiffaa eettmmee--
ssii ggeerreekkmmeezz mmiiyyddii??

‹stanbul Üniversitesi rektörü
Mesut Parlak’›n konuflmas›, kor--
ku imparatorlu¤unun adalet ve
objektiflik anlay›fl›n› ortaya koy--

mas› aç›s›ndan önemlidir:9

“BBuu ggeerrggiinnlliikk bbiizzii bbiillee eettkkiillee--
yyeecceekk.. BBeellkkii hhiiçç hhaakkkk››mm››zz oollmmaadd››--
¤¤›› hhaallddee,, ttüürrbbaannll›› bbiirr öö¤¤rreenncciiyyee,,
CCuummhhuurriiyyeett iillkkeelleerriinniinn kk››yyaaffeettllee--
rriinnee aayykk››rr›› ddiiyyee hhaakk eettttii¤¤ii nnoottuu
vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz..”

Y›llarca dillerinden düflürme--
dikleri meslek ahlak› ve bilimsel--
lik anlay›fl› bu olsa 

gerekir. BBaaflflöörrttüüssüü nnee bbüüyyüükk
bbiirr ttuurrnnuussooll kkââ¤¤››dd›› kkii hheerrkkeessiinn
ggeerrççeekk yyüüzzüünnüü oorrttaayyaa kkooyyuuyyoorr vvee
mmaasskkeelleerrii yyüüzzlleerrddeenn ddüüflflüürrüüyyoorr..

Eski YÖK baflkan› Erdo¤an Te--
ziç’in, görevde oldu¤u bir s›rada,
cumhurbaflkanl›¤› seçiminde bir
grup rektörle yapt›¤› toplant›da
darbe ça¤›r›c›l›¤› yapmas›, halk›n
yüzde 70’ini yok saymas›, üniver--
sitelerde hâkim olan zihniyeti
göstermesi aç›s›ndan ibret verici--

dir:10

“O bildiri (e-muht›ra) orada
duruyor. Web sayfas›nda da du--
ruyor, aç›p okuyun onu. Genel--
kurmay’›n metni orada duruyor.
TTaannkkllaa ttüüffeekkllee yyüürrüümmeeyyee llüüzzuumm
vvaarr mm››?? HHaaddii bbaakkaall››mm ss››kk››yyssaa ÇÇaann--
kkaayyaa’’yyaa bbiirriinnii bbiinnddiirrssiinn aarraabbaayyaa
ddaa yyeemmiinn eettttiirriipp ggöönnddeerrmmeeyyee
kkaallkkss››nn.. YYoollddaa kkaazzaa oolluurr.. YYoollddaa
kkaazzaa oolluurr,, eelleekkttrriikk kkeessiilliirr...... NNeelleerr
oolluurr.. OOllmmaazz.. OOllmmaayyaaccaa¤¤››nn›› ggöössttee--
rriiyyoorr.. YYaannii yyaappaammaazzss››nn bbuunnuu……
BBiirr flfleeyy kkeessmmeezz bbiizzii;; yyüüzzddee 4400,,
yyüüzzddee 7700 çç››kkss››nn iisstteerrssee.. ÇÇ››kkaabbiillddii
mmii ssaannkkii yyuukkaarr››yyaa?? OOyyllaammaaddaann
öönnccee GGeenneellkkuurrmmaayy bbiirr flfleeyy iikkii ssaa--
tt››rr yyaazzdd››.. OOhhhhhh.. OO aakkflflaamm oohh ddee--
mmeeyyeenn vvaarr mm››?? TTeelleeffoonnllaarr ssuussmmaa--
dd››,, bbuu ggeeccee rraahhaatt uuyykkuu uuyyuuyyaaccaa--
¤¤››zz hhooccaamm ddiiyyee.. VVaallllaahhii bbeenn ddee
ççeekkiillddiimm oottuurrdduumm,, nnaass››ll ggeerrggiinn--
ddiimm bbiilliiyyoorr mmuussuunn?? MMaahhkkeemmeeyyii
bbiillmmiiyyoorruuzz.. GGeerrççii hhaazz››rr ooll ddeeddiilleerr..
BBeellkkii YYaarrgg››ttaayy’’ddaann bbiirr ggöörrüüflflmmee
iisstteerrlleerr ffaallaann.. YYaa tteerrss bbiirr flfleeyy çç››kk--
ssaayydd››.. 44 ooyyllaa kkuurrttaarrdd››kk.. BBeenn hheepp
ggeeçç yyaattaarr››mm bbiirr bbuuççuukkttaann öönnccee
yyaattmmaamm.. ÖÖyyllee kkuurruullmmuuflfl bbeenniimm
tteemmppoomm.. SSaaaatt 1111..3300 ddeeddiimm flfluunnuu
kkaappaattaayy››mm.. ((2277 NNiissaann)) bbiirraazz bbiirr

Arzuhan Yalç›nda¤Olli Rehn



Kapak / Korku Siyaseti

flfleeyylleerr vvaarr oonnllaarraa bbaakkaarrkkeenn ssoonn
ddaakkiikkaa ddiikkkkaatt ddiikkkkaatt ddiiyyoorr.. AAlltt--
ttaann kk››rrmm››zz›› flfleerriitt ggeeççiiyyoorr.. GGeenneell--
kkuurrmmaayy’’››nn aaçç››kkllaammaass›› ddeeyyiinnccee
oottuurrdduumm.. KK››ss››mm kk››ss››mm ddaa vveerriiyyoorr,,
aa¤¤››rr aa¤¤››rr.. ÇÇüünnkküü oorrddaann mmeettiinnddeenn
ookkuuyyoorrllaarr,, aakkttaarr››yyoorrllaarr.. Haber--
türk ilk defa verdi, di¤er kanalla--
ra bakt›m, ondan sonra telefon--
lar bafllad›. Saat iki buçuk üçe ge--
liyordu, dedim, çektim fifli ve te--
lefonu sonra yatt›m.”

Baflörtüsü ile ilgili yap›lan ya--
sal çal›flma sürecini durdurabil--
mek için baflta Üniversiteler Aras›
Kurul olmak üzere birçok üniver--
site senatosu, ard› ard›na yapt›k--
lar› aç›klamalarla yasakç›lar ve
korkutucular kervan›na kat›lm›fl--

lard›r.11 Bunlar›n her birini ele
al›p ayr› ayr› incelemek, bu sayfa--
lar›n kapasitesini aflar. Ancak ge--
nel bir de¤erlendirme yap›labilir:

Baflörtüsüne özgürlük tan›n--
mas›, tehlikelidir ve bölücülük--
tür. Bölücülü¤e ve ayr›l›kç›l›¤a
hizmet eder.

Baflörtüsüne özgürlük, karfl›
devrim ve laikli¤e karfl› bir hare--
kettir.

Genifl bir mutabakat olmad›k--
ça (refahtan fl›mar›p azm›fl bir
az›nl›¤›n onay› al›nmad›kça) kaos
meydan gelecektir.

‹stikrars›zl›¤a sebep olacakt›r.
Üniversitelerde ve toplumda

çat›flmalara sebep olacakt›r. 
Yap›lanlar din istismar› ve fle--

riat oyunlar›d›r.

Baflörtüsü siyasi ve dini bir
simgedir.

Görülebilece¤i gibi üniversi--
teler, yasakç› bir zihniyeti temsil
etmektedirler. 

Yaln›z flu an için de¤il; geç--
miflte de ayn› olmufltur. 27 May›s
sonras›nda Cemal Gürsel’in se--
çimlere gitme iste¤ine karfl›l›k,
Prof. Hüseyin Nail Kubal›’n›n tek--
lifi, cunta iktidar›ndan yanad›r.
General Madano¤lu’na, ““OOlluurr
mmuu PPaaflflaamm,, mmeecclliissii kkaappaattmmaazzssaa--
nn››zz,, ssiizz mmeeflflrruullaaflflaammaazzss››nn››zz””, diye--

bilmifltir.7

Prof. Enver Ziya Karal’›n 27
May›s darbesine meflruiyet ka--
zand›rmak için sarf etti¤i sözler,
Cumhuriyet tarihi boyunca üni--
versitelerin halktan ne kadar ko--
puk oldu¤unun ve cuntac› zihni--
yetlerinin bir göstergesi mahiye--

tindedir.7

Daha da ibret verici olan›,
1960 darbesi sonras›nda üniversi--
teden at›lan 147 ö¤retim üyesine
iliflkin listenin 9 ö¤retim üyesin--
den oluflan bir komisyon taraf›n--
dan haz›rlanm›fl olmas›d›r. Keza
gene 28 fiubat Postmodern darbe
sürecinde üniversite ö¤retim ele--
manlar›n›n bir kesimi, tam bir
jurnal mekanizmas› kurarak cun--
taya muhbirlik yapm›fllard›r. 12
Mart ve 12 Eylül darbelerinde de
durum bundan farkl› olmam›flt›r.
O sebeple Korku ‹mparatorlu¤u--
nun önemli ayaklar›ndan bir üni--
versitelerdir.

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn 
AAyyaakkllaarr››:: CCuunnttaa--ÇÇeetteelleerr

Osmanl›’dan beri Türkiye,
cunta ve çetelerden çok çekmifl--
tir. Bütün darbeler, cunta ve çe--
telerin iflbirli¤i ile haz›rlanm›flt›r.
Daha Cumhuriyet’in bafllang›c›n--
da, 1. Meclis’te ikinci gruba men--
sup Trabzon Milletvekili Ali fiük--
rü, Topal Osman’a bo¤durtul--
mufltur. Arkas›ndan Topal Osman
konuflmas›n diye ortadan kald›--
r›lm›flt›r. Sonralar› 27 May›s, 12
Mart, 12 Eylül, 28 fiubat ve 27 Ni--
san darbeleri, cunta ve çete iflbir--
li¤i ile hayata geçirilmifltir. Erge--
nekon, devlet içindeki bu çetelefl--
menin bir uzant›s›d›r.

27 Nisan kadife darbesine ge--
len süreci haz›rlayan iki sivil top--
lum(!) örgütü, Ça¤dafl Yaflam›
Destekleme Derne¤i (ÇYDD) ve
Atatürkçü Düflünce Derne¤i
(ADD)’dir. ADD’nin bafl›nda bulu--
nan emekli orgeneral, eski jan--
darma genel komutan›n›n,, SSaarr››
KK››zz vvee AAyy IIflfl››¤¤›› darbe teflebbüsün--
de bulundu¤una dair Nokta der--
gisi taraf›ndan yay›nlanm›fl y›¤›n--
la bilgi ve belge mevcuttur. ‹flte
böyle biri ile ÇYDD baflkan› Prof.
Dr. Türkan Saylan, millete karfl›
birlikte hareket etmektedirler.
Bu iki dernek yöneticilerinin ba--
flörtüsüne özgürlük konusunda
tak›nd›klar› tav›r ve sergiledikleri
ruh hali ürkütücüdür. Ayn› za--
manda halka hangi gözle bakt›k--

lar›n›n da bir göstergesidir:12-13

“Türkan Saylan: BBiizz aass››ll››zz.. HHeerr--
kkeessiinn bbuunnuu bbiillmmeessii ggeerreekkiiyyoorr.. Biz
as›l›z ve vekillerimiz var. Seçtik
veya baflkalar› seçti. Sayg› duyu--
yoruz. Ço¤unlu¤u ald›lar.. BBiizziimm
iisstteemmeeddii¤¤iimmiizz bbiirr flfleeyyiinn TTüürrkkii--
yyee’’ddee oollmmaass›› mmüümmkküünn ddee¤¤iill.. OOlluurr..
‘‘BBeenn yyaapptt››mm oolldduu’’.. MMeennddeerreess nnee
ddeeddii?? ‘‘OOdduunnuu kkooyyssaamm mmeebbuuss yyaa--
ppaarr››mm.. SSiizz iisstteesseenniizz flfleerriiaatt›› bbiillee ggee--
ttiirriirriizz’’ ddeeddii.. BBuunnllaarr ggeeççmmiiflflttee oollaann
flfleeyylleerr.. NNee oolldduu ssoonnuuççttaa?? OOnnllaarr nnee

1122 UMRAN MART ’08



Kapak / Korku Siyaseti

1133MART ‘08 UMRAN

oolldduu?? TTüürrkkiiyyee nnee oolldduu??”
“Ço¤unlu¤a sahip diye ana--

yasay› nas›l de¤ifltirebilir? Hele
MHP’nin payandal›¤›n› hiç affet--
miyorum. Nerelerden nerelere
kadar geldik... BBuunnuunnllaa ssoonnuunnaa
kkaaddaarr ssaavvaaflflaaccaa¤¤››zz.. BBiirriinncciissii bbuu ssaa--
vvaaflfl,, ddeemmookkrraattiikk yyoollllaarrllaa oollaaccaakk;;
iikkiinncciissii ssiivviill iittaaaattssiizzlliikk ddeenneenn ççookk
ççaa¤¤ddaaflfl yyöönntteemmlleerrllee oollaaccaakk,, ppeeflflii--
nnii bb››rraakkmmaayyaaccaa¤¤››zz””..

Türkan Saylan, ‘‘bbiizziimm iisstteemmee--
ddii¤¤iimmiizz bbiirr flfleeyyiinn TTüürrkkiiyyee’’ddee ooll--
mmaass›› mmüümmkküünn ddee¤¤iill’’, derken,
hem Türkiye’nin ac› bir gerçe¤ini,
hem de Türkiye’nin ana sorunu--
nu gözler önüne sermektedir. BBuu
üüllkkee rreeffaahhttaann flfl››mmaarr››pp aazzaann bbiirr
aazz››nnll››kk ttaarraaff››nnddaann bbaasskk›› aalltt››nnaa
aall››nnmm››flfl oolluupp mmeevvccuutt ssiisstteemm bbuu
aazz››nnll››¤¤aa hhiizzmmeett eettmmeekktteeddiirr.. Mil--
letin kahir ekseriyeti ve onlar›n
seçip parlamentoya gönderdikle--
ri, onlar›n çizdi¤i çerçeveye riayet
etti¤i sürece sorun yoktur. Bunun
d›fl›na ç›kt›klar›nda olmas› gere--
ken Menderes olay›n›n benzeri--
dir. TTüürrkkiiyyee’’ddee hheerr flfleeyy bbuu kkoorrkkuu
tteemmeellii üüzzeerriinnee iinnflflaa eeddiillmmiiflflttiirr.. 

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn bbuu
mmüünntteessiipplleerrii,, ppiirree iiççiinn yyoorrggaann yyaa--
kkaarrllaarr.. AAllii’’ddeenn ddoollaayy›› HHzz.. AAllii’’ddeenn
nneeffrreett eeddeerrlleerr.. KKeennddiilleerriinniinn ssaallttaa--
nnaatt ssüürrmmeeddiikklleerrii bbiirr üüllkkeenniinn yyaa--
nn››pp yy››kk››llmmaass››nn››,, ppeerriiflflaann oollmmaass››nn››,,
NNeerroonn’’uunn RRoommaa’’yy›› yyaakkmmaass›› ggiibbii

ttüümm TTüürrkkiiyyee’’yyii aatteeflflee vveerrmmeekk iisstteerr--
lleerr.. ADD’nin düzenledi¤i toplan--
t›larda bu havay› görmek müm--
kündür. ADD Kad›köy flubesinin
Marmara Üniversitesi Haydarpafla
yerleflkesinde, yöneticili¤ini eski
jandarma genel komutan› emekli
orgeneral fiener Eruygur’un yap--
t›¤›: ‘Hukuk ve Siyaset okulu’ top--
lant›s›nda (4-13 fiubat 2008), Ulu--
sal Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne--
¤i Genel Sekreteri Birol Bafla--
ran’›n yapt›¤› bir konuflma, Korku
‹mparatorlu¤u müntesiplerinin
fluur alt›n›n bir d›fla vurumu ola--

rak de¤erlendirilmelidir:14

““HHuukkuukkuunn dd››flfl››nnaa çç››kk››llaaccaakk
ggüünnlleerr ggeelliiyyoorr ddiiyyee ddüüflflüünnüüyyoo--
rruumm.. BBaazz›› dduurruummllaarrddaa hhuukkuukkuunn
aasskk››yyaa aall››nnmmaass››nnddaa bbiirr mmaahhssuurr
yyookkttuurr…… OOrrdduuyyuu ççaa¤¤››rraall››mm,, oorrdduu
ddaarrbbee yyaappss››nn ffaallaann…… fifiuu aannddaa zzaa--
mmaann›› ddee¤¤iill.. NNiiyyee zzaammaann›› ddee¤¤iill??....
ÜÜllkkeeyyii tteekkrraarr flfluu aannddaa eelliimmiizzee aall››rr--
ssaakk kkrriizzii eelliimmiizzddee bbuulluurruuzz.. BBööyyllee
bbiirr pprroobblleemm vvaarr.. LLüüttffeenn bbuu yyüüzz--
ddeenn...... TTüürrkk oorrdduussuu bbiirraazz kkeennaarrddaa
dduurrssuunn oo nnee yyaapptt››¤¤››nn›› bbiilliirr.. TTüürr--
bbaann kkoonnuussuunnddaa ttüümm ssiivviill ddeemmookk--
rraattiikk hhaakkllaarr››mm››zz›› kkuullllaannaarraakk eellii--
mmiizzddeenn ggeellddii¤¤iinnccee ddiirreenneelliimm..
AAmmaa kkrriizzii bbuu aaddaammllaarr››nn eelllleerriinnddee
ppaattllaatt››yyoorr oollmmaamm››zz llaazz››mm..””

Ülkeyi tehlikeye sokacak kriz--
lerin önlenmesini de¤il, tam ter--
sine patlamas›n› istiyorlar. Böyle

bir krizin oluflturaca¤› tsunami--
nin bu ülkeye neye mal olaca¤›
onlar için önemli de¤ildir. Süley--
man Demirel, Bülent Ecevit ve
Bedrettin Demirel’in 12 Eylül ‹hti--
lali ile ilgili yapt›klar› de¤erlen--
dirmelerde korku imparatorlu--
¤unun ayn› mant›kla çal›flt›¤›n›

görebilmekteyiz:7

“BBüülleenntt EEcceevviitt,, 2288 KKaass››mm
11999900:: E¤er bir ülkede gizli silah--
larla donat›lm›fl, devlet içinde fa--
kat devlet denetimi d›fl›nda bir
örgüt var ise, bütün bu gibi ka--
ranl›k olaylar›n ard›nda, veya ba--
z›lar›n›n ard›nda, o gizli örgütten
baz› elemanlar›n da yer alm›fl
olabilece¤i kuflkusu herhalde ha--
fife al›namaz.” 

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn 
AAyyaakkllaarr››:: KKaannuunn VVee CCeebbiirr

Cumhuriyet tarihi boyunca
hhuukkuukk ddee¤¤iill kkaannuunnllaarr bbiirr bbaasskk›› vvee
ssuussttuurrmmaa aarraacc›› oollaarraakk kkuullllaann››ll--
mm››flfltt››rr. Bu zihniyet,, Baflvekil ‹smet
‹nönü’nün 1925 y›l›nda Muallim--
ler Birli¤i’nde yapt›¤› konuflma

ile bafllar, bu güne kadar gelir:7

“Mugalâtalara, tezvirlere bo--
yun e¤mek, itiraf-› acz olurdu. ‹n--
k›lâplar kâdir ve kâhirdir... OO ffiiiillii
tteecceelllliiyyee kkaaddaarr bbiizz bbuu hhaakkiikkaatt››
kkaannuunneenn,, cceebbrreenn,, iinnkk››llââppllaa tteellkkiinn
vvee oonnuu ttaattbbiikk eeddeeccee¤¤iizz...... HHeeddeeffee
vvaarrmmaakk iiççiinn hheerr ccaahhiillaannee iittiirraazz vvee
tteeflfleebbbbüüss bbeerrttaarraaff eeddiilleecceekkttiirr..””

‹nönü, kendi kafalar›ndaki
do¤rular›n tart›fl›lamaz oldu¤unu
söylemekte ve bunlara karfl› ç›kan
herkes, ya cahil ya gafil ya da düfl--
mand›r ve bunlar “kanunen, ceb--
ren bertaraf edilecektir”, demek--
tedir. ‹stiklal Mahkemeleri’nin
sald›¤› dehflet, böyle bir zihniye--
tin sonucudur. ““SSaann››kkllaarr››nn iiddaamm››--
nnaa ttaann››kkllaarr››nn bbiillaahhaarree ddiinnlleennmmee--
ssiinnee kkaarraarr vveerriillmmiiflflttiirr””,, sözü ‹stik--
lal Mahkemesi baflkan›na aittir. 

Bugün baz› rektör ve YÖK

Muzaffer Tekin Tuncay Özkan
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üyelerinin, YÖK Yasas› Ek 17.
Maddeyi, alakas› olmamas›na
ra¤men, bir silah gibi kullanmas›
ayn› mant›ktan dolay›d›r. 

Kanunlar›n bu anlamda nas›l
kullan›ld›¤›n› çok iyi bilen Süley--
man Demirel, 1980 öncesinde te--
rörün durdurulmas› için dört ka--
nun hariç, istedikleri her türlü
deste¤i verece¤ine dair komuta

kademesine adeta yalvarm›flt›r:7

“Ne isterseniz vereyim ama
bunu [terörü] durdurun. Kanun
isteyin vereyim. Yaln›z benden
dört kanun istemeyin: ‹‹ssttiikkllaall
MMaahhkkeemmeelleerrii KKaannuunnuu,, SSüürrggüünn
KKaannuunnuu,, DDeerrssiimm KKaannuunnuu,, TTaakkrriirr--ii
SSüükkûûnn KKaannuunnuu..”

fiapka Devriminin icra edildi¤i
dönemde flapkaya karfl› direnifli
k›rmak için Erzurum’da “fialc› Ba--
c›” diye tan›nan bir bohçac› kad›--
n› ast›rma, sadece dehflet ve kor--
ku salmak amac›n› tafl›maktayd›.
Nimet Arz›k’›n deyifli ile vali ile
kumandan Tatar Hasan Pafla’n›n
‘‘mmuuhhaayyyyiilleelleerree ddeehhflfleett ssaallmmaakk,,
kkiimmsseenniinn hhüükküümmeettiinn eemmrriinnddeenn
çç››kkmmaammaass›› iiççiinn iinnkk››llââppllaarraa kkaarrflfl››
ggeellddii ddiiyyee bbuu kkaadd››nn›› aassaall››mm’’ de--
meleri, o dönemin adalet, yöne--
tim anlay›fl›n› göstermektedir.
Zavall› bohçac› kad›n ikide bir
““bbeenn bbiirr hhaattuunn kkiiflfliiyyiimm,, flflaappkkaa iillee
nnee ddeerrddiimm oollaa kkii,, kkaadd››nn flflaappkkaa ggii--
yyee kkii aass››llaa??”” diyerek Korku ‹mpa--
ratorlu¤unu yüksek sesle sorgu--

lam›flt›r.15 Tatar Hasan Pafla’n›n
“muhayyilelere dehflet salmak
için” fialc› Bac›’y› ast›rmas› ger--
çekten de halkta büyük bir korku

ve nefret uyand›rm›flt›r:16

“……GGöörrüüllmmüüflflttüürr kkii,, aarrtt››kk ssoo--
rruunn ““ffeess”” yyaa ddaa ““flflaappkkaa”” ddee¤¤iill,,
oonnllaarrddaann bbiirriinniinn ggiiyyiilleeccee¤¤ii kkaaffaayy››
yyeerriinnddee ttuuttaabbiillmmeekktteeddiirr..””

Korku ‹mparatorlu¤unun hal--
ka ve halk›n de¤erlerine olan
düflmanl›¤›n›n, Alvarl› Mehmet
Efe olay›nda ilginç ve ibret verici

bir tezahürü vard›r:17

“Alvarl› Mehmet Efe, din âli--
mi idi. Hasankale Cezaevi’nde ya--
t›yordu. 1940’l› y›llard›. ‹rticadan
tutuklanm›flt›. Erzurum’u kana
bulayan bir eflk›yay› gözalt›na al--
d›lar. Sorguya çekerken polis me--
murlar›na sitem etti eflk›ya: YYaahhuu
bbeennii nnee ss››kk››flfltt››rr››pp dduurruuyyoorrssuunnuuzz??
AAlltt ttaarraaff››,, 33 ööllüümm,, 44 yyaarraall››mm vvaarr..
ÖÖyyllee AAllvvaarrll›› MMeehhmmeett EEffee ggiibbii,, ssaa--
bbaahhttaann aakkflflaammaa,, AAllllaahh AAllllaahh mm››
ddiiyyoorruumm??””

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn 
AAyyaakkllaarr››:: CCHHPP

Son y›llardaki özgürlükleri ge--
niflletici tüm çal›flmalara karfl› en
sert muhalefeti yapan, statükoyu
savunan ve rakiplerini darbeyle
tehdit eden parti CHP’dir. CHP,
Türkiye’de ilk kurulan parti olma--
s› ve Milli Mücadele’yi veren kad--
ronun tümünün bu parti içerisin--
de yer alm›fl olmas›n›n avantajla--
r›n›, cumhuriyet tarihi boyunca
kullanagelmifltir. Daha sonra ku--
rulan Terakkiperver Halk F›rkas›,
Serbest F›rka ve DP, CHP’nden
do¤mufllard›r. MMiillllii fifieeff ‹‹nnöönnüü ttaa--
rraaff››nnddaann ffoorrmmaattllaanndd››¤¤›› iiççiinn CCHHPP
iissmmii,, kkoorrkkuuyyllaa,, tteehhddiittllee,, ssuuççllaammaa
vvee kkaarraallaammaa iillee öözzddeeflfl hhaallee ggeell--
mmiiflflttiirr.. ÇÇüünnkküü ‹‹nnöönnüü ddeemmeekk kkoorrkkuu

ddeemmeekkttii..7 CHP kadrolar›na göre

CHP, millet ve devlet demekti:7

“Baflbakan Dr. Refik Saydam,

28 May›s 1939’da CHP’nin 5. Ku--
rultay›:

CHP demek, Türk milleti de--
mektir ve CHP demek, Türk Dev--
leti demektir; bu mefhumlar bir--
birine o kadar s›k› bir flekilde
ba¤l›d›r ki, birini di¤erinden ay›r--
mak imkâns›zd›r”. 

Bunun için gerek Baykal ve
gerekse Türkan Saylan, istemedi--
¤imiz hiçbir fley bu ülkede olmaz
havas›ndalar. CHP kadrolar›nda
daima bir korku ve flüphe hali var
olmufltur. Hem kendilerinden
hem de kendi d›fl›ndakilerden
korkmakta ve de flüphelenmek--
tedirler. Bu zihni altyap›, korku
imparatorlu¤unun CHP eli ile in--
fla edilmesine sebep olmufltur.

KKoorrkkuu ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnuunn
öözzüünnddee flflüüpphheecciilliikk vvaarrdd››rr.. OO hheerr--
kkeesstteenn,, hhaattttaa kkeennddiissiinnddeenn bbiillee
flflüüpphheelleenniirr.. OOnnuunn nnaazzaarr››nnddaa hheerr--
kkeess vvee hheerrflfleeyy ppoottaannssiiyyeell ssuuççlluu--
dduurr.. OOnnuunn iiççiinn ddeevvaammll›› ggöözzeettiimm
vvee ddeenneettiimm aalltt››nnddaa ttuuttuullmmaall››dd››rr..
AAyynn›› aannllaammaa ggeellssee ddee ffaakkaatt ffaarrkk--
ll›› üüsslluuppllaa kkoonnuuflflaannllaarr tteehhlliikkeelliiddiirr..
KKeennddii aarrkkaaddaaflflllaarr›› vvee hhaattttaa kkeennddii
ggöörreevvlleennddiirrddiikklleerrii oollssaa bbiillee bbuu
bbööyylleeddiirr. Serbest F›rka olay› bu--
nun en güzel bir tezahürüdür.
Serbest F›rka’y› kuran ve kurdu--
ranlar, o gün için devlet gücünü
elinde bulunduranlard›. Halk›n,
Halk F›rkas›’na karfl› Serbest F›r--
ka’ya büyük teveccüh gösterme--
si, Korku ‹mparatorlu¤unun fluu--
ralt›n› harekete geçirerek suçla--
ma, karalama, tehdit ile partiyi

kapatt›rm›flt›r:18-19

““Ahmet A¤ao¤lu: MMuuhhaakkkkaakk
bbiillddii¤¤iimm vvee aassllaa tteerreeddddüütt eettmmeeddii--
¤¤iimm bbiirr flfleeyy vvaarrdd››rr.. OO ddaa,, kkeennddiimm
vvee aarrkkaaddaaflflllaarr››mmdd››rr!! AAnnaarrflflii vvee iirrttii--
ccaa bbiizzee yyaannaaflflmmaazzdd››!!.... FFaakkaatt ››ssrraarr
oolluunndduu!! KKüüffüürr,, ttaahhkkiirr,, iissnnaatt yyaa¤¤--
dd››rrdd››llaarr;; vvaattaannss››zzll››kkllaa,, eeccnneebbiippee--
rreessttlliikkllee iitthhaamm eeddiillddiikk!!””

““Fethi Okyar: OO hhaallddee,, nneeddeenn
aarrkkaaddaaflflllaarr,, nneeddeenn ff››rrkkaamm››zz›› bbee--
hheemmaahhaall GGaazzii’’yyee kkaarrflfl›› bbiirr ff››rrkkaa
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oollaarraakk ggöösstteerrmmeekk iissttiiyyoorrllaarr?? BBuu--
nnuu ssööyylleemmeekk TTüürrkkiiyyee’’ddee mmuuhhaalliiff
bbiirr ff››rrkkaann››nn vvüüccuutt bbuullmmaass››nn›› mmuu--
hhaall kk››llmmaakk ddeemmeekkttiirr.. EEffeennddiilleerr
bbuu hhaakkiikkaatteenn mmuuhhaallddiirr..””

Ayn› durum DP için geçerlidir.
Cumhuriyet Halk Partisi kadrola--
r›ndan ç›k›p Demokrat Parti’yi
kuran bir kadro, 1946 ve 1950 se--
çimlerinden sonra ayn› flekilde

suçlanm›fl ve tehdit edilmifltir:20

““BBiizzddeenn ssoonnrraa ddeemmookkrraassiinniinn
ggeelleeccee¤¤iinnii tteehhlliikkeeddee ggöörrmmeemmeeyyee
iimmkkaann yyookkttuurr.. HHaallkk››nn bbuu ddüüzzeeyyii
uummuutt kk››rr››cc››dd››rr..”” (‹smet ‹nönü)

““AAlltt›› aayy ssoonnrraa bbiizz oonnllaarraa ggööss--
tteerriirriizz;; aalltt›› aayy oottuurraammaazzllaarr..”” (Bafl--
bakan fiemsettin Günaltay)

CCHHPP kkaaddrroollaarr››nn››nn kkaaffaass››nnddaa
hhaallkk,, ggüüvveenniillmmeezz,, iikkiinnccii ss››nn››ff bbiirr
vvaarrll››kktt››rr.. OO,, vvaattaannddaaflfl ddee¤¤iill,, hhiizz--
mmeettççiiddiirr.. OO ççaarr››kkll›› iiddii,, aa¤¤zz›› ççoorrbbaa
kkookkaanndd››.. OO mmaahhaalllleellii iiddii.. OOnnuunn
ggöörreevvii bbüürrookkrraassiiyyee,, aa¤¤aall››¤¤aa,, rree--
ffaahhttaann flfl››mmaarr››pp aazzaann zzaalliimm,, mmeellee
vvee mmüüttrreeff ttaakk››mm››nnaa hhiizzmmeett eett--
mmeekkttii.. 18 y›l boyunca Ankara’da
valilik yap›p Çankaya ve Ulus’un
d›fl›na ç›kmayan ve köylüleri köy--
lü k›yafetleri ile Ankara’ya sok--
mayan meflhur vali Nevzat Tan--
do¤an’›n söyledikleri bu anlay›fl›

yans›tmas› aç›s›ndan önemlidir:7

“UUllaann öökküüzz AAnnaaddoolluulluu;; sizin
milliyetçilikle, komünizm ile ne
ifliniz var? Milliyetçilik lâz›msa
bunu biz yapar›z. Komünizm ge--
rekirse onu da biz getiririz. SSiizziinn
iikkii vvaazziiffeenniizz vvaarr:: BBiirriinncciissii,, ççiiffttççiilliikk
yyaapp››pp mmaahhssuull yyeettiiflflttiirrmmeekk.. ‹‹kkiinnccii--
ssii,, aasskkeerree ççaa¤¤››rrdd››¤¤››mm››zzddaa aasskkeerree
ggeellmmeekk..””

Halk aayyaakk ttaakk››mm›› olarak gö--
rülmekte, flehir hayat›n› etkile--
memesi için flehirlere sokulmak

istenmemektedir:20

““BBuu sseeççiimmddee bbiizzii yy››kkaann,, ddeevvrrii--
mmee ddüüflflmmaann oollaann kkaarraa kkuuvvvveettttiirr..
AAyyaakk ttaakk››mm››,, kkeennttlleerrddee ggeenneell yyaa--
flflaammaa yyeennii bbiirr bbiiççiimm vveerreebbiilliirr..””
(Faik Ahmet Barutçu)

““BBiillhhaassssaa sseeççiimm ggüünnlleerriinnddee
jjaannddaarrmmaa tteeddbbiirrlleerrii aallmmaazzssaakk,, ccaa--
hhiill hhaallkk rreeyylleerriinnii HHaassoo’’yyaa,, MMee--
mmoo’’yyaa vveerriirr.. BBüüyyüükk MMiilllleett MMeeccllii--
ssii’’nnee HHaassoollaarr››nn,, MMeemmoollaarr››nn ddooll--
mmaass››nnaa ssiizziinn vviiccddaann››nn››zz rraazz›› oolluurr
mmuu??”” (Cevdet Kerim ‹nceday›) 

Ayn› suçlama, karalama ve
tehditler yol boyu hep yap›lm›fl
ve bu günlere gelinmifltir. Bugün

de yap›lan ayn›d›r.21 CCuummhhuurriiyyeett
ttaarriihhii bbooyyuunnccaa iiflflççii,, kkööyyllüü vvee hhaallkk
ddiiyyeennlleerriinn,, hhaallkkçç››ll››kk üüzzeerriinnee aahh--
kkââmm kkeesseennlleerriinn,, hhaannggii hhaallkk›› kkaass--
tteettttiikklleerrii vvee bbuu üüllkkeenniinn iinnssaannllaarr››--
nnaa hhaannggii ggöözzllee bbaakktt››kkllaarr›› ddaahhaa iiyyii

aannllaaflfl››llmmaakkttaadd››rr:22

“...La¤›m kokusuna kar›flan
çi¤ köfte baharat›. ‹flte size varofl
esteti¤i! Önce kentlerin e¤lence,
yemek ve kültür dünyas›n› ele
geçirdiler. Televizyon yay›nlar›
onlar›n zevkine göre belirlenir
oldu. Bu korkunç yozlaflmay›, ye--
rel yönetimlerdeki zaferleriyle
perçinlediler. fiimdi de Türkiye’yi
yönetmeye talipler.

Hiç hayal görmeyelim: Ma--
sum gecekondularla bafllayan ve
giderek kentleri yaflanmaz hale
getirerek dev bir ahtapot gibi
bo¤an varofllar, kendi starlar›,
belediye baflkanlar› ve ifladamlar›
gibi, baflbakan, bakan ve cum--
hurbaflkanlar›n› da ç›karacakt›r.
Bu kadar yoksullaflma ile, varofl
edal› din temalar› yan yana gelin--
ce nas›l bir patlama olaca¤›n› hep
beraber görece¤iz.” 

1950’den bugüne gelinen sü--
reci, halk›n de¤erlerine sahip be--
lediye baflkan›, bakan, baflbakan
ve cumhurbaflkan› ç›karma aray›--
fl› olarak de¤erlendirmek gerekir.
Her geçen gün kendi de¤erlerine
daha yak›n olan insanlar› iktidara
tafl›ma mücadelesidir bu. ‹z--
mir’de o¤lunun ölü vücudunu
Fethi Okyar’›n ayaklar›n›n dibine
b›rakan baban›n, ‘‘kkuurrttaarr bbiizzii bbuu
zzaalliimmlleerriinn eelllleerriinnddeenn’’ feryad› ile;

DP seçimlerinde ‘‘kkuurrttaarr bbiizzii bbaa--
bbaamm››zz’’ feryatlar› hep bu aray›fl›n

feryatlar›d›r.7

SSoonnuuçç:: YYaallnn››zzccaa AAllllaahh’’ttaann
KKoorrkkaarraakk BBüüttüünn KKoorrkkuullaarrddaann

KKuurrttuullmmaakk

CCuummhhuurriiyyeett ttaarriihhii bbooyyuunnccaa
hhaallkk››nn yyüürrüüttttüü¤¤üü mmüüccaaddeellee,, kkeenn--
ddii ddee¤¤eerrlleerriinnee yyaabbaanncc››llaaflflmm››flfl bbiirr
zziihhnniiyyeettee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeddiirr.. BBuu--
ggüünnkküü ggeerriilliimmiinn tteemmeelliinnddee ddee bbuu
vvaarrdd››rr.. BBiirr mmiilllleettiinn ggaasspp eeddiillmmiiflfl
hhaakkllaarr››nn›› ggeerrii aallmmaa mmüüccaaddeelleessiiddiirr
bbuu.. BBuunnuunn ççookk iiyyii aannllaaflfl››llmmaass›› ggee--
rreekkiirr.. BBaaflflöörrttüüssüünnee dduuyydduukkllaarr›› ööff--
kkeenniinn sseebbeebbii,, iinnaannçç bbooyyuuttlluu ooll--
mmaass››nn››nn yyaann›› ss››rraa aavvaamm››nn((!!)) hhaakk
aarraammaa mmüüccaaddeelleessiinniinn sseemmbboollüü
hhaalliinnee ggeellmmiiflfl oollmmaass››dd››rr.. BBaaflflöörrttüü--
ssüü mmüüccaaddeelleessii,, mmiilllleettiinn eezziillmmeeyyee
vvee hhoorrllaannmmaayyaa kkaarrflfl›› dduurruuflfluudduurr,,
ttaavv››rr aall››flfl››dd››rr..

Hak arama mücadelesi, tah--
rik, tahrip, ajitasyonlara kapal›
olarak yürütülmelidir. Geçmiflte--
ki hatalar tekrarlanmamal›d›r.
Hak arama uzun vadeli, uzun bir
maratondur. Dikenli, engebeli
may›nlarla döflelidir. Tarihteki
hak arama mücadelelerinin ortak
özelli¤i budur. Do¤ru zamanda,
do¤ru yerde, do¤ru ifli yapmak
bugünün en temel görevidir.

Hak arama mücadelesinde
yanl›fl slogan kullan›lmamal›d›r.
fiiddet kimden ve nas›l gelirse
gelsin lanetlenmelidir. Horlanma--
lara, hakir görülmelere ve haka--
retlere karfl› sab›rl› olunmal›d›r.

Korku ‹mparatorlu¤unun da--
yanaklar›na bakt›¤›m›zda, ‘re--
fahtan fl›mar›p azan’ bir az›nl›¤›n
varl›¤›n› görmekteyiz. E¤er bun--
lar›n yapt›klar› tahribata karfl›,
flefkat ve merhamet içeren onur--
lu bir dik durufl sergilenmez ve
bir tav›r al›nmazsa, o taktirde flu
ilahi sünnetin tecelli edilmesin--
den korkulmal›d›r: 

““BBiirr üüllkkeeyyii hheellââkk eettmmeekk iissttee--
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ddii¤¤iimmiizzddee,, oo üüllkkeenniinn ‘‘vvaarrll››kk vvee
ggüüçç ssaahhiibbii öönnddee ggeelleennlleerriinnee’’ ((rree--
ffaahhttaann flfl››mmaarr››pp aazzaann öönnddee ggeelleenn--
lleerr)) eemmrreeddeerriizz;; bbööyylleelliikkllee oorraaddaa
bboozzgguunnccuulluukk çç››kkaarr››rrllaarr.. BBööyylleeccee oo
üüllkkee,, hheellââkkee mmüüsstteehhaakk oolluurr;; bbiizz
ddee oorraayy›› ddaarrmmaaddaa¤¤››nn eeddeerriizz..””
(17/16)

BBuu ddiikk dduurruuflfl,, mmiilllleettiinn sseessiinnii
yyüükksseellttmmeessii vvee kkoonnuuflflmmaayyaa bbaaflflllaa--
mmaass››dd››rr.. ““HHaakkkk››mm›› iissttiiyyoorruumm””,,
ddeemmeessiiddiirr.. BBuu ddiikk dduurruuflfl,, yyaabbaanncc››--
llaaflflmm››flfl oollaannllaarr››nn vvee FFiirraavvuunnllaaflflmm››flfl
oollaannllaarr››nn bbiirr iihhttiimmaall kkeennddiissiinnee
ggeellmmeessiinnee yyaarrdd››mmcc›› oollaabbiilliirr.. 

Firavunlar›n kendilerinde var
olan afl›r› güçten dolay› müsta¤--
nilefltiklerini ve bu güç ve imkân--
lar›n tutsa¤›, hatta kölesi olduk--
lar›n›; onlar› her an kaybetme
korkusu içinde yaflama durumun--
da olduklar›n› unutmamak gere--
kir. Her an kaybetme korkusu,
paranoyaya dönüflmektedir. Her
an birilerinin ç›k›p kendilerini
yok edece¤ini sanmaktad›rlar.
Onun için her gün görünmeyen
düflmanlar›n varl›¤›ndan bahset--
mektedirler. Ülkenin büyük bir
tehlike ve tehdit alt›nda oldu¤u--
nu yaymaya çal›flmaktad›rlar:

“Firavun’un kavminden iilleerrii
ggeelleennlleerr dediler ki: Bu çok bilgili
bir sihirbazd›r. SSiizzii yyuurrdduunnuuzzddaann
çç››kkaarrmmaakk iissttiiyyoorr.. Ne buyurursu--
nuz?” (7/109-110) 

“Onlar dediler ki:: BBaabbaallaarr››mm››--
zz›› üüzzeerriinnddee bbuulldduu¤¤uummuuzz ((ddiinn--
ddeenn)) bbiizzii ddöönnddüürreessiinn vvee yyeerryyüü--
zzüünnddee uulluulluukk ssiizziinn iikkiinniizziinn oollssuunn
ddiiyyee mmii bbiizzee ggeellddiinn?? Halbuki biz
size inanacak de¤iliz.” (10/78)

“..(Onlar) dediler ki: ‘OOnnuunnllaa
bbiirrlliikkttee iimmaann eettmmeekkttee oollaannllaarr››nn
eerrkkeekk ççooccuukkllaarr››nn›› ööllddüürrüünn;; kkaadd››nn--
llaarr››nn›› iissee ssaa¤¤ bb››rraakk››nn..’’ AAnnccaakk kkaa--
ffiirrlleerriinn hhiilleellii ddüüzzeennii bbooflflaa çç››kkmmaakk--
ttaa oollaannddaann bbaaflflkkaass›› ddee¤¤iillddiirr. 

Firavun: B›rak›n beni, dedi,
Musa’y› öldüreyim; (kurtarabilir--
se) Rabbine yalvars›n! ÇÇüünnkküü bbeenn
oonnuunn,, ddiinniinniizzii ddee¤¤iiflflttiirreeccee¤¤iinnddeenn,,

yyaahhuutt yyeerryyüüzzüünnddee ffeessaatt çç››kkaarraaccaa--
¤¤››nnddaann kkoorrkkuuyyoorruumm..

MMuussaa ddaa:: ‘‘Ben, hesap gününe
inanmayan her kibirliden, benim
de Rabbim, sizin de Rabbinize s›--
¤›nd›m’ dedi..” (40/24-27)

Yukar›daki ayetlerde Firavun--
laflm›fl bir zihniyetin, nas›l düflü--
nüp davrand›¤› ortaya konulmak--
tad›r. Bugün Türkiye’de Refahtan
fi›mar›p Azan bir az›nl›¤›n mey--
danlarda ve medyada ayn› tavr›
sergilediklerini görmekteyiz.

Firavun ve önde gelen çevresi--
nin, Musa ve kardeflini ‘yyookk eeddee--
cceekk eezziiccii üüssttüünn bbiirr ggüüccee ssaahhiipp ooll--
dduukkllaarr››nn››’’ söylemesi ile bugünkile--
rin, ‘‘BBiizz KKaaçç KKiiflfliiyyiizz’’,, ‘‘bbiizziimm iisstteemmee--
ddii¤¤iimmiizz hhiiççbbiirr flfleeyy oollmmaazz’’ hayk›r›fl--
lar› aras›nda hiçbir fark yoktur. 

Firavun ve önde gelen çevre--
sinin, ‘‘oonnllaarr››nn eerrkkeekk ççooccuukkllaarr››nn››
ööllddüürrüünn;; kkaadd››nnllaarr››nn›› iissee ssaa¤¤ bb››rraa--
kk››nn..’’ demesi ile bugünkilerin
‘‘MMeennddeerreess vvee aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››nn ssoonn--
llaarr››nn››nn nnee oolldduu¤¤uunnuu’’ hat›rlatmas›
aras›nda bir fark yoktur.

BBüüttüünn bbuu yyaapp››llaannllaarraa kkaarrflfl››ll››kk
bbiizz oonnllaarraa;;

“Biz, ‹srailo¤ullar›n› denizden
geçirdik. Ama FFiirraavvuunn vvee aasskkeerrllee--
rrii zzuullmmeettmmeekk vvee ssaalldd››rrmmaakk üüzzeerree
oonnllaarr›› ttaakkiipp eettttii.. Nihayet (deniz--
de) bboo¤¤uullmmaa hhaalliinnee gelince, (Fira--
vun:) ‘GGeerrççeekktteenn,, ‹‹ssrraaiilloo¤¤uullllaarr››nn››nn
iinnaanndd››¤¤›› TTaannrr››’’ddaann bbaaflflkkaa ttaannrr›› ooll--
mmaadd››¤¤››nnaa bbeenn ddee iimmaann eettttiimm.. BBeenn
ddee MMüüssllüümmaannllaarrddaann››mm!!’’ dedi.
fiimdi mi(iman ettin)! Halbuki da--
ha önce iissyyaann eettmmiiflfl ve bboozzgguunnccuu--
llaarrddaann oollmmuuflflttuunn (ey Firavun)!
Senden sonra ggeelleecceekklleerree iibbrreett
oollmmaann iiççiinn,, bbuuggüünn sseenniinn bbeeddeenniinnii
((ccaannss››zz oollaarraakk)) kkuurrttaarraaccaa¤¤››zz. ‹flte
insanlardan bir ço¤u, hakikaten
âyetlerimizden gafildirler.”
(10/90-92) ayetlerini tehdit etmek
için hat›rlatm›yoruz. Tam aksine
biz onlar›n hidayete gelmelerini,
mutlu olmalar›n›; hem bu dünya--
lar›n› hem de ahretlerini kurtar--
malar›n› istiyoruz. Çünkü Firavunî

yol, atefle götüren bir yoldur:
“…FFaakkaatt oonnllaarr FFiirraavvuunn’’uunn

eemmrriinnee uuyydduullaarr.. OOyyssaa FFiirraavvuunn’’uunn
eemmrrii ddoo¤¤rruu ddee¤¤iillddii. Firavun, k›ya--
met gününde kkaavvmmiinniinn öönnüünnee
ddüüflfleecceekk vvee oonnllaarr›› ((ççeekkiipp)) aatteeflflee
ggööttüürreecceekkttiirr. Varacaklar› yer ne
kötü yerdir! Onlar bbuurraaddaa ddaa,, kk››--
yyaammeett ggüünnüünnddee ddee llâânneettee uu¤¤rraa--
tt››lldd››llaarr.. (Onlara) verilen bu arma--
¤an ne kötü arma¤and›r!”
(11/96-99)

Öyleyse Firavunlardan kork--
may›p yaln›zca Allahtan korkma--
l›y›z:

““ÖÖyylleeyyssee iinnssaannllaarrddaann kkoorrkk--
mmaayy››nn,, bbeennddeenn kkoorrkkuunn vvee aayyeettllee--
rriimmii aazz bbiirr ddee¤¤eerree kkaarrflfl››ll››kk ssaattmmaa--
yy››nn..””((55//4444))

““‹‹flflttee bbuu flfleeyyttaann,, aannccaakk kkeennddii
ddoossttllaarr››nn›› kkoorrkkuuttuurr.. SSiizz oonnllaarrddaann
kkoorrkkmmaayy››nn,, ee¤¤eerr mmüü’’mmiinnlleerrsseenniizz,,
BBeenn’’ddeenn kkoorrkkuunn..””((33//117755))
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S
on günlerin en önemli tart›fl-
ma konular›ndan birisi flüp-
hesiz, baflörtüsü yasa¤› gibi

bir yasas›zl›¤›n Anayasa boyutun-
da giderilmesi giriflimiydi. Normal
flartlarda bak›ld›¤›nda flüphesiz
böylesi bir düzenlemeye bile ihti-
yaç yoktu. Ancak bir grup seçkin-
ci taraf›ndan yasa d›fl›l›k yasan›n
yerine konulunca böyle bir çözüm
yolu zorunlu hale geldi. 

Bilindi¤i üzere bir kesim bu
düzenlemeye yo¤un bir tepki
gösterdi. ‹çinde oldu¤umuz ve
iyice kan›ksad›¤›m›z flartlar içinde
tart›fl›lmas›n› do¤al buldu¤umuz
bu tepkiyi iflin gerçe¤i d›flardan
birisinin anlamas› mümkün de¤il-
dir. Kafka gibi baz› yazarlar›n
fantezilerinde geçti¤i gibi uzay-
dan gelen birisi ilk bak›flta, her-
halde baflörtüsünden yana olan
genifl bir kesimin, ço¤unlukta ol-
ma imtiyaz›na dayanarak az›nl›k-
ta olan bafl› aç›k bir kesimi baflör-
tüsü takmaya zorlayan bir yasa ç›-
karmak için u¤raflt›klar›n›, di¤er-
lerinin de buna karfl› canh›rafl bir
mücadele verdiklerini sanabilirdi.
Birilerinin ma¤duriyetinin gideril-
mesinin bir baflkas›n› bu kadar te-
dirgin etmesini ve hatta ifli bir sal-
d›rganl›¤a kadar götürmesini
böylesi bir mant›¤›n d›fl›nda anla-
mas› mümkün de¤ildir.

Baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi,

bizzat baflörtüsüyle ilgili geliflme-

ler toplumda bafll› bafl›na bir ay-

r›flmaya sebep olmad›, aksine za-

ten var olan ayr›flman›n belirgin

bir biçimde yaflanmas›n› sa¤lad›.

Esasen pek çok yaz›m›zda da be-

lirtti¤imiz gibi Türkiye’de top-

lumsal yap›n›n en belirgin çizgi-
lerinden birisi, sistemi tekelinde,
toplumu vesayetinde gören bir
merkezi seçkinci tabakaya (belki
daha do¤ru bir ifadeyle s›n›fa)
karfl›l›k, çevrede mümkün oldu-
¤unca gözetim ve denetim alt›n-
da tutulmaya çal›fl›lan genifl bir
halk tabakas›n›n varl›¤›d›r.

‹lk bak›flta burada bir anor-
mallik de yoktur, çünkü siyaset
kurumu bak›m›ndan bütün top-
lumlar sonuç itibariyle yukar›da
bir yöneten az›nl›k, afla¤›da yö-
netilen ço¤unluktan oluflmakta-
d›r. fiüphesiz bu flekli yap›n›n as›l
sorunu, yukar›daki az›nl›¤›n afla-
¤›daki ço¤unlukla olan iliflki biçi-
midir, yani onu ne dereceye ka-
dar temsil etti¤idir. 

Gerçekten de bu ba¤lamda
toplumumuzun as›l problemi,
önemli bir k›sm› yüksek yarg› or-
ganlar› ve yüksek ö¤retim gibi
resmi kurumlar›n yönetim kade-
melerinde bulunan, di¤er bir ke-
simi ise medya gibi do¤rudan
merkezi idari yap›da yer alama-
yan ama bu merkeze bir fleyleri
servis yaparak ç›kar sa¤layan ve
kendileriyle bütünleflmifl bir sos-
yal katmanla birlikte toplumsal
hayat bak›m›ndan kendisini ge-
nel halk katlar›ndan farkl› bir
statüye oturtan seçkinler yap›s›-
na sahip olmas›d›r. Üzerinde dur-

ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ VE
SEÇK‹NC‹ KORKULAR

Mustafa AYDIN*
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du¤umuz yöneten ve yönetilen
denkleminde söz konusu seçkin-
ler yönetti¤i halktan çok öncelik-
le kendini temsil ettiklerine inan-
m›fllard›r. Bu temel gerçeklikten
dolay›d›r ki icraatlar›n›n meflru-
iyetinde referans›n› halktan alma
ihtiyac›n› duymamaktad›rlar. Da-
ha da kötüsü toplumsal taleplere
karfl› kuflkulu davranmalar›, her
toplumsal geliflmeyi, kendisi için
öngördü¤ü ayr›cal›kl› yaflama bi-
çimine tteehhddiitt oluflturabilece¤ine
inanm›fl olmalar›d›r. 

Tabi burada öncelikli olarak
bir karfl› duyarl›l›k tafl›d›¤› as›l ko-
nu dindir, ‹slâm’d›r. Çünkü ‹slam
genifl halk katlar›n›n yani di¤er
s›n›f›n sosyal politik etosudur. Ne
var ki seçkinci yap›n›n kuflku duy-
du¤u de¤erler yaln›zca ‹slâmi de-
¤erler de¤ildir. Ayn› zamanda
toplumu önceleme temel esprisi-
ni tafl›yan demokrasi, insan hak-
lar›, sosyal hukuk ilkeleri gibi her
türlü modern de¤er konusunda
da pek deruni olduklar› söylene-
mez. Mesela genel geçer ba¤la-
m›nda bir laiklikle bile aralar› iyi
de¤ildir. Çünkü demokrasi ve in-
san haklar› gibi her fleye ra¤men
halk ço¤unlu¤una vurgu yapan
modern de¤erler s›n›fsal ayr›cal›k
düflüncesiyle sonuna kadar bar›-

fl›k de¤ildir. ‹flte bu seçkinci yap›-
lar için sevilmeyen fleylerden biri-
si de kendi ba¤lam›nda bir ‘ana-
yasa’d›r. 

Anayasa’n›n iki maddesinde
yap›lan de¤iflikli¤e dikkatle bakt›-
¤›m›zda bu yarg›m›z› anlamada
zorlanmay›z: Bilindi¤i üzere 10.
madde’ye eklenen “devlet her va-
tandafla eflit hizmet götürür” ve
42. maddeye eklenen “kimse e¤i-
tim ve ö¤retim hakk›ndan mah-
rum edilemez”, mealindeki hü-
küm cümleleri (ki bunlar anayasa-
n›n temel esprisi içinde bulun-
maktad›rlar) orada yer almasa bi-
le z›mnen herkesin kabul etmesi
gereken ilkelerdir. Bir baflka de-
yiflle bir anayasan›n temel espri-
sinde var olan ama bir biçimde
orada yer ald›¤›nda normalde hiç-
bir kesimin itiraz etmesi beklen-
meyen hükümlerdir. Ne var ki ül-
kemizde halk karfl›s›nda kendini
birinci s›n›f olarak gören seçkinci
bir kesim hizmet götürme ve hak-
lar›n eflitlenmesinden bile rahats›z
olmufl, bunu ayr›cal›¤›n› ortadan
kald›rma giriflimi olarak alg›lam›fl
ve karfl› ç›km›flt›r. Öteki s›n›f ola-
rak gördü¤ü genifl bir kesime hak
tan›yan bu düzenleme onun eto-
su olan ‹slâm (ve tabi onun bir
sembolü olan baflörtüsü ile) öz-

defllefltirilerek laikli¤e ayk›r› bir ifl
olarak nitelendirilebilmifltir. Tabi
söylemeye bile gerek yoktur ki
buna göre laiklik seçkinci imtiya-
z›n›n bir koruyucu z›rh›d›r. Kana-
atimce bütün bu yal›nkat tart›fl-
malar daha kapsaml› yap›lmas›
düflünülen bir anayasa de¤iflikli¤i-
ni engelleme provalar›d›r. 

Bildi¤imiz kadar›yla ve her-
hangi bir ola¤anüstü durum ol-
mad›¤› takdirde bu y›l›n Temmuz
sonuna kadar metin ortaya ko-
nup tart›fl›lacak, Ekim ay› itibariy-
le de oylamaya sunulacakt›r. Bu
sürece karfl› genel geçer bir ak›lla
anlafl›lmas› güç tepkiler sürdürül-
mektedir: Bu sürecin flarts›z dur-
durulmas› istenmekte, bu mecli-
sin de bu cahil toplumun da ana-
yasa belirleme hakk›n›n olamad›-
¤›, yap›lmak istenenin cumhuri-
yet rejimini at›p yerine saltanat›
getirmeden baflka bir fley olmad›-
¤›n› söyleyebilmektedirler. Yani
sistem her haliyle toplumun d›-
fl›nda tutulmaya çal›fl›lmaktad›r.
Öyle ki siyasi hayat›m›zda halk-
tan referans alma konumunda
bir parti olan CHP’nin say›n lideri
ak›llara durgunluk veren flu ge-
rekçeleri s›ralayabilmektedir:
““‹‹hhttiillaallii yyaappaarrss››nn››zz,, oo zzaammaann aannaa-
yyaassaayy›› ddee¤¤iiflflttiirriirrssiinniizz,, ttaabbii bbaaflflaarr››-
ss››zz kkaall››rrssaann››zz iiddaamm sseehhppaass››nn›› ddaa
ggöözzee aall››rrss››nn››zz””..

Asl›nda bütün dehflet vericili-
¤ine ra¤men say›n Baykal Türki-
ye’de anayasal yap›lanman›n bir
temel niteli¤ine dikkat çekiyor:
Türkiye’de bu güne kadar yap›la-
gelmifl bütün anayasalar bir ola-
¤anüstü dönemin ürünüdürler;
bir kkoorrkkuu ssiiyyaasseettii ve tteehhddiitt oorrttaa-
mm››nda oluflturulmufllard›r. Çünkü
onlara göre anayasa dünden bu
güne bir temel metin olarak hal-
ka b›rak›lmayacak kadar önemli-
dir. Halbuki anayasa temel espri-
si itibariyle bir toplumsal konsen-
süs iflidir. Onun için Türkiye’deki
geliflmeye girmeden önce genel
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olarak anayasa olgusuna k›saca
bakmakta yarar var.

GGeenneell OOllaarraakk AAnnaayyaassaa

‹flin hukuki teknik boyutunu
uzman›na b›rakarak sosyolojik
aç›dan bir fley söylemek gerekirse
anayasa, genelde ayn› toplumda
yaflayan farkl› tabaka, grup ve
zümrelerin ortak bir platformda
yaflayabilmek için oluflturduklar›
bir uzlaflma metnidir. Toplum ta-
raf›ndan belirlenen ve onaylanan
bu metin genelde o toplumda
tart›flma yaratabilecek sorunlar›
belirleyip en temel çözümlerini
gösteren bir çerçeveyi ihtiva
eder. Sonuç olarak anayasa bir
sözleflmedir ve sözleflmenin ta-
raflar› o toplumda yaflayan ke-
simlerdir, devlet de¤ildir. Devlet
bu tür olgularla ortaya ç›kar. 

Evet anayasa devleti olufltu-
ran en önemli metinlerden birisi-
dir. Yani o bu çerçevenin d›fl›nda,
orada bir yerlerde duran ve ona
sahip olan bir özne ve daha da
kötüsü kendi ad›na bir siyasal ta-
raf de¤ildir. Devlet toplumca or-
taya konan bu iradeyi yürütür,
uygular ve nezaret eder. Bir bafl-
ka deyiflle devlet ayr› bir hak sa-
hibi veya bir üçüncü flah›s de¤il-
dir, objektif bir hakemdir. Genel
siyaset kuramlar›nda da belirtil-
di¤i gibi toplumun art›k ürünün-
den aktar›lan payla varl›¤›n› sür-
düren ve bu söz konusu hakem-
lik iflini yürütmekle görevli bir ör-
gütsel yap›d›r. Seçkinler dedi¤i-
miz bu örgütsel yap› da toplu-
mun d›fl›nda bir taraf de¤ildir.

Bu ifadelerden de anlafl›laca¤›
üzere, anayasa bir toplumsal mu-
tabakat metnidir. fiüphesiz met-
nin ortaya ç›kmas›nda ayd›nlar›n
bir rolü vard›r. Genel siyaset ko-
nusunda oldu¤u gibi bir grup ay-
d›n toplumun genel e¤ilimlerini,
ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundu-
rarak metni oluflturup bizzat hal-
k›n veya temsilcilerinin önüne ge-

tirir. Halk ya da temsilcileri sa¤l›k-
l› bir ortamda özgür iradesiyle oy-
lar. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda halk›n
onay›na sunulmayan hiçbir ilke,
hiçbir madde olamaz. 

Ne var ki bafl›ndan beri bizde
anayasalar hep ola¤anüstü dö-
nemlerde ço¤u kere seçkinlerin
belirledi¤i metinler olarak ger-
çekleflmifltir. Halk oylad›¤›nda da
bu tercih biçimsel kalm›flt›r.
Onun için de halk›n üzerinde an-
laflt›¤›, gerekti¤inde de¤ifltirebi-
lece¤i bir metin olarak anlafl›lma-
maktad›r. Yukar›da verdi¤imiz
Baykal örne¤i bu durumu iyi an-
latmaktad›r. Yani anayasalar dar-
be ile veya öylesi flartlarda olu-
flur, toplumun sere serpe normal
flartlarda belirleyebilece¤i bir fley
de¤ildir. 

Bizde anayasalar özel olarak
ola¤anüstü dönemlerde olufltu-
rulmufl, sureta halka nispet edi-
len, seçkinci sözleflmeleridir. La-
iklik örne¤inde oldu¤u gibi me-
tindeki baz› ilkeler, maddeler ge-
nel geçer ba¤lamlar›n›n ötesinde
bu özel yap›y› korumaya yönelik-
tir. E¤itim hakk›yla ilgili bir dü-

zenlemenin niçin laiklik aç›s›n-
dan sorun teflkil etti¤i de ancak
bu ba¤lamda aç›klanabilir. fiimdi
de böylesi bir ola¤anüstülük dö-
nemi türetilerek gerçek anlamda
(ki tart›flma ortam›nda sivil ana-
yasa olarak da ifade ediliyor) bir
anayasan›n ortaya ç›kmas›na en-
gel olunmaya çal›fl›lmaktad›r. Ya-
ni bu anlay›fla göre anayasa bir
halk olgusu de¤ildir, bir seçkinci
iflidir. Bunun halk veya temsilcile-
ri taraf›ndan yap›lmaya kalk›fl›l-
mas›, bunun için gerekli ço¤unlu-
¤a sahip olsalar bile meflruiyet d›-
fl› bir ifltir. Bir sivil anayasa ola-
maz, esasen olmam›flt›r da.

TTüürrkkiiyyee’’ddee AAnnaayyaassaa HHaarreekkeettlleerrii

Anayasal tarihimizde ola¤a-
nüstülük ortam›nda haz›rlanma-
m›fl hiçbir anayasa mevcut de¤il-
dir. ‹lk kabul edilen 1876 Anaya-
sas› Osmanl›’’n›n kritik bir zama-
n›nda ilan edilmiflti. II. Abdülha-
mit söz konusu Anayasay› ilan et-
me flart›yla tahta ç›kar›lm›flt›. Ta-
bi ki genel toplumsal iradeden
çok baz› az›nl›klar›n zorlamas›yla

Bizde anayasalar özel olarak ola¤anüstü dö-
nemlerde oluflturulmufl, sureta halka nispet edilen,
seçkinci sözleflmeleridir. Laiklik örne¤inde oldu¤u gibi
metindeki baz› ilkeler, maddeler genel geçer ba¤lam-
lar›n›n ötesinde bu özel yap›y› korumaya yöneliktir.
E¤itim hakk›yla ilgili bir düzenlemenin niçin laiklik aç›-
s›ndan sorun teflkil etti¤i de ancak bu ba¤lamda aç›k-
lanabilir. fiimdi de böylesi bir ola¤anüstülük dönemi
türetilerek gerçek anlamda (ki tart›flma ortam›nda si-
vil anayasa olarak da ifade ediliyor) bir anayasan›n or-
taya ç›kmas›na engel olunmaya çal›fl›lmaktad›r. Yani
bu anlay›fla göre anayasa bir halk olgusu de¤ildir, bir
seçkinci iflidir. Bunun halk veya temsilcileri taraf›ndan
yap›lmaya kalk›fl›lmas›, bunun için gerekli ço¤unlu¤a
sahip olsalar bile meflruiyet d›fl› bir ifltir. Bir sivil ana-
yasa olamaz, esasen olmam›flt›r da.
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ilan edilen bu anayasa daha bafl-
ka gerekçeleri ne olursa olsun
beklenen sonuçlar› vermemifl ve
k›sa bir süre sonra da yürürlükten
kald›r›lm›flt›r. 

‹kinci Meflrutiyet döneminde
ilan edilen 1908 Anayasas› da bir
ola¤anüstülük döneminde ger-
çekleflti. Bu, genelde öncekinin
yürürlü¤e konulmas›yd›. Gerçi as-
keri darbe metin üzerinde baz›
de¤ifliklikler yapt›, ama bu da so-
nuç itibariyle toplumsal e¤ilimle-
ri gözetmeyen, tepeden inme bir
metindi. 

K›sa bir süreli¤ine var olan
1921 Anayasas› da bir varolufl mü-
cadelesi ortam›nda do¤du. Cum-
huriyet döneminin as›l anayasas›
1924’de gerçekleflti. Ne var ki
1924 Anayasas› da bir ola¤anüs-
tülük ortam›nda olufltu. Kurtulufl
mücadelesi ortam›nda kurulmufl
bulunan ve her fleye ra¤men top-
lumu daha iyi temsil etme konu-
munda olan ve dolay›s›yla da her
haliyle meflru olan meclisin feshe-
dilmesinden sonra oluflturulmufl
antidemokratik bir meclis taraf›n-
dan gerçeklefltirilmifltir. 1924
Anayasas›, toplumsal temsili bir
hayli t›rpanlanm›fl böylesi bir
meclisin ürünüydü. Kald› ki ortam
da fevkalade ola¤anüstüydü. ‹s-
tiklal Mahkemelerinin, Takriri Sü-
kun ve benzeri düzenlemelerin
terör estirdi¤i bir ortamd› bu. 

1928’de “Türk Devletinin res-
mi dini ‹slâm’d›r” ifadesinin ç›ka-
r›lmas›, 1937’de laikli¤in anaya-
saya girmesi gibi baz› madde de-
¤iflikliklerinin d›fl›nda bir di¤er
metin 1961 Anayasas›d›r. Bilindi-
¤i üzere bu anayasa 27 May›s
darbesinin ürünüdür. Darbenin
as›l amac› göz önünde bulundu-
ruldu¤unda getirdi¤i anayasan›n
niteli¤ini anlamakta zorlanma-
y›z. Bilindi¤i gibi darbenin amac›
toplumsal inisiyatife bir göz da¤›
vermek, mevcut ve bir k›sm›n› ye-
niden oluflturdu¤u baz› bürokra-
tik kurumlar›, halk›n seçti¤i mec-

lis ve içinden ç›kard›¤› kabinenin
üzerinde etkin ve egemen k›l-
makt›. Yani bundan sonra ata-
nanlar seçilenlerin üzerinde bir
yetkiye, denetleme ve gözetle-
me, gerekti¤inde müdahale hak-
k›na sahipti. Ola¤anüstü bir or-
tamda ve böylesi bir amaçla olufl-
turulmufl bir anayasan›n yukar›-
da belirtti¤imiz gerçek anlamda
bir anayasa özelli¤i göstermesi
elbette beklenemezdi.

1980 Anayasas› da bir baflka
darbenin ürünüdür. Belli manipü-
lasyonlarla oylamadan geçirilen
ama hiçbir flekilde toplumun ihti-
yaçlar›na denk düflmeyen bu ana-
yasa, kabulünün ard›ndan hemen
bir y›l sonra elefltirilmeye bafllan-
m›fl ve yirmi yedi y›ldan beri pek
çok maddesi de¤ifltirilmifltir. Ne
var ki bu de¤ifliklikler genelde ge-
rek merkezi seçkinci yap›y› pek ›r-
galamamas› sebebiyle, gerek
önemli de¤ifliklik nedenlerini ya-
sal düzenlemelerle telafi edebil-
mesi nedeniyle, olmad›¤›nda da
hukuk oligarflisinin uygulamala-
r›yla dengeleyebilmesi sebebiyle
ciddi tepkiler almam›flt›r. fiimdi ise
sivil inisiyatifli, ola¤anüstülüklerin
zorlamad›¤› bir anayasan›n olufl-
turulmas› ihtimali ortaya ç›km›fl-
t›r. Yo¤un tepkilere neden olma-
s›n›n sebebi de budur. 

SSeeççkkiinnccii EEnnggeellii

Gerçekten de Türkiye görün-
dü¤ü kadar›yla ilk defa toplum
inisiyatifli bir anayasa de¤iflikli¤i
yapman›n efli¤indedir. Ne var ki
bu iflin önünde ciddi engeller var-
d›r. fiüphesiz bu engellerin en
önemlisi, elinde güç ve inisiyatif
bulunduran seçkinlerin bizzat
kendileridir. Gerçi bu hastal›k
yaln›zca bizim toplumumuza öz-
gü de¤ildir. ‹lk defa anayasal dü-
zen ve demokrasi kavramlar›n›n
kullan›ld›¤› ama bir türlü gerçek-
lefltirilemedi¤i antikça¤da da bu
olgular›n önündeki en önemli
engel seçkinlerdi. Evrensel kafa
yap›s›na sahip filozoflara göre
anayasal düzenleme gibi ifller s›rf
seçkinlere has görevlerdi, cahil
halk bu ifllere bulaflt›r›lmamal›y-
d›. Bu kurallar› ayd›nlar belirler
ve uygularlard›; bilgisiz halka dü-
flen de onlara itaat etmek ve de-
nenleri yapmaktan ibaretti. 

Geçen yüzy›llar içinde önemli
bir de¤iflme olmad›, seçkinler dü-
flüncesi varl›¤›n› sürdürdü. Daha
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De¤ifliklik yap›--
lan 10. maddeye “dev--
let herkese eflit hizmet
götürmek zorundad›r”,
42. maddeye ise “kim--
senin e¤itim ve ö¤re--
tim hakk› engellene--
mez” anlam›nda iki hü--
küm cümlesi eklenmifl--
tir. Dikkat edilirse bu
hükmün hiç birisi laiklik
ile irtibatland›r›lamaz.
Çünkü laiklik, devletin
eflit hizmet, eflit e¤itim
hakk›n› engellemek için
kullan›lacak bir ilke
olamaz. E¤er bu ilkeyi
birileri böyle kabul edi--
yor ve böyle uygulu--
yorsa ya laiklik herkesi
kapsayan bir ilke de¤il--
dir, ya da istismar edi--
liyor demektir. 

“

”
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kötüsü modern ulus devlet yap›-
lar›yla seçkinler yeni bir boyut
kazand›, konumlar› pekiflti. Daha
bir seçkincilefltiler. Yeni efendi
rolleriyle kendilerini d›flar›da tu-
tarak gönüllerince oluflturduklar›
plan dahilinde toplumlar›n› dö-
nüfltürmeye soyundular. Burada-
ki en önemli sorunlar› da kendi-
leri dönüflüme girmeksizin elinin
alt›ndaki topluma flekil vermekti.
Bu da onun toplumla eflit olmay›-
fl›na, özel türden ayr›cal›klar›n›n
bulunmas›na ve bunlar›n garanti
alt›na al›nmas›na ba¤l›yd›. 

Bu ba¤lamda merkezi seçkin-
ci yap›lar kendilerini garanti alt›-
na alacak baz› düzenlemeler ya-
pa gelmifllerdir. Bizde bunun
anayasa boyutundaki garantisi
laikliktir. Daha önceki yaz›lar›-
m›zda bir çok kereler üzerinde
durdu¤umuz gibi asl›nda laiklik,
anayasal bir ilke olarak ve genel-
de din ba¤lam›ndaki toplumsal
anlaflmazl›klar› uzlaflt›rmaya yö-
nelik bir ilkedir. Yani de¤iflik
mezhep, kurum ve gruplar›n bir-
birleri üzerindeki etkinliklerini
gidermeyi amaçlayan bir ilkedir.
Buna göre laiklik devletin veya
bir kesim vatandafl›n di¤er inanç
sistemlerinin karfl›s›na koydu¤u
baflka bir din de¤ildir. E¤er laik-
lik bir kesimin dini olarak kabul
ediliyorsa sosyal demokratik dev-
let (bir hayli ba¤naz hatta bazen
sald›rgan olan bu din mensupla-
r›na karfl›) di¤er dinden olan ke-
simleri korumak zorundad›r. Ka-
bul edilen teamüle göre demok-
ratik sosyal hukuk ( ve tabi özel
bir din yerine konulmad›¤› du-
rumda laiklik) ilkelerine ba¤l›
devlet bu özgürlük ortam› sa¤la-
mak zorundad›r. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda baflör-
tüsü yasa¤› laiklik karfl›t› bir ey-
lemdir. Bir kesimin kendisi için
uygun gördü¤ü bir inanç ve yafla-
ma tarz›n› baflkalar›na dayatma
iflidir. Demek ki laikli¤e genel ge-
çer ba¤lam›n›n ötesinde bir ifllev

yüklenmektedir ve bu ifllev kaba-
ca seçkincili¤i toplumla birlikte
dönüflmekten koruyan, ayr›cal›k-
lar›n›n sürmesini sa¤layan bir
mekanizmad›r. 

Bu söylediklerimizi daha anla-
fl›l›r k›lmak için tart›fl›lan anayasa
de¤iflikliklerine bakmak yeterli-
dir. Yukar›da da belirtildi¤i üzere
anayasada de¤ifliklik yap›lan 10.
maddeye “devlet herkese eflit
hizmet götürmek zorundad›r”,
42. maddeye ise “kimsenin e¤i-
tim ve ö¤retim hakk› engellene-
mez” anlam›nda iki hüküm cüm-
lesi eklenmifltir. Dikkat edilirse
bu hükmün hiç birisi laiklik ile ir-
tibatland›r›lamaz. Çünkü laiklik,
devletin eflit hizmet, eflit e¤itim
hakk›n› engellemek için kullan›-
lacak bir ilke olamaz. E¤er bu il-
keyi birileri böyle kabul ediyor ve
böyle uyguluyorsa ya laiklik her-
kesi kapsayan bir ilke de¤ildir, ya
da istismar ediliyor demektir. 

BBaazz›› GGeerrççeekklleerr

Anayasa de¤iflikli¤i tart›flma-
lar›nda dikkat edilmeyen önemli
noktalardan birisi, tart›flmalar›n
kavramlar ve laf›zlardan hare-
ketle de¤il, gizil mefhumlardan
hareketle yap›lmas›d›r. Öyle ki
bu bazen do¤rudan bir anlam
tart›flmas› bile de¤il, bir mefhu-
mu muhalefet dedikodusudur.
Yukar›da da de¤inildi¤i üzere
söz konusu anayasa maddelerin-
de yap›lan de¤ifliklik, anayasada
var olan hükümlerdir: Eflit hizmet
ve e¤itim hakk›, ilk defa anayasa
giriyor de¤ildir. Bir darbe ortam›-
n›n getirdi¤i kronikleflmifl yasa
d›fl› bir dayatman›n afl›labilmesi
için zaten var olan hükümlerin
alt›n›n çizilmesinden, birilerine
hat›rlat›lmas›ndan ibarettir. 

Ama seçkinci tepkicili¤e bak›-
l›rsa k›l›k k›yafet ve özel olarak
baflörtüsü anayasaya girmifl, ora-
da özel güvenceye al›nm›fl gibi
sunulmaktad›r. Buna göre baflör-

tüsünü serbest k›lan anayasa de-
¤iflikli¤i anayasan›n temel ilkele-
rinden laikli¤e ayk›r›d›r ve bu dü-
zenleme Anayasa Mahkemesi ta-
raf›ndan mutlaka iptal edilmeli-
dir. Sokaktaki s›radan insana de-
¤il, fiilen tart›flman›n içinde bulu-
nan baz› kimselerin bile de¤iflik-
li¤in ‘türban’ içerdi¤ini düflün-
düklerini san›yorum. Kafalar›n-
daki Anayasa alg›s›na ayk›r› bul-
malar›n›n sebebi de herhalde bu-
dur. Çünkü k›saca eflit hizmet ve
e¤itim hakk› ile ilgili bir anayasal
düzenlemeye mahkemenin ne
denli itiraz edece¤ini anlamak
mümkün de¤ildir. 

Öyle gözüküyor ki önümüz-
deki anayasa de¤iflikli¤i sürecin-
de önemli sorunlardan birisi tar-
t›flmay› gizil anlamlardan ç›kar›p
lafzî hale getirebilmektir. Birileri-
nin flimdiden rahats›z oldu¤u fley
de budur. Mesela sistemin bir te-
mel ilkesi kabul edilen laikli¤in
istismardan ç›kar›lacak flekilde
tan›mlanmas› birilerini rahats›z
edecektir. Esasen bu kesimler ko-
nuyu “laikli¤i zay›flatma çabas›”
olarak nitelemektedirler. Bu du-
rum karfl›s›nda “e¤itim herkesin
hakk› de¤ildir” görüflünün içinde
konumland›r›labildi¤i bir laiklik
istismar›n›n üstesinden gelecek
bir yol bulunmal›d›r. 

fiüphesiz bir kesim toplum d›-
fl›l›k kadar, mant›k d›fl›l›¤› kendi-
sine prensip edinmifl, ortak de-
¤erleri sonuna kadar kullanma
tutkusuyla dopdolu olabilir. Bu
konuda izlenecek yol bu marji-
nallikler de¤il, gittikçe yitirdikle-
ri makuluyet, hiç de önemseme-
dikleri toplumsall›kt›r. Ama bu-
nun ikisi de özellikle anayasa gi-
bi bir temel belirlemede dayan›-
labilecek iki temel ölçektir. 

Sonuç olarak denebilir ki top-
lumumuzun ola¤anüstü flartlar-
da onaylat›lm›fl bir seçkinci söz-
leflmesine de¤il, toplumsal uzlafl-
ma metni olarak bir anayasaya
ihtiyac› vard›r.
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aten tahmin etmek hiç de
zor de¤ildi. Türkiye bir ay›
aflk›n bir süredir baflörtü--

süyle yat›p baflörtüsüyle kalk›yor.
Kanun teklifinin Meclis’e gelme--
si, Meclis’te geçen süre zarf›nda
o kadar çok konu baflörütüsü
üzerinden tart›flma gündemi içi--
ne girdi ki, bunlar›n tümü zaten
Türkiye’yi anlatmaya artar da ye--
ter bile. Bu yaz›da son bir ayda
baflörtüsü etraf›nda yap›lan tar--
t›flmalar›n içeri¤ini irdelemek isti--
yoruz. Baflörtüsü ve özgürlüklere
karfl› ç›kanlar›n nas›l mant›k s›n›r--
lar›n› zorlad›klar› yaz›n›n temel
problemati¤i olacakt›r.

Önce türban ve baflörtüsü ay--
r›m›na de¤inelim. Böyle bir ayr›--
m›n konunun ontolojisi aç›s›ndan
hiçbir anlam ve de¤eri olmad›¤›--
n› belirtmek gerekmektedir. An--
cak 1980’li y›llarda baflörtüsü so--
runu patlak verince, zaman›n
YÖK baflkan› ‹hsan Do¤rama--
c›’n›n böyle bir ayr›m› gündeme
getirmesiyle kullan›lmaya bafl--
land›. O zamanki ayr›m›yla tür--
ban, baflörtüsüne göre daha mo--
dern bir örtünme biçimi kabul
edildi¤inden öne ç›kar›lm›flt›.
Türban ile o zamana kadar anla--
fl›lan, kad›nlar›n sadece kulak ve
saçlar›n› örterek boyunlar›n›
aç›kta b›rakt›klar› bir tür bone

idi. Do¤rusu Osmanl›’n›n son dö--
nemlerinde de kullan›lan bu k›--
yafet daha modern ça¤r›fl›mlar›n--
dan dolay› tercih edilmekte idi.
Türkiye’nin modern yönelimleri
aç›s›ndan da bir ara formül gibiy--
di. Fakat 1980’li y›llarda yaflanan
baflörtüsü sorunlar›n›n ard›ndan
bir ayr›m netleflti. O da çene al--
t›ndan ba¤layarak örtülen baflör--
tüsü ve i¤ne ile yap›lan farkl› bir
tarz örtünme. Daha sonraki za--
manda türban ile baflörtüsü ayr›--
m› flulaflt›. Bundan birkaç y›l ön--
ce ise “annem” ya da “annean--
nem” tarz› ile üniversiteli k›zlar›n
i¤neli ve modern tarzdaki örtün--
me biçimi aras›ndaki fark zikre--
dilmeye baflland›. Tabii ki bu, ay--
n› zamanda “k›rsal”, “iddias›z”
ile “flehirli”, “iddial›” olan aras›n--
daki farklar› da ima etmekteydi.
Köyünde ya da varofllarda oku--
mam›fl ve bafl›n› çene alt›ndan
dü¤üm atarak ba¤layan kad›n›n
buna göre bir iddias› yoktu.

Bu ayr›mda anlafl›ld›¤› kada--
r›yla itirazlar, e¤itimli k›zlar›n ör--
tünmesi üzerinde yo¤unlaflmak--
tad›r. ‹tirazlar›n asl›nda Türk mo--
dernleflme tarihi aç›s›ndan bir ta--
k›m teorilerin gerçekleflmesi ümi--
dinden kaynakland›¤› kesindir.
Çünkü hakim modernleflme te--
orisine göre, modernlik toplum

hayat›na girip yay›ld›kça, irrasyo--
nel alana konumland›r›lan din in--
san hayat›ndan ç›kacakt›. Dolay›--
s›yla modernleflmenin bir getirisi
olarak kad›nlar›n baflörtüsünü
terketmeleri bir beklenti olarak
ortada durmakta idi. Bu sebeple
Türkiye’de bir dönem flehirleflme
ve k›zlar›n okumas› özellikle tav--
siye edilmiflti. Böylece modern--
leflmenin bir enstrüman› olarak
e¤itim ile k›zlar›n modern hayat›
içsellefltirmeleri sa¤lanacakt›. Fa--
kat k›zlar›n e¤itimi beklenen so--
nucu vermedi¤i gibi, modernlefl--
me kendi dindarl›k ve örtünme
tarz›n› ortaya ç›kard›. Bilhassa
1980 sonras› modernleflmenin iz--
ledi¤i h›zl› seyir, bu durumu daha
net ortaya ç›karm›flt›r. 1990’l› y›l--
lar›n ortalar›ndan itibaren baflör--
tülü k›zlar›n ve çal›flan kad›nlar›n
kamusal hayattaki görünürlükle--
rinin art›fl›, yeni yasak ve tart›fl--
malar› da beraberinde getirdi.
Do¤rusu baflörtüsü serbestisi ve
yasa¤›n›n gel-gitlerle izledi¤i dal--
gal› seyir, bir Türkiye klasi¤i hali--
ne gelmifltir. Bugün kanunlarda
baflörtüsünün yasak oldu¤unu
söyleyenler, bu gel-gitleri hukuk
aç›s›ndan asla izah edemezler.
Ama konjonktürel olarak durum,
baflörtüsü ve özgürlükler lehine
ya da aleyhine yorumlanarak bu
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zamana kadar gelinmifltir. 
Bugün bu ayr›flt›rmalar ile kas--

tedilen nedir? Temelde baz› ke--
simler baflörtüsüne flöyle veya
böyle kökten karfl› ç›kmaktad›r--
lar. Bat›c› bir yaklafl›m›n uzant›s›
olan bu düflünce sahipleri, kat› bir
tutum içindedirler. Fakat bunun
da ötesinde bu tür ayr›flt›rmalar›n
arkas›nda üniversite ve iflyerlerin--
de baflörtüsüne serbestlik gelme--
mesi için tart›flmalar› lüzumsuz
yerlere çekme çabalar› görülmek--
tedir. Konuyla ilgili Anayasa dü--
zenlemesi yap›l›rken CHP ve DSP
“bu ifl aceleye getirildi, mutaba--
kat ve konsensusla halledilecek--
ti” fleklinde itirazlarda bulundu--
lar. Fakat y›llardan beri devam et--
tirdikleri tav›rlardan anlafl›ld› ki,
onlar›n mutabakat ve konsensus
dedikleri fley, baflörtüsünün ya--
sakl›¤› üzerinedir. Yani siz benim
düflündü¤üm yere gelin ve yasak--
lar devam etsin. 

Baflörtüsü ile ilgili son tart›fl--
ma, Baflbakan’›n ‹spanya’da “ve--
lev ki siyasi simge de olsa” sözüy--
le bafllad› ve Meclis’te bundan
sonra yeniden düzenlemeye gi--
dildi. Çok uzun y›llardan beri ba--
flörtüsü için “siyasi bir simgedir”
ya da “dini bir simgedir” gibi ay--
r›flt›rmalar ve ifadeleri duymakta--
y›z. Asl›nda ne anlama geldi¤ini
söyleyenlerin bile ço¤unlukla bil--
medi¤ini düflündü¤üm bu ayr›fl--
t›rma ve ifadeler, daha çok kafa
kar›fl›kl›¤› yaratmak, baflörtüsünü
korkunç, y›k›c› ve gayr-› meflru bir
konuma düflürmek amac›na ma--
tuftur. Türkiye’nin “siyasallaflma”
konusunda çok ilginç bir alg›lay›fl
tarz› var. ‹lk önce genel olarak
“dinin siyasete âlet edilmesi”, da--
ha sonra “dinin siyasallaflmas›”
gündeme geldi; ard›ndan “siyasal
‹slam” kavramsallaflt›rmas› ile
mesele ‹slam’a do¤ru özellefltiril--
di. Bu kavramlar›n s›n›rlar› kon--
jonktürel olarak daralma ya da
genifllemeye u¤rad›. Kimi zaman

befl vakit namaz›n› k›lan insan “si--
yasal islam” içinde tan›mlan›rken,
kimi zaman da s›n›rlar› daha da
daralm›flt›r. Ama her halükarda
baflörütüsünü örtüp üniversiteye
devam etmek ya da çal›flmak iste--
yen kad›nlar “radikal” ya da “si--
yasal ‹slamc›” olarak tan›mlan--
m›fllard›r. Bu, biraz da onlar› ka--
muoyunda “ötekilefltirme” ve kö--
tü göstererek “marjinallafltirme”
ifllevi görmekteydi. Do¤rusu bu
kadar zaman durmadan söylenen
“siyasi simge” ifadesinin teorik
olarak tan›mland›¤›na hiç rastla--
mad›m. Sadece kavramsallaflt›r--
man›n kamuoyunda simgesel bir
iletiflim sa¤lad›¤›n› ve birkaç re--
simle s›n›rlanabilece¤ini gördüm.
Genel olarak iletiflim, baflörtüsü--
nün siyasi bir simge oldu¤u ve bu--
nun da “kötü”ye denk geldi¤i gi--
bi tan›ms›z ve anlams›z bir zemin
üzerinde yap›lmaktad›r. “Siya--
sal”›n Türkiye s›n›rlar› içinde kar--
fl›l›¤› ve anlam› yoktur. Di¤er yan--
dan bir fleyin “siyasal” olmas› niye
kötüdür? Bunun da kimse tart›fl--
mas›n› yapmaz. Asl›nda “velev ki
siyasi bir simge de olsa” sözü, bu
“siyasal”› tart›flmak için iyi bir im--
kan oluflturabilirdi. Ama medya
her zaman oldu¤u gibi, “iflte Bafl--
bakan baflörtüsünün siyasi simge

oldu¤unu itiraf etti” moduyla
meseleye yaklaflt›. Dolay›s›yla flu--
nu rahatl›kla söyeleyebiliriz ki,
baflörtüsüne dair söylenen “siyasi
simge” ifadesi bir ezberdir, klifle--
dir. Asl›nda baflörtüsü için “dini
simge” deyimi de bir ezberdir.
Her ne kadar baflörtüsü dini refe--
ranslara dayansa bile, onu bir
simge olarak görmek gerçekleri
yans›tmaz, indirgemecilik olur.
Baflörtüsünün her alanda yasak--
lanmas›n› savunanlar onun simge
oldu¤unu özellikle vurgulayarak
gereklilik ve zorunlulu¤u devre
d›fl› b›rakmak istemektedirler.
Çünkü bir fleyin sembol olmas›,
ona d›flar›dan bir anlam yüklendi--
¤ini ima etmektedir. Bu da onun
ontolojik varl›¤› konusunda flüp--
heler oluflturmaya yöneliktir. Fa--
kat tabii bu, fleylerin sembolik bo--
yutu oldu¤u gerçe¤ini d›flar›da
tutmaz.

Son birkaç y›ldan beri bir de flu
ezber ortaya ç›kt›: “E¤er kamusal
alanda (üniversite, okul, iflyeri vb.)
baflörtüsü serbest b›rak›l›rsa, bu
bafl› aç›klar üzerinde bir bask›
oluflturur.” Mant›k s›n›rlar›n› çok
zorlayan, ancak bütün aç›k otu--
rumlarda tekrar edilen bu klifle
de, zahiren özgürlükten ödün
vermeden baflörtüsünü yasakla--
maya devam etmek niyetindedir.
Ancak bundan da öte, muhayyel
bir bask›y› bahane ederek baflör--
tüsü yasaklar›n› savunmak ne an--
lama gelir? Asl›nda bunun arkap--
lan›nda ortaya ç›kan birçok fleyi
görmek gerekir. Öncelikle y›llar--
d›r yaflanan bir baflörtüsü yasa¤›
var. Yani muhayyel bir gelecekte
baflörtüsü yasa¤› olur mu diye ko--
nuflmuyoruz. Bu yasak var. fiayet
baz› kimseler bir paranoyadan ha--
reketle muhtemel bir korkuyu di--
le getiriyorlarsa, korkuyu aflman›n
yolu özgürlü¤ü ortadan kald›r--
mak de¤ildir. Baflörtülülerin bafl›
aç›klar üzerinde bask› oluflturaca--
¤›n› söylemek, hiçbir insafa s›¤ma--

CHP Lideri Deniz Baykal



d›¤› gibi, bafl›n› açan insanlara ha--

karet anlam›na gelmez mi? Onla--

r› iradesiz, zay›f ve taklitçi insanlar
konumuna düflürmez mi? 

Bir de, baflörtüsü tart›flmalar›--

n›n traji-komik boyutlar› var. ‹l--

kin, k›zlar›n baflörtüsünü nas›l
ba¤layacaklar› ve ne giyecekleri
temel sorusu etraf›nda dönen
söylemlere bakmak gerekmekte--

dir. Bunlar›n tart›flmas›n› yapmak,
do¤rusu bana son derece komik
geliyor. Bir ülkenin yöneticileri--

nin vatandafllar›na elbiselerini
nas›l giyip giymeyeceklerini dikte
etmek, sa¤l›kl› olarak düflünen
herkese saçma gelecektir. Yine

insanlar›n hangi renk elbise giye--
cekleri, nas›l giyineceklerini dü--
zenlemek de pek özgürlü¤e uy--
gun bir davran›fl olmasa gerektir.
Ayn› flekilde baflörtüsünün nere--
den ba¤lanaca¤›, i¤ne ile mi yok--
sa çene alt›ndan dü¤üm ile mi ya--
p›laca¤›n› tart›flmak da pek an--
laml› de¤ildir. ‹nsanlar›n kimlikle--
rini tespit önemlidir. Bunun için
de yüzlerin aç›k olmas› yeterlidir. 

Di¤er yandan bir üniversite--
nin rektörü ç›karak “baflörtülü
ö¤rencilere hak etti¤i notu ver--
meyiz” diyor. Bir ö¤retim üyesi
ise “derslere girmeyiz” diyebili--
yor. En sonunda ise “hukuk d›fl›--
na ç›k›labilece¤i” ifadeleri söy--
lenmeye bafll›yor. Tüm bunlar›
nereye oturtaca¤›z? Bir gazete
manflet olarak 411 eli kaos eli
olarak nitelendiriyor. ‹flinize ge--
lirse demokrasi, gelmezse kaos.
‹stedi¤iniz fleyi Meclis ç›karaca¤›
zaman demokratik oluyor, ama
öbür taraftan baflörtüsü düzenle--
mesi söz konusu olunca, ad› ço--
¤unlu¤un tahakkümü olarak de--
¤ifliyor. Tüm bu çeliflkilerin uzun
vadede hukukun, demokrasinin
içini boflaltt›¤›n›; kavramlar›n ta--
fl›d›¤› ciddiyet ve anlamlar› yerle
bir etti¤ininin bilincine varmal›--
y›z. Bunlar›n d›fl›nda baflörtüsü
konusunda ya da daha do¤rusu
yasaklar› sürdürme yolunda gö--
nülleri ve mant›¤› tatmin edecek
hiçbir gerekçe olamaz. Do¤rusu
bu konuyla ilgili o kadar çok ba--
hane ve gerekçe öne sürüldü ki,
her tart›flma, aç›k oturum, köfle
yaz›s› ayr› ayr› tetkik edilse, bir--
çok yeni söylem ve ifadeleri bura--
ya koymak mümkündür. Biz bu--
rada bunlar› teker teker s›ralama
gere¤i duymuyoruz. 

Mevcut durum ve konjonktür
içerisinde baz› fleyleri söylemenin
elzem oldu¤unu düflünüyorum.
Bir kere gerek aç›kça ifade edilsin
gerekse bir çok sözlerin arkapla--
n›nda dursun, “bafl› aç›kl›k nor--

mal, baflörtüsü anormal ya da si--
yasi-dini simge” fleklindeki dü--
flünce do¤ru de¤ildir. Bu mant›k--
ta dine refere edilen fley sadece
baflörtüsüdür. Halbuki bafl›n›
açan da bafl›n› örten de bir inan--
c›n›n gere¤i bunu yapmaktad›r.
Üstelik bir kesimi ötekilefltirme,
ayr›l›klar› h›zland›r›r. Halbuki re--
el toplumsal hayatta bafl› örtülü
ya da aç›k olmak bir çat›flma se--
bebi de¤ildir; zaten olmamal›d›r
da. Bir di¤er husus da, baz› ilahi--
yatç›lar›n “baflörtüsü ‹slam’da
yoktur” sözü üzerine baflörtüsü
yasaklar›n› infla etmektir. Halbuki
bu konuda Türkiye’nin en resmi
a¤z› olan Diyanet ‹flleri Baflkanl›--
¤›’n›n söyledikleri ortadad›r.
Bundan da öte kim ne derse de--
sin, baflörtüsünün farz oldu¤una
inanan bir insana bu inanc›n›n
gere¤ini yapmas›na imkan tan›--
mak özgürlü¤ün sa¤l›kl› uygula--
n›fl› aç›s›ndan da elzemdir. Hiç
kimseye nas›l bir kanaata sahip
olaca¤› dikte edilemez. Öte yan--
dan yüzy›llardan beri devam
eden bir gelenek olan baflörtüsü,
Müslüman ülkelerin hepsinde
vard›r. Ona sanki yeni ç›km›fl, tü--
redi muamelesi yapmak, hiçbir
tarihi ve reel gerçekle uyuflmaz. 

fiunu önemle belirtmek gere--
kir ki, böyle bir toplumsal ihtiya--
c› yani özelde baflörtüsü talebini
ertelemek ya da engellemeye ça--
l›flmak hiçbir zaman çözüm olma--
yacakt›r. Y›llardan beri toplum
mühendisli¤i yap›p yeni bir kim--
lik dikte edilmesi hiçbir ifle yara--
mam›flt›r. Hükümetin baflörtüsü--
ne yönelik ad›m›n› eksik buldu--
¤umu, baflörtüsünün hiçbir me--
kanda yasak olmamas› gerekti¤i--
ni ›srarla ve bir daha vurgulamak
isterim. Tabii ki, özgürlüklerin
gelifltirilmesinden yanay›m. Öz--
gürlük çok daha genifl bir bafll›k--
t›r. Burada ise sadece baflörtüsü
özelinde bir tart›flma yapt›m. Ta--
rih ise yaz›lmaya devam ediyor. 
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‹.Ü. Rektörü Mesut Parlak

Di¤er yandan bir
üniversitenin rektörü
ç›karak “baflörtülü ö¤--
rencilere hak etti¤i no--
tu vermeyiz” diyor. Bir
ö¤retim üyesi ise “ders--
lere girmeyiz” diyebili--
yor. En sonunda ise
“hukuk d›fl›na ç›k›labile--
ce¤i” ifadeleri söylen--
meye bafll›yor. 

“

”
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B
undan yüzy›l önce Türki-
ye’de seyahat edenler, kah-
vehanelerle, k›raathaneler-

le belki çayhanelerle karfl›lafl›rlar-
d›. Bugünün seyyahlar› ise, tek
tük kahvehaneye, çayhaneye rast-
lasalar da daha çok “cafe”leri gö-
rürler. Okunuflu “kafe” olan bu
kelime, her ne hikmetse, telaffuz
edildi¤i flekilde
yaz›lma-

yan kelimelerdendir. 
Nedir bu cafe/kafe’nin asl›?

Kahve, kahve içme zevki, bütün
dünyaya Osmanl›lardan yay›lm›fl-
t›r. ‹stanbul’da Kanunî Süleyman
devrinde bafllayan kahve tiryaki-
li¤i, Osmanl› ülkesinde h›zla ya-
y›lm›fl, civar ülkelere ve Osmanl›-
larla yak›n münasebeti olan dev-

letlere de sirayet etmifltir. Böy-
lece, Türklerden sonra

Avusturyal›lar, Viya-
nal›lar kahvenin

tiryakisi olmufl-
lard›r. 17.

y ü z y › l d a
Fransa ‘ya
gönderilen
Türk elçi-
leri Pa-
ris’te kah-
ve al›flkan-
l›¤›n›n re-
vaç bulmas›-

na sebebiyet
vermifllerdir.

Sonunda bütün
dünya büyük bir

kahvehaneye dön-
müfltür. Bu al›fl-
kanl›¤› yüz y›llar
önce bizden edi-

nen dünya, bir gün

gelip de, Türkiye’deki kahveha-
nelerin evrim geçirip “cafe”ye
dönüflece¤ini tahmin edebilir
miydi? 

KKaahhvvee YYeemmeenn’’ddeenn GGeelliirr,, 
yyaa TTüürrbbaann??

Meflhur türküye göre, “Kahve
yemenden gelir!” Yemen’den
gelen kahve Osmanl›’da bir ha-
yat al›flkanl›¤›na dönüflür. Sonra
bütün dünyay› sarar, bize de yüz-
y›llar sonra yabanc›laflm›fl bir al›fl-
kanl›k olarak döner! Bu yüzden
café Avrupa’dan gelir! 

Peki son zamanlar›n en az
“cafe” kadar yayg›n kelimesi
“türban” nereden gelmifltir? 

1980’lere kadar türkçe söz-
lüklerin hiçbirinde “türban” keli-
mesine rastlaman›z mümkün de-
¤ildir. Buna karfl›l›k, fiemseddin
Sami’nin Kamus-› Fransevî‘sinde
bu kelimeyi, “farsçadan al›nd›¤›”
kayd›yla, bulabilirsiniz. (Unutma-
yal›m ki, frans›zcada “ü” harfi
yoktur ve kelime “turban” flek-
linde yaz›lmaktad›r.)

ttuurrbbaann.. (Farsiden me’huz:
Dülbend) Sar›k, imame. Sar›k flek-
linde bir nevi lâle. (3. bs. ‹stanbul,
1901 sf. 6180)

Modernli¤in Bafl›m›za Sard›¤› Problem:

TÜRBAN!

D. Mehmet DO⁄AN*

* Dilci, TYB Onursal Baflkan›, Eski RTÜK Üyesi



fiemseddin Sami, kelimeyi

meflhur türkçe sözlü¤ü Kamus-›

Türkî’ye alm›yor. Çünkü, türkçe-

de böyle bir kelime kullan›lm›-

yor. Buna karfl›l›k, bu kelime bü-

tün bat› dillerinden türkçeye söz-

lüklerde yer al›yor. M. Gülbahar,

‹ngilizce Türkçe Büyük Lügat‘te

(C.3. 1948) turban’› “Sar›k. Sar›k

fleklinde kad›n bafll›¤›” olarak ta-
n›ml›yor. Redhouse’un, ‹ngilizce-
den Türkçeye sözlü¤ünde de
benzer bir tarif var: “Sar›k; sar›¤a
benzer kad›n bafll›¤›.”

fiemseddin Sami, Mehmet
Gülbahar ve Redhouse, kelime-
nin bat› dünyas›ndaki anlamlar›-
n› bize veriyorlar. Türban önce
“sar›k” demek. Sonra sar›¤a ben-
zeyen kad›n bafll›¤› demek. Ayr›-
ca flekil olarak benzeyen bir lâle
de böyle adland›r›l›yormufl, fiem-
seddin Sami’ye göre. Bu sebep-
ten olmal› ki, Seven Niflanyan kü-
çük etimoloji sözlü¤ü Sözlerin
Soya¤ac›‘nda (2.bs. ‹stanbul
2003) “turban”› “Türk sar›¤›”
olarak tarif ediyor. 

TTüürrbbaann››nn DDöönnüüflflüü

Bizden giden sar›k, erkek k›-
yafeti oldu¤u halde Avrupa’da
kad›nlar taraf›ndan “turban”
olarak kullan›lm›flt›r. Avrupa’da
kullan›ld›¤› zaman bizde kullan›l-
mayan “türban” hayat›m›za ne
zaman girdi? Bunu kesin olarak
tesbit etmek mümkün de¤il. Yine
de, örtünmenin yasaklanmasa da
hofl karfl›lanmad›¤› tek parti dö-
neminde, baz› han›mlar›n bat›
usülü bir han›m bafll›¤› olarak
türban› kulland›klar›n› düflünebi-
liriz. O s›rada, geleneksel Anado-
lu örtüsü denilen boyundan ba¤-
lanan eflarb›n taflral› ve köylü gö-
rünümüne karfl› böyle bir tercih
yap›lm›fl olabilir. 

Bunlar tahmin. Gerçek flu ki,
ilk defa, Meydan-Larus‘un
1973’te yay›nlanan 12. cildinde
“türban”a rastl›yoruz:

ttüürrbbaann.. i. (türk.tülbent’ten fr.
turban) Moda. Her çeflit yumuflak
kumafltan kenars›z kad›n bafll›¤›.

Bu tan›mlama, bize konuyla
ilgili müsbet menfi bir fikir ver-
miyor. Moda s›n›rlar› içinde kalan
bir örtüden söz ediliyor. 1970’ler-
de yay›nlanan Hayat Büyük Türk

Sözlü¤ü‘nde kelime yer alm›yor.
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Söz-
lüklerinde de, 1980’lere kadar
böyle bir kelime yok... 

1980’lerde han›mlar›n bafllar›-
n› örtmeleri, bunu geleneksel ör-
tünmeden farkl› flekilde yapma-
lar› görünür hâle gelmifl ve baz›
kesimlerde bu yeni örtünme tep-
kiye yol açm›fl olmal› ki, Türkçe
Sözlük‘ün 1983’te yap›lan 7. bas-
k›s›nda kelimeye yer verilmifl. 

ttüürrbbaann.. a. Fr. ‹nce kumafltan
yap›lm›fl, bafl› s›k›ca kavrayan bir
bafl sarg›s›.

Bu k›sa tan›mlama, art›k ob-
jektiflik s›n›rlar›n›n afl›ld›¤›n› gös-
termektedir, bize göre. Sözlük,
türban› baflörtüsü olarak tarif et-
miyor, “bafl sarg›s›” say›yor! O s›-
ralarda yay›lmaya bafllanan ve
küçültücü bir flekilde kullan›lan
“s›kmabafl”› ça¤r›flt›ran bir ta-
n›mlama yap›yor. Nitekim sözlü-
¤ün bu bask›s›na “s›kmabafl” ke-
limesi de al›nm›flt›r. 

Sözlü¤ün 9. bask›s›nda (1998,
C.2 sf. 2265) Dil Kurumu’ndaki
de¤iflime paralel olarak küçüm-
seyici ifade de¤ifltirmifl ve kelime
yeniden tarif edilmifltir:

ttüürrbbaann. is. Fr. turban< T.tül-
bent ‹nce kumafltan yap›lm›fl, bafl›
s›k›ca kavrayan bir tür bafl örtüsü.

Bafl örtme, tesettüre girme,
Türkiye halk› için en az bin y›ll›k
bir gerçek. Genel olarak “baflörtü-
sü” kavram›na, yazma, yemeni,
çember, yüzlük, eflarp, bürgü...
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Bafl örtme, tesettüre
girme, Türkiye halk› için en
az bin y›ll›k bir gerçek. Genel
olarak “baflörtüsü” kavra-
m›na, yazma, yemeni, çem-
ber, yüzlük, eflarp, bürgü...
olarak adland›r›lan örtüler
dahil edilebilir. Ferace, yel-
dirme, car, çar, çarflaf, çad›r,
ehram... ise, bütün vücudu
saran örtülerin ismidir. 

fiimdi baflörtüsü kavra-
m› içinde bulunan bütün
kelimelerin yerine nere-
deyse türban geçirilmifltir.
Bütün örtünme flekilleri bir
kenara b›rak›lm›fl, Avru-
pa’dan türban kelimesi it-
hal edilmifltir. 

“

”
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olarak adland›r›lan örtüler dahil
edilebilir. Ferace, yeldirme, car,
çar, çarflaf, çad›r, ehram... ise, bü-
tün vücudu saran örtülerin ismidir. 

fiimdi baflörtüsü kavram› için-
de bulunan bütün kelimelerin
yerine neredeyse türban geçiril-
mifltir. Bütün örtünme flekilleri
bir kenara b›rak›lm›fl, Avru-
pa’dan türban kelimesi ithal edil-
mifltir. 

TTüürrbbaann ÖÖtteekkiilleeflflttiirrmmee

Esas›nda örtünenlerin, ört-
tükleri fleye “türban” dedikleri
görülmemifltir. Ama örtünmeyi
türbana çevirenler, bunu gele-
neksel örtünme biçimlerinden
ay›ranlar, örtü alerjisi olanlard›r.
Bu alerji tamamen ideolojiktir ve
aç›k söylemek gerekirse, din kar-
fl›tl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Üniversiteli k›zlar›n örtünme biçi-
mini türban olarak tesmiye eden
ve böylece modernlikle iliflkisini
kurarak bir ölçüde çözüm bul-
mak isteyen 1980’lerin YÖK bafl-
kan› ‹hsan Do¤ramac›’d›r. Do¤ra-
mac›’n›n geçici çözümü, örtünme
veya din karfl›tlar›n› bir süre du-
raklatm›flt›r. Modernlikle kurulan
bu iliflki bir müddet sonra onlar›
kesmemifl, kendi çözümlerine
karfl› mücdeleye giriflmifllerdir. 

Türkiye’nin pozitivist oligarfli-
sinin geleneksel yöntemi budur.
Önce modern, bat›l› çözümler
bulurlar, sonra kendi bulduklar›

çözümleri tehlike addedip onun-
la mücadele ederler! Mesela, Os-
manl› sisteminde, imam hatip
okulu yoktur, ilahiyat fakültesi
yoktur. ‹mam hatip okullar›, ila-
hiyat fakültesi Cumhuriyet’ten
sonra, Tevhid-i Tedrisat Kanunu
mucibince kurulmufltur. 1930’la-
ra kadar faal olan bu okullar, to-
taliter yönetim taraf›ndan, tale-
be bulunamad›¤› gerekçesiyle
kapat›lm›flt›r. Ayn› baflörtüsü ya-
sa¤› gibi kökten bir çözüm geti-
rilmifltir. (Türkiye’nin din ö¤reti-
mi sorunu yoktur!) Zaten poziti-
vist ideolojiye göre, din bir kaç
nesil sonra yok olacakt›. Eh biraz
sabredilirse, çözüm kendili¤in-
den geliyor demekti. 

1950’lere yaklafl›rken, d›fl dün-
ya taraf›ndan demokratik hayata
geçmeye zorlanan Türkiye’nin
gündeminde din ö¤retimi ve eza-
n›n asli lisan›yla okunmas› mesele-
si vard›r. 1930’larda kolay çözüm-
le din ö¤retimini külliyen ortadan
kald›ran CHP, Sebilürreflad eko-
lünden, Mehmed Âkif’in “vaziyet
yüzde elli yüzde elli ise o karfl› ta-
raftad›r” dedi¤i fiemseddin Gü-
naltay’› baflbakan yapar. Böylece
dindarlara do¤ru bir ad›m atar.
Akabinde, imam hatip kurslar›n›
açarak din ö¤retiminin kap›s›n›
aralar. Herkes kopar›lan gürültü-
ye bakarak zanneder ki, din ö¤re-
timini Demokrat Parti bafllatt›!
DP’nin yapt›¤›, ezan›n arapça
okunmas›na dönüfl olmufltur. 

fifieerriiaatt›› ddaa BBiizz ‹‹llâânn EEddeerriizz!!

Baflörtüsünde problem fludur:
Baflörtüsü yasa¤›n› kald›rmak, is-
tedi¤i flekilde biçim vererek bunu
yapmak imkân› CHP’nin eline bir
türlü geçmemifltir. Çünkü CHP ik-
tidar olamam›flt›r; bugünkü flart-
larda olmas› da imkâns›zd›r. Dinî
kaynakl› bir meselede çözümün
bugünkü iktidar partisi taraf›n-
dan sa¤lanmas›, onun di¤er alan-
lardaki baflar›s›n› bu alana da ta-
fl›mas› anlam›na gelecektir. Hal-
buki, bu hükümet iktidarda bu-
lundu¤u süre içinde bilhassa dinî
konularda bloke edilmelidir. Kit-
lelere, dinî menfleli bu iktidar›n
dinî konularda bir fley yapamaya-
ca¤›, âciz oldu¤u gösterilmelidir!
Bugüne kadar bu hususta baflar›-
l› olunmufltur. Bu andaki baflar›-
s›zl›k, CHP’nin iktidar olmadaki
baflar›s›zl›¤›na, muhalefet olma-
daki baflar›s›zl›¤›n› kesin olarak
ekleyece¤inden, fliddetle karfl› ç›-
k›lmaktad›r. 

Baflörtüsü meselesinin çözü-
mü, siyaset sahnesinden CHP’nin
kesin olarak tasfiyesinin de bafl-
lang›c› olaca¤a benzemektedir! 

Esas›nda örtünenlerin, örttükleri fleye “tür-
ban” dedikleri görülmemifltir. Ama örtünmeyi tür-
bana çevirenler, bunu geleneksel örtünme biçimle-
rinden ay›ranlar, örtü alerjisi olanlard›r. Bu alerji ta-
mamen ideolojiktir ve aç›k söylemek gerekirse, din
karfl›tl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. 

”

“
CHP Lideri Deniz Baykal
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Ö
zgürlük bir risktir, ama
özgürlük denen de¤eri
gerçek anlamda üstlenen

bir vicdan bu riski gö¤üslemek--
ten çekinmez. Anarflizmin tarihi
bu bak›mdan kimilerine göre saf--
dil denecek örneklerle yüklüdür.
En güzel örnek Ukrayna’da köy--
lüler ve iflçileriinn birlikte yapt›kla--
r› devrimle kurduklar› komün -ki
bu devrimde oynad›¤› rol nedeni
ile Nestor Mahkno’ya atfen bu
komüne Mahknovista dendi- üç
y›l boyunca yaflarken, Troçki ve
di¤er Bolfleviklerce yasa d›fl› ilan
edilmifl oldu¤u halde, Bolflevikler
orada örgütlenme giriflimlerinde
bulundu¤unda bir yoldafl› Mahk--
no’nun yan›na gelerek Bolflevik--
leri yasaklamas›n›, onlar›n bura--
da egemen olmalar› halinde ken--
dilerinin yok edilece¤ini belirtir.
Mahkno’nun buna verdi¤i cevap
özgürlü¤e adanm›fl bir vicdan›n
onu nas›l bir içsel de¤er haline
getirdi¤ini göstermesi bak›m›n--
dan manidard›r (aktard›klar›m
birebir de¤ildir):

“Yoldafl, biz burada iflçi ve
köylü yoldafllar›m›zla birlikte bir
devrim yapt›k ve hiç bir iktidar
oluflturmaks›z›n tüm erki onlara
devrettik. Sen flimdi bu insanlar›n
kendileri üzerinde efendilik olufl--
turacak birilerine geçit verece¤i--
ni söylüyorsun. E¤er böyle ise o
zaman zaten tüm yapt›klar›m›z

bofl ve anlams›zd›r. Hay›r yoldafl,
ben kendime ihanet etmem, dev--
rime ve devrimi yapan iflçi köylü
yoldafllar›m›za güvenmek duru--
munday›z”.

Keflke ayn› vicdan› her zaman
TÜS‹AD ve AB’nin bendesi olmufl
bulunan Altan Biraderler ve on--
lar gibi dandik liberaller de gös--
terebilseydi. Özgürlükle ilgili ris--
ki üstlenebilip, hizmet ettikleri
küresel güçler ve yerli kompra--
dorlar ile onlar›n sesi medyadan
oluflan iktidar blo¤u karfl›s›nda,
bir özgürlük hiyerarflisi ile örtülü
k›zlar›n adalet taleplerine karfl›
bariyer kurmasalard›. Ama bunu
yapmak baflka türlü bir erdem
gerektirir. O erdemse liberallerin
ço¤unda hele de Altan birader--
lerde somutlaflan sermaye tahak--
kümcüsü liberalimsilerde mevcut
de¤il.

Bu ülkede solundan liberaline
ve hatta anarflistlerine dek ‹‹ssllaa--
mmooffoobbii tteemmeellllii kkoorrkkuu iimmppaarraattoorr--
lluu¤¤uu karfl›s›nda bir anarflist ola--
rak ben bu riski büyük bir mem--
nunlukla üstleniyorum. Her ko--
nuda onunla ayn› düflünmesem
bile “çevremdeki kad›n erkek
tüm insans› varl›klar özgür olma--
d›kça ben de özgür olamam” di--
yen Bakunin’in izinden giderek
baflörtüleri ile bir varl›k olmak is--
teyen k›zlar›n/kad›nlar›n yan›nda
saf tutuyorum. Bunun için de

kimseden hiçbir fley beklemiyo--
rum, hiç kimsenin ne bana, ne de
bir baflkas›n›n bu özgürlükçü ta--
v›r nedeni ile birilerine minnet
borcu filan olmad›¤›n› düflünüyo--
rum. Yani gösterdi¤im tav›r ne--
deni ile liberaller gibi diyet talep
etmiyorum. Çünkü özgürlü¤ün
ve adaletin bir içsel de¤er oldu--
¤una inan›yorsan›z zaten baflka
türlü yapman›n sizi kirletece¤ini
düflünüyorsunuz demektir. Ama
belli ki Altan biraderlerin bafl›n›
çekti¤i sözde liberal Avrupac›
klik için özgürlük bir de¤er de¤il,
bir hesap kitap konusu, bir fleyler
al›p bir fleyler veren bir tüccar
tavr›n›n parças›. Eh liberalizmle
anarflizm aras›nda da bu kapana--
maz fark olsun de¤il mi?

Tüm bu oyunlara ra¤men ben
Latin Amerika’n›n tropikal or--
manlar›ndan yükselen bir özgür--
lük ç›¤l›¤›n›n bu topraklarda da
yank›lanaca¤› umudunu tafl›yo--
rum. YYaa BBaassttaa//AArrtt››kk YYeetteerr.. Bu ç›¤--
l›k sadece bir isyan ç›¤l›¤› de¤il,
ayn› zamanda bir usanç nidas›
da; “eee yettiniz art›k, kabak ta--
d› verdiniz be” cinsinden. En
az›ndan bu ç›¤l›¤›n baflörtülü k›z--
lar›n dilindeki karfl›l›¤› böylesi bir
ilkelili¤i de içeriyor olsa gerek.

Asl›nda bu kalpten kopan ç›¤--
l›¤›n öyküsü hayli uzak zamanla--
ra gidiyor. Çook uzak zamanlar--
da uygarl›k denen tiranl›k gücü
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KADINSIZ ÜÇGEN:
GELENEK, DEVLET, KAP‹TAL‹ZM VE

MÜSLÜMAN KADIN

Dilaver DEM‹RA⁄*

* Anarflist Müslüman, Düflünür ve Yazar
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bir zar att› ve bu zar erkekler için
bir düfleflti. Bu flans›n dönme du--
rumundan faydalanan erkekler,
kad›n denilen “öteki insan›” ya
da bir zamanlar elman›n di¤er
yar›s› sayd›¤›n›, bir arzu nesnesi--
ne, bir köleye dönüfltürdü. Ne ya--
z›k ki tüm çabalara, elde edilen
küçük kazan›mlara ra¤men bu
hikâyede fazla de¤iflen bir fley ol--
mad›. Hâlihaz›rda insanl›¤›n di--
¤er yar›s›n›n egemen yar›ya karfl›
özne olmakla, köle olmak aras›n--
da mücadelesi sürüyor. 

ÖÖzzggüürrllüükk,, EEyy ÖÖzzggüürrllüükk

Konuya do¤rudan kad›nlar›n
özgürlü¤ü ile bafllad›m, çünkü bu
yaz›n›n as›l öznesi onlar. Gele--
nek, devlet ve kapitalizm aras›n--
da kurulu olan so¤urucu, kara
delik gibi emici bir boflluk/delik
olarak aç›lan bu alanda, kad›nlar,
›fl›¤›ndan yoksun b›rak›l›p ebedi
görünmezlik, yokluk karanl›¤›na
terkedilmifl durumdalar.

Erkekler kad›nlar›n bedenleri
üzerinden birbirleri ile pazarl›k
halindeler, yasaklayal›m m› ser--
best mi b›rakal›m, serbest b›rak›--
lacaksa sen flu flu konular› bir ke--
nara b›rak, yasaklayacaksak flu
konularda da biz susaca¤›z gibi.
Bu arada kimse kad›nlar ne isti--
yor, ne hissediyor diye sormaya
tenezzül bile etmiyor. Adeta ö¤--
retmene “eti senin kemi¤i be--
nim” edas› ile b›rak›lm›fl çocuklar
gibiler. Oysa kad›nlar erkeklerin
onlara biçtikleri ebedi çocukluk
rolünü yahut eve kapanm›fl bir
mahkûm olmay› de¤il, öözznnee ol--
may›, kendi hayatlar› üzerinde
kendilerinin söz sahibi olacaklar›
bir dünyay› talep ediyorlar. Örtü--
lü kad›nlar›n örtü mücadelesinin
as›l arka plan› da bu bence. Onlar
kendi yaflamlar› üzerinde söz sa--
hibi olmak, e¤itim görmek, bir
meslek sahibi olarak kendi eko--
nomik öznelli¤ini kendi eline al--
mak ve eflinin karfl›s›nda denk bir
güç olmak istiyor. Ya da erkekle--
rin bask›n oldu¤u bilim/felsefe vb

entelektüel alanlar da biz de va--
r›z demek istiyorlar. Yani di¤er
üniversite ö¤rencileri, di¤er bir--
çok kad›n ne istiyorsa onu istiyor--
lar. Bu özgürlük ne bat›l› radikal
feministler gibi erkekleri s›n›fsal
olarak düflman konumuna koyu--
yor, ne de gelenek gibi erkekler--
den cennet vizesi almay› içeriyor.
Onlar bunlar›n her ikisini de iste--
miyorlar. Kendilerine, kendi var--
l›klar›na sayg› duyulmas›n›, kendi
yaflamlar› ile ilgili kendi tercihle--
rini yapmak istiyorlar. Erke¤i bir
hükümdar de¤il, bir yoldafl ola--
rak yan›nda görmek isteyen bir
öznellik mücadelesi oldu¤u için
de bildik feminist tav›rdan uzak--
lar. Ancak daha önce yazd›¤›m
gibi tam da böyle oldu¤u için er--
kekler de kad›nlar sayesinde öz--
gür olacaklar ve bir efendi de¤il
bir yaren olmay› ö¤renecekler.
Belki çok ütopik bulunabilir ama
bu uzun yürüyüfl tüm kad›n mü--
cadelelerinde oldu¤u gibi 6 bin
y›ll›k erkek egemen uygarl›ktan,
tamamlay›c›l›k ve uyum eksenli
diflil bir uygarl›¤a giden yolda
büyük bir ad›m.

‹flte bu mücadelede karfl›lar›--

na dikilen bir üçgen var. Bu üçge--
nin bir ucunda kad›n› ““ffiittnnee”” po--
tansiyeli olarak alg›layan, fleyta--
n›n bu dünyada erkekleri ayart--
mak için vazifelendirdi¤i bir kö--
tücül varl›k olarak gören, köhne--
mifl, köhnedikçe de asl›nda dinin
hayattar bir varl›k olarak insan
yaflam›nda belirleyici olmas›n›
engelleyen gelenek bulunuyor.
Hz.Peygamber’in(s) ‘sevdirin,
nefret ettirmeyin’ ifadesini unut--
mufl gibi davranan, her davran›fl--
ta adeta bir cehennem kokusu
alan gelenek gözünde (kadim
Ortado¤u kültürünün bir uzant›--
s› olarak) kad›n tehlikeli bir var--
l›kt›r. Dinin en kat› yorumlan›fl bi--
çimidir bu ama, dinin kendisi de--
¤ildir.

Üçgenin bir di¤er ucunda ya--
ni gelene¤in karfl›t kutbunda ise
bir baflka unsur yer al›r: devletin
Resmi ‹deolojisi. Pozitivizme
iman etmeyi modernlik diye yut--
turan, kad›nlar üzerinden kendi
tahakkümer ayr›cal›klar›n› koru--
maya çal›flan, hukukla uzak yak›n
ilgisi olmayan, hukuk ve adalet
yerine kanun bekçisi yarg› men--
suplar›, bilim dünyas›ndan kop--

Üçgenin tepe noktas›ndaysa, kad›n›n etinden,
eme¤inden, imgesinden, ruhundan, kokusundan k›sacas›
kad›na ait her fleyden ticari anlamda kazanç sa¤layan,
kad›nlar› sonuna kadar sömürüp, birer ekonomik mala
dönüfltüren ve bunu da özgürlefleme olarak sunan küre--
sel kapitalizm bulunuyor. Asl›nda küresel kapitalizm de
erkek egemendir ve kad›nlar› yads›d›¤› gelenek kadar
köle k›lm›flt›r. Tek fark kapitalist zincirlerin daha cafcaf--
l› olmas›; bu onun pasl› ve köhnemifl özünü maskeliyor.

Bu üçgenin tam ortas›ndaysa e¤itim al›p bir meslek
sahibi olmak, e¤itimle, bilgiyle reflit olmak isteyen, yani
özgür bir varl›¤a dönüflmek isteyen ama bunu yaparken
de kendi de¤erlerinin bir olmazsa olmaz› olarak gördü¤ü
örtüsünden de vazgeçmeyen baflörtülü kad›nlar. 

“

”
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tukça engizisyon rahiplerini arat--
mayan bilim mensubu yaftas›n›
haks›z yere gasp eden, bilimsel
kuflkuculuk, elefltirel düflünme gi--
bi hasletler yerine bilimi dogma--
ya dönüfltürmeyi bilim adaml›¤›
sanan pozitivist fosiller olarak
üniversite bürokrasisi, ‘fleriat ge--
lecek, sizi kapatacak’ diye kor--
kan, vampirlere karfl› sar›msakla
karfl› koymak gibi bir bofl inanca
kap›lm›fl, ‘ben lai¤im, ben lai¤im’
diyerek bir tür fleytan kovma ayi--
ni yapmay› özgürlük olarak ta--
savvur etme ‘bedbahtl›¤›nda’ bu--
lunan cumhuriyetçi kad›nlar, sa¤--

c›l›¤› peygamberin sünneti ile ka--
r›flt›ranlar karfl›s›nda bir zaman--
lar mazlum ve özgür bir vicdan--
ken, kokular›n› ve iktidardan pay
almay› ikbal kabul eden, Bal›m
Sultan, Pir Sultan Abdal, fiahkulu
ve Hac› Bektafli Veli gibi her biri
birer özgürlük an›t›na dönüflmüfl
kuflakla ilgisi kalmam›fl Alisiz Ale--
viler ve solun öncelikle ezilenle--
rin yan›nda saf tutmak oldu¤unu
iktidar blo¤unun ayd›n› olmakla
de¤ifltiren solun büyük bölümü...
bu taraf›n ortak de¤eri ‹slamofo--
bik olmalar›, dinin “terakkiye ve
hürriyete mani” oldu¤unu düflü--
nen birer oryantalist olmalar›. Bu
cephe de asl›nda en az gelenek
kadar erkek tahakkümüne yasla--

n›r, kad›nlar› zaptu rapt alt›nda
tutar. Kendini gelene¤in sayesin--
de özgürlük sa¤l›yor, eflitlik veri--
yor gibi gösterse de gerçekte ka--
d›nlardan en az di¤er erkekler
kadar rahats›z olan bir blok bu.

Üçgenin tepe noktas›ndaysa,
kad›n›n etinden, eme¤inden, im--
gesinden, ruhundan, kokusun--
dan k›sacas› kad›na ait her fley--
den ticari anlamda kazanç sa¤la--
yan, kad›nlar› sonuna kadar sö--
mürüp, birer ekonomik mala dö--
nüfltüren ve bunu da özgürleflme
olarak sunan küresel kapitalizm
bulunuyor. Asl›nda küresel kapi--

talizm de erkek egemendir ve ka--
d›nlar› yads›d›¤› gelenek kadar
köle k›lm›flt›r. Tek fark kapitalist
zincirlerin daha cafcafl› olmas›;
bu onun pasl› ve köhnemifl özü--
nü maskeliyor.

Bu üçgenin tam ortas›ndaysa
e¤itim al›p bir meslek sahibi ol--
mak, e¤itimle, bilgiyle reflit ol--
mak isteyen, yani özgür bir varl›--
¤a dönüflmek isteyen ama bunu
yaparken de kendi de¤erlerinin
bir olmazsa olmaz› olarak gördü--
¤ü örtüsünden de vazgeçmeyen
baflörtülü kad›nlar. Bu arada flu--
nu da belirtmeden edemeyece--
¤im; sistem sadece örtülü kad›n--
lar› de¤il örtüsüzleri de ö¤ütü--
yor, çünkü son istatistikler büyük

bölümü e¤itimli, evde hayat de--
¤irmeninde ö¤ütülen 5 milyon ci--
var›nda ev k›z› oldu¤unu ortaya
koyuyor. Yanl›fl anlafl›lmas›n, ça--
l›flmay› yüceltenlerden de¤ilim,
ama insanlar›n çal›flmak isteyip
çal›flamamas›, e¤itimini almak
için onca emek verip sonunda da
bunu elde eden, e¤itiminin mey--
velerinden yoksun, çal›flmak iste--
yip de çal›flamad›¤›ndan eve
mahkûm kalmas› da olumsuz bir
insanl›k durumudur. Ama sistem
örtü üzerinden yaratt›¤› gerilim
içinde bunlar› tart›flmam›z›, ka--
d›nlar›n insanl›k durumunu tar--

t›flmam›z› istemiyor. Oysa insan--
l›k durumumuza dair söylenecek
o kadar çok fley var ki.

Daha önceki yaz›lar›mda sözü--
nü etti¤im ‹talyan radikal düflü--
nür Giorgio Agamben’in her türlü
siyasi-hukuki haklar›ndan soyul--
mufl, hukukla kutsall›k aras›nda
belirsiz ara bölgede ask›da b›rak›--
lan, kendi ç›plak biyolojik varl›kla--
r›na indirgenmifl bu kad›nlara sa--
y›ca az›nl›k da olsalar destek atan
solcu, demokrat ayd›nlar...

‹flte günlerdir k›yametler kopa--
r›lan, ‹ran, Malezya öcüleriyle kor--
kutarak insanlar› rehin alan pat--
ronlar medyas›nca kuflat›l›p lime
lime edilmek istenen baflörtülü ka--
d›nlar›n, bir tam insana dönüflme
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H›ncal Uluç’a göre baflörtüsü takanlar›n renkli ve
stilize eflarplar örtmeye de hakk› yoktur. Uluç’un düflün--
cesine bak›l›rsa geleneksel örtü bafl› örter, ama boynu
aç›kta b›rak›r, türban da öyledir; moda ve sitildir ama
“s›kmabafl” stilize olmaya hakk› bulunmayan, dinleri ko--
nusunda da “sahtekâr”, “belli bir tarikat›n mensubu,
amac› laik cumhuriyeti y›kmak olan” bir tür siyasi “patojen”dir. Bilindi¤i gibi patojenler
bünyeyi zay›f bulunca o bünyeyi y›kan, onu hasta eden, son noktada ise öldüren hastal›k
yap›c› mikroplar olarak “ajand›r”.

K›sacas› tesettür, modalaflm›fl esteti¤i yerinden eden bir simgedir. Pozitivist laikçili--
¤in bafledemedi¤i bir “at›k”t›r. Ama islamofobik tüketim kapitalizmi için de öyledir.

“

”
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mücadelelerinin k›sa öyküsü...
Öyküyü yeterince dillendir--

dim san›r›m. Art›k öykünün ana
unsuru olan kkaadd››nnss››zz üüççggeennin kö--
flelerini biraz daha güçlü bir ›fl›k--
la ayd›nlat›p görünür k›labiliriz. 

Önce ifle üüççggeenniinn tteeppeessii ile
bafllayal›m. Ancak bu tepeyi biz--
deki laikçi anlay›flla da biraz bir--
lefltirerek anlataca¤›mdan bu bö--
lümde küreselleflmenin esteti¤in--
den ayr›nt›l› söz etmeyece¤im.
fiimdilik, üçgenin di¤er köflelerini
ele almay› düflünüyorum.

EEsstteettiikk ‹‹nncciinnmmee:: 
SS››nn››ff SSaavvaaflfl›› vvee KKaadd››nn BBeeddeennii

Baflörtüsü meselesi birçok ka--
d›n için asl›nda bir estetik hege--
monya mücadelesi anlam›na da
geliyor. Bu estetik hegemonya
üzerinden kat› bir hiyerarfli savafl›
veriliyor, “ayaklar›n bafl olma--
s›”na tahammül edemeyenler sa--
vafllar›n› estetik üzerinden veri--
yor. Bu estetik faflizmin dile gel--
mesi kendini “s›kmabafl” ifadesin--
de tezahür ettiriyor ve böylece es--
tetik, bir hakaret, bir afla¤›lama
ifadesi haline gelip, bir tehdit ve
fliddet unsuruna dönüflüyor. 2005
y›l›nda Sabah gazetesinde ç›kan
haberde bir pafla flu ifadeyi kulla--
n›yor: Emekli Orgeneral Hurflit To--
lon, Türkiye’de baflörtüsü de¤il,
s›kmabafl sorunu oldu¤unu belir--
terek, “Baflörtüsü sorunu olsa,
Türkiye’de 3 defa askeri idare ol--
du, baflörtü fabrikalar›n›n kapat›l--
mas› gerekirdi” diyor. 

Buradaki s›kmabafl hem gele--
neksel baflörtüsünü merkeze ko--
yarak, tam tesettür baflörtme siti--
lini küçümsemekte hem de onu
düflmanlaflt›rmakta. Sözlük Sour--
time’de kullan›lan bir ifade ile ss››kk--
mmaabbaaflfl kelimesi “alien” -yani bi--
limkurgunun korku veren canavar
yarat›¤›- ile yer de¤ifltirmifl bir “te--
settürlü benzetmesi” olarak kulla--
n›lmakta. “S›kmabafl” çirkinleflti--
rilmifl varl›klar için kullan›l›r. Bu
anlamda bu ifade “nine”lerin ya
da “babaannelerin”, “Anadolu

kad›n›n›n” örttü¤ü tülbentten ay--
r›flm›fl siyasi, siyasi oldu¤u için de
Kristeva’n›n bilinçalt›n›n bafl ede--
medi¤i için at›k muamelesi yapt›--
¤› “i¤renç” ya da “abjekt” olma
halini de eleverir. Böylece as›l so--
run ne laiklik, ne k›r›lgan demok--
rasi ve cumhuriyetin savunusu de--
¤il, bat›l› esteti¤in do¤ulu esteti--
¤e olan bask›nl›¤›na duyulan dog--
matik inançt›r. 

Mesela H›ncal Uluç’a göre ba--
flörtüsü takanlar›n renkli ve stilize
eflarplar örtmeye de hakk› yoktur.
Uluç’un düflüncesine bak›l›rsa ge--
leneksel örtü bafl› örter, ama bo--
yunu aç›kta b›rak›r, türban da öy--
ledir; moda ve sitildir ama “s›kma--
bafl” stilize olmaya hakk› bulun--
mayan, dinleri konusunda da
“sahtekâr”, “belli bir tarikat›n
mensubu, amac› laik cumhuriyeti
y›kmak olan” bir tür siyasi “pato--
jen”dir. Bilindi¤i gibi patojenler
bünyeyi zay›f bulunca o bünyeyi
y›kan, onu hasta eden, son nokta--
da ise öldüren hastal›k yap›c› mik--
roplar olarak “ajand›r”.

K›sacas› tesettür, modalaflm›fl
esteti¤i yerinden eden bir simge--
dir. Pozitivist laikçili¤in baflede--
medi¤i bir “at›k”t›r. Ama ‹slamo--
fobik tüketim kapitalizmi için de
öyledir. 

Tüm bu cümlelerden kas›t
aç›kça görülmektedir. Örtü bir
moda ve marka olarak sistemin
tafl›y›c›s› de¤ildir, dahas› “dekol--
te” de¤ildir, çünkü boynu ve gö--
¤üs bölgesini örter. Oysa moda,
kad›n bedenini stilize ederken
onu erotize eder. Gösteri unsuru
k›larak, onu erkeksi bak›fl›n ege--
menli¤ine sunar ve gövdeyi por--
nografiklefltirir. Bu arada s›k s›k
bu pornografik kavram›n› aç›kla--
mak zorunda kal›yorum, çünkü
cinsel birleflmeyi görüntülefltiren
eylemle kar›flabiliyor. Oysa por--
nografik ifadesi Zeynep Say›n’›n
kulland›¤› gibi kendinden baflka
hiçbir fleye gönderme yapmayan,
ç›plak imge anlam›nda kulland›¤›
bir kavramd›r ve ahlaki yarg›dan
öte, modern görsellik rejimi için--

de varolan tüm imajlar için kul--
land›¤› bir terimdir. “Varoluflunu
d›flavurumsal ç›plakl›¤› içinde gö--
ze getiren, dayan›lmaz bir art›-
ürün olarak tüketilen ve bak›fllar›
doyuran imgenin kendi, daha
bafltan varoluflu gere¤i pornog--
rafiktir.”1

Oysa tüm modern öncesi im--
geler gibi baflörtüsü/tesettür de
kendini sunmayan, kendine ça--
¤›rmayan, bak›fl› bir üst gönderi--
ye yollayan aflk›n bir imgedir. Be--
denin vakar›n›n temsilidir.

Yine Say›n’›n çok be¤endi¤im
ifadesi ile örtü imgenin aflk›n bir
gerçe¤e, gönderme yapmas›
temsili bir nitelik kazanmas›d›r.
Dinsel estetik aflk›n bir estetik--
ken, bat›l› estetik özellikle de bu--
gün için bir meta estetiktir ve do--
¤as› gere¤i “teflhirci” yani sergi--
lemeyi, öne ç›karmay›, bakmay›
merkeze yerlefltiren bir estetiktir.
Wolfgang Fritz Haug’un kavram--
laflt›rmas› ile meta esteti¤i, gör--
selli¤i öne ç›karan duygusal, du--
yumsal bir estetiktir. “En genifl
anlamda meta esteti¤inde - me--
tan›n duyusal alg›lan›fl› ve kulla--
n›m de¤erinin kavran›fl› - nesne--
nin kendisinden ayr›l›r. GGöörrüünnttüü
mmeettaann››nn kkeennddiissiinnddeenn bbiillee ddaahhaa
öönneemmllii hhaallee ggeelliirr.. Çok yararl›
olan ama öyle görünmeyen bir
fley sat›lmayacakt›r, bunun yan›
s›ra yararl› görünen bir fley de sa--
t›lacakt›r. Sat›fl ve al›fl sisteminde
estetik imge - metan›n vaat etti--
¤i kullan›m de¤eri - sat›fl›n ba--
¤›ms›z bir de¤iflkenidir. Pazara
hâkim olma sürecinde metan›n
estetik imgesinin teknolojiye da--
yan›larak kontrol edilmesi art›k
hayati bir sorundur.”2

Haug’un bu noktada ggöösstteerrii--
nin, görselli¤in bir kontrol biçi--
mine dönüflümü ile ilgili vurgusu
da ayr›ca önemlidir: “Metan›n
görüntüsünü kontrol edenler,
gözü kamaflan halk›n duyular›na
hitap ederek onlar› da kontrol
eder.”

DD››flfl ggöörrüünnüüflfl iiddeeoolloojjiissii, top--
lumda yayg›n bir kabul gördü¤ü
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için kozmetik ve moda gibi sek--
törlere düflen görev, insan iliflki--
leri piyasas›na bir meta olarak so--
kulan bedeni, daha fazla al›c›
bulmas› için estetize etmektir.3

Ancak bir kez d›fl görünüfl merke--
ze oturdu¤unda insan iliflkilerini
de bu d›fl görünüfl belirleyecektir. 

Hiç kuflkusuz bunun tek nede--
ni moda ve kozmetik sektörü de--
¤il ayn› zamanda metropol ya--
flant›s›d›r. Metropol yaflant›s› bir
kitle toplumuna dayan›r ve kitle
toplumu insanlar› kitlenin içinde
anonimlefltirip, üniform hale so--
kar, di¤er yandan metropol ya--
flant›s› uzun sohbetlerin ve zama--
n› genifl kullanan karfl›laflmalar›n
de¤il, ayaküstü k›sa karfl›laflmala--
r›n ve ço¤unlukla k›sac›k süren
anl›k göz göze gelmelerin yaflan--
t›s›d›r. ‹flte bu iki unsur nedeni ile
fark duygusu merkezi önem ta--
fl›r. D›fl görünüfl sizin fark edilme--
nizi sa¤layan bir iflaret düzene¤i--
ne dönüflür. 

Bu anlamda küresel kapitaliz--
min yerli uzant›lar› için tesettür
ve “türban” bat›n›n estetik kül--
türünü yads›d›¤›ndan, meta este--
ti¤i üzerinden infla edilen düzeni
bozdu¤undan, bu düzenin “fit--
nesi”dirler, küresel tüketim este--
ti¤i için bir “fesat” kayna¤›d›rlar,
bu nedenle “öteki”lefltirilmeleri,
d›fllanmalar› gerekir. Tüm ifli sitil
ve gusto olan günlük yaflam› bu
kodlar üzerinden okuyan Türk
medyas› ve onun duayeni H›ncal
Uluç’u baflörtülü k›zlar›n rahats›z
etmesi “s›kmabafllar”›n ortada
dolafl›p eflitlik talep etmesi; med--
yan›n ve hakim güçlerin kültürel
sermayesi, varoluflu ve ekonomik
varl›¤› bat›l› tüketim esteti¤i üze--
rine kuruldu¤undan, onlar› müt--
hifl derecede rahats›z etmekte,
“bez” parças› diye afla¤›layarak
“çirkin”lefltirdikleri kad›nlara dö--
nük rahats›zl›klar›n›, h›nçlar›n›
gizlememektedirler.

Üçgenin di¤er köflelerine da--
ha sonra da devam edece¤im.
fiimdilik bu yaz›da sadece tepesi--
ne de¤indik, ne de olsa örtü, üze--

rine bir kitap yaz›lmay› hak ede--
cek denli her yönden zengin bir
imge. Ancak kad›n› “fleytanlaflt›--
ran” gelene¤in de hem Kema--
lizm, hem de küresel kapitalizme
kendini özgürlük olarak sunabil--
me imkân› verdi¤i için sorumlulu--
¤u büyüktür. fiu ana kadar örtün--
me olgusunda üzerinde durdu--
¤um yaz›lar›n hepsinde de baflör--
tüsünü, örtünmeyi flehvetle iliflki--
lendirmeyi hep elefltirdim. Kuflku--
suz bu yorum tamam› ile geçersiz
de¤ildir, ancak bu meselenin bir
“cüz’ü” hem de çok çok küçük bir
“cüz’ü” konumundad›r. 

Örtünmek benim kendi ta--
hayyül evrenimde tasavvufi im--
gelerin verdi¤i zengin bir ça¤r›--
fl›mlar okyanusu. Ama daha
önemli bir olgu var, o da örtün--
menin gelenekle devlet taraf›n--
dan belirlenmifl sabit kimlikler
karfl›s›nda bir melezli¤in de sem--
bolü olmas›.

Yaz›ma son vermeden önce
sevgili Ferhat Kentel’in yaflam›
akl›n denetimi alt›nda bir demir
kafese dönüfltürmeye kalkan mo--
dernite karfl›s›nda, yaflam›n yatay
karfl›laflmalar› içinde hayat›n eb--
rulaflmas› olarak anlad›¤›m me--
lezlik kavram›na da baflörtüsü--
nün toplumsal ça¤r›fl›mlar› ile il--
gili olarak yer vermek istiyorum. 

“Bu ‘ça¤dafll›k’ görüntüsü al--
t›ndaki s›n›fsal ve seçkinci zihni--
yet kendi homojenlik aray›fl›n›,
hâkim olamad›¤› ‘ötekiler’ üzeri--
ne de yans›t›yor. ‘S›kmabafllar’,
‘türbanl›lar’ olarak adland›rd›¤›
kesimleri topyekûn bir kimlik ka--
tegorisine sokmaya çal›fl›yor. Üs--
telik baflörtüsüne hepsi farkl› bir
aç›dan ‘tak›lmalar›na’ ra¤men...
Farkl› aç›lardan ‘be¤enmiyorlar’
onlar›, ama ortaklafla ‘tehlikeli’
buluyorlar... Pozitivistlerin baz›--
lar›, baflörtünün ‘k›rm›z›’ olmas›--
na, baflkalar› ‘siyah çarflafa’; kimi--
si baflörtülü kad›nlar›n ‘y›rtmac›--
na’, kimisi de makyaj›na tak›l›yor.
Birileri, baflörtülü ö¤rencilerin
peru¤unun ‘peruk’ oldu¤unun
anlafl›lmas›na sinirleniyor, baflka--

lar› ‘birkaç tane saç teli görünse,
ne kadar güzel ve hofl olur’ ha--
yalleri kurup ‘estetik’ dersi verir--
ken, kimileri de ‘gerçek ‹slam’›n
nas›l olmas› gerekti¤i hakk›nda
ilahiyat dersi veriyor. 

Hepsi baflka bir fley söylüyor
ve hepsi baflka bir fley söylerken,
kendileri gibi ötekilerini de
‘tek’lefltirmeye çal›fl›yor... Ve as--
l›nda bizzat kendileri, baflörtülü
olma durumunun asl›nda ne ka--
dar zengin oldu¤unu aç›¤a ç›ka--
r›yorlar.

ÇÇüünnkküü bbaaflflöörrttüüllüü oollmmaa hhaallii,,
bbüüttüünn ffaarrkkll››ll››kkllaarr››yyllaa ttaamm ddaa iikkiillii
kkuuttuuppllaarr›› yy››kk››yyoorr.. BBiizzee ggööççmmeennllii--
¤¤iimmiizzii,, mmeelleezzllii¤¤iimmiizzii,, zzeennggiinnllii¤¤ii--
mmiizzii aannllaatt››yyoorr.. VVee kkoollaayy kkoollaayy
mmüühheennddiiss vvee cceerrrraahh mmaanntt››¤¤››yyllaa
ttoopplluummuunn eessiirr aall››nnaammaayyaaccaa¤¤››nn››
ssööyyllüüyyoorr......”4

Tam da bu nedenle, Allah’ta
yok olarak, nefsen ölü, manen di--
ri olan örtülü bedeni bir özgür--
lük simgesi olarak görüyorum.
Bu özgürlü¤ü bast›ranlar yaflam›
bast›ran birer ölüsevici asl›nda ve
onlara karfl› direnmek yaflam sev--
gisinin, buna dayanan bir özgür--
lük tahayyülünün de ayr›lmaz bir
parças› olmak durumunda. O ne--
denle diyorum ki; “ey örtülü ka--
d›nlar gelecek olan difli uygarl›k
sizlerin narin omuzlar›n›zda yük--
selecek”.

1 Zeynep Say›n, ‹mgenin Pornografisi,
Metis Yay›nlar›, ‹stanbul 2003 

2 Wolfgang F. Haug, Meta Esteti¤inin
Elefltirisi - Kapitalist Toplumda Görüntü
Cinsellik ve Reklâm, çeviren: Ayfle Gül,

Spartaküs Yay›nlar›, ‹stanbul, 1997

* “Türban” ile ilgili kullan›lan yo¤un

elefltirilerden biri de onun birörnekli¤idir;

bu elefltiriyi yapanlar baflörtüsünün ve te--

settürün dini bir üniforma oldu¤unu söy--

lerler. Oysa kitlesel tüketim mant›¤› olarak

konfeksiyon ve moda da asl›nda birörnek--

liktir ve modan›n emrindekiler de kapita--

list bir üniforma içindededirler.
3 Kürflat K›z›ltu¤, temizlik, tüketim ve

beden kültürü, http://kursadkiziltug.blogs--

pot.com/2007/02/temizlik-tketim-kltr-ve-

beden-sratejisi.html
4 Ferhat Kentel, “Kifliyi nas›l bilirsin?

Kendin gibi...” http://www.gaze--

tem.net/fkentelyazi.asp?yaziid=355
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Abdullah YILDIZ

B
ugünün dünyas›nda ve Tür--
kiye’sinde tan›k oldu¤umuz
olaylar›n, düflünce ve davra--

n›fl kal›plar›n›n, karfl›laflt›¤›m›z in--
san-toplum tipleri ile karakteris--
tik özelliklerinin, ruh hallerinin
ve klifleleflmifl tepkilerinin, ref--
lekslerinin neredeyse birebir iz--
düflümlerine tarihte de rastlar›z.

Kur’ân-› Mübîn, hayat›n de--
¤iflmeyen yasalar›n› ve insanlar›n
geçmiflten bugüne ve yar›na ay--
nen tekrarlad›klar› iliflki biçimle--
rini çarp›c› örnekleriyle gözler
önüne serer. ‹nkarc›, müflrik, za--
lim, müstekbir, münaf›k...lar›n ti--
pik durufl/davran›fllar›n›; ““ssiizz ddee
tt››ppkk›› kkeennddiinniizzddeenn öönncceekkiilleerr ggiibbii--
ssiinniizz”” (9/69) beyan› meyan›nda
tasvir eder. Adeta; “bu insan/top--
lum tiplerini, yap›sal özelliklerini,
sosyal olaylar›n dokusunu çok iyi
inceleyip tan›y›n ve Allah elçileri
onlara karfl› nas›l davranm›fllarsa
siz de öyle davran›n.’ buyurur.

fiimdi biz, geçmiflteki bat›l

yanl›s› zorbalar›n tav›rlar›n› ve
onlar›n Hakk’a karfl› tepkilerini
küresel ve yerel planda aynen
bugün de sergileyenleri, ““((AAllllaahh
ddiilleerrssee)) oonnllaarr›› ssiimmaallaarr››nnddaann vvee
kkoonnuuflflmmaa ttaarrzzllaarr››nnddaann ttaann››rr--
ss››nn((››zz))”” (47/30) âyeti ve Kur’ân’›n
di¤er ebedi beyanlar› do¤rultu--
sunda ssööyylleemmlleerriinnddeenn,, eeyylleemmllee--
rriinnddeenn,, bbaakk››flfl((aaçç››))llaarr››nnddaann hare--
ketle tan›(t)maya çal›flaca¤›z:

SSiizzlleerrii ttaann››yyoorruuzz eeyy;; 
Dünya hayat› kendilerini al--

datanlar! (31/31)
Dünya nimetlerinden paylar›--

na düflen kadar›yla zevk süren--
ler! (9/69)

Kendilerine verilen refah›n
pefline düflüp fl›maran ve cürüm
iflleyen zalimler! (11/116)

SSiizz ddee...... Sizden önce bata¤a
dalanlar gibi bata¤a dald›n›z.
(9/69) 

TTaann››yyoorruuzz ssiizzii!!....
SSiizz...... Dünya hayat›n›zdaki

bütün güzellikleri tüketip yok et--

tiniz; onlarla zevklenip e¤lendi--
niz. (46/20) Ortal›¤› fesada verdi--
niz; ekini ve nesli helak ettiniz.
(2/205)

«Allah’›n indirdi¤ine uyun!»
dendi¤inde; «Hay›r biz atalar›m›--
z› üzerinde buldu¤umuz yo--
la»(31/21); «atalar›m›zdan gör--
düklerimize uyar›z»(2/170);
“Biz... sadece onlar›n ö¤retilerini
izleriz” dediniz. (43/22)

VVee ssiizz...... Allah’› unuttunuz, Al--
lah da sizi unuttu(9/67) ve size
kendi nefislerinizi unutturdu.
(59/19)

BBööyylleeccee ssiizz...... Kendi canlar›n›--
za kötülük ettiniz, gözlediniz,
flüpheye düfltünüz ve kuruntular
sizi aldatt›. O çok aldatan (fley--
tan) sizi, Allah hakk›nda bile al--
datt›. (57/14)

SSiizzii ççookk iiyyii ttaann››yyoorruuzz!! ZZiirraa
RRaabbbbiimmiizz ttaann››tttt›› bbiizzlleerree ssiizzii......

SSiizz eeyy!!.... Do¤rulu¤a karfl› sa--
p›kl›¤› sat›n alanlar! (2/16)

‹man eden kimselere “sefih--



ler/beyinsizler” diyen “gerçek
beyinsizler”! (2/13)

Öfkeleri a¤›zlar›ndan taflan--
lar! Sinelerinin gizledikleri ise da--
ha büyük olanlar! (3/118)

Müminlere fenal›k etmekten
(onlar›n sosyal dengelerini boz--
maktan, onlar› yoldan ç›karmak--
tan) asla geri durmayanlar; onla--
ra s›k›nt› vermeyi candan isteyen--
ler! (3/118) 

Müminlerle karfl›lafl›nca: «Biz
de inand›k» diyenler... yaln›z kal--
d›klar›nda ise onlara olan kinle--

rinden dolay› parmaklar›n› ›s›ran--
lar! (3/119) Kendi fleytanlar›yla
baflbafla kald›klar›nda: “Biz (fikir
ve ideolojide) sizinle beraberiz,
biz ancak (onlarla) alay ediyo--
ruz.” diyenler! (2/14)

Müminlere bir iyilik dokunun--
ca üzülenler; bir musibet gelince
de sevinenler! (3/120)1

SSiizzii bbiilliirriizz eeyy!!.... 
Münkeri/kötülü¤ü emredip

maruftan/iyilikten al›koyanlar!
(9/67) 

Hayra (hay›rl›, yararl› ifllere,

‹slâm’a, vahye...) engel olan, sal--
d›rgan günahkârlar! (68/12)

Kaba ve haflin, sonra da kötü--
lükle damgal› olanlar! (68/13)

“Yeryüzünde bozgunculuk
yapmay›n” denildi¤inde “biz ›s--
lah edicileriz” diyenler! (2/11)

‹nananlarla karfl›lafl›nca istih--
za ile birbirlerine göz k›rpanlar...
“‹flte bunlar sap›klar” diyenler!
(83/29-33) “Dinleri bunlar› aldat--
m›fl” diyenler! (8/49)

Allah’› ve inananlar› aldat--
mak isteyen ama yaln›z kendileri--
ni aldatan fluursuzlar! (2/9)

SSiizz......
‹nsanlar› Allah’›n yolundan

al›koyar ve o yolu e¤riltmek ister--
siniz. (7/45; 8/19; 14/3)

‹nsanlar› Allah’›n yolundan
sapt›rmak ve onunla alay etmek
için gerçe¤i bofl sözlerle de¤iflti--
rirsiniz. (31/6)

‹nsanlar› Allah’›n yolundan
al›koymak için mallar›n›z› infak
eder/harcars›n›z. (8/36)

Gece-gündüz tuzak kurmakla
meflgul olursunuz! (34/33)

(Mustaz’aflara) Allah’› inkar
etmelerini ve O’na ortak koflma--
lar›n› emredersiniz. (34/33)

VVee ssiizz...... 
Erke¤i ve kad›n›yla, eskisi ve

yenisiyle, t›pk› birbirinize benzer--
siniz. (9/67,69)

‹‹flflttee bbuu yyüüzzddeenn;;
Allah, erkek-kad›n tüm mü--

naf›klara ve kâfirlere cehennem
ateflini ebedî olarak vadetmifltir.
O atefl size yeter. Allah sizlere lâ--
net etmifltir; ve size bitmez tü--
kenmez bir azap vard›r. (9/68) 

‹flte sizlerin dünyada ve ahi--
rette bütün amelleriniz heder
olup gitti ve iflte sizler hep hüs--
ran içinde kalanlars›n›z. (9/69)

fifiiimmddii kkuullaakk vveerriinn AAllllaahh’’››nn
tteehhddiiddiinnee!!

“Zalimleri mutlaka helak ede--
ce¤iz!.. Ve her inatç› zorba hüsra--
na u¤rad›.” (14/13,15)

“Bizimle bafla ç›kabilecekleri--
ni sanarak olanca güçleri ile ayet--
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Kur’ân-› Mübîn, hayat›n de¤iflmeyen yasalar›n›
ve insanlar›n geçmiflten bugüne ve yar›na aynen tek--
rarlad›klar› iliflki biçimlerini çarp›c› örnekleriyle gözler
önüne serer. ‹nkarc›, müflrik, zalim, müstekbir, müna--
f›k...lar›n tipik durufl/davran›fllar›n›; ““ssiizz ddee tt››ppkk›› kkeennddii--
nniizzddeenn öönncceekkiilleerr ggiibbiissiinniizz”” (9/69) beyan› meyan›nda
tasvir eder. Adeta; “bu insan/toplum tiplerini, yap›sal
özelliklerini, sosyal olaylar›n dokusunu çok iyi incele--
yip tan›y›n ve Allah elçileri onlara karfl› nas›l davran--
m›fllarsa siz de öyle davran›n.” buyurur.

“

”
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lerimize karfl› ç›kanlara gelince;
onlar› tiksindirici ve ac›kl› bir
azap beklemektedir.” (34/5)

VVee ssiizz,, eeyy zzuullmmee vvee hhaakkss››zzll››¤¤aa
uu¤¤rraayyaann mmüümmiinnlleerr!! 

RRaabbbbiinniizziinn;; “Benim de düfl--
man›m, sizin de düflman›n›z olan--
lar› veli edinmeyin!” (60/1)

“Sak›n sizden olmayanlar›
dost/s›rdafl(b›tâne)2 edinmeyin”
(3/118) eemmrriinnee uuyyuunn!!....

BBiilliinn kkii;;
Siz onlar› sevseniz de onlar si--

zi asla sevmezler; siz kitab›n tü--
müne inan›rs›n›z (ama onlar
inanmazlar). (3/119)

EEmmiinn oolluunn kkii;;
E¤er sabr› ve takvay› (Allah’a

karfl› sorumluluklar›n›z›) kuflan›r--
san›z, onlar›n hileleri size zarar
veremez. Çünkü Allah, onlar›
kendi yapt›klar› ile kuflatm›flt›r.
(3/120)

Onlar giydirilmifl kütükler gi--
bidir; her ba¤›rt›-ça¤›rt›y› aleyh--
lerinde san›r-korkarlar. (63/4)

Allah, kendisine oyun oyna--
yanlar›n oyunlar›n› bafllar›na ge--
çirir. (4/142)

BB››rraakk››nn;; onlar tu¤yanlar›/küs--
tahl›klar› içinde bocalas›nlar/de--
belensinler...(2/15) 

OOnnllaarraa;; «Öfkenizle çatlay›n!»
deyin... (3/119)

VVee;; Ey iman edenler! Siz ken--
dinize bak›n. Siz do¤ru yolda
olursan›z; sap›tm›fl olanlar size
asla zarar veremez. Hepinizin dö--
nüflü Allah’ad›r. Yapt›klar›n›z› si--
ze O haber verecektir. (5/105)

‹‹flflttee AAllllaahh’’››nn kkeessiinn vvaaaaddii::
“Kim Allah’a karfl› sorumlu--

luklar›n› kuflan›rsa, Allah ona bir
ç›k›fl yolu ihsan eder.” (65/2)

“U¤rumuzda gerekli cehdi
gösterenleri ise, Biz elbette kendi
muvaffakiyet yollar›m›za erifltiri--
riz. fiüphesiz Allah iyi/güzel dav--
rananlarla beraberdir.” (29/69)

SSoonnuuçç YYeerriinnee::
Seyyid Kutub, Al-i ‹mran

Suresi 120. ayetini tefsir ederken:

“‹flte Allah’›n kitab›, ilk müslü--
man cemaate ö¤retti¤i gibi, bize
de, onlar›n tuzaklar›ndan nas›l
korunaca¤›m›z›, eziyetlerini nas›l
bertaraf edece¤imizi ve gö¤üsle--
rinde gizledikleri, bazen de a¤›z--
lar›ndan kaç›rd›klar› kötülükle--
rinden nas›l kurtulaca¤›m›z› ö¤--
retiyor”, der ve devam eder: 

““EE¤¤eerr ssaabbrreeddeerr vvee ttaakkvvaall››
oolluurrssaann››zz,, oonnllaarr››nn hhiilleelleerrii ssiizzee zzaa--
rraarr vveerreemmeezz..””

E¤er çok kuvvetliyseler güçle--
ri karfl›s›nda; aldatma ve dolam--
baçl› yollara baflvurmuflsalar hile
ve tuzaklar› karfl›s›nda sab›r, azi--
met ve direnç gösterip prensiple--
re ba¤lanmam›z gerekir. Y›k›l--
mamal› ve zelîl olmamal›y›z. On--
lardan beklenen bir kötülükten
sak›nmak ya da gelecek sevgileri--
ni kazanmak için akidenin bir k›s--
m›ndan veya tümünden vazgeç--
memeliyiz.

Sonra takvâ; yaln›zca bir olan
Allah’tan ve O’nun murakebesin--
den korkma.. Allah’›n ipinden
baflkas›na sar›lmayan kalpleri Al--
lah’a ba¤layan takva... Bir kalp
Allah’a ba¤lan›nca, O’nun gü--
cünden baflkas›n› küçük görür ve
azimetinden gelen bu ba¤lar›
güçlendirir; dolay›s›yla kurtulufl
istemek veya fleref kazanmak için
hiç kimseye teslim olmaz ve Allah
ve Rasûlüne savafl açm›fl kimsele--
re sevgi beslemez.

‹‹flflttee yyooll bbuudduurr::
Sab›r ve takva... Allah’›n ipine

(Kur’ân’a) yap›fl›p sar›lmak...

1 Üstad Seyyid Kutub, Âl-i ‹mran
3/118-120. âyetlere dair flöyle der:
“Kur’ân-› Kerîm’in çizdi¤i bu hariku-
lâde tablo, Allah’›n düflmanlar›n›n ‹s-
lâm ve müslümanlar hakk›nda besle-
dikleri korkunç kini, tasarlad›klar› kö-
tülü¤ü ve gö¤üslerinde kaynayan kö-
tü niyetlerini gözler önüne serer.
Müslümanlar kendilerinden baflkas›n›
s›rdafl edinmemeli, onlar› güvendikle-
ri, s›rlar›n› açt›klar› ve dan›flt›klar› bir
konumda bulundurmamal›d›rlar.” Ve
devam eder: “Âyette s›ralanan ac› de-
neyimler yüzümüze sert bir tokat gibi
çarpt›¤› halde, biz gene ay›lmay›z.” 

2 E. Hamdi Yaz›r, Hak Dini Kur’ân
Dili’nde bu kavram› flöyle aç›klar: esa-
s›nda elbisenin iç yüzündeki astar de-
mektir. Bundan bir kimsenin s›rlar›na
vak›f olan pek s›k› dostuna da “b›tâ-
ne” denilir. Müminler, milletlerinin
ehlinden baflkas›n›, yani gerek kâfir-
leri ve gerekse münaf›klar› iç yüzleri-
ne vak›f olacak özel ifllerinde ve mu-
amelelerinde kullanmaktan yasak-
lanm›flt›r ki, bu yasaklaman›n özel
hususlara da flümulü bulunmakla be-
raber âyetin siyâk› (gelifli) daha çok
genel ifllere bakmaktad›r.

Prof. Bayraktar Bayrakl›, Tefsir’in-
de 3/118.âyete dair: “Âyet müslü-
manlara, kendilerinin d›fl›ndaki in-
sanlarla komfluluk yapmalar›na, eko-
nomik iliflkiler kurmalar›na izin ver-
mekte, ama onlar› s›rdafl, can dostu
edinmeleri yasaklamaktad›r. Ayr›ca
ayetten, müslüman›n müslümana can
dostu, s›rdafl oldu¤u ve olmas› gerek-
ti¤i sonucu da otomatikman anlafl›l-
maktad›r. Bir müslüman, bir müslü-
man›n can dostu olup, ifllerinin iç yü-
züne vak›f olabilir, ama baflkas›na bu
s›rlar› açmamal›d›r”, der. Mümtahi-
ne/8-9 âyetin sosyo-ekonomik iliflki-
lerde inkarc›lara adil davranmay› tav-
siye etti¤ini de ekler: “‹nanc›n›zdan
dolay› size karfl› savaflmayanlara ve si-
zi yurtlar›n›zdan ç›karmayanlara ge-
lince, Allah, onlara nezaketle ve ada-
letle davranman›z› yasaklamaz. Çün-
kü Allah adil davranan› sever...” “Al-
lah, yaln›zca, inanc›n›zdan dolay› size
karfl› savaflanlara ve sizi ana yurdu-
nuzdan ç›karanlara veya baflkalar›n›n
ç›karmas›na yard›m edenlere dostluk-
la yaklaflman›z› yasaklar.”



AAddnnaann ‹‹nnaannçç:: ‹‹llkk öönnccee AAllii BBeeyyllee
bbaaflflllaammaakk iissttiiyyoorruumm.. AAnnaayyaassaa nnee
ddeemmeekkttiirr?? SSiivviill aannaayyaassaaddaann nnee
aannllııyyoorruuzz??

AAllii BBuullaaçç:: Mevcut hukuk hiye--
rarflisi içerisinde düflünülecek olur--
sa, en üstte anayasa vard›r. Daha
sonra s›ras›yla yasalar, tüzükler ve
yönetmelikler gelir. Bu hiyerarfliye
göre, yönetmelik tüzü¤e, tüzük ya--
saya/kanuna, kanun da anayasaya
ayk›r› olamaz. Dolay›s›yla anayasa
en temel, en belirleyici olan yasad›r.
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra,
1975’lerden itibaren, anayasalar›n
da baz› temel ideallere, kuralla--
ra/normlara ayk›r› olamayaca¤› yö--
nünde yerleflik kanaatler oluflmufl--
tur. Mesela toplumun büyük ço--
¤unlu¤u taraf›ndan kabul görmüfl
olsa dahi, bugünkü manada anaya--
salar, az›nl›k haklar›na ayk›r› ola--
maz; anayasa az›nl›k haklar›n› koru--
makla yükümlüdür. Yine anayasa--
lar, “Birleflmifl Milletler Evrensel ‹n--
san Haklar› Sözleflmesi”ne ayk›r›
olamazlar. Demek ki anayasalar›n
üstünde, kendilerini uydurduklar›
veya en az›ndan ayk›r› olmama dik--

katini ve özenini gösterdikleri bir
referans çerçevesi vard›r. Asl›nda
anayasan›n kendini refere etti¤i bir
çerçevenin olmas› makul bir durum--
dur. Tabii bu temel refere kayna¤›--
n›n ne olaca¤› ayr› bir fas›ld›r. 

‹lk defa anayasa ne zaman orta--
ya ç›kt›? Bu konuda muhtelif görüfl--
ler var. Geriye do¤ru gidildi¤inde
bir sürü spekülasyonlar yap›labilir.
Baz›lar›, Solon’un (M.Ö. 640–559)
kanunlar›n› bile anayasa kabul ede--
bilir ama bilinmelidir ki, Solon’un
koydu¤u sadece kanunlard›r, ana--
yasa de¤ildir. Hatta bugünkü mana--
da yasa bile de¤ildir. Çünkü tek bir
kiflinin kendi inisiyatifini, birikimini,
öngörüsünü ortaya koyarak kanun
yapmas›, bugünkü kanun tekni¤i
aç›s›ndan kabul edilebilir bir fley de--
¤ildir; anayasa say›labilmesi ise hiç
mümkün de¤ildir. 

Peki, “Medine Vesikas›” acaba
anayasa olabilir mi? Tabi--
i bu husus da ihtilafl› bir konudur.
Merhum Muhammed Hamidullah,
onu bir anayasa olarak kabul et--
mifl, bunu söylerken de hareket
noktas› olarak “toplum sözleflme--

si” (ahidname, akid) olmas›n› göz
önünde bulundurmufl. Yani taraf--
lar›n karfl› karfl›ya gelip, icab ve ka--
bul esas›na uygun olarak birbirle--
riyle akid yapmas› durumudur. Bu
manada Kur’an veya ‹slam nazar›n--
dan bakt›¤›m›z zaman, insan›n in--
san olmas› hasebiyle sahip oldu¤u
baz› haklar vard›r. Bunlar, insan›n
do¤du¤u andan itibaren, hatta an--
nesinin karn›ndayken sahip oldu--
¤u haklard›r. Bunun d›fl›nda, mük--
teseb/kazan›lm›fl haklar ve sözlefl--
meyle elde edilmifl haklar vard›r.
Mesela nikâh bir akiddir. Nikâh ile
elde edilmifl haklar sözleflmeyle el--
de edilmifl haklardand›r. Ticarî
akidler de böyledir ve yine yöne--
ten ile yönetilenler aras›ndaki biat
iliflkisi de sözleflmeyle elde edilmifl
haklardand›r. Farkl› toplum kesim--
lerinin bir araya gelerek, kendi
aralar›nda sözleflme akdetmeleri
ve bundan dolay› da ortaya ç›kan
vecibeler, yine sözleflmeyle edilmifl
haklara örnek verilebilir. 

Burada toplum sözleflmesi den--
di¤inde, ilk etapta, Rousseau’nun
“Toplum Sözleflmesi” akla gelebi--

“S‹V‹L” ANAYASA TÜRK‹YE’Y‹
S‹V‹LLEfiT‹REB‹L‹R M‹?

Abdurrahman ARSLAN - Ali BULAÇ*

KKoonnuuflflaann:: AAddnnaann ‹‹nnaannçç
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Geçti¤imiz aylarda yo¤un bir flekilde tart›fl›lan yeni anayasa tasla¤› üzerine Abdurrahman Arslan ve Ali Bu-
laç’›n Hilal Televizyonu’nda haftalık yayınlanan Düflünce Gündemi programında Adnan ‹nanç yönetiminde yap-

t›klar› de¤erlendirmeleri yay›nlama f›rsat›n› verdikleri için her iki düflünürümüze ve televizyon yöneticilerine,
Umran dergisi ad›na teflekkürü borç biliriz. Afla¤›daki metin, anayasan›n ‘ne’li¤i, sivilli¤i ve yeni anayasan›n getir-

dikleri üzerine yap›lm›fl derinlikli bir sohbetten al›nm›flt›r.

* S›ras›yla: Sosyolog, Düflünür ve Sosyolog, Yazar



lir. Fakat bu ikisi, mahiyet itibariyle
birbirindan ayr›d›r. Rousseau’nun
kurgusuna göre insanlar, bafllang›ç--
ta tabiat üzerinde sürü halinde;
herkes kendi bireyselli¤ini, do¤all›--
¤›n› organik iliflkiler içerisinde yafl›--
yorken, insanlar bir zaman sonra
bu flekilde yaflamalar›n›n art›k
mümkün olamayaca¤›n› anlay›nca,
baz› özgürlüklerinden feragat et--
me ihtiyac›n› hissetti ve böylece
toplum sözleflmeleri meydana gel--
di. Bizim sözünü etti¤imiz anaya--
sa/toplum sözleflmesi bu de¤ildir. 

Türkiye’nin gündemine getiri--
len “sivil anayasa” tart›flmas›na ge--
lecek olursak, bu anayasa haz›rl›¤›
etraf›nda iki kamp›n oluflmufl oldu--
¤unu görüyoruz.

Bunlardan birincisi -genel bir
ifade ile- muhafazakâr, demokrat
ve liberal kesimlerdir ki, yeni ve si--
vil anayasan›n haz›rlanmas›n›n
mutlak bir gereklilik oldu¤una
inanmaktad›rlar. Karfl› grupta ise,
laikci, ulusalc› ve merkezdeki çekir--
dekte var olan unsurlardan müte--
flekkil kesim bulunlamaktad›r. Yeni
anayasa haz›rl›¤›na karfl› ç›kan
grup da, kendi aralar›nda üçe ayr›l--
maktad›r. Bunlardan bir k›sm›,
1982 anayasas›n›n oldu¤u gibi de--
vam›n› istemektedirler. Gerçi bunu
telaffuz etmiyor olsalar da, yeni
anayasaya itirazlar›ndan bu anla--
fl›lmaktad›r. Di¤er bir k›sm› ise, ye--
ni bir anayasa yapman›n gereklili--
¤ine inanmakla birlikte, bu anaya--
san›n 1961 ve 1982 anayasalar›n›n
ruhunu ve mant›¤›n› koruyarak
meydana getirilmesini istiyorlar.
Barolar Birli¤i’nin hükûmetin ha--
z›rlad›¤› anayasaya alternatif ola--
rak deklare etti¤i anayasa, tam da
böyle bir anayasad›r. ‹tirazc› kesim--
de üçüncü bir grup daha vard›r, fa--
kat bu kesim, seslerini çok az duyu--
rabiliyorlar. Bu grup yeni ve sivil
anayasaya ihtiyaçlar›n›n oldu¤una
inanmakla birlikte, bu anayasan›n
herhangi bir “Bat›l›” anayasan›n
referans al›nmadan haz›rlanmas›--
n›n ve de 1961 ve 1982 anayasala--

r›ndan tamamen farkl› olmas›n›n
gereklili¤ine inanmaktad›rlar.  An--
cak anlafl›lan fludur ki, karfl› ç›kan
bütün bu gruplar›n, hükûmetin ha--
z›rlad›¤› yeni anayasa çal›flmas›n›
durdurabilme flanslar› çok zay›ft›r. 

‹‹nnaannçç:: BBuurraaddaa AAbbdduurrrraahhmmaann
BBeeyy’’ee ddöönnmmeekk iissttiiyyoorruumm.. SSiizz aannaa--
yyaassaaddaann nnee aannll››yyoorrssuunnuuzz?? AAnnaayyaa--
ssaann››nn ss››nn››rrllaarr››nn›› nnee bbeelliirrlleerr?? 

AAbbdduurrrraahhmmaann AArrssllaann:: Anayasa
modern toplumun/devletin özüdür.
Anayasa hareketleri, bireyin devle--
te/topluma karfl› korunmas› ve bu
noktada temel ilkelerin konulmas›
olarak ifade edilse de, anayasa ha--
reketi özü itibariyle modern devlet--
le çok ilgilidir. Modern devlet önce--
si toplum ve devlet birimlerinde biz
bunu görmemekteyiz. Tabii bunu
derken, onlar geriydiler, eksiktiler,
bilmiyorlard›, hukuksuz yafl›yorlar--
d›, keyfiydi; fakat biz ileriyiz, biz bi--
liyoruz demek de¤ildir. Krallar›n
keyfîli¤ini söz konusu edebiliriz.
Ancak bilmeliyiz ki, toplumu teflkil
eden, krallar›n keyfî tutumlar› de--
¤ildir. Asl›nda yaz›l› olmayan fakat
toplumu flekillendiren teamüller,
de¤erler vard›r ve bu çok önemli--
dir. Anayasan›n bir tak›m kanun

maddelerinden meydana geldi¤ini
söylesek de, toplumun teamülleriy--
le ilgisi vard›r. Buna, “Müslüman
bir toplum” ba¤lam›nda ilerleyen
süreçte de¤inmemizin gereklili¤ine
inan›yorum. Yani yasa haz›rlan›r--
ken, toplumun içindeki de¤erlerin
ne kadar dikkate al›n›p-al›nmad›¤›
hususunu ve en önemlisi, günü--
müzde bunun göz önüne al›nmak--
s›z›n nas›l yasalar yap›ld›¤›n›n üze--
rinde önemle durmam›z gerekti¤i--
ni düflünüyorum. 

Anayasa, sadece toplumun bi--
reyleri aras›ndaki ve devletin birey
karfl›s›ndaki iliflkilerini düzenlemez.
Amac› devlet organlar›n›n çal›flma
biçimlerini, kurulufl flekillerini bi--
çimlendirmek de de¤ildir. Herfley--
den önce anayasa dedi¤imiz fley,
bir dünya görüflünü ifade etmekte--
dir. Onun için, modern devletle bir--
likte var oldu¤unu söylemekteyim.
Her anayasal faaliyet, kaç›n›lamaz
olarak belli bir iktidar anlay›fl›ndan
ve insan modelinden hareket ede--
rek kendisini kurmaktad›r ki, kendi--
sini meflrulaflt›racak bir temele
oturmufl olsun. ‹ster günümüzde
cereyan etti¤i flekliyle yani Müslü--
man entelektüellerin bir araya ge--
lerek oluflturduklar› gibi veya baflka
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bir flekilde olsun, nihayetinde hepsi
toplum sözleflmesinden temel al--
maktad›rlar. Aç›kça ifade etseler de
etmeseler de sözleflmeci kuramlar›n
ruhu, bu anayasan›n ilk bafllang›ç il--
kesinden itibaren bütününü izler,
izlemektedir ve izleyecektir. Bugün
de bu böyledir. Tabii ki bu çok aç›k
olarak söylenmez. Bu aç›dan söylü--
yorum ki, biz Müslümanlar olarak
sözleflmeci kuram gelene¤inden
gelen bir toplum de¤iliz. Ali Bey’in
de az önce dedi¤i gibi, Medine Ve--
sika’s›, Rousseau’cu, Locke’cu ya da
Hobbes’cu anlamda bir sözleflme
de¤ildir. 

BBuullaaçç:: Anayasa için flöyle bir ta--
n›mlamada bulunabiliriz: “Anaya--
sa toplumsal hayat›n bütününü
çerçeveleme faaliyetidir.” Medine
Vesikas›’na veya geleneksel top--
lumlardaki di¤er uygulamalara ba--
k›ld›¤›nda, bu uygulamalar›n, fark--
l› toplumsal kesimlerin bir arada
yaflayabilmesi için gerekli olan hak
ve vecibeleri tayin etti¤i görülür.
Dolay›s›yla bütün bir hayat› içine
almamaktad›r. Haklar›n bireysel--
leflmesi, bireysel haklar›n anayasa
statüsünde tezahürü bambaflka bir
husustur. Peygamber Efendimiz bir
hadislerinde: “Hadler, küçük bir
koruluk gibidir; onlara yaklaflma--
y›n.” buyurmufltur. Dolay›s›yla kifli,
onlar›n d›fl›nda kalan alanda öz--

gürdür. Ancak modern anayasalara
bakt›¤›m›zda, hareket noktalar› iti--
bariyle, H›ristiyanl›k dinindeki insa--
n› “günahkâr” olarak gören inanc›
veri olarak kabul etti¤inden, onun,
neyi özgürce kullanabilece¤ini ve
hangi hakk› nas›l kullanmas› ge--
rekti¤ini anayasaya dâhil etme ih--
tiyac›n› hissederler. 

AArrssllaann:: Evet, anayasalar topluma
veya bireye özgürlük veriyor. O öz--
gürlü¤ü verirken ayn› zamanda on--
lar› düzenliyor da. Bu anlamda, öz--
gürlük sa¤lay›c› bir kaynak de¤ildir.
Aksine baflka bir aç›dan bakacak
olursak, ayn› zamanda özgürlü¤ü k›--
s›tlay›c› bir kaynakt›r. Zira anayasa,
bir çerçeve çizerken, di¤er taraftan
özgürlük alanlar›nda k›s›tlama geti--
rir. Elbette anayasa bir k›s›m haklar›--
m›z› güvenceye al›yor; ama kabul et--
memiz gerekir ki, aslî fonksiyonu,
toplumu bütünüyle düzenleme fa--
aliyetidir. Bu sebepten anayasay› sa--
dece kanunlar›n maddelerinden
müteflekkil göremeyiz. 

‹‹nnaannçç:: BBuurraayyaa kkaaddaarr kkii kk››ss››mm››
öözzeettlleerrsseekk aannaayyaassaann››nn ttaarriiffii yyaapp››ll--
dd››.. VVee MMeeddiinnee vveessiikkaass›› bbuu ttaarriiffee ggöö--
rree aannaayyaa ttaann››mmllaammaass››nnaa uuyymmaadd››¤¤››
oorrttaayyaa kkoonnuulldduu.. AAllii BBeeyy ssiivviill aannaayyaa--
ssaa kkoonnuussuunnuu bbiirr aaçç››kkllaarr mm››ss››nn››zz??

BBuullaaçç: Türkiye’de flu anda ciddi
anlamda bir s›k›nt› var.  Haz›rlanan

bir anayasa var ve biz de hakl› ola--
rak onu elefltiriyoruz, elefltirece¤iz
de, çünkü bu yeni anayasa, bizim
de haklar›m›z› s›n›rlayacak düzen--
lemeler içerecek. Ama her hâlukâr--
da gerek ifade özgürlü¤ü hususun--
da gerek asker-sivil siyaset iliflkisi
konusunda gerekse yarg›n›n ba--
¤›ms›zl›¤› noktas›nda 1982 anaya--
sas›ndan daha özgürlükçü olaca¤›
muhakkakt›r. Fakat hükümet, bu
düzenlemeleri iyi flekilde sürdür--
meye çal›fl›rken, ayn› zamanda
konjonktürel ve aktüel konular›n
bask›s› alt›nda, kendi iyili¤inin de
kurban› olmaktad›r. Çünkü bugün--
kü anayasa do¤al bir ortamda tar--
t›fl›lmamaktad›r. Bu durum anaya--
sa metnini, f›khi bir tabirle ifade
edecek olursak, “illetli” (hastal›kl›)
k›lmaktad›r. Bugünkü anayasay› il--
letli k›lan unsur, mevcut, konjonk--
türel bask›n›n alt›nda haz›rlan›yor
olufludur. 

Bu anayasa, 1982 anayasas›na
bir tepki olarak haz›rlanmaktad›r.
1982 anayasas› kötüydü, askerler
taraf›ndan haz›rland› ve elbisesi
Kenan Evren’e göre oluflturuldu.
Fakat bu toplum, geliflti, büyüdü
ve art›k askerlerin haz›rlad›¤› bu
anayasa toplumsal ihtiyaçlara ce--
vap verememekte. Nitekim 1982
anayasas› 1961 anayasas›na; 1961
anayasas› da 1924 anayasas›na tep--
ki olarak haz›rlanm›flt›. 

Burada parantez açarak flunu
belirteyim, yeni anayasay› elefltiri--
yor olmak demek karfl› kesimden
olmak (yani ulusalc›lar›n saf›nda ve
1982 anayasas›n›n devam›ndan ya--
na olmak) anlam›nda anlafl›lmama--
l›d›r. Bunun alt›n› özellikle çizmek
istiyorum. 

Bu anayasay› illetli k›lan birinci
faktör, konjonktürel bask›n›n alt›n--
da haz›rlan›yor olmas›d›r. ‹kincisi,
yak›n-aktüel siyasi geliflmeler, bir
illet olarak bu metne sinmifl vazi--
yettedir. Nedir bunlar? Mesela AK
Partinin iktidar olmas›na ra¤men
muktedir olamamas›; 2002 y›l›nda
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%34 oyla iktidar oluyor, 2007’de
%47 ile ikinci kez geliyor, fakat
muktedir olam›yor. O zaman ikti--
dar olan partiyi muktedir k›lmak
için bir anayasa de¤iflikli¤i yap›l--
mas› ihtiyac›n› hissediliyor. Yak›n-
aktüel hadiselerden örnekler vere--
lim: Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde
ortaya ç›kan tablo, 27 Nisan muht›--
ras›, 367 meselesi vb. Yeni anayasa
haz›rlama ihtiyac›n› ortaya ç›kard›.
Üçüncü olarak benim tespit etti--
¤im illet, “Avrupa Birli¤i” üyelik
sürecidir. Anayasa yap›lmas›nda en
önemli saik budur. Bu süreçte Tür--
kiye, anayasas›n›, “Avrupa Birli¤i
Müktesebat›”na, “Kopenhag Kri--
terleri”ne uygun olarak de¤ifltir--
mek zorundad›r. Bu anayasay› ha--
z›rlayanlardan Prof. Dr. Levent Kö--
ker, flöyle demifltir: “1982 anayasa--
s› ile Avrupa Birli¤i yolunda mesafe
al›namad›.” Yine Serap Yaz›c›: “Ye--
ni sivil anayasa, Avrupa Birli¤i yo--
lunda elimizi güçlendirecektir.”
demifl ve Burhan Kuzu da: “Yeni
anayasa, Avrupa Birli¤i”ni göz
önüne almak zorundad›r.” aç›kla--
mas›nda bulunmufltur. Demek ki,
üzerlerinde bir müfettifller grubu
var. Dolay›s›yla anayasan›n, “Avru--
pa Birli¤i ne der?” hesab›yla yap›l›--
yor olmas›, anayasa haz›rl›¤›n› illet--
li hâle sokmatad›r.

Hâlbuki anayasa, harici etkiler--
den ve bask›lardan mahfuz bir fle--
kilde, toplumun muhtelif kesimle--
rinin bir araya gelerek, konsensüse
varmas› sonucu oluflturulmal›yd›.
Elbette, bir k›s›m haricî unsurlar
göz önüne al›nabilir. Mesela 1982
anayasas›nda, devleti topluma kar--
fl› koruyucu hükümler vard›r. An--
cak zikretti¤imiz faktörlerin bask›s›
alt›nda anayasa haz›rland›¤› tak--
dirde, sa¤l›kl› bir metin meydana
getirilemeyece¤i muhakkakt›r. 

Peki, “sivil anayasa ne demek--
tir?” Bu metni haz›rlayan bilim
adamlar›ndan Yavuz Atar diyor ki:
“Yeni sivil anayasa, sivillerin de
anayasa haz›rlayabildiklerini gös--

termesi aç›s›ndan önemlidir.” An--
lafl›lan flu ki, askerlerin denetimin--
de haz›rlanmam›fl anayasa sivil
anayasa olmaktad›r. 16–17 Kas›m
2007 tarihinde yap›lan 15. Abant
toplant›s›nda bu konu tart›fl›ld›.
Orada “sivil ne demektir?” sorusu
üzerine yap›lan müzakerelerde üç
görüfl ortaya ç›kt›: 

Bir anayasay› sivil k›lan faktör--
lerden birincisi, yurttafllar taraf›n--
dan haz›rlanm›fl olmas›; ikincisi; me--
denîler taraf›ndan haz›rlanm›fl ol--
mas› ve üçüncüsü de, maddeleri iti--
bariyle rejimi sivillefltiren bir anaya--
sa olmas›d›r. Bir metin tek bafl›na
“rejimi” sivillefltiremez. Bu konu ke--
sindir. Anayasalarda temel sorunlar--
dan bir tanesi, anayasay› haz›rlama
süreci, ikincisi, bu anayasan›n ruhu,
referans çerçevesi ve üçüncüsü de,
ihtiva etti¤i maddelerdir. Dolay›s›y--
la sadece askerlerin haz›rlamam›fl
olmas› anayasay› “sivil” yapmaz. Sa--
dece siyasi bir partinin, bilim adam--
lar›na haz›rlatt›¤› bir anayasad›r. Bu
hâl onu sivil k›lmaz; sivil k›lsa dahi
sadra flifa olmaz. Zira bu anayasada,
arka planda, bask› faktörü olarak
rol oynayan bir tak›m odaklar bu--
lunmaktad›r. 

Modern bir anayasa kayg›s›n--
dan yola ç›k›ld›¤› zaman, Avru--
pa’da veya Bat›’da anayasalar› or--
taya ç›karan bütün tarihsel faktör--
ler, bu ülkenin tarihinde de varm›fl
gibi farz ediliyor ve bu metin, bu

anlay›fl ile kaleme al›n›yor. Bunlar--
dan birincisi, anayasa bireyi temel
al›r. Fakat bu temel ald›¤› bireyi,
H›ristiyan bak›fl aç›s›yla, “suçlu”
olarak görür. Ancak Türkiye’de ya--
flayan Müslümanlar, ne H›ristiyan
inanc›nda oldu¤u gibi do¤ufltan
günahkârd›r ne de bireydir. ‹kinci--
si, anayasalar, 19. yüzy›lda, uzun
y›llar süren s›n›f savafllar›n›n sonu--
cu, uzlaflma metni olarak ortaya
ç›km›flt›r. Bu haz›rlanan metinlerin
arkas›nda, “kilise-devlet” mücade--
lesi bulunmaktad›r. Liberalizmin,
komünizm ve faflizme karfl› kazan--
d›¤› zaferlerin de, bunda çok bü--
yük bir etkisi vard›r. Dolay›s›yla li--
beral bir paradigmadan hareketle
haz›rland›¤› için, anayasan›n temel
unsuru olan “liberal felsefeye” iti--
raz etti¤inizde, anayasay› haz›rla--
yanlar taraf›ndan, ya faflizmi ya da
komünizmi istemekle suçlanmaya
bafllan›yorsunuz. Oysa bizim tarihi--
mizde, faflizm ve komünizm olma--
d›. Faflizm, komünizm ve libera--
lizm, Avrupa’dan, fikir olarak, siya--
set biçimleri olarak iktibas edilmifl--
tir. Dolay›s›yla bu toplumun tari--
hinden ç›km›fl de¤ildirler. Elbette,
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra
meydana gelen geliflmeler, mo--
dern anayasalar›n ortaya ç›k›fl›nda
önemli roller oynam›fllard›r. Ben,
sayd›¤›m bu hususlar›n, bugünkü
anayasan›n illetleri oldu¤unu dü--
flünüyorum. 
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‹‹nnaannçç:: AAllii BBeeyy’’ii ddiinnlleeddiinniizz.. BBuu kkoo--
nnuuddaa AAllii BBeeyyee kkaatt››ll››yyoorr mmuussuunnuuzz??

AArrssllaann:: Ben iki fl›k daha ilave et--
mek istiyorum. Biz sadece anayasa
haz›rl›¤›na odakland›¤›m›z halde
asl›nda as›l mesele, Türkiye’nin iç
dinamikleri ve etki tepki meselesi--
dir. Tabii burada -maalesef- sivilite--
nin sadece üniforma karfl›tl›¤›na in--
dirgenmifl olmas›, entelektüel zen--
ginli¤imiz aç›s›ndan üzülmemiz ge--
reken bir bak›fl aç›s›d›r. Sivilite bu
de¤ildir. Bat›’n›n tarihine bakt›¤›--
n›zda da böyle bir anlay›fl bulamaz--
s›n›z. Burada ciddi bir problem var.
‹kinci husus, yine Türkiye’nin özeli
içerisinde de¤erlendirirsek, Türki--
ye’nin kuruluflundan itibaren, bir
“devlet modeli” seçildi. Bu, örgüt--
lenme biçimiyle, mant›¤›yla dünya--
da yürürlükte olan bir devlet mode--
liydi. Bu modelin Bat›-d›fl› ülkeler--
deki temel karakteristi¤i, afl›r› ba--
¤›ms›zl›kç› olmas›, iç ifllerinde iste--
di¤ini yapan, d›flar›ya hesap verme--
yen, herkesi tektip bir dünya görü--
flüne hapsedip homojenlefltiren bir
mant›k tafl›yor olmas›d›r. Net ola--
rak ifade etmem gerekirse, 20. yüz--
y›lda kurulan bu devlet modelinin,
yeni anayasa ile terki söz konusu--
dur. Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n, her iste--
di¤ini yapamaman›n, uluslararas›
birtak›m kurum ya da kurumlara
hesap verme zorunlulu¤u gibi bir--
çok unsuru içeren; yeni ve günümü--
zün ihtiyaçlar›na daha fazla cevap
veren bir yap›y› öngörmektedir. Be--
nim kanaatime göre, 1924, 1961 ya
da 1982 anayasalar›n›n tamam›nda
hakim olan anlay›fl devletin toplum
karfl›s›nda korunmas› gibi garabet
bir anlay›fl› yans›tmaktad›r. Günü--
müzde yap›lmaya çal›fl›lan yeni
anayasa aray›fllar› “üçüncü dünya
devleti” anlay›fl›ndan uzaklaflma ih--
tiyac›n›n neticesidir. 

Di¤er bir husus,  bu anayasan›n
neoliberal bir anayasa özelli¤i tafl›--
yor olmas›d›r. En az›ndan iddia
edildi¤i flekliyle, bireyi devlet karfl›--
s›nda öne ç›karan bir yönü bulun--

maktad›r. Burada fluna dikkat çek--
mek istiyorum, ‹kinci Dünya Sava--
fl›’ndan sonra, faflizm ve Sovyet
Bloku’ndaki totaliter uygulamalar--
la birlikte insanlar, bu totaliter ya--
p› karfl›s›nda birtak›m s›k›nt›lara
girdiler. Yeni anayasa aray›fllar›n›
biraz da bu totaliter yap›lar›n tep--
kisi olarak düflünebiliriz. Ayr›ca Do--
¤u Bloku”nda bu türlü uygulama--
lar olurken, Bat›l› insanlar da dev--
letin farkl› ceberut yönetimlerine
muhatap oldular. Sivil toplum tar--
t›flmalar›n›n ortaya ç›kmas›nda aslî
faktör buydu. ‹lginçtir, onlar bize
çok ters gelecek noktalarda, eleflti--
riler getirmifllerdir. Dediler ki, “re--
fah devleti” kavram›na itiraz edi--
yoruz. Oysa bu itiraz bizim taraf›--
m›zdan flimdi bile anlafl›lmas› fazla--
s›yla zor bir itirazd›r. Bizim en bü--
yük idealimiz –ki bu yaklafl›k
1970’lere kadar bat›da da böyley--
di- bir refah devletine sakip olmak--
t›. Hatta bu çok zaman sa¤c› bir ifa--
deyle “kerim devlet” fleklinde k›s--
men ‹slamilefltirilerek dile getiril--
mekteydi. Kerim devletin insan
üzerindeki egemenli¤inin karfl›s›n--
da ne kadar özgürlü¤ün teminat
alt›nda bulundu¤unu sorgulamay›
çok zaman unuttuk. 

‹‹nnaannçç:: AAllii BBeeyy ssiizzee ddöönnmmeekk iissttii--
yyoorruumm.. YYeennii aannaayyaassaa hhaazz››rrll››¤¤››nnddaakkii
eelleeflflttiirriilleerriinniizz nneelleerrddiirr??

BBuullaaçç:: Buraya kadar anayasay› il--
letli k›lan dâhilî ve haricî faktörleri
anlatt›k. ‹ç ve d›fl politik geliflmeler,
bu anayasan›n illetli olmas›na sebep
oldu. Dolay›s›yla bu bask›lar alt›nda
çok sa¤l›kl› bir metin ortaya ç›kma--
yabilir. Fakat bir de anayasan›n ru--
hunu ve akl›n› teflkil eden bir para--
digma vard›r. Bu paradigma haz›r--
lay›c›lar›n ifadeleri içerisinde “libe--
ral” bir paradigmad›r. Zira liberal
bir felsefeden hareketle, sivil bir
anayasa haz›rlad›klar›n› kendileri
söylemekteler. Liberal ve sivil ana--
yasa dedi¤iniz zaman üç önemli so--
runla karfl› karfl›ya kalmaktay›z:

Bunlardan birincisi, bu toplumda
var olan farkl› siyasal gruplar, bu
anayasa içerisinde kendilerine yer
bulamayacaklard›r. Örne¤in, Müsü--
lüman gruplar›n, sol gruplar›n, mil--
liyetçi gruplar›n talepleri karfl›lan--
mayacakt›r. Öyle ki liberal felsefe--
nin çerçevesi içerisinde, ne kadar
özgürlük ve haklar verilecekse o ka--
dar›na raz› olmalar› gerekecektir.
En önemli mahsurlar›ndan birisi bu--
dur. Bu durum, ilerideki bir sorunu
ve çat›flmay›, potansiyel olarak ba--
r›nd›racak bir s›k›nt›d›r. Zira toplu--
mu oluflturan muhtelif gruplar, bir
zaman sonra özgürlük talebiyle ye--
ni bir anayasa talebinde bulunacak--
t›r. ‹kinci mahsuru, liberal felsefe--
den hareketle, temel hak ve özgür--
lükler, bireysel özgürlüklere indir--
gedi¤inde, çok ciddi sorunlara se--
bep olunmaktad›r. Yani hak ve öz--
gürlüklerin, bireye indirgenmesi ve
bireyselleflmesi bafll›bafl›na bir so--
rundur. Benim tespit etti¤im bir
nokta, Müslüman bir toplumda, bi--
reye indirgenmifl haklar ve özgür--
lükler, o toplumun ihtiyac› olan hak
ve özgürlükleri karfl›lamaya yetme--
mektedir; yetmesine de imkân yok--
tur. Mesela liberal bak›fl aç›s›ndan
bireysel özgürlük anlay›fl›nda, öz--
gürlük tan›m› bafltan yap›l›yor ve
neyin özgürlük olup olmad›¤›na
kendisi karar veriyor. Bu anlay›fl, bir
Müslüman toplumun kabul edebile--
ce¤i bir özgürlük anlay›fl› olamaz.
Örne¤in biz, ‹slam’› bir din olarak
seçmifliz. Bireysel özgürlükler aç›s›n--
dan tan›mlad›¤›n›z zaman, bu dü--
flünce, bu seçimi herhangi bir seçim
olarak görür ve bu seçimden sonra,
neyin yaflanabilir, neyin yaflanamaz
oldu¤una kiflinin kendisinin karar
vermesini öngörür. 

Dinin hükümleri vard›r; fakat li--
beral özgürlükler aç›s›ndan kifli, ba--
z›lar›n› benimseyebilir, baz›lar›n› da
reddedebilir; baz›lar›n›n bir k›sm›n›
benimser, birbirine karfl›t olanlar›
da bir arada tutabilir; bütün bunlar
özgürlüktür. Liberal özgürlükte

UMRAN MART ’08



Söylefli / “Sivil” Anayasa

4411

mesela “ben müslüman›m ancak iç--
ki de içmek istiyorum” diyen birine
bir müslüman›n, “içki haramd›r”
tebli¤inde bulunmas›na olanak ver--
meyen bir özgürlük anlay›fl› vard›r.
Ya da bu toplumun temel ahlak
kodlar›na göre, eflcinsellik, homo--
seksüellik kabul edilemez olsa dahi,
liberal özgürlük anlay›fl› içerisinde
bu tercihler “bireysel özgürlük”
çerçevesinde de¤erlendirildi¤in--
den, toplum içinde hiç kimse gerek
dinî de¤erlerine muhalif olmas› se--
bebiyle, gerekse kadim ahlak anla--
y›fllar›na ters olmas› sebebiyle bu
insanlara karfl› ç›kma hakk›na sahip
de¤illerdir. Liberal ahlak anlay›fl›
bunu empoze eder. Elbette, “din”
seçiminde özgürlük vard›r. Bu hu--
susta bask› yap›lmas› söz konusu
olamaz; fakat bir insan, bir dini seç--
tikten sonra, o dinin gereklerine
göre yaflamaya bafllar. Çünkü ma--
demki bir dini seçtin, o seçiminin
bir sonucunun olmas› gerekir. Bu
hususta Kur’an-› Kerim’de: “AAllllaahh
vvee RReessuullüü,, bbiirr iiflflee hhüükkmmeettttii¤¤ii zzaa--
mmaann,, mmüü’’mmiinn bbiirr eerrkkeekk vvee mmüü’’mmiinn
bbiirr kkaadd››nn iiççiinn oo iiflflttee kkeennddii iisstteekklleerrii--
nnee ggöörree sseeççmmee hhaakkkk›› yyookkttuurr.” (Ah--
zab suresi 36) buyurulur. fiöyle ki,
e¤er ben müslüman olmay› seçmifl--
sem, “içki içebilirim veya içmeyebi--
lirim” gibi bir özgürlü¤üm kalma--
m›flt›r. Zira Cenab-› Allah, içkiyi ha--
ram k›lm›flt›r. Özgürlükleri bireye
indirgendi¤inde, bu tür sorunlar›n
ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r.

Temel hak ve özgürlükler, bir
toplumda, hava kadar, su kadar
önemli bir ihtiyaçt›r. Ancak temel
hak ve özgürlükler bireye indir--
gendi¤i zaman, bireyin cemaat
içinde yaflayabilece¤i hak ve özgür--
lükler tamamen ortadan kald›r›l--
m›fl oluyor; çünkü o kiflinin cema--
at/grup hakk›n› elinden alm›fl olu--
yorsunuz. Liberalizm bu hakk› tan›--
mamaktad›r. Anayasam›z› haz›rla--
yan ve savunan entelektüeller,
“hay›r, bu 1970’lerde kalm›fl bir li--
beralizm tan›m›d›r; günümüz dün--

yas›nda çok kültürlülük vard›r” di--
yorlarsa da, hakikatte günümüz
dünyas›nda böyle bir fley yoktur.
Mesela çok kültürlülü¤ün yurdu
olan Avrupa’ya baksan›z, çok kül--
türlülü¤ün en çok savunuldu¤u ül--
ke Hollanda dâhil olmak üzere, Av--
rupa’n›n hiçbir ülkesi, çok kültürlü--
lü¤ü tan›mamaktad›r. Sadece Ka--
nada’da basit manada bir uygula--
ma vard›r. Kanada’da, grup hakk›--
n›n tan›nmas› yönünde birtak›m
çal›flmalar olmakta. Haklar› ve öz--
gürlükleri, liberal felsefeden hare--
ketle bireye indirgedi¤iniz zaman,
grup halinde yaflayabilecekleri dinî
vecibeleri, temel haklar› o insanla--
r›n elinden alm›fl oluyorsunuz ve
sorun burada da bitmiyor.  En kö--
tüsü flu ki, bu durumda bireyi dev--
lete karfl› koruyan ara-korunaklar,
koruyucu mekanizmalar ortadan
kald›r›lm›fl olunuyor. Kifli bir ce--
maatin içerisinde gözünü aç›yorsa,
hayat›n›n önemli bir bölümünü ce--
maat içinde ve sivil alanda yafl›yor--
sa, geleneksel toplumlarda bu du--
rum, bireyi devlete karfl› koruyan
bir fonksiyon icra etmektedir. Do--
lay›s›yla cemaati, ara-korunaklar›,
koruyucu mekanizmalar› ortadan

kald›rd›¤›n›z vakit, bireyi koruma--
s›z b›rakm›fl oluyorsunuz. Ayd›n--
lanma projesinin bir sonucu olan
günümüzde, bireyi, ne cemaat ko--
ruyabiliyor, ne de aile. Zaten lonca--
lar, ahilik teflkilat› ve tekke-zaviye--
ler günümüzde yok. Devlet ile in--
san/birey aras›nda hiçbir ara kurum
kalmad›. Bu böyle olunca devlet,
çok daha büyük, devasa bir güç
olarak hayat›n bütününü kuflat›yor
ve düzenlemeye çal›fl›yor; bunu ya--
parken de hukuku, anayasay› bir
araç olarak kullan›yor. Bireyin te--
mel ihtiyaçlar› devletin çeflitli ku--
rumlar›/ayg›tlar› taraf›ndan karfl›--
land›¤› için bu, kiflili¤in parçalan--
mas›na sebep olmaktad›r ve her bir
kurum, kifliden ayr› bir rol talep et--
mektedir. Gündelik hayat›m›zda
hepimiz birden fazla rol oynamak
zorunda kal›yoruz ve bu durum, bi--
zi flizofreniye do¤ru götürmekte--
dir. Görülüyor ki, temel hak ve öz--
gürlüklerin bireye indirgenmesinin
çok büyük mahsurlar› bulunmakta--
d›r. Ben, yeni anayasa haz›rl›¤›nda
bu paradigmay› en önemli illet ola--
rak görmekteyim. 

Liberal felsefeye göre tanzim
edilen yeni anayasa, insan› kendi
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tan›m›nda kabul etmedi¤i için as--
l›nda var olan gerçek sorunlar›n üs--
tünü örtüyor. Bu ülkede hepimizin
bidi¤i can yak›c› sorunlar var; Kürt
meselesi, Alevilik meselesi, büyük
Sünni ço¤unlu¤un temel hak ve
özgürlükleri sorunu, din ve vicdan
özgürlü¤ü vb. Bunlar en temel so--
runlard›r. Bireysel özgürlükler su--
nuluyor, fakat bu yeterli olmuyor.
Diyelim ki, Alevi vatandafllar›n bir
cem evi kurmas› gerekiyorsa, birey
tek bafl›na bunu kurabilir mi? Di--
¤er taraftan mü’min bir insan, dev--
let dairesinde memursa, Cuma na--
maz› vakti geldi¤inde o saatte ca--
miye gidebilme özgürlü¤üne sahip
olmas› gerekir. Bunu bireysel bir
hak olarak nas›l verebilirsiniz? Bir
kifli birey olarak müracaat edip on--
dan sonra bu hakk›n o kifliye tan›n--
mas› fleklinde mi olacak; yoksa Cu--
ma namaz›na gitmek isteyenler
için mesai saatleri flu flekilde ola--
cakt›r m› denilecek. Dolay›s›yla li--
beral felsefe burada sorunlar›n
gerçek fleklini örtüyor. Onlar› ken--
di tan›mlar›nda tan›m›yor. Kürt,
Alevi, Sünni diye bir kimlik olamaz;
ben seni bireysel olarak tan›yorum
diyor. Bu anlay›flta, baflörtüsünde
oldu¤u gibi, bütün dini özgürlük--
ler, bireysel hak ve özgürlüklerdir.
Bu durum dinlerle liberal demok--

rasi aras›ndaki en temel çat›flma
noktas›d›r. Temel hak ve özgürlük--
ler, bireysel hak ve özgürlükler de--
¤ildir. Hiçbir kurum, hiçbir mahke--
me, hiçbir filozof bunlar› tan›mla--
yamaz ve engelleyemez. Bu dinî bir
vecibedir. Dinî bir vecibeyi ya kabul
eder, o ferdin, o toplumun yerine
getirmesi için gerekli düzenlemele--
ri yapars›n ya da otoriter bir tu--
tumla engellersin; fakat bunu bire--
ye indirgeyemezsin.

Grup veya cemaat hakk› dedi¤i--
mizde, elbette, bir aflireti, içinde
töre cinayetlerinin ifllendi¤i bir or--
tam› söylemiyoruz. Cemaat hakk›
iradîdir. ‹nsanlar gönüllü olarak bir
yere giderler; iradeleriyle gönüllü
olarak orada kal›rlar ve sivil alanda
çal›fl›rlar. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda,
Türkiye’de temel hak ve özgürlük--
ler aç›s›nda sorun varsa, liberal fel--
sefenin derde deva olmad›¤›n› ka--
bul etmemiz gerekir. Ancak anaya--
san›n paradigmas› bunun üzerine
oturmaktad›r. 

‹‹nnaannçç:: MMooddeerrnn ddeevvlleett nneeddeenn bbuu
kkaaddaarr kkeennddiissiinnii kkoorruummaayyaa aallmmaakkttaa--
dd››rr?? BBuu kkaaddaarr ffoobbiilleerrllee bbiirr yyaapp›› nnaass››ll
yyaaflflaarr?? GGüüvveennssiizzllii¤¤iinnii ddee ggöösstteerrmmeekk--
tteeddiirr.. SSiizziinn bbuu kkoonnuuyyllaa iillggiillii eelleeflflttiirrii--
lleerriinniizz vvaarrssaa oonnllaarr›› aallaall››mm.. 

AArrssllaann:: Asl›nda totaliter uygu--
lamalar› esas alm›fl anayasalar kar--
fl›s›nda daha özgürlükçü bir anaya--
say› desteklemek gerekir. Sorun sa--
dece flu anki anayasa ile ilgili olma--
n›n da ötesinde, daha derinlerde--
dir. Tabii ki bugünkü anayasan›n
da özgürlük gibi görülen ama ken--
di içinde tuzaklar tafl›yan bir yap›s›
oldu¤unu söylemeliyiz. Bunlardan
birisi, cemaatsel özellikler tafl›yan
baz› haklar› bireysel haklara indir--
giyor. Buna bir müslüman›n mant›--
¤› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda bu bü--
yük bir problemdir. Baz› hususlar
vard›r ki onu sadece bir bireyin
yapmas› gereken eyleme indirge--
yemezsiniz. Elbette, birey öyle bir
eylemde/amelde bulunur, ama bu--

nu sadece bireye indirgemek hata--
d›r. Yoksa o ameli/eylemi cemaatin
ya da toplumun di¤er kesimleriyle
iliflki biçiminin dokular›ndan ko--
parm›fl olursunuz. Dolay›s›yla böyle
bir problem vard›r. 

Daha önce de ifade etti¤imiz
gibi, sorun sözleflmeci teorilerle
bafllayan anayasa hareketinin üze--
rindeki sözleflmeci teorinin ruhu--
dur. O teorinin kurulufl biçimi ya da
mant›ksal meflrûiyyeti Müslüman--
lar aç›s›ndan kabul edilebilir bir
mant›k de¤ildir. Zira sözleflmeci
kuram, hümanist bir temele oturu--
yor. Sadece bireysel haklardan
oluflmufl bir toplum tahayyülü var--
d›r. Bireysel haklardan oluflmufl
toplum tahayyülünün, atomize ol--
mufl, bütün iliflkileri birbirinden
kopmufl insanlar yaratt›¤›n› görü--
yoruz. Dolay›s›yla bu anlamda ‹s--
lam’›n cemaat yap›s› ve mantalite--
siyle uyumsuzluk meydana getiri--
yor. Bu yüzden hümanist yap› ciddi
bir engel teflkil ediyor. Liberal teo--
ri, her fleyi bütünüyle birey üzerine
kuruyor. Burada önümüze ç›kan flu
olmaktad›r, bir tarafta devlet, di--
¤er tarafta birey var. Sorun sadece
bu ikisinin iliflkisinin düzenlenme--
sinden ibaret de¤ildir; bu iliflkinin
sorgulanmas› da de¤ildir. Ondan
önce birey, devlet ve iktidar kav--
ramlar›n›n kendisinin bizzat analiz
edilmesi gerekir diye düflünüyo--
rum. ‹kinci husus, toplum felsefesi
genel olarak güvenlik elde etmek
için yap›lm›fl bir anlaflma olarak dü--
flünülür. Ancak sorun sadece gü--
venlik meselesi de de¤ildir. Ayn›
zamanda bir refah vaadi vard›r.
Güvenlik ve refah, devleti daima
toplumun üstünde “veren” konu--
munda görmemize sebep oluyor.
Dolay›s›yla siz istedi¤iniz kadar
devlet ile olan iliflkilerinizi düzen--
leyin; her fleye ra¤men devlet yu--
kar›dad›r, tanr›sal bir kattan sesle--
nir. Modern devletin temel özellik--
lerinden birisi budur.  Güvenlik ve
refah vaadinde bulunan devletin,
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hep “lutfeden”, “buyuran” bir ko--
numu vard›r. Asl›nda sözleflmeci
kuramda “millet devlet için de¤il,
devlet millet içindir” felsefesi var--
d›r. Biz de zaman zaman deriz:
“Devlet de¤il; millet vard›r. Devle--
tin görevi, millete hizmet etmek--
tir.” Do¤rudur ve bunu -bütün ce--
berutluklar›na ra¤men- ‹slam ve
Do¤u memleketlerindeki yönetim--
lerde görüyoruz. ‹lk defa bireyin
üzerinde devleti tanr›sal bir mevki--
de gören iktidar biçimi, Bat›’da or--
taya ç›k›yor. Dikkat ederseniz hep
bunun aksi söylenegelmifltir. Gerek
Montesquieu’nun, Do¤u despotiz--
mi; gerek Marks’›n, Asya tipi üre--
tim tarz›; gerekse modern zaman›n
oryantalist bak›fllar› olsun hep bu--
nun tersini söylemifllerdir. Ama
ben kiflisel olarak bunun yanl›fl ol--
du¤unu iddia ediyorum. ‹lk defa
yukar›dan insana bakan devlet mo--
deli, Bat›’da ortaya ç›km›flt›r. Dola--
y›s›yla “ulus-devletin” de temel ni--
teli¤i budur. 

Bugün iyi bir anayasa haz›rlan--
mal›d›r, do¤ru. Ancak iyi bir anaya--
sa hangi flartlarda ve nas›l haz›rlan--
mal›d›r? 

BBuullaaçç: Bu anayasa ile ilgili yapt›--
¤›m›z elefltiriler flu flekildedir: 

Birincisi; bütün dünyadaki mo--
dern anayasalar›n yap›s›ndan kay--
naklanan ciddi sorunlar› vard›r.
Toplumsal anayasan›n bütününü
anayasa çervevesi içerisine alma te--
flebbüsü bafll›bafl›na bir sorundur.

Modern devleti totaliter k›lan en
önemli faktör budur; fakat bu tota--
literizm, faflizm ve komünizm gibi
kaba bir totaliterizm de¤ildir; son
derece rafinedir, kendini kaba bir
flekilde hissettirmemektedir. ‹kinci--
si;  liberal bir paradigmadan hare--
ketle yap›l›yor, di¤er siyasi görüflle--
ri içine dâhil etmiyor; etse de sade--
ce kendi tan›d›¤› kadar hak ve öz--
gürlük tan›yor. Üçüncüsü; toplum--
da, hak ve özgürlük talebinde bulu--
nan gerçek kimlikler var; fakat bu
anlay›fl onlar› tan›m›yor, kendi isim--
leri ve tan›mlar›yla onlara anayasa--
da yer vermiyor; Aleviye Alevi, Sün--
niye Sünni, Kürde Kürt demiyor.
Hakk›n› aramayan biri varsa köfle--
de, k›y›da kaybolup gidiyor. Grup,
topluluk ve cemaat olarak yaflana--
cak haklar› da bireysel haklara in--
dirgiyor. Dolay›s›yla o haklar, o
dünya görüflü/inanç yaflanamaz hâ--
le geliyor. Zira o inanc›n yaflanabil--
mesi toplumsal olmas›yla mümkün--
dür. Mesela bir kifli, tek bafl›na Hacc
ibadetini yapabilir mi? Veya tek ba--
fl›na Cuma namaz›n› k›labilir mi? 

Bütün bu sayd›¤›m›z mahsurla--
ra ilave olarak, bir grup bilim ada--
m› oturup bir metin yaz›yorlar ve
diyorlar ki: “ ‹flte bu anayasan›z,
buyurun, tart›fl›n.” Nihayetinde
Meclis Komisyonu’ndan geçecek,
sonra referanduma gidecek ve ka--
bul edilecek. Benim dedi¤im ve iti--
raz etti¤im nokta, bu bilim adam--
lar› grubunun, en son aflamada

devreye girmesi gerekirken, ilk
aflamada yer almalar›d›r, yani hiye--
rarflide her fley tersine dönmüfltür.
Elbette, anayasa metnini bir uzma--
n›n kaleme almas› flartt›r. Ancak en
son aflamada yer alacak uzmanla--
r›n içerisinde sadece anayasa hu--
kukçular›n›n de¤il; bunlar›n yan›n--
da sosyologlar›n, siyaset bilimcileri--
nin, psikologlar›n, pedagoglar›n,
iktisatç›lar›n, uluslararas› iliflkileri
çok iyi bilen uzmanlar›n, tarihçile--
rin, ‹slamî ilimlerde derin vukufu
olan birkaç kiflinin ve dilcilerin ol--
mas› gerekmektedir. Hele dil mev--
zuu çok önemlidir; çünkü iyi bir
Türkçe ile yaz›lmay›nca ondan
farkl› anlamlar ç›kabiliyor ve top--
lum içinde insanlar birbirlerini ge--
riyor. Bu durum 1982 anayasas›n›n
ciddi kusurlar›ndand›r. 

Peki, anayasay› kim yapar? Tek
bir kifli veya toplum ad›na bir züm--
re, anayasa yapamaz. Meclis de
anayasa yapamaz. Bugün eldeki en
önemli argüman, 2007 seçimlerine
kat›l›m oran›n›n  %85 olmas› ve
anayasan›n haz›rlanmas›nda öncü--
lük yapan iktidar partisinin oy ora--
n›n›n %47 olmas›d›r. Di¤er taraftan
Milliyetçi Hareket Partisi’de anaya--
sa yap›lmas›n› istiyor; Demokratik
Toplum Partisi’de böyle bir çal›flma--
ya karfl› de¤il. Bu tablodan bak›ld›--
¤›nda, asl›nda ortada bir sorun yok.
Zira seçim meydanlar›nda yeni ana--
yasa yapacaklar›n› vaad etmifllerdi
ve yap›yorlar. Benim hukuk anlay›--
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Biz de zaman zaman deriz: “Devlet de¤il; millet vard›r. Devletin görevi, millete hiz--
met etmektir.” Do¤rudur ve bunu -bütün ceberutluklar›na ra¤men- ‹slam ve Do¤u mem--
leketlerindeki yönetimlerde görüyoruz. ‹lk defa bireyin üzerinde devleti tanr›sal bir mev--
kide gören iktidar biçimi, Bat›’da ortaya ç›k›yor. Dikkat ederseniz hep bunun aksi söyle--
negelmifltir. Gerek Montesquieu’nun, Do¤u despotizmi; gerek Marks’›n, Asya tipi üretim
tarz›; gerekse modern zaman›n oryantalist bak›fllar› olsun hep bunun tersini söylemifller--
dir. Ama ben kiflisel olarak bunun yanl›fl oldu¤unu iddia ediyorum. ‹lk defa yukar›dan in--
sana bakan devlet modeli, Bat›’da ortaya ç›km›flt›r. Dolay›s›yla “ulus-devletin” de temel
niteli¤i budur.
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fl›ma göre, “müctehidler” ictihad
yapar. Müctehidler, Kur’an ve sün--
nete göre, bir konu üzerinde icti--
had yaparlar. Meclisler ise yasa ya--
par; anayasa yapamaz. Çünkü biz,
anayasa yaps›nlar diye onlar› seçip,
meclise göndermiyoruz; bu yetkiyi
onlara vermemiz mümkün de¤il.
Anayasa, toplumda var olan farkl›
gruplar›n bir arada yaflamas›n›
mümkün k›lan ve mutabakat› sa¤--
layan bir akid ise, bu akdin/sözlefl--
menin teflekkülü s›ras›nda, bütün
taraflar›n kat›lmas› gereklidir. 

Elde bir metin varsa, ona dayal›
yasa yapmak kolayd›r; bunu yapa--
bilirler, çünkü ellerinde anayasa
metni var. Ancak temel yasa fleklin--
deki metin, yani anayasa, farkl› bir
fleydir; bunu, toplumun çeflitli ka--
naat önderlerinin kat›l›m›yla ve
kendi aralar›nda tart›flarak sa¤la--
yacaklar› bir konsensüs ile olufltu--
rulmas› gerekir. Bu mümkün mü--
dür? Elbette, mümkündür. Ben bu--
rada, siyasi temsilden ziyade kültü--
rel ve toplumsal temsilin önemini
belirtmek istiyorum. Zaten modern
devletin (özellikle parlamenter ve
ço¤ulcu demokrasilerin) bizi yan›l--
tan en önemli noktas› budur. Çün--
kü ço¤ulcu demokrasiler sadece si--
yasal ço¤ulculu¤u öngörmektedir--
ler; kültürel ve toplumsal ço¤ulcu--
lu¤a kapal›d›rlar; halbuki as›l olan
bu olmamal›, çünkü siyasal ço¤un--
luk hiçbir fleyi ifade etmemektedir.
Çok say›da partinin siyasette yar›fl--
mas›n›n bir önemi yoktur. Modern
devlet ve demokrasiler, totaliter ve
tekildir. Oysa as›l olan, kültürel ve
toplumsal ço¤ulculu¤un olmas›;
Müslüman›n Müslüman, H›ristiya--
n›n H›ristiyan, Yahudinin Yahudi,
ateistin ateist gibi yaflamas› ve bu
yap›n›n, bir konsensüs içinde sür--
mesidir. Bu gruplar›n hepsine tek
bir yasa yapt›¤›n›z zaman, hepsini
kendi iddialar›ndan, örflerinden,
oturma/yaflama biçimlerinden,
inançlar›ndan vezgeçirmifl oluyor--
sunuz; bütün yüzler de birbirine

benzemeye bafll›yor.  
Mesela Sudan’da bir anayasa

yap›ld› ve son derece ilginç bir yol
takip edildi. Her dine, her dile, her
bölgeye, etnik kökene, mezhebe
ait üç yüz kifli temsilci seçildi. Zira
Sudan çok say›da farkl› dinin ve
farkl› etnik kökenlerin mensuplar›--
n›n yaflad›¤› bir ülke. Bazen insan--
lar bölgelerine göre de farkl›l›k ar--
zederler. Co¤rafî bölge onlar için
önemli bir kimlik tan›mlay›c›s› ola--
bilir. Hükümet bütün bu gruplar--
dan kendi kanaat önderlerini seç--
melerini ve göndermelerini istedi.
Toplam üç yüz kifli seçildi. Hükûmet
iki sene boyunca bu üç yüz kiflinin
koruyuculu¤unu ve maddi aç›dan
finansman›n› üstlendi. Böylece mü--
zakereli siyaset yoluyla, tart›flarak
anayasa haz›rlanmas›na olanak ve--
rildi. Bu anayasan›n üç fleye ayk›r›
olmamas› istendi: Birincisi; anayasa--
ya, temel inanç referanslar›na ayk›--
r› madde koyulmamas›yd›. Müslü--
manlar›n Kur’an’a, H›ristiyanlar›n
‹ncil’lerine, Yahudilerin Tevrat’›na
ayk›r› madde koyamayacaklar› kai--
de olarak konuldu. ‹kincisi; anaya--
san›n, Sudan’›n bütününde yerleflik
olan kadim örflere ayk›r› olmamas›--
d›r. Bu kural modernli¤in sald›r›lar›--
na karfl› bir nev’i anayasa ile muka--
vemet hâlidir. Üçüncüsü; anayasa--
n›n, modern dünyadan kopuk ol--
mamas› ve Birleflmifl Milletler Ev--
rensel ‹nsan Haklar› Beyanname--
si’ne de ayk›r› olmamas›yd›. Bu üç
kaideye ayk›r› olmamas› flart›yla
kendi aralar›nda tart›fl›p, anayasa
metni haz›rlad›lar. Sonras›nda refe--
randuma sunuldu; tüm halk kabul
etti, bunu reddeden hiç kimse ol--
mad›. Neden? Çünkü herkes kat›ld›;
bu tam temsil hâlidir ki, son derece
güven veren bir durumdur. 

fiimdi siz, befl tane anayasa hu--
kukçusu bilim adam›n› toplay›p,
önlerinde Avrupa Birli¤i yol harita--
s›; liberal felsefe, Thomas Hobbes,
John Locke’dan esinlenerek 70 mil--
yon insan›n hayat tarz›n›, yaflama

biçimini, iktisadî ve sosyal politika--

lar›n›, hukukunu tayin eden bir

metin haz›rlat›yorsunuz. Böyle bir

uygulama olamaz. Bu anayasa da--

ha ç›kmadan sorunlar›, çat›flmay›

bar›nd›ran bir potansiyele sahiptir. 

‹‹nnaannçç:: PPeekkii,, SSuuddaann aannaayyaassaass››

TTüürrkkiiyyee flflaarrttllaarr››nnaa uuyygguunn mmuudduurr??

BBuullaaçç: Hay›r, uygun de¤ildir. Zi--

ra kendi flartlar›na uygun bir anaya--

sa haz›rlam›fllard›r. Anayasalar ‹lahi

metinler de¤illerdir. Ankara Hukuk

Fakültesinden Mithat Sancar isimli

bir bilim adam›, çok güzel bir ta--

n›mlamada bulundu: “Anayasala--

r›n ucu aç›k olmal› ve sorun çözme--

li. Madde madde hak ve özgürlük--

leri tan›mlamak do¤ru bir uygula--

ma de¤ildir.” Yani temel prensipler

tespit edilmeli, bir sorun ç›kt›¤›nda

nas›l çözülece¤i yer almal›d›r. Pey--

gamber Efendimizin gözetiminde

akdedilen Medine Vesikas›’nda da

durum aynen böyledir; temel hak

ve özgürlükleri say›lmamaktad›r.

Zira bunlar inançlara aittir. Herkes

kendi dinine göre haklara sahiptir.

Yahudiye göre içki içmek bir özgür--

lüktür, Müslümana göre ise suçtur,

müeyyide gerektirir ve bunun ana--

yasada yer almas› anlams›zd›r. An--

cak suç ortaya ç›kt›¤›nda, bu soru--

nun nas›l teflhis edilece¤i, çözülece--

¤i noktas›nda temel prensipler zik--

redilmelidir. Dolay›s›yla Sudan ana--

yasas›n›n Türkiye’ye getirilip, uygu--

lanmas› mümkün de¤ildir. Asl›nda

sorunuz mühim; çünkü biz anaya--

salar› zaten d›flar›dan iktibas ediyo--

ruz. 1921 anayasas› Belçika anaya--

sas›ndan al›nm›flt›r. Sonra da Fran--

s›z ve ‹ngiliz anayasalar›ndan alm›--

fl›z, tercüme yoluyla kendimize uy--

gulam›fl›z. Hatta Avrupa Birli¤i bi--

ze, anayasaya girmesi için tercüme

metinler veriyor ve bunlar anayasa

metnine giriyor; iflte yanl›fll›klar da

burada yat›yor.
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K
osova, 1389 tarihli Kosova
Savafl›’nda Osmanl› Devle--
ti’nin egemenli¤i alt›na gir--

mifl ve 1912 y›l›nda kesin bir flekilde
S›rbistan’›n eline geçmifl “ecdat ya--
digâr›” bir bölgedir.  Tam befl kü--
sur as›r boyunca “Os--
manl› yurdu”
ve “‹slam diya--
r›” hüviyetini ta--
fl›yan Kosova, yüz--
de doksan bir
(%91) oranda Arna--
vut ve di¤er Müslü--
man unsurlar›n a¤›rl›k--
ta oldu¤u, 1999 y›l›ndan
buyana Birleflmifl Milletler
(BM) mandas›nda bulunan
“özel statülü” bir yap›ya sa--
hipken, 17 fiubat 2008 tarihin--
den itibaren (96 y›l aradan son--
ra) ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmufltur.
1912–1999 y›llar› aras›nda S›rp hâ--
kimiyeti alt›nda bulunan Kosova,
1974 y›l›nda özerklik statüsüne ka--
vuflturulmuflsa da, ›rkç› lider Milo--
seviç’in Yugoslavya’n›n Devlet Bafl--
kan› oldu¤u s›rada, bu özerli¤i
1989 y›l›nda elinden al›nm›fl--
t›r. Bu durumu içine sindi--
remeyen Arnavutlar;
S›rplar›n tahrik, katli--
am ve bask›lar›n›n

da etkisiyle, haklar›n› savunmak
üzere genifl çapl› savunma ve hak
arama e¤ilimi göstermifllerdir.

Daha güçlü konumda olan S›rp--
lar›n soyk›r›ma varan bask› ve katli--
amlar› karfl›s›nda BM’nin olumlu
sinyali ve NATO’nun müdahalesiy--

le, Kosova’n›n statüsü
özerklik

ile ba¤›ms›zl›k
aras› bir noktaya kadar
yükselmifltir. 10 Haziran
1999 tarihli, 1244 say›l› Bir--

leflmifl Milletler karar› ve ay--
n› zaman dilimi içerisinde
uluslar aras› toplumun sergi--
ledi¤i olumlu yaklafl›m neti--
cesinde Kosova’da, Birlefl--

mifl Milletler otonom idaresi (BM
ve NATO ortak yönetimi) kurul--
mufltur. Bu sayede, yaklafl›k dokuz
y›ldan buyana, S›rbistan’›n Kosova
üzerindeki egemenli¤i fiili olarak
(de facto) ortadan kald›r›lm›flt›r.
Fakat aradan geçen uzun y›llara
ra¤men, Kosova’n›n yeni statüsü
konusunda net bir geliflme olma--
mas› nedeniyle, sürecin lehinde ve

aleyhinde olan taraflar ara--
s›ndaki gerilim her ge--
çen gün daha da art--

m›flt›r. Aç›kças›, sürecin
yönü konusunda fazlaca

bir etkiye sahip de¤ildi
ama, geliflmelerden en

fazla etkilenecek ülkeler--
den birisi olmas›n›n da etki--

siyle, ba¤›ms›zl›¤a varan bu
zorlu süreçte Arnavutluk’un

meydan okuyan tav›rlar›na
bak›nca, gerilimin hangi bo--

yutlara kadar t›rmand›¤›n› da--
ha iyi anl›yoruz. Hakikaten,  ba--
¤›ms›zl›k ilan edilmeden belli bir
süre önce, Avrupa Konseyi Parla--
menter Meclisi’nde konuflan AArrnnaa--
vvuuttlluukk CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› Bamir Topi,
“Kosova, belirsiz bir statünün rehi--
nesi kalamaz. Arnavutluk, Balkan--
lardaki istikrara ancak Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›¤›yla ulafl›labilece¤ine
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inan›yor” fleklindeki görüflüyle, sü--
reç karfl›s›nda ne derece tedirgin,
duyarl› ve sab›rs›z olduklar›n› aç›k
bir flekilde ortaya koymufltu.

Taraflara 10 Aral›k 2007 tarihi--
ne kadar zaman tan›nmas›na ra¤--
men; BM gözetiminde ABD, AB ve
Rusya troykas›n›n yürüttü¤ü müza--
kerelerde taraflar›n anlaflamam›fl
olmalar›, durumu daha hassas ve
tehlikeli bir noktaya sürüklemiflti.
Benzer biçimde, her ne kadar ABD
ve AB’nin en güçlü üyeleri, Koso--
va’n›n “tek tarafl› olarak” ba¤›m--
s›zl›¤›n› ilan etmesi durumunda,
“ba¤›ms›z devlet” statüsünü tan›--
yacaklar›n› ilan ederek Arnavutlar›

ba¤›ms›zl›¤a teflvik etmifllerse de,
BM Güvenlik Konseyi’nin bu yönde
kesin bir karar› olmad›¤› için, “tek
tarafl› ba¤›ms›zl›k” karar›, süreci
daha da içinden ç›k›lmaz ve belirsiz
bir noktaya sürüklemifltir. S›rp ta--
raf›n›n “Balkanlarda Büyük Arna--
vutluk’u kurma giriflimi” olarak de--
¤erlendirdi¤i bu ba¤›ms›zl›k süre--
cinde özellikle Rusya’n›n onay› es
geçildi¤i için, Do¤u Avrupa’n›n ta--
mam›n›n “Balkanlaflma” noktas›na
sürüklenmesinin yolu aç›lm›flt›r.
Kuflkusuz, Bat› Balkanlar›n balkan--
laflt›r›lmas› demek, bütün insanl›--
¤›n imrendi¤i Avrupa Birli¤i (AB)
projesinin iflas› anlam›na gelebilir.

Çünkü Do¤u Avrupa ve Balkan--
lar’daki devletlerin iç kar›fl›kl›klara
sürüklenmesi halinde, bu devletle--
rin yar›s›ndan ço¤unun AB üyesi ve
geriye kalanlar›n›n ise AB’ye üyelik
yolunda olmalar› sebebiyle, bu ka--
r›fl›kl›klar›n AB’yi tamamen istikrar--
s›zlaflt›rmas› ve hatta ortadan ikiye
bölebilmesi çok büyük ihtimal ola--
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kald› ki,
Kosova’n›n ilan etti¤i ba¤›ms›zl›k
statüsü nedeniyle, daha flimdiden
AB ülkeleri (hatta dünya devletleri)
ikiye bölünmüfl durumdalar.

Öte yandan, ABD ve AB’nin
do¤rudan teflvikiyle ba¤›ms›zl›¤›n›
ilan eden Kosova’n›n bu “ayr›cal›k--
l› ve flüphe uyand›r›c›” konumu,
bafl› “ayr›l›kç› hareketlerle” dertte
olan bütün dünya ülkeleri derinle--
mesine düflünceye sevk etmekte--
dir. Zaten AB içindeki bölünmele--
rin kökeninde de “ayr›l›kç› hare--
ketler” meselesi ve Kosova modeli--
nin “domino etkisi”yle AB’yi de ka--
s›p kavurmas› endiflesi var. Çünkü
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda ge--
çerli hale gelen Birleflmifl Milletler
Sözleflmesi ve Helsinki Niha--
i Senedi’nde kabul edilmifl olan
“toprak bütünlü¤ü” (territorial in--
tegrity) kavram›n›n yans›tt›¤› flart
ve standartlara göre, herhangi bir
devlet yönetimi, kendi ülkesinde
yaflayan halklar› ›rk, inanç ve renk
ayr›m› gözetmeden temsil edebili--
yorsa; o ülkede yaflamakta olan
halklar›n, “kendi gelece¤ini tayin
etme hakk›”n› gerekçe göstererek
ba¤›ms›zl›k aray›fl›na ç›kmalar› hiç--
bir flekilde kabul edilmemektedir.
Bu aç›k gerçe¤e ra¤men, Koso--
va’n›n “özerk statüden ba¤›ms›z
devlet yap›s›na” s›çramas›na mü--
saade edilmifl olmas›, 11 Eylül
(2001) süreciyle birlikte, postmo--
dern neoliberal küresel sistemle
birlikte, ulus-devletleri ortadan
kald›rmak amac›yla, ayr›l›kç› hare--
ketlerin yeni devletçiklere (kent
devletlerine) dönüflmesine müsaa--
de edilece¤i yönündeki kanaati
bütün dünyaya yaym›flt›r. Bu ka--
naatin de katk›s›yla; çokça zikredil--
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di¤i üzere, “21.yüzy›lda binlerce
devletin ortaya ç›kmas›n›n önü aç›--
lacakt›r” yönündeki inanç do¤rul--
tusunda, ulus-devletlerdeki iç sa--
vafllar›n domino etkisiyle bütün
dünya geneline yay›lmas›n›n fitili
her an atefllenebilir.

Aç›kças›, her ne kadar Kosoval›
Arnavut kardefllerimizin ilan etmifl
olduklar› ba¤›ms›zl›klar›n› can-› gö--
nülden destekliyorsak da; ABD, ‹n--
giltere, Almanya, Fransa, ‹talya gi--
bi “sömürgeci emperyalist” devlet--
lerin bu ba¤›ms›zl›¤›n aktif savunu--
culu¤una soyunmufl olmalar›, beni
oldukça tedirgin ediyor. Pek tabii
olarak, Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›na
kavuflmas›yla birlikte, Avrupa co¤--
rafyas› ve dünya genelinde yeni bir
Müslüman Devletin ortaya ç›kmas›
bütün dünya Müslümanlar›n› se--
vindirecektir. Hatta gelecekte AB
üyesi olmas› muhtemel Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›¤›, Türkiye için müthifl
bir kazan›m olacakt›r. Mesela; Ko--
sova ve içerisinde Müslüman un--
surlar› bar›nd›ran Bat› Balkanlarda--
ki di¤er Müslüman devletler (Arna--
vutluk, Bosna Hersek, Makedonya,
H›rvatistan ve Karada¤) ile Türkiye
aras›nda daha flimdiden yap›lacak
olan anlaflmalarla, daha flimdiden,
Schengen ‹daresinin muhtemel vi--
ze k›s›tlamalar› belli ölçüde bypass
edilmifl olacakt›r; t›pk› Latin Ameri--
ka Ülkeleri ile ‹berik Yar›madas› ül--
keleri (‹spanya ve Portekiz) aras›n--
daki özel anlaflmalarda oldu¤u gi--
bi. Ancak, endifle edilen durum flu--
dur; acaba, Kosova’n›n ba¤›ms›zl›--
¤›na s›cak yaklaflan Türkiye baflta
olmak üzere, di¤er ‹slam ülkeleri--
nin bu sevinci bizzat “egemen
Mihver” taraf›ndan kullan›larak,
bütün ‹slam dünyas› iç kar›fl›kl›kla--
ra ve ayr›l›kç› e¤ilimlere sürüklen--
mek mi isteniyor? ‹flte bu endifle--
den yola ç›karak, Kosova’n›n ba--
¤›ms›zl›¤› meselesini bu makalede
etrafl› bir flekilde de¤erlendirmeyi
uygun buldum.

Kosova, befl küsur as›rl›k “‹slam
beldesi” olma kimli¤ini yitirmifl ol--
man›n hüznünü yaflayan çok say›da

co¤rafi alanlardan sadece birisi idi.
Nüfusunun yüzde doksan›ndan faz--
las› Müslüman (Arnavut, Boflnak ve
Türk) olan bu bölgenin ba¤›ms›zl›--
¤›na kavuflmas›n›n, di¤er “ma¤dur,
mazlum ve esir” kardefl toplulukla--
ra model olmas› yönündeki gelifl--
meler hepimizi heyecanland›rmak--
tad›r. Fakat bu süreci yönlendiren
ve geliflmeleri do¤rudan idare eden
as›l güç ABD-‹srail-AB egemen mih--
veri oldu¤u için, olumlu gibi görün--
se de, sonuçta “gerçekte” nereye
var›lmak istendi¤i hususunda epey--
ce tereddütlüyüz. Kuflkusuz, bu
tarz projeler “akflamdan sabaha”
al›nan kararlara dayal› olarak gelifl--
tirilmedi¤ine göre, sürecin sonu--
cunda nerelere ulafl›laca¤› hususun--
da kesin bir kestirim ve öngörüde
bulunmak hiç de kolay de¤ildir. O
nedenle, sonucunu kolay okuyama--
d›¤›m›z bir sürecin içerisine dâhil
olma ya da olmama noktas›nda
olabildi¤ince dikkatli davranmal›--
y›z. Görünürde, Kosova’n›n ba¤›m--
s›zl›¤›na kavuflmas› bütün ‹slam
dünyas›n›n lehine, Slav-Ortodoks-
Bat› âleminin ise aleyhine bir gelifl--
me olarak kabul edilebilirse de,
perde arkas›nda ne gibi ayr›nt›lar›n
hesab› görülmeye çal›fl›lmaktad›r
bilemiyoruz. O nedenle, özellikle
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›ma
konusunda ilk önlerde görünme
yerine; iliflkilerin derinlefltirilmesi ve
gerekli her türlü yard›m›n yap›lma--

s› noktas›nda olabildi¤ince cesaret--
li davran›lmal›d›r. 

Bu samimi at›l›ma karfl›n, 11 Ey--
lül (2001) süreciyle kurumsallaflt›r›l--
maya çal›fl›lan Tek Kutuplu Dünya
Sisteminin iflletilifl biçimi ve ‘Yeni
Ortado¤u’ ülkelerinde iç savafllar›n
ç›kar›lmas› yönündeki çabalar çer--
çevesinde bak›l›nca; Kosova’n›n ba--
¤›ms›zl›¤› vesilesiyle, “etnik, ›rk,
renk ve mezhep milliyetçili¤i”nin
fitilinin atefllenmeye çal›fl›ld›¤› yö--
nündeki iddialar hiçbir flekilde ya--
bana at›lmadan her türlü tedbir
al›nmal›d›r. Öte yandan Türkiye,
egemen mihvere flirin gözükme ve
Kosoval› kardefllerimizi memnun
edebilme ad›na çok büyük riskleri
gö¤üsleyerek; “Kosova rekabeti”
ba¤lam›nda, egemen mihverin si--
lahfloru rolünde, Rusya ve Slav-Or--
todoks cemaatinin karfl›s›na dikil--
meme noktas›nda olabildi¤ince
ak›ll›ca davranmal›d›r. Çünkü, ma--
alesef Türkiye, hâlâ “so¤uk savafl
mant›¤› ve al›flkanl›klar›”ndan kur--
tulamad›¤› için, özgün ve özgür
politika gelifltirememenin riskli
kulvar›nda (fleritinde) Bat›l›lar›n
at›n› koflturmaya çal›flt›¤› izlenimi
veriyor. Hâlbuki Barzani-Talabani-
Öcalan üçlüsünü Türkiye’ye karfl›
kullanan egemen mihver, Kosova
modelinin bafl savunucular› aras›na
Türkiye’yi yerlefltirerek, bir anlam--
da, Türkiye’nin parçalanma süreci--
ne yeflil ›fl›k yakmaya çal›flmaktad›r.
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Ne yaz›k ki, 1946 y›l›ndan son--
raki dönemde, “asimetrik denge”
esas›na göre ABD ve Bat› ittifak›na
ba¤›ml› bir güvenlik ve istihbarat
yap›lanmas›na tabi tutuldu¤umuz
için, söz konusu yap›y› öteleyerek
“tam ba¤›ms›z, özgür ve özgün”
bir diplomatik aç›l›m gerçeklefltire--
miyoruz. Pek tabii olarak, 1 Mart
2003 tarihli “Irak tezkeresi”nin
TBMM taraf›ndan reddedilmesi
olay›nda da görüldü¤ü gibi; Türki--
ye, egemen mihverden ba¤›ms›z
hareket edebilme noktas›nda
epeyce mesafe alm›flt›r. Ancak, ak--
l›n yolu, yeni küresel sistemin ku--
rumsal yap›lanmas›nda söz sahibi
olabilmek için, Türkiye’nin, ege--
men mihverle “simetrik denge”
esas›na göre yeniden stratejik itti--
fak iliflkilerine girmesini emrediyor.

Meseleye bu “ince ve hassas
ayar” noktas›ndan bak›nca; asl›n--
da, egemen mihverin de iste¤ine
uygun olarak, Kosova’n›n ba¤›m--
s›zl›¤› desteklenebilir ve desteklen--
melidir de; ama bu sürecin do¤ru--
dan destekçisi olunmas›n›n bize
yans›yacak olan olumsuz sonuçlar›--
n› daha flimdiden öngörerek hare--
ket etmeyi kesinlikle ihmal etme--
meliyiz. Zira, Bat› medeniyetine al--
ternatif bir “medeniyet modeli”
gelifltirme potansiyeline sahip ye--
gâne ‹slam ülkesi konumundaki
Türkiye’nin etraf›n› çevreleyen
“Geniflletilmifl Bölgeler” projeleri
dikkate al›n›nca, Kosova modelinin
ilk önce vurma ihtimali olan ülkele--
rin bafl›nda Türkiye gelmektedir. O
nedenle; Türkiye, öylesine ölçülü
bir denge politikas› gelifltirmelidir
ki, bir taraftan egemen mihverle
ortak hareket ederken, di¤er taraf--
tan ise ayn› modelin kendi içerisin--
deki ayr›l›kç› e¤ilimlere karfl› “hak--
l› gerekçelere dayan›larak” kulla--
n›lmas›n›n önünü tamamen kapa--
tabilmelidir. Bu arada, hem Arna--
vut kardefllerimizi ve hem de bü--
tün ‹slâm dünyas›n› memnun ede--
cek bir üslup ve davran›fl kal›b› ge--
lifltirmekten de geri durulmamal›--
d›r. Çünkü, unutulmamal›d›r ki,

KKTC gibi, Kosova da bizim için Os--
manl› yadigar› bir devlettir.

Aç›kl›kla ifade edeyim ki; Arna--
vutluk Devleti ve diaspora Arna--
vutlar› çok tehlikeli bir oyunun içe--
risine çekilmifl bulunuyorlar. Yeni
Ortado¤u’da Kürtler ile Beluciler
üzerinde oynanan oyun ne ise, Bal--
kanlar ve Avrupa’da Arnavutlar
üzerine oynanan oyun ayn›d›r. Zi--
ra, ‹srail’in sözde “On Kay›p Kabile--
si”nden olduklar› iddia edilen Be--
luciler ile Kürtler Yeni Ortado--
¤u’nun “hain milletleri” konumu--
na itilerek ‹slam dünyas›ndan ko--
par›lmaya çal›fl›ld›¤› gibi; Do¤u Av--
rupa’daki Arnavutlar da “Avrupal›--
l›k ruhuna ve Avrupa de¤erlerine”
ihanet noktas›na çekilerek, hem
Avrupa’n›n iç kar›fl›kl›klara sürük--
lenmesine (Siyonizm, nihayetinde
ABD ile AB’nin de kent devletleri--
ne ayr›lmas›n›n alt yap›s›n› olufltur--
maktad›r) neden olmaya ve hem
de ‹slam dünyas›n›n etnik parça--
lanmalar›na model olmaya sürük--
lenmektedir. Hâlbuki Hong Kong
modelinde oldu¤u gibi (Hong
Kong, Çin’in bir parças›), Koso--
va’n›n da BM’ye üye olmayacak de--
recede ba¤›ms›zl›¤a yak›n bir bi--
çimde S›rbistan’a ba¤l› bir bölge
olarak kalmas› sa¤lanm›fl olsayd›,

dünyan›n de¤iflik bölgelerinde Ko--
sova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› model al--
mak üzere gözlerini Balkanlara
dikmifl bulunan “ayr›l›kç› hareket--
lere” bu derece yeflil ›fl›k yak›lma--
m›fl olurdu.

Gerçekten Milletler Sözleflmesi
ve Helsinki Nihai Senedi ile Bretton
Woods Sistemi’ni kökten rafa kal--
d›rma anlam›na gelecek flekilde;
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›, etnik ve
mezhep milliyetçiliklerinin “ba--
¤›ms›zl›k yolunda” baflar›ya giden
bir örne¤i olarak sunulmaya de--
vam edilecek olursa, ‹slam dünyas›--
n› ve Geliflmemifl Ülkelerin tamam›--
n› kent devletleri tarz›nda parçala--
ra ay›rma hedefine kilitlenmifl olan
ABD-‹srail-AB mihveri bile ayn› sü--
recin bir parças› olmaktan kurtula--
mayacaklard›r. Küçücük bir co¤rafi
alana sahip olan ‹srail’i bu parça--
lanma sürecine dâhil etmem flafl›r--
t›c› bulunabilir; ama, hiç kimsenin
kuflkusu olmas›n ki, dünyan›n de¤i--
flik bölgelerinden toplanan Yahu--
dilerin, onlarca farkl› Yahudi boyu
fleklinde gruplaflmalar› ve hatta ay--
r›l›¤a yönelmeleri flafl›rt›c› olmaya--
cakt›r. Benzer bir durum Rusya, Çin
ve Hindistan gibi küresel aktör ol--
ma yolunda emin ad›mlarla ilerle--
yen büyük devletler için de söz ko--
nusu olacakt›r. O nedenle, Birlefl--
mifl Milletler Sözleflmesi ile Helsinki
Nihai Senedi’nde kabul edilmifl
olan “toprak bütünlü¤ü” (territori--
al integrity) ilkesinin ihlal edilmez--
lik hükmünün devam etti¤i ilan
edilmeden Kosova’n›n ba¤›ms›zl›k
modelini savunmak, dünyadaki
binlerce farkl› etnik unsurun kendi
haklar›n› aramak üzere silaha sar›l--
malar›na yeflil ›fl›k yakmak demek--
tir. Dolay›s›yla, alternatif bir mede--
niyet paradigmas› oluflturmaya en
yak›n aday konumundaki Türki--
ye’nin 21.yüzy›l›n bafl›nda yakala--
m›fl oldu¤u bu müthifl f›rsat› elden
kaç›rmamak ad›na, Kosova’n›n ba--
¤›ms›zl›¤›n› do¤rudan savunma ye--
rine, olumlu geliflmeleri dolayl›
olarak desteklememiz daha man--
t›kl› bir siyasi tercih olacakt›r.
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odern-seküler kültür,

hayat›n her alan›nda

büyük parçalanmalara,

kopukluklara neden oldu. Günü--

müzde bütün toplumlar, bedenle

ruh aras›nda, maddi olanla ma--

nevi olan ars›nda, ak›lla sezgi ar--

s›nda kopan ba¤lar› yeniden infla

etme ihtiyac› içerisinde bulunu--

yor. Modern-seküler kültür yal--

n›zca yararc›l›¤›, ç›karc›l›¤› ve

zevki putlaflt›rd›¤› için, her top--

lum büyük bir çürümüfllük ve

yozlaflma ile karfl› karfl›ya geldi,

bencillikler ve umarsamazl›klar

insanlar› yaln›zlaflt›rd›. Tüketim

tutkunlar› insanlar› sersemlefltir--

di. ‹nsan›n sosyal yetenekleri/ilgi--

leri yok edildi.  Hayat› bilinçli bir

bütünlük içersinde yaflamay› ba--

flaramayan bireyler ruhsal açmaz--

lara ve ç›kmazlara düfltüler.

Modern-seküler kültür, ka--

d›n’› eksiksiz bir arzu nesnesi ha--

line getirdi. Piyasa toplumlar›nda

kad›n cinselli¤i hayas›zca ve s›n›r--

s›zca bir ticari araç olarak kullan›--

l›yor, kad›n cinselli¤i ticarilefliyor.

Piyasa toplumlar›nda tüketim

nesnelerinin erotiklefltirilmesine

çal›fl›l›yor. Günümüzde kad›n d›--

flar›dan dayat›lan çerçeveler, ba--

k›fllar, davran›fllar ve k›yafetlerle

yüklü nesnelere dönüfltürülüyor.

Seküler hayatlarda, de¤erler ve

anlaml› aidiyetler çözülüyor, ku--

rals›zl›klar öne ç›k›yor. 

Sömürgeci egemen irade, Tür--

kiye’de oldu¤u gibi, ‹slam top--

lumlar›nda kad›n ya da erkek,

ötekilefltirilenlere öznelik imkan›

vermiyor. Bat›c›/seküler seçkinle--

rin egemenli¤i ve mutlak›yetçili--

¤i, ‹slami inançlarla ilgili sorunla--

r›, talepleri, kabulleri faflizan ide--

olojik tepkilerle durdurmaya çal›--

fl›yor. Günümüzde Türkiye, ide--

olojik iktidarlar›n afl›r›l›klar›na,

keyfiliklerine ve taflk›nl›klar›na

sahne oluyor. Bat›’dan kendileri--

ne telkin ve empoze edilen, daya--

t›lan çerçeveler/klifleler/kal›plar

ve davran›fl biçimleri d›fl›nda hiç--

bir anlam ve de¤er/erdem siste--

mine sahip olmayan, ötekilefltiri--

lenlerle ilgili hiçbir duyarl›l›¤a ve

kayg›ya sahip olmayan, ideolojik

mant›¤›n dayatt›¤› tercihleri araç--

sal eylemlerle gündeme tafl›yan

medya ve üniversite çevreleri, ba--

¤›ml› bir ak›lc›l›kla, yönetilen bir

ak›lc›l›kla, Bat› egemenli¤ini ve

ALGISAL 
SOYSUZLAfiMALAR

Atasoy MÜFTÜO⁄LU*

Günümüzde Türkiye, ideolojik iktidarlar›n afl›r›--
l›klar›na, keyfiliklerine ve taflk›nl›klar›na sahne oluyor.
Bat›’dan kendilerine telkin ve empoze edilen, dayat›--
lan çerçeveler/klifleler/kal›plar ve davran›fl biçimleri
d›fl›nda hiçbir anlam ve de¤er/erdem sistemine sahip
olmayan, ötekilefltirilenlerle ilgili hiçbir duyarl›l›¤a ve
kayg›ya sahip olmayan, ideolojik mant›¤›n dayatt›¤›
tercihleri araçsal eylemlerle gündeme tafl›yan medya
ve üniversite çevreleri, ba¤›ml› bir ak›lc›l›kla, yöneti--
len bir ak›lc›l›kla, Bat› egemenli¤ini ve hegemonyas›n›
yans›tan k›yafetler, kavramlar ve davran›fl biçimleri
ad›na, ‹slami baflörtüsüne, ‹slami dünya görüflüne ve
hayat tarz›na savafl açm›fl bulunuyor. 

“

”
* Münevver, düflünce ve eylem adam›.
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hegemonyas›n› yans›tan k›yafet--

ler, kavramlar ve davran›fl biçim--

leri ad›na, ‹slami baflörtüsüne, ‹s--

lami dünya görüflüne ve hayat

tarz›na savafl açm›fl bulunuyor. 

Bilgisizlikten, erdemsizlikten

kaynaklanan önyarg›lar, karfl›tl›k--

lar, düflmanl›klar, yeni ideolojik

tan›mlama ve çözümleme kate--

gorileri oluflturuyor. ‹deolojik al--

g›lar›n neden oldu¤u bir kriz, al--

g›sal bir kriz, toplumu yeni geri--

limlere sürüklüyor. Dünyada ne--

ler olup bitti¤inden habersiz ide--

olojik saplant›lar, dikkatleri ger--

çeklerden uzaklaflt›rmaya çal›fl›--

yor. ‹deolojik propaganda büyük

ölçüde yalanlardan, yanl› ve çar--

p›k bilinçten olufluyor. ‹slam söz

konusu oldu¤unda hemen alg›sal

bir soysuzlaflma ile karfl› karfl›ya

geliyoruz. Modern-seküler kültür

ve dünya ad›na, alg›sal soysuzlafl--

may› seçen çevreler; Amerika’da,

Avrupa’da, politik alan›n büyük

ölçüde dinin etkisi alt›nda bulun--

du¤unu; Amerika’da, Katolik il--

keleri/de¤erleri temsil edecek, ya--

flatacak üniversiteler, üniversite

kentleri kuruldu¤unu ya bilmiyor,

ya da bilmek istemiyor. 

‹‹ddeeoolloojjiikk ››rrkkçç››ll››kkllaarrllaa mmaallûûll,, ççookk

ddaarr ggöörrüüflflllüü bbiirr ççaa¤¤ddaa yyaaflfl››yyoorruuzz.

Her tür ahlaks›zl›¤a, erdemsizli--

¤e, kötülü¤e, h›rs›zl›¤a, soysuzlu--

¤a, bütün bir gençli¤i ifsad eden

al›flkanl›klara, uyuflturucuya, al--

kolizme, seks endüstrisine, kad›n

ticaretine, vb. son derece müsa--

maha gösteren modern-seküler

zihniyet; aziz ‹slam’›n, aziz teza--

hürlerine karfl›, inan›lmaz bir an--

lay›fls›zl›k ve husumet sergileyebi--

liyor. Modern-seküler dil, adalet,

hakkaniyet, merhamet vb. gibi

temel insani tan›mlar› içermiyor.

Seküler tarih ve toplum anlay›fl›,

yaln›zca maddi ve askeri geliflme--

ler, politik ve ekonomik güç ile il--

gileniyor. Bu gücün tahripkâr so--

nuçlar› nedeniyledir ki; günü--

müzde vahfli kapitalizme insani

bir boyut kazand›r›labilir mi ko--

nusunda tart›flmalar/çal›flmalar

yap›l›yor. Günümüzün kanl› tari--

hinin, kapitalist ihtiraslar›n tarihi

oldu¤unu hat›rlamak ve hat›rlat--

mak gerekiyor. 

Aziz ‹slam’a ve ‹slam’›n aziz

tezahürlerine karfl›, özellikle

medya ve üniversite çevrelerinde

sürdürülen, ideolojik yorumlama--

lar, egemen ideolojik kal›plara

dayal› çok ucuz, çok komik, çok

baya¤› polemikler, özellikle Tür--

kiye’de çok büyük yabanc›laflma--

lar yaflad›¤›m›z› gösteriyor.  Bafl--

kalar›n›n dayatt›¤› kurallar, ölçüt--

ler, kabuller, k›yafetler karfl›s›n--

da, Müslüman kad›nlar›n, kendi--

lerine özgü de¤erleri, özgür ak›l--

lar›, özgür vicdanlar›yla ve özgür

özneler olarak temsil etmeleri/sa--

vunmalar›, kendi tarihlerinin ku--

rucular› olarak bir var olufl iradesi

ortaya koymalar›, sömürgeci ka--

l›plar› temsil edenlerle, aralar›n--

da, bir kutuplaflmaya neden olu--

yor. Ba¤›ml›l›klar›n›n fark›nda ve

bilincinde olamayan çevreler,

umut k›r›c›, yanl›fl/kirli/çirkin bi--

linç ve tezahürleri sergiliyor. Bu

arada, üniversitelerde baflörtüsü--

ne yönelik yasaklar› kald›ran yeni

uygulaman›n da, baflörtüsüne yö--

nelik özgürlük de¤il, yeni bir k›--

s›tlama, tektiplefltirme, gelenek--

sellefltirme uygulamas› oldu¤unu

kaydetmek gerekiyor. Bu konuda

kurumsal kurallar, ‹slami kuralla--

r›n önüne geçirilebiliyor. 

BBiizz MMüüssllüümmaannllaarr,, iikkiillii kkaarrflfl››tt--

ll››kkllaarr›› eessaass aallaann ssööyylleemmlleerree iinnaann--

mm››yyoorruuzz. ‹nsani paramparça eden,

modern-seküler kültür karfl›s›nda,

insan› yeniden asli bütünlü¤e ka--

vuflturmak istiyoruz. Bunun için,

ak›lla kalbin, bedenle ruhun, geç--

miflle bugünün ve gelece¤in, özel--

le kamusal›n, ç›karc›l›klarla vicda--

n›n, tekyanl›l›klarla adalet duygu--

sunun, bilimle bilgeli¤in ve felse--

fenin buluflmas› gerekti¤ini düflü--

nüyoruz. Günümüz toplumlar›n›n

bilgelerinin sesine, uyar›s›na çok

güçlü bir biçimde ihtiyac› oldu¤u--

nu düflünüyoruz. Birbirlerinin hu--

kukunu/s›n›rlar›n› gözetmeleri

durumunda çoklu ve de¤iflken

kimlikler kimseyi rahats›z etme--

melidir. Ötekilefltirilenler, bilinçli

bir mücadeleye yöneldiklerinde,

haklar›n›n bilincine vard›klar›nda,

bir harekete dönüflme iradesi gös--

terdiklerinde kuflkusuz seçkinlerin

faflizmi sorgulanabilecektir. 

EEnn ddoo¤¤aall kkiimmllii¤¤iimmiizz iinnssaannii

kkiimmllii¤¤iimmiizzddiirr.. Özellikle günümüz

dünyas›nda toplumlar›n ve kül--

türlerin çeflitlili¤ini göz önünde

bulunduran, bu çeflitlilikler ara--

s›nda insani iliflkilere önem veren

bir duyarl›l›¤› gerçeklefltirmemiz

gerekir. 

Karfl› karfl›ya bulundu¤umuz

çok yönlü altüst olufllar karfl›s›n--

da, kendi varofllular›m›z›n ve ter--

cihlerimizin öznesi olmal›, siyasal

bir ufuk açmal›, siyasal bir bilinç

oluflturmal›, her alanda bir inisi--

yatif ve irade sahibi olmal›, yeni

yöntemler gelifltirmeli ve elefltirel

bafllang›çlar yapabilmeliyiz. 

***

TTeeflfleekkkküürr:: Sahici bir incelik,

kadirflinasl›k ve dostluk örne¤i ve--

rerek, hakk›mda ““IIrrmmaa¤¤››nn ‹‹ççllii SSee--

ssii”” ad›nda bir kitap yay›nlama

mürüvveti gösteren Hece Yay›nla--

r›’na, Hece Yay›nlar›’n›n çok de--

¤erli Genel Yay›n Yönetmeni Hü--

seyin Su’ya ve büyük bir cömertlik

göstererek kitaba de¤erlendir--

meleriyle kat›lma nezaketi göste--

ren tüm kardefllerime en içten

duygularla teflekkürlerimi ve min--

nettarl›k duygular›m› sunuyorum. 
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Kur’an’dan S›cak Kelimeler
“NE MUTLU ONLARA”

Hüseyin K. ECE*

‹‹
mmaann eeddiipp ssaalliihh aammeell iiflfllleeyyeennlleerree
nnee mmuuttlluu.. GGüüzzeell ddöönnüüflfl yyeerrii ddee
oonnllaarr››nndd››rr..”” ((Ra´d, 13/29))
Ya da “‹man edip salih amel ifl-

leyenler var ya; Onlara ‘tûbâ’ var-
d›r ve var›lacak yurtlar›n en güzeli
onlar›nd›r.” 

‹man edenler; Allah’›n
Kur’an’la indirdi¤i her fleye, gere¤i
gibi inananlar, sonra bu iman›n ge-
re¤i olan salih amel iflleyenler, yani
Din’in güzel gördü¤ü, Allah’›n hofl-
lanaca¤›, yapana sevap verece¤i
güzel iflleri yapanlar... ‹flte onlara
ne mutlu. Onlara dünyada da, ahi-
rette de müjdeler olsun. Dünyada
huzurlu bir hayat, mutlu bir yaflan-
t› onlar›n hakk›d›r. Yapt›klar› güzel
ifllerin ödülünü daha dünyada iken
mutluluk ve huzur olarak al›rlar.

Ahirette ise var›lacak yerlerin
en güzeli, bar›n›lacak yurtlar›n ve
mekanlar›n en mükemmeli de on-
lar içindir. Onlar böyle bir yurda
yerleflecekler, böyle bir mekanda
a¤›rlanacaklar, böylesine konutlar-
da sonsuza dek kalacaklar.

Baz›lar›na göre ‘Tûbâ’: Habefl
veya Hind dilinde cennetin ad›d›r. 

Bir hadiste geçti¤ine göre Tûbâ
Cennette bir a¤ac›n ad›d›r. Bir
adam Peygamber’e (s) gelerek flöy-
le sormufl: “Ey Allah’›n Rasûlü, Cen-
nette meyva var m›d›r? Peygamber
(s) de: Evet orada bir a¤aç vard›r ki
ona Tûbâ denir” diye cevap verdi.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned 4/183.
nak. Elmal›l›, 5/146. el-Camiu li-Ah-
kâmi’l-Kur’an ter. 9/477)

Dil bilginlerine göre ‘Tûbâ’; ‘tâ-

be-tayyib’ kökünden gelir. Bu da
lezzetli olmak, güzel, helâl ve te-
miz olmak anlamlar›na gelir. 

‘Tayyib’ kelimesinin asl›; nefsin
veya hislerin lezzet ald›¤› fleydir. 

Tayyib; lezzetli, hofl, iyi, fazilet
sahibi kimse gibi anlamlara da ge-
lir. Kurân, yenilebilir (helâl) yiye-
cekleri (Bakara, 2/168. Nahl, 16/72.
‹sra, 17/70. Tâhâ, 20/81 vd.), iyi kim-
seleri (Âl-i ‹mran, 3/179. Enfal, 8/37.
Nahl, 16/32), Tevhid kelimesini
(Hacc, 22/24. ‹brahim, 15/24. Fât›r,
35/10), teyemmüm yapmaya elve-
riflli topra¤› (Nisa, 4/43. Mâide, 5/6),
ganimetleri (Enfal, 8/69), iffetli
müslüman erkekleri (Nûr, 24/26),
Cennetliklerin kalaca¤› meskenleri
(Tevbe, 9/71) ve Kur’an’a uygun ya-
flayan müslümanlara dünyada veri-
lecek mutlulu¤u (Nahl, 16/97) bu
kelime ile niteliyor. 

‹flte bu kökten gelen ‘tûba’;
misk gibi güzel olmak, hofl olmak
veya hofl kokulu olmak, mutlu ve
huzurlu olmak demektir. 

Âyette geçen ‘tûbâ lehüm’ on-
lara ne mutlu demek olur. Bu da,
t›pk› ‘selâmün aleyküm’ gibi bir
dua cümlesidir ve bu amaçla kulla-
n›l›r. Buna göre anlam›, ‘hofl olas›-
n›z, hofl olunuz’ demektir. (Elmal›l›,
Tefsir, 5/146) 

Bu, dünya hayat›nda huzur için-
de yaflamak diye de anlafl›lm›flt›r. 

“Ne mutlu onlara” ödülüne ka-
vuflmak, hofllu¤a, güzelli¤e, iyili¤e
ve mutlulu¤a kavuflmak anlam›na
gelir. ‹man ettikten sonra güzel ifl-
ler yapanlar; dünyada mutlu olur-

lar, sürekli iyiliklere kavuflurlar,
öbür dünyada ise cenneti hak
ederler.

M. Esed bu âyetin meâlini flöyle
veriyor:

““‹‹mmaann eeddeenn vvee ddüürrüüsstt//eerrddeemmllii
ddaavvrraannaann oo kkiimmsseelleerr kkii,, kkeennddiilleerrii
iiççiinn ((bbuu ddüünnyyaaddaa)) hhuuzzuurrlluu bbiirr hhaa-
yyaatt,, ((aahhiirreettttee ddee)) vvaarr››llaaccaakk yyeerrlleerriinn
eenn ggüüzzeellii aayyrr››llmm››flfltt››rr..”” Bu anlam,
bir baflka âyette vurgulanan ‘mutlu
bir hayat’ müjdesine uygundur.
(Nahl, 16/97)

“Onlara tûbâ vard›r”, yani on-
lara sevinç ve göz ayd›nl›¤›, güzel-
likler, bol bol hay›rlar verilecek
fleklinde de anlafl›lm›flt›r. (Kurtubî,
Tefsir, 9/477)

Gözü ayd›nlatan, insan› sevindi-
ren, mutlu eden ödüller ve kazanç-
lar... Sonu gelmez lütuflar ve imre-
nilecek ba¤›fllar...

“Tûba lehüm” yani, hofl ve gü-
zel geçim onlar›n hakk›d›r. Onlar
dünya hayat›nda öyle yaflam›fllard›r
ki, karfl›l›k olarak tam hofllanacak-
lar› fleyleri hak ederler. 

Ne mutlu onlara, mufltular on-
lara! 

Onlar ne güzel insanlard›r. On-
lar iman etmenin, güzel davran›flta
bulunman›n sonucunu en güzel bi-
çimde alanlard›r. 

Onlar, bu dünyada Hakikate
teslim olup, onun flekillendirdi¤i il-
keleri uygulayan flerefli kimselerdir.

Onlar›n bu tercihlerinin karfl›l›-
¤›; gözleri ayd›nlatan, insan› sevin-
ce bo¤an, mutlu eden hadsiz he-
saps›z ödüllerdir.

* ‹lahiyatçı, Yazar



Yaflayan ‹slam

A
llah’›n en güzel isimleri ara--
s›nda yer alan ve O’nun bir
vasf› olan efl-fiehîd; “kendi--

sinden hiçbir fley saklanamayan,
gizli kalmayan ve unutmayan” de--
mektir.1 ‹flte Kur’an-›  Kerîm’de bir--
çok defa geçen: “Allah her fleye flâ--
hiddir?2 âyetinde Allah’›n bu efl-
fiehîd vasf› zikredilir. Arapçada efl-
flehîd kelimesi; hem fâil/özne ve
hem de mef’ûl/tümleç olarak kulla--
n›l›r. Lügatte; haz›r oldu, huzurda
bulundu, müflâhede etti, flehadette
bulundu gibi anlamlara gelir.3 O
halde efl-fiehîd, her fleyi bilen (el-
Alîm) manas›nda kullan›l›r. Çünkü
Allah olgular ve duyu-ötesi âlemi
bütün yönleriyle bilen, kuflatand›r.
Burada el-gayb, gizli olan, efl-fleha--
de(t) ise, aç›kça görülen demektir.
Demek ki Allah gizli olan› da aflikâr
olan› da görür ve  bilir. O’na hiçbir
fley gizli de¤ildir. Allah her fleyi mü--
flahede eder. O’nun ilim s›fat› mut--
lak olarak göz önüne al›nd›¤› za--
man Allah Alîm’dir/her fleyi bilen--
dir. Duyu-ötesi alana , yani bât›--
nî/gizli ifllere izâfe edildi¤i zaman
Allah Habîr’dir/gizli her fleyden ha--
beri oland›r. Olgular dünyas›nda
olup bitenlere izâfe edildi¤i zaman
Allah efl-fiehîd’dir. Bundan dolay›
insanlar›n dünyada yapt›klar›na k›--
yamet günü flehâdet edecektir.4

‹lahî flâhitli¤in, ilahi huzurun in--
san üzerinde do¤uraca¤› etki ger--
çekten bambaflkad›r. ‹nsanî anlam--
da bir huzur, Yüce Allah hakk›nda
do¤ru olmayaca¤›ndan flöyle izah--
lar yap›lm›flt›r: fiehîd, yarat›klar›n
ancak fluhûd, yani, huzûr ile bilebi--
lecekleri fleye muttali oland›r. Ger--
çi O mekanî yak›nl›kla nitelendiril--
mez. Maksat, mahlûkat›nda olup
biten fleylerin uzakta olan kimse
gibi kendisine gizli kalmayaca¤›d›r.
Bu sebeple Allah, ezelden beri her
fleyi bilir. Küçük-büyük her fleye
muttalidir.5 Allah’›n bilmesi, insa--
n›n bilmesiyle asla mukayese edile--
mez. Çünkü insan, ancak, befl duyu
vas›tas›yla kavrad›¤› fleyleri ya da
yan›nda olup-bitenleri bilebilir ve
ancak onlara flahitlik edebilir.
Kur’an’da geçti¤ine göre, Allah
kendinden baflka ilah olmad›¤›na
tan›kl›k etti¤i gibi, buna melekler
ve ilim sahibi insanlar da tan›kl›k
ederler.6

Kur’an-› Kerim’de efl-fiehîd ismi
20 yerde Allah’› vasfeder. Bu âyet--
lerden baz› örnekler flöyledir:7

“De ki: Ey Ehl-i Kitap! Allah
yapt›klar›n›z› görüp dururken niçin
Allah’›n âyetlerini inkar edersi--
niz?” 8

“..Aralar›nda bulundu¤um
müddetçe onlar hakk›nda flâhid--

dim, beni aralar›ndan ald›¤›nda
onlar› Sen gözlüyordun. Sen her
fleye flâhidsin.”9

“fiâhid olarak hangi fley daha
büyüktür, de. Allah benimle sizin
aran›zda flâhiddir.”10

“Allah, onlar›n yapt›klar›na flâ--
hittir.”11

“K›yamet günü Allah kesin hü--
küm verecektir. fiüphesiz Allah her
fleye flâhittir.”12

“Rabbin sana yeterli de¤il mi--
dir? fiüphesiz O, her fleye flâhit--
tir.”13

“Ne iflte bulunsan, Kur’an’dan
ne okusan ve siz ne ifl yapsan›z
mutlaka Biz, içine dald›¤›n›z an,
üzerinizde fiahidiz. Ne yerde, ne
gökte zerre a¤›rl›¤›nca bir fley,
Rabbinden kaçmaz.”14

Yüce Allah’›n efl-fiehîd ism-i fle--
rîf’i hayat›m›zda nas›l bir anlam
alan›na sahip olmal›d›r?

AAllllaahh’’››nn eeflfl--fifieehhîîdd ‹‹ssmm--ii fifieerrîîffii,,
AAhhllaakkîî HHaayyaatt››mm››zzaa NNaass››ll

YYaannss››tt››llmmaall››dd››rr??

Yüce Allah bütün mekân ve za--
manlarda hâz›r ve nâz›r oland›r.
O’nun için zaman ve mekân söz ko--
nusu de¤ildir. Bu durum bizim için
yegâne özgüven kayna¤›d›r. efl-fie--
hîd ism-i flerîfini ruhunun tâ derin--
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Yaflayan ‹slam

liklerinde duyan mü’min bir insan,
Allah fluurunu diri tuttu¤u ve uya--
n›k kald›¤› sürece ister ac›larla ve
isterse rahat bir yaflam haliyle s›--
nans›n, daima yan›nda O’nunla bir--
likte oldu¤unu hisseder. Bu duygu
onu yaln›zl›k ve d›fllanm›fll›k hissin--
den uzak k›lar. Hiç flüphesiz bu du--
rum insana, manevi ve moral an--
lamda güç ve güven verir. Art›k
onun için “gökten belâ kar gibi
ya¤sa, ad›na aflk” denir. O, “ac›lar›
bal eylemesini” bilir. “Allah’la bir--
likte” olan bir kimse, bir taraftan
yaflad›¤› ac›lar›n üstesinden gel--
mek ve yard›m almak için “Sen
bunlara tan›ks›n Ya Rabbi!” diye
duâ ederken, di¤er yandan, “Al--
lah’›m! Rahat ve iyi giden hayat›--
ma flahitsin, ne olur bu hali ihtiyaç
sahibi kardefllerime de yaflat!” de--
mek suretiyle di¤ergaml›k ahlak›
gösterir.

Öte yandan Allah’›n her fleye
flahit oldu¤una inanan bir kimse,
ister gizli ve isterse aç›k olsun, O’na
bir isyan türü olan günahlar›n her
türlüsünden uzak yaflar. Manevi bir
kontrol alt›nda bulundu¤unu, ya--
p›p-etti¤i her fleyden hesaba çeki--
lece¤ine inanan bir Müslüman, as--
la ahlak ve hukuk d›fl› ifllere teves--
sül etmez. Çünkü Rabbi O’nun her
halini gözetlemektedir. 

Bir nevi Yüce Rabbimizin efl-fie--
hîd ismiyle donanan bir insan, tam
bir insan-› kâmil örne¤i sergiler.
Zaten ‹slam’›n e¤itti¤i ve e¤itmek
istedi¤i örnek insan modeli bu de--
¤il midir? Kald› ki bütün bir ümmet
insanl›k üzerine “flâhidler” k›l›n--
m›flt›r.15 Bu âyette geçen “flühedâ”
kavram›n›n karfl›l›¤›, bütün bir
dünyan›n problemlerini çözen
adamlar anlam›na gelir. Mahke--
mede daval› ile davac› aras›nda so--
runu çözen kimse asl›nda flâhiddir.
O halde bilgi düzeyi yüksek müslü--
manlar da bu dünyan›n flâhidleri
olup bu nedenle içinde yaflad›klar›
ça¤›n problemlerine bigane kala--
maz ya da bu problemleri biz icad

etmedik, diyemez. E¤er ‹slam’›n
evrensel olma iddias› varsa, Pe--
kin’de, Waflington’da, Paris’te, Ku--
alalumpur’da, Moskova’da, Srilan--
ka’da vb. dünyan›n neresinde olur--
sa olsun global düzeyde ister ad›
küresel ›s›nma, ister ad› etnik veya
mezhepsel çat›flma, isterse ad› yok--
sulluk olsun bütün problemler ko--
nusunda çözüm önerilerinde bu--
lunmak gerekir. Dinin bizatihi ken--
disi sorun çözmez. Sorunlar›, bu di--
ni iyi anlayan ve ça¤›n koflullar›na
göre yorumlayan insanlar çözer.
Dolay›s›yla Müslüman›n böyle bir
flahidli¤i de vard›r. E¤er biz bu flâ--
hidli¤i iyi ve kâmil düzeyde yerine
getirirsek, ben inan›yorum ki, ‹s--
lam bütün bir dünyada evrensel ve
aktüel bir boyut kazanacakt›r. Top--
yekûn bir ‹slam âlemi olarak böyle
bir flahitli¤e, huzurda bulunmaya
haz›r m›y›z? Önemli olan bu soruya
kapsaml› cevap verebilmektir.

fifieehhiiddlleerr,, HHaakkkk’’››nn fifiââhhiittlleerriiddiirr..

Ayr›ca dinimizde Allah yolunda
ölen kimselere de flehîd ism-i veri--
lir. fiehidin eyleminin ad›na, flehâ--
det denilir. efl-fiehîd ismi Allah için
kemâlat; mü’min için izafiyet ifade
eder. Mü’min Allah yolunda en
sevdi¤i can›n› fedâ ederken -min
tarfillah-bu flâhitli¤ine bütün duy--
gu ve duyular›yla vâk›f oldu¤u için
flehîtlik s›fat›n› elde eder. Bundan
dolay›, flehitler ruhlar›n›/canlar›n›
Allah’a teslim ederken yanlar›nda
meleklerin haz›r bulunmas›ndan
dolay›, kendilerine “haz›r bulunu--
lan kimse” de denmifltir.16 “Rabbi--
miz Allah’t›r” deyip sonra da do¤--
rulukta devam edenlere, onlara
melekler ölümleri an›nda, “kork--
may›n›z, üzülmeyiniz, size söz veri--
len cennetle sevinin, biz dünya ha--
yat›nda da, ahrette de size dostuz.
Burada canlar›n›z›n çekti¤i, umdu--
¤unuz fleyler, ba¤›fllayan ve ac›yan
Allah kat›nda bir ziyafet olarak si--
ze sunulur” diyerek, inerler.”17

Böylece melekler onlar›n flehitli¤i
an›nda yanlar›nda hâz›r bulunduk--

lar› için ayn› zamanda onlar›n cen--

netlik olduklar›na da flâhitlik etmifl
olurlar.  Bu sebeple:“Allah yolunda
flehîd düflenlere, iflte, onlara nûr ve
ecir vard›r.”18 fiehidler, Allah’›n
kendilerine haz›rlam›fl oldu¤u say›--

s›z nimetlere de tan›kl›k ederler.
Bunun için “Allah yolunda öldürü--

lenlere ölüler denmez.”19

fiehidler “fievâhidü’l-Hak”t›r.
Onlar, büyük fedakârl›kta bulun--

mak suretiyle Vareden’in varl›¤›na
flehâdet etmifl olurlar.

Ne mutlu Yüce Allah’›n efl-fie--

hîd ism-i flerîfini davran›fllar›yla ve
hayatlar›yla anlamland›ranlara!..

98. De ki: BBeenn oonnllaarraa,, aannccaakk bbaa--

nnaa eemmrreettttii¤¤iinnii ssööyylleeddiimm:: BBeenniimm ddee
RRaabbbbiimm,, ssiizziinn ddee RRaabbbbiinniizz oollaann AAll--

llaahh’’aa kkuulllluukk eeddiinn,, ddeeddiimm.. ‹‹ççlleerriinnddee

bbuulluunndduu¤¤uumm mmüüddddeettççee oonnllaarr üüzzee--
rriinnee kkoonnttrroollccüü iiddiimm.. BBeennii vveeffaatt eett--

ttiirriinnccee aarrtt››kk oonnllaarr üüzzeerriinnee ggöözzeettllee--
yyiiccii yyaallnn››zz sseenn oolldduunn..

1 ‹bn Kesîr, Tefsîr, (tahk. M. Ali es-Sabû-

nî), Beyrut, 1981, III, 461.
2 el-Mücâdele 58/6.
3 Râg›b el-‹sfehânî, el-Müfredât, ‹stan-

bul, 1986, s. 392.
4 Gazâlî, el-Maksadü’l-Esnâ, M›s›r, ts., s.

91.
5 Suad Y›ld›r›m, Kur’an’da Ulûhiyyet, ‹s-

tanbul, 1987, s. 154.
6 Bkz. Âl-i ‹mran 3/18.
7 Bkz. M. Fuâd Abdülbâki, Mu’cemu’l-
Mufehres lielfâz›’l-Kur’ani’l-Kerîm, Ka-

hire, 1988, s. 494.
8 Âl-i ‹mrân 3/98.
9 el-Mâide 5/117.
10 el-En’âm 6/19.
11 Yunus 10/46.
12 El-Hacc 17/22.
13 Fussilet 41/53.
14 Yunus 10/61.
15 Bkz. el-Bakara 2/143.
16 el-‹sfehânî, el-Müfredât, s. 394.
17 Fussilet 41/30.
18 el-Hadîd 57/19.
19 Bakara 2/154
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Tarih’ten

A
vrupal› devletler aras›ndaki
rekabet gittikçe art›yor, ye-
ni kuvvetler dengesi oluflu-

yordu. Herkes birbirinin bo¤az›na
sar›lm›fl, var güçleriyle s›kmaya ça-
l›fl›yorlard›. Avrupal›lar›n bütün
hesaplar›, Osmanl› Devleti’ni pay-
laflmak üzerineydi. Sömürgelerine
giden yollar üzerindeki Osmanl›
varl›¤›, onlar için sorun oluflturu-
yordu. Osmanl›’n›n yeniden ko-
numland›r›lmas› gerekiyordu. Rus-
ya, Osmanl› topraklar› üzerinde
emeller besleyen ülkelerin bafl›n-
da geliyordu. Avusturya ise Rus-
ya’y› Balkanlardan uzak tutmak
için Osmanl› topraklar› üzerinde
hesaplar yap›yordu. Rus Çar› Niko-
la, Avusturya Büyükelçisi Ficquel-
mont ile görüflmesinde flunlar›
söylüyordu:

“Osmanl› ‹mparatorlu¤u öldü.
Bu yafll› bedenin yaflayabilece¤ine
hiç güvenim kalmad›; er ya da geç
bu devlet parçalanacak. ‹mparator
Franz ve ben, böyle bir durumda
ilk s›rada yer almak isteriz. Ben Os-
manl›’y› korumay› istiyorum. Fran-
sa ve ‹ngiltere’nin bu günden iti-
baren duraksamadan ‹stanbul’da
uygulamaya koyacaklar› entrikalar
beni korkutuyor… Osmanl›, kendi
yeteneksizli¤i sonucunda y›k›l›rsa,
niçin biz yeni bir Yunan ‹mparator-
lu¤u kurmay› denemeyelim?”

Çar, k›sa bir duraklaman›n ar-
d›ndan sözlerine devam etti: ?Do-
¤u Sorunu, herkesten önce Rus-
ya’n›n bir sorunudur.”

Büyükelçi ise Çar’›n sözlerini
do¤rulamakta gecikmedi: “Ve
Avusturya’n›n da!”1

Avrupal› Devletler savafl öncesi
dönemde bloklara ayr›lm›fl du-
rumdayd›. ‹ngiltere, Fransa ve Rus-
ya ‹tilaf Devletleri blokunu olufltu-
racak, daha sonralar› buraya, ken-
disine Bat› Anadolu verilecek olan
‹talya kat›lacakt›. Di¤er tarafta ise
Almanya, Bulgaristan, Avusturya
Macaristan ‹mp. ve Osmanl› Devle-
ti bulunuyordu.

Osmanl›, ‹ttifak Devletlerine
son anda 2 A¤ustos 1914’te kat›l-
m›fl; ç›kmas› kesinleflmifl bu savafl›n
son misafiri olmufltu. ‹ttihatç› (irti-
kapç›) çete, savafl› Almanlar›n ka-
zanaca¤›na kesin gözüyle bak›yor,
onlar›n yan›nda savafla girmek isti-
yor; bunun için adeta sebepler
oluflturuyordu. 

I.Dünya Savafl›na girmemiz,
Akdeniz’de ‹ngiliz donanmas›ndan
kaçan iki Alman savafl gemisinin
Osmanl›ya s›¤›nmas›yla bafllar.
Amiral Wilhelm Souchon komuta-
s›ndaki gemilerden biri 23 bin ton-
luk Goeben kruvazörü, di¤eri ise
ona efllik etmekte olan hafif kruva-
zör Breaslav idi. ‹stanbul Bo¤az›na

demirleyen bu gemiler, Yavuz ve
Midilli adlar›n› alarak Osmanl› Do-
nanmas›na kat›ld›lar. Ard›ndan En-
ver Pafla’n›n talimat›yla, Hamidiye
ve Berk Kruvazörleri ile destek ge-
mileri eflli¤inde Karadeniz’e aç›ld›-
lar. 29 Ekim 1914’te Rus limanlar›
Novorossisk ve Sivastopol kentleri-
ni topa tuttular. Böylece Osmanl›,
geri dönüflü olmayan bir yola gir-
mifl oldu. Osmanl› Halifesi 14 Ka-
s›m 1914’te cihad ilan etti.

NNeeddeenn ÇÇaannaakkkkaallee

‹ngiltere Osmanl› Devletini
bertaraf etmek zorundayd›; zira
sömürgeleri için en büyük engel
Osmanl› idi. Bu engeli aflman›n yo-
lu da ‹stanbul’u ele geçirmekten
geçiyordu. Bunun için Çanakkale
bo¤az›n›n afl›lmas› gerekiyordu.
Bu amaçla, bafl›n› ‹ngilizlerin çek-
ti¤i müttefikler tüm güçleriyle Ça-
nakkale’ye yüklendiler.

Osmanl› savafl öncesinde, Ça-
nakkale bo¤az›n› Alman ve Avus-
turya gemileri hariç tüm gemilere
kapatm›flt›. Çanakkale Müstahkem
Mevkii Komutan› Cevat Pafla, bo-
¤az›n savunmas›n› güçlendirmiflti.

Müttefik Donanma Gelibolu
yar›madas›n› ve Anadolu k›y›lar›n›
bombalamaya bafllad›. Osman-
l›’n›n kara savunmalar›n› zay›fla-
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t›p, denizden rahatça geçebilecek-
lerine inan›yorlard›.

AAbbddüüllhhaammiidd’’iinn CCeevvaabb››

Müttefiklerin denizden geçebi-
leceklerine inanan baflkalar› da
vard›. Bunlardan biri de ‹ttihatç›
Talat Pafla idi. ‹ttihatç›lar, Mütte-
fiklerin bo¤az› zorlamalar› halinde
savunmam›z›n dayanamayaca¤›na
inanm›fllard›. Olas› ‹stanbul iflgali
karfl›s›nda, baflkenti tafl›yacaklar›
yerleri bile haz›rlam›fllard›. Bu
amaçla, Konya ve Eskiflehir’de ze-
vat›n kalaca¤› yerler haz›rlanm›flt›. 

Müttefiklerin Çanakkale bo¤a-
z›na dayand›¤› günlerde, Sultan
Abdülhamid Han Beylerbeyi Sara-
y›nda zorunlu ikamete tabi tutul-
mufltu. Onun da götürülmesi ge-
rekiyordu. Bu durumu ona kim,
nas›l söyleyecekti? Dâhiliye Naz›r›
Talat Pafla bu ifli üstlendi. Pafla
oluflturulan bir heyetle huzura ç›-
k›p durumu arz etti.

Abdülhamid Han’dan; “E¤er
dokunulmam›fl ise ben zaman›nda
Çanakkale’yi tahkim etmifltim.
Oradan hiçbir donanman›n geç-
mesi mümkün de¤ildir. Farzumu-
hal geçerlerse; Hakan›n yapaca¤›
ifl tac›n› al›p kaçmak de¤ildir. Payi-
taht›n›n tafllar› alt›nda gerekirse
can›n› vermektir. Fatih buray› fet-
hetti¤i zaman Konstantin kaçma-
m›fl, mücadele etmifltir. Biz Fatih
soyu bundan geri kalamay›z. Ben
buradan bir yere gitmem. Tek ar-
zum burada ölmektir.” cevab›n›
alan Pafla, kafas›n› önüne e¤erek,
me¤er ‘biz ne büyük halt etmifliz’
deyip huzurdan ayr›ld›.

Özgüvenlerini kaybeden ‹tti-
hatç›lar telafl içindeyken, Nusret
may›n gemisi iflbafl›ndayd›. Topha-
neli Hakk› Çavufl, Çimenlik Kalesi
ile De¤irmen Deresi aras›n› may›n-
lam›flt›. Müttefik Donanmas›, 18
Mart 1915 sabah›, otuzun üzerin-
de savafl gemisi ile harekâta baflla-
d›. Her fleyin çok güzel bafllad›¤›n›
zannederlerken ac› bir süprizle
karfl›laflt›lar. Gün akflam oldu¤un-
da ‹tilaf donanmas›n›n üçte biri
batm›fl, ya da savafl d›fl› kalm›flt›.
Hakk› Çavufl’un döfledi¤i may›nlar

savafl›n seyrini de¤ifltirmekle kal-
mam›fl, müttefiklerin tasavvurun-
da olan “yenilmezlik” alg›s›n› da
de¤ifltirmiflti... 

Çanakkale’de, yenilmezlerin de
yenilece¤i gün gibi ortaya ç›km›flt›.

Osmanl› aç›s›ndan savafl flart-
lar› çok a¤›rd›. Devlet girdi¤i bir
çok savafltan ma¤lup ç›km›fl, biri-
kimlerini tüketmiflti. Mehmetçik
süngü ile siper kazm›fl, lapa ile ka-
r›n doyurmufltu.

Çanakkale Savafllar›, ilk defa
kara, deniz, hava ve denizalt› kuv-
vetlerinin topyekün yer ald›¤›
adeta bir dünya savafl› provas› ni-
teli¤indeydi.

En önemlisi; Çanakkale, maz-
lum ve ma¤dur ümmetin yeniden
diriliflini simgeliyordu.

ÇÇaannaakkkkaallee’’yyii KKaazzaannaann RRuuhh

Çanakkale’de zaferi getiren
ruhun ne oldu¤unu, bir annenin
o¤lunu askere gönderirken Tren

istasyonunda, ona söylediklerini
dinledi¤imizde anlam›fl olaca¤›z.

“Hüseyin… Day›n fi›pka’da, ba-
ban Dömeke’de, a¤alar›n da sekiz
ay evvel Çanakkale’de yat›yorlar.

Bak, son yongam sensin!
Minareden ezan sesi kesilecek-

se, caminin kandilleri körlenecek-
se, sütlerim haram olsun, öl de kö-
ye dönme.

Yolun fi›pka’ya u¤rarsa, day›n›n
ruhuna Fatiha okumay› unutma!

Haydi o¤ul, Allah yolunu aç›k
etsin.”2

Unutulmamal›d›r ki, Çanakka-
le zaferini, bir milletin/ümmetin
yeniden dirilifline ve buram buram
iman kokan analar›n hay›r duala-
r›na ve onlar›n aziz evlatlar›na
borçluyuz. Rahmet ve minnetle
an›yoruz. Fatihalar›m›z onlarla…

1 Ali Çimen-Göknur Gö¤ebakan,

Tarihi De¤ifltiren Savafllar, s. 281–282

2 Çanakkale Zafer Hat›ras›, Bahçeli-

evler Belediyesi, S. 41

CC‹‹HHAADD‹‹YYEE YYÜÜZZÜÜKKLLEERR‹‹
Çanakkale Savafllar›nda yaralanan binlerce asker, hastanelerin

yetersiz olmas› yüzünden ‹stanbul’daki hastanelere naklediliyordu.
Yaral›lar›n çoklu¤undan hastanelerdeki hastabak›c›lar ve hemflireler
yeterli gelmiyordu. ‹stanbul halk›na ça¤r› yap›larak, hastabak›c› ve
hemflire arand›. Ça¤r›y› duyan binlerce kad›n›m›z gönüllü olarak
hastanelerde görev ald›lar. Savafl bitti¤inde bu gönüllülerin ücretle-
ri verilmek istendi¤inde, kahraman kad›nlar›m›z, “Biz vatan›m›z için
can›m›z› feda etmeye haz›rlanm›flt›k”. dediler ve bu ücretleri alma-
d›lar. Bunun üzerine yetkililer, hizmetlerinin karfl›l›¤›nda onlara;
“1332 (1916) Cihadiye” yaz›l› yüzükler hediye ettiler. (‹.Bilgin, Ça-
nakkale Destan›, Timafl Yay. s. 74)
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A
fet Ilgaz Han›mefendi ile
Araflt›rma ve Kültür Vak-
f›’nda gerçeklefltirdi¤imiz

canl› sohbet, “Geçmiflten Gelece¤e
Kon(ufl)anlar” dizisinin gelene¤i
üzre, hayat hikayesi ile bafll›yor.
Yan sütunlarda verdi¤imiz biyog-
rafik bilgileri hem tashih ediyor
hem de s›cak ilaveler yap›yoruz... 

Babas› Zekeriya Bey,
fiumnu Muallim
Mektebi’nden
mezun olmufl;
sonra Bulga-
ristan’dan
Türkiye’ye
hicret et-
mifl; Ezi-
n e ’ d e
ö¤ret-

menlik ve emniyet amirli¤i yapm›fl.
Kars-I¤d›r’da uzun süre görevde
bulundu¤u için çocuklu¤unun
önemli bir bölümü oralarda geçmifl
Afet Ilgaz’›n. Bu yüzden, ‘ölmeden
önce Kars’a gitmeyi çok istedi¤ini’
söylüyor. 

Ö¤retmen okuluna girmesinde
babas›n›n ö¤retmen oluflunun bir
etkisi var m› diye merak ediyorum.

“Hay›r” diyor; “benimkisi tama-
men takdiri ilahi... Ben

önce ‹stanbul’da Çapa
Uygulama Orta-
okulu’nda oku-
dum. Tam okul-
dan mezun ol-
duk, ayn› binada
Ö¤retmen Lisesi

aç›ld›. Okulun seç-
kin talebelerini

bu liseye ak-
tard›lar; ben

de bunlar
aras›nday-

d›m. Li-
s e y i

bitirdik, bu kez E¤itim Enstitüsü
aç›ld› ve ö¤retmenlerimizle birlikte
E¤itim Enstitüsü’ne geçtik. Ensti-
tü’nün Müzik bölümünü bitirip P›-
narhisar’da ö¤retmenli¤e baflla-
d›m; orada bir y›l Türkçe ö¤ret-
menli¤i yapt›m. Rahmetli babam
okumaya çok önem verirdi; do¤ru-
su ben de okumaya doymayan bir
insan›m; bu sebeple ‹stanbul’a ge-
lip üniversite e¤itimine bafllad›m.”

Bir yandan Üsküdar K›z Lise-
si’nde ücretli müzik ö¤retmenli¤i
yaparken bir yandan da üniversite-
de okuyan Afet Han›m, Klasik Bat›
Müzi¤i e¤itimi alm›flt›r ve çok iyi
keman çalmaktad›r; keman hocas›
ünlü EEkkrreemm ZZeekkii ÜÜnn’dür. Üniversite
e¤itimini Türkoloji’de yapmak is-
terken, kay›t s›ras›nda -o y›llar üni-
versitelere imtihans›z girilmekte-
dir- Felsefe bölümü dikkatini çeker
ve oray› iflaretler. Felsefe tahsili ya-
parken Klasik Diller’den de (Latin-
ce, Grekçe) sertifika al›r... 

Kendi ifadesiyle, “NNiihhaatt SSaammii
BBaannaarrll›› gibi, OOrrhhaann fifiaaiikk GGöökkyyaayy gi-
bi k›ymetli hocalardan ders alan
flansl› nesillerden”dir Afet Ilgaz.
Okumaya Emile Zola ve Dostoyevs-

ki ile bafllam›flt›r. Bir zamanlar
Montherland Colette gibi

genç kuflaklar›n hiç tan›ma-
d›¤› bir Frans›z yazara ve
hâlâ Tolstoy’a hayrand›r.

UMRAN MART ’08

A(TI)FET ILGAZ D‹YOR K‹...

Abdullah YILDIZ
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ÖÖ¤¤rreettmmeenn,, GGaazzeetteeccii,, HHiikkaayyeeccii,, 
RRoommaanncc››,, DDeenneemmeeccii AA((tt››))ffeett HHaann››mm

Kendisini flöyle tan›t›r Afet Il-
gaz, ‹kindi Günefli’nin Önsöz’ünde:
“Antolojilerde ‘hikayeci’ olarak
an›l›r›m. Sonra ‘hikayeci ve roman-
c›’ dediler. fiimdi de ‘denemeci’.
Ama hiçbir zaman sadece ‘gazete-
ci’ de¤il.” Oysa o, henüz 17 yafl›nda
iken Dünya Gazetesi’nde ilk ad›m›-
n› atm›flt› yazarl›¤a. Dr.Fahri Ce-
lal’in yazd›¤› köfle kendisine tahsis
edilmiflti. 1954’te bafllad›¤› köfle
yazarl›¤›, uzun aradan sonra bir sü-
re Yeni fiafak’ta, 1999’dan beri de
Milli Gazete’de sürüyor.

Dünya’da köfle yaz›lar› yazd›¤›
y›llarda hikaye yazmaya da bafllar
Afet Han›m. Türk Dili dergisinde,
Yeni ‹stanbul gazetesinin bir ro-
man yar›flmas› açt›¤›n› ö¤renince
hemen kat›lmaya karar verir. Eser-
leri inceleyecek olan jüride Orhan
Hançerlio¤lu’ndan Fahir ‹z’e (mer-
hum Mahir ‹z’in kardefli), Sabri Esat
Siyavuflgil’e kadar birçok ünlü dil
ustas› vard›r. Daktilo ile yaz› yaz-
may› da yeni ö¤renen Afet Han›m,
yaz-boz tahtas› misali karalanm›fl
ka¤›tlara yazd›¤› “Efliktekiler? isim-
li eserini Ankara’ya gönderir. Ve
eser, sanat dal›nda birincili¤e lay›k
görülür (Törehan Sanat Ödülü).
Herkesin eserine ve ald›¤› ödüle
bakarak büyük yafllarda zannetti¤i
yirmi iki yafl›ndaki bu genç han›me-
fendi bir anda edebiyat ve sanat
dünyas›n›n dikkatini çeker. Röpor-
tajlar, yaz› teklifleri ardarda gelir... 

Sonraki y›llarda(1965) “Baflör-
tülüler” isimli hikaye kitab› ile de
Türk Dil Kurumu Ödülü’nü kazan›r
Afet Han›m; ve ödülü ‹‹ssmmeett ‹‹nnöö-
nnüü’nün elinden al›r. Ödül törenin-
de Prof. AAffeett ‹‹nnaann’la da konuflma
f›rsat› bulur. ‹flin ilginci, Afet Ha-
n›m’›n ad›, Afet ‹nan’a izafeten de-
desi taraf›ndan verilmifltir. Çanak-
kale gazisi olan, Sina-Filistin gibi
cephelerde savaflan dedesi Atatürk
hayran›d›r ve onun “manevi k›z›”

Afet ‹nan’a da muhabbet duymak-
tad›r. Torununa onun ismini ver-
mesi de bu yüzdendir... ‹nan’la
bunlar› paylafl›r. 

Konu isim meselesine gelmifl-
ken ilginç bir hat›ras›n› da bizimle
paylafl›yor Afet Han›m: “Alt›noluk
yak›nlar›ndaki Ahmetçe kasabas›,
annemlerin köyüdür ve bizim ora-
da yazl›k evimiz var; annemlerin
zeytinli¤inde. Merhum EEssaatt CCooflflaann
Hocaefendi’nin de ayn› sahilde
yazl›¤› var. Bir gün kendilerini ziya-
rete gittik. Bana bir kitab›n› hediye
etti; kitab› imzalarken ismimi flöyle
yazd›: AA((tt››))ffeett. Bu çok hofluma git-
ti. Çünkü rahmetli babam da bana
““AAtt››ffeett”” derdi; kay›npederinin yani
dedemin verdi¤i ismi pek uygun
bulmam›fl olmal›yd›. Bazen ben de
deprem, sel gibi âfetler oldu¤unda
düflünürüm; ismimi At›fet olarak
de¤ifltirsem mi acaba?..”

Ö¤retmenlik y›llar›nda kendisi
gibi ö¤retmen olan R›fat Ilgaz’la
evlenir Afet Han›m. Kas›mpafla Li-
sesi’nde ö¤retmen iken, k›z çocu-
¤una bakmak için istifa eder. R›fat
Bey merhumun çok merhametli,
fakire-fukaraya sahip ç›kan çok
flefkatli bir insan oldu¤unu vurgu-
layan Afet Ilgaz, onu hep hay›rla
yad eder. Onunla birlikte S›n›f Ya-
y›nlar›n› kurmufllar. Bu isim, R›fat
Bey’in dersine girdi¤i s›n›f› anlatan
“S›n›f” adl› fliirinden geliyormufl.
Ama s›rf bu fliirin isminden dolay›,
aleyhinde ‘halk› s›n›flara ay›rd›¤›
ve bölücülük yapt›¤›” iddias›yla so-
ruflturma aç›lm›fl. Bunlar› duyunca,
insan ‘bu ülkede böyle olaylar da
yaflanm›fl demek ki’ diye düflün-
mekten kendini alam›yor...

‹‹ssllââmmii DDöönnüüflflüümmüü vvee BBaaflflöörrttüüssüü 
SSeebbeebbiiyyllee BBaaflfl››nnaa GGeelleennlleerr

““HHeerrflfleeyyiinn ööllüümmllee bbiittmmeeddii¤¤iinnii
ggöörrddüümm..”” diyen Afet Ilgaz’a, bu
gerçe¤i görmenin ‹slâmi dönüflü-
münde etkili olup olmad›¤›n› soru-
yorum. “Bilemiyorum, ama çok sev-
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AAFFEETT IILLGGAAZZ

Afet Muhteremo¤lu Ilgaz. 2
Ocak 1937 tarihinde Çanakkale’nin
Ezine ilçesinde dünyaya geldi. fiükri-
ye ve Zekeriya Muhteremo¤lu’nun
k›z›. Çapa ‹lkö¤retmen okulunu, ar-
d›ndan E¤itim Enstitüsü Edebiyat
Bölümü’nü bitirdi. K›rklareli-P›narhi-
sar’da, Üsküdar K›z Lisesi’nde, Ka-
s›mpafla Lisesi’nde ö¤retmenlik yap-
t›. Daha sonra ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Klasik
Diller Bölümü’nü bitiren Ilgaz, Ata-
türk E¤itim Fakültesi’nde ö¤retim
üyeli¤i yapt›.

Bir süreli¤ine ‹talya’ya gidip ge-
len, 1968’de R›fat Ilgaz’la evlenen
Afet Ilgaz, onunla birlikte S›n›f Ya-
y›nlar›’n› kurdu. Bir ara Muhtere-
mo¤lu Kitabevi’ni kurup iflleten,
sonra sahibi oldu¤u ana okulunda
ö¤retmenlik ve yöneticilik ya-
pan(1969-1974) Ilgaz, iki erkek, bir
de k›z annesi.

Yazarl›¤a 1954 y›l›nda Dünya
Gazetesi’nde köfle yaz›s› yazarak
bafllad›. ‹lk hikâyesi 1955’te Yücel
Dergisi’nde yer ald›. ‹stanbul, Varl›k,
Türk Dili, Yeditepe, Gelecek, Yans›-
ma, Sanat ve Toplum, Hürriyet Gös-
teri, Türkiye Yaz›lar› dergileri ve Yeni
‹stanbul, Cumhuriyet gazetelerinde
yaz›lar› yay›nland›. Yeni fiafak gaze-
tesinde bir süre köfle yazarl›¤› yapan
Ilgaz halen Milli Gazete’de yaz›yor.

1987’de ‹slâmî hayat tarz›n› be-
nimseyen Afet Ilgaz, sokak çocukla-
r›na sahip ç›kmak için 1999’da ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi Meclis
üyesi seçildi ise de örtülü oldu¤un-
dan toplant›lara al›nmad›.
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di¤im rahmetli babam›n vefat›n-
dan sonra ‹slamî hayata döndüm”
diye cevap veriyor. Zaten ‹slami
kültüre ve hayata pek yabanc› ol-
mad›¤›n›, annesinin çok dindar bir
kad›n oldu¤unu, gece-gündüz çok
güzel Kur’ân okudu¤unu söylüyor.

1987’deki ‹slami dönüflümünün
ard›ndan ‹slâmi kültüre açl›¤›n› gi-
dermek için har›l har›l kitap okur
ve bu okumalar yazd›¤› kitaplara
da yans›r Afet Ilgaz’›n: Ad-Semud-
Medyen, Yol, Yolcu, Menekflelendi
Sular ve Ermifl ‹slami dönüflümden
sonraki eserleri. Ermifl’te ““iinnffaakk””
kurumuna yapt›¤› vurgular hayli
anlaml›. Bir yerinde (s.72) çok gü-
zel bir tesbitte bulunuyor: “‹nfak:
zekat ve sadakadan farkl› olarak;
size verilen bütün nimetlerden,
maddi veya manevi baflkalar›na da
pay ay›rmak anlam›na gelir.”

1993’te bafl›n› örttükten sonra,
ilginç olaylar yaflar Afet Han›m. Be-
lediye Meclisine üye olur ama ba-
flörtüsü sebebiyle Meclis toplant›-
lara al›nmaz. Bir keresinde de, çok
sevdi¤i bir Klasik Türk Müzi¤i Kon-
serini izlemek üzere geldi¤i salo-
nun kap›s›ndan geri döndürülür.

1999 mahalli idareler genel se-
çimlerinde, Numan Kurtulmufl
Bey’in önerisi ile, sokak çocuklar›
için faydal› çal›flmalar yapmak
amac›yla Fazilet Partisi’nden ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi Meclis

üyesi seçilir. Ancak, üyesi oldu¤u
Meclis’in toplant›lar›na bir gün bi-
le kat›lamaz. Ilgaz, baflörtüsü ne-
deniyle K›l›k K›yafet Kanunu’na
muhalefetten mahkemeye verilir-
ken, di¤er yandan da Meclis top-
lant›lar›na kat›lmad›¤› için hakk›n-
da soruflturma aç›l›r. Mahut 28 fiu-
bat sürecinde baflörtülülerin neler
yaflad›¤›n›n traji-komik örneklerin-
den sadece bir tanesidir bu olay.

Yine ayn› süreçte tan›k olunan
bir baflka olay: 13 May›s 2002 tarih-
li gazetelerde yer alan bir haber:
“Yazar Afet Ilgaz, Cerrahpafla T›p
Fakültesi Oditoryum’unda düzen-
lenen Klasik Türk Müzi¤i konserine
baflörtülü oldu¤u için al›nmad›.”

Afet Ilgaz Han›m, 1999’dan be-
ri Milli Gazete’de yaz›yor. Onun
Türkiye ve dünya meselelerine dair
isabetli yaklafl›mlar›na, yorumlar›-
na ve teflhislerine kat›lmamak
mümkün de¤il. Ilgaz’›n özellikle
ümmetçi, anti siyonist ve anti em-
peryalist yorumlar› yüre¤imize su
serpiyor.13.05.2004 tarihli Milli Ga-
zete’deki bir haberde; Afet Ilgaz’›n
‹stanbul ‹l Kad›n Kollar› toplant›-
s›nda yapt›¤› konuflmadan bir pa-
saj yer al›yor: “Türkiye’de baz› ken-
dini bilmezler Milli Görüfl lideri sa-
y›n Erbakan’›n DD--88 PPrroojjeessii’ni
küçümsemeye kalksalar da bu hiç-
bir fley ifade etmez. Çünkü dünya-
ya nizamat vermeye kalkanlar D-8
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RRoommaannllaarr››
• Efliktekiler (1959) : 
Törehan Sanat Ödülü-1959
• Aflamalar (1977)
• Sendika (1987)
• Garip Bir Dava (1987)
• Bir Feministin Do¤ruya 
Yak›n Portresi (1987)
• Ad-Semûd-Medyen (1991)
• Yol (1995): Türkiye Yazarlar
Birli¤i Ödülü-1995
• Yolcu (1996)
• Menekflelendi Sular (1997)
• Ermifl (2000)

ÖÖyykküü KKiittaappllaarr››
• Bedriye (1963)
• Baflörtülüler (1964) : 
TDK Hikâye Ödülü-1965
• Toprak ‹nsanlar›(1971) : 
‹lk bask›s› “Toprak”(1968);
TRT’de radyo oyunu ve tv dizi-
si yap›ld›(1987).
• Halk Hikâyeleri (1972) 
• Çeribafl› Apdullah’la ‹daml›k
‹smail (1974)
• Ölü Bir Kad›n Yazar (1983)
• Kazda¤› Öyküleri (2000)

ÇÇooccuukk RRoommaannllaarr››
• Annem Annem (1972) : 
Televizyon dizisi olarak yay›n-
land›(1980). (1981-Yerli Drama
Ödülü)
• Çocuklar da Savaflt› (1979)
• Filiz Büyüyor (1991)
• Karadaylak (1992)
• Ötekiler (2007)
• Çanakkale ‹çinden (2007)
• Yaz Göçebeleri(2007) : 
ilk bask›s› “De¤iflen Sevgi-
ler”(1976)

DDeenneemmee vvee mmaakkaalleelleerrii::
• ‹bnül Vakt (2000)
•Atefl Denizinde Yol Alan Ge-
mi (2002)
• ‹kindi Günefli (2003)
• Statükocu Dana (2005)

GGeezzii YYaazz››llaarr››::
• ‹talya Mektuplar› (1962)

ÇÇeevviirrii:: En Güzel ‹talyan Hika-
yeleri (1962)
*** Kitaplar›n›n bir k›sm› Al-
manca, Çekce, Slovakca ve
Bulgarca’ya çevirildi.
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olay›n› hem çok ciddiye al›yorlar
hem de zulüm saltanatlar›n›n y›k›l-
mas›ndan çok korkuyorlar. ‹flte bu-
nun içindir ki, D-8’e imza atan ül-
kelerde bütün yöneticiler ya dar-
beyle uzaklaflt›r›ld› ya suikastle.”
Çok do¤ru. Erbakan’›n de¤erini bi-
len ender yazarlar›m›zdand›r o. Bu
sebeple, 17 Ocak 2007 tarihli Milli
Gazete’de “Erbakan Cumhurbafl-
kan› Olmal›” diye yazar.

MMooddeerrnniitteeyyee vvee SSttaattüükkooyyaa ‹‹ttiirraazz......
NNeessnnee DDee¤¤iill ÖÖzznnee OOllmmaakk......

Onu hep statükoyu, moderniz-
mi, bat›l›laflmay› eelleeflflttiirreenn, gördü-
¤ü her yanl›fla iittiirraazz eeddeenn, zulme ve
haks›zl›¤a kkaarrflfl›› kkooyyaann, nesne de¤il
öözznnee olmay› öneren, savundu¤u
do¤rular›n ›srarla arkas›nda duran
güçlü bir kalem olarak tan›d›k.

Menekflelendi Sular’›nda mo-
derniteyi elefltirir. ‹kindi Güne-
fli’nde moderniteyi neden elefltirdi-
¤ini flöyle özetler: “Ben önce mo-
dernizmi kendi küçük dünyamda
elefltiriyorum. ‹nsanlar “f›trat”tan
kopunca, kendilerine baflka amaç-
lar, yaflama hedefleri belirlediler.
Bunun genel ve yayg›nlaflm›fl ad›
da flimdi “tüketim” oldu...” “Ben,
kendi küçük dünyamda, tab’›ma
uymayan modernite ürünlerini kul-
lanm›yor, kurumlar›na da fazla ilgi
duymuyorum... Bu da benim haya-
t›m›n anlam›...”

Mesela, bulafl›k makinas› kul-
lanmay› çok anlams›z bulur Afet
Han›m: “Tabak-çanaklar› temizle-
yip temizleyip makinaya diziyor-
lar... Madem temizliyorsun, maki-
neye atmak niye?” diyor. Han›mla-
r›n afl›r› deterjan kullanarak hayat-
lar›n› mahvetti¤ini de ekliyor. Cep
telefonu kullanamad›¤›n› ve yaz›-
lar›n› hala daktilo ile yazd›¤›n› da
ö¤reniyoruz bu arada.

Afet Ilgaz, baflta modernizm ol-
mak üzere, insan› nesnelefltiren
her türlü yabanc›laflmaya karfl› ç›k›-
yor ve flu soruyu soruyor: “Baflkas›-

n›n veya baflkalar›n›n tan›mlad›¤›
bir fert olmak. Bir nesne! Öznelik-
ten ç›kmak, nesneleflmek. ‹nsan›
kendi tabii koflullar›ndan kopmufl,
eksik ve yanl›fl bir fert, bir nesne
haline getirmek! Y›llara yay›lm›fl
insan hayat›n›, bir iliflkiler a¤› için-
deki insan hayat›n› bunlardan s›y›r-
mak, tek boyutlu bir nesne haline
getirmek... ‹nsanlar bu gerginli¤e
daha ne kadar dayanabilirler? Da-
yan›rlarsa, bu duruma al›flt›klar›
taktirde, ortaya nas›l insan manza-
ralar› ç›kar?”

Bat›l›laflma, yabanc›laflma ve
dünyevileflmenin olumsuz sonuçla-
r› olarak, kimli¤imizin ve kiflili¤imi-
zin asli unsurlar› olan ‹slâmi de¤er-
lerimizi bir bir yitirdi¤imize dikkat
çekiyor: 

“Dualar› unuttuk. Besmeleyi ha-
yat›m›zdan ç›kard›k. Sab›r, tevek-
kül, teslimiyet gibi ‹slâm kalelerini
y›k›p insan› yaln›z b›rakt›k. Hele
tedbir, teenni, itidal gibi ölçülerden
iyice uza¤a düfltük. Meselelerimizi
halletmek için bat›l› rehberlerin
önümüze sürdü¤ü çözümleri e¤ip
bükerek hayat›m›za uydurmaya ça-
l›flt›k. Onlar› e¤ip büküyorduk ya da
kendimiz e¤ilip bükülüyorduk çün-
kü önümüze sürülen çözümler, in-
san yarat›l›fl›n›n temel direklerine
uygun olmaktan ç›km›fl, ç›kar›lm›fl-
t›. Bizler de dünyevilefliyorduk. On-
lar meselelerine nas›l bak›yorlarsa
biz de öyle bak›yorduk...”

Afet Ilgaz, ““VVaahhiiyy MMeeddeenniiyyee-
ttii””mizin, ancak bir bir y›k›lan ‹slâm
kalelerini yeniden infla ederek diril-
tilebilece¤ini vurguluyor.

Sohbetimizi, Afet Han›m’›n na-
maza dair bir cümlesi ile bitirelim:
“K›yamdayken ‘ayaklar› üzerinde
duran tek canl› insand›r’ hükmünü,
insan olman›n flükrünü; rükûya ve
secdeye vard›¤›nda, kendinde topla-
d›¤› hayvanlar›n flükrünü; selâm için
oturdu¤u zaman da yerlerinde sabit
durmakta olan tafl, toprak vs.nin
flükrünü eda etmifl olmaktad›r.”
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AFET IILGAZ TTEKRAR 
ÇOCUK RROMANLARINA

DÖNDÜ

Y›llar önce Alev Alatl› “Bir ro-
manc›, çocuk roman› yazmama-
l›” deyince çocuk roman› yazma-
y› b›rak›r Afet Ilgaz. Hatta yazd›-
¤› di¤er kitaplar› da bast›rtmaz
ve adeta unutur. Ta ki, Sal›ncak
Yay›nlar› editörü Mustafa Al-
d›’n›n, y›llar önce bir dergide ya-
y›nlanan çocuk romanlar› ile il-
gili düflüncelerini okuyup o ro-
manlar› basmak istedi¤ini söyle-
yinceye kadar. P›nar Yay›nlar›
bünyesinde Sal›ncak Çocuk Dizi-
si’ni bafllatan editör Mustafa Al-
d›’n›n önayak olmas› ile, ilk ola-
rak“Karadaylak” ve “Çocuklar
da Savaflt›” adl› kitaplar› bas›l›r.
Ard›ndan, yine Ald›’n›n önerisiy-
le tekrar çocuk roman› yazmaya
bafllar. Yaz›n köyüne gidince Ça-
nakkale’yi içinden ve yeniden
yaflar ve günlük tutar gibi, bir
çocuk roman› yazar. Hem biyog-
rafi, hem günlük, hem an› ve ro-
man türündeki “Çanakkale ‹çin-
den” adl› bu yeni eseri de, An-
nem Annem, Filiz Büyüyor ve
Yaz Göçebeleri isimli çocuk ro-
manlar› da Sal›ncak Yay›nlar› ta-
raf›ndan yay›nlanan Afet Il-
gaz’dan çocuklar yeni öyküler
bekliyor.
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G
ücü elinde bulunduranlar
gücünü koruyup, gelifltir-
mek üzere her yola baflvu-

rurlar. ‹nsanlar› etkilemek, kendi
yandafl› yapmak veya yandafl› ya-
pam›yorsa korkutmak bu etkile-
flim sürecinin en tabii ifllevidir. Bu
tabii ifllevde de tarih boyunca
propaganda metotlar› devreye
girmektedir.

Propaganda, Latince bir söz-
cük olan “fide”den, yani “inanc›
yaymak”tan türemifltir. Yani,
‹nanc› yayarak, yandafl edinmek-
ten.

Günümüzde propaganda me-
totlar› aras›nda mesaj›n yay›lma-
s›nda en yararl› olan›, herkesin
bildi¤i gibi görsel iletiflim araçla-
r›ndan televizyon ve onun asli
unsuru olan sinemad›r. Sinema,
keflfinden itibaren izleyici kitlesi-
ne, yapan›n mesaj›n› da içinde
bar›nd›ran bir truva at›  misali
“inanc› yayma” noktas›nda bü-
yük yararlar sa¤lam›flt›r.

Hollywood, sinema sektörü-
nün mabedi konumunda olmakla
asl›nda düz bir mant›kla propa-
ganda sektörünün de tam ortas›n-
da yer al›r. Esas önemli soru iflte
burada sorulmal›d›r. Acaba HHoollll-
yywwoooodd neyin “inanc›n› yaymakta”
veya daha farkl› bir bak›fl aç›s›yla
kimin inanc›na, mesaj›na, propa-

gandas›na hizmet etmektedir?
Bu sorular›n tam ortas›nda

karfl›m›za Yazar David Robb’un
asl›nda tahmini güç olmayan ama
bugüne kadar belgeleriyle dillen-
dirilemeyen farkl› iliflkileri ortaya
döken ““HHoollllyywwoooodd OOppeerraassyyoonnllaa-
rr››”” adl› kitab› ç›kmaktad›r.

Hollywood Operasyonlar› adl›
eserde yazar ; “Hollywood, uzun
bir süredir (ordunun) film arflivleri-
ne girmekten, gerçek savafl gemi-
leri ve ekipmanlar›n›n kullan›m›na
dek uzanan bir menzilde ordu-
nun, iflbirli¤ine bel ba¤lam›fl du-
rumda” diyerek konuya flöyle
aç›kl›k getirmektedir; “Ordunun

bu iflbirli¤inden ç›kar›ysa, popüler
kültürün en önemli araçlar›ndan
birini-filmlerini-kullanarak kendi
imaj›n› konumland›rma f›rsat›. Or-
dunun bu tutumu, kaynaklar›n›,
bir bak›ma makul bir flekilde kul-
lanmas› gibi görülebilir.” söylemi
ile kitapta anlat›lan iliflkiler a¤›n›
k›sa bir giriflle özetlemektedir.1

Yazar David Robb, kitapta
Pentagon taraf›ndan yaln›zca or-
dunun de¤il, yak›n tarihin de gö-
rünümünü de¤ifltirmeye çal›flt›¤›-
n› dikkate de¤er ayr›nt›larla an-
latmaktad›r. Devlet destek gör-
mek ad›na kamuoyunu manipüle
eder; s›kça da tarihsel gerçekleri
çarp›tarak.

Ordu film yap›m›nda imaj olufl-
turmak ve oluflan imaj› korumak
üzere kendi esaslar›n› her zaman
için ortaya koymaktad›r. Kitapta;
“Ordu için personelin imaj›, flu gü-
ven esaslar›n›n korunmas›na ba¤l›-
d›r; Disiplin, onur ve ba¤l›l›k. Ordu-
nun bak›fl aç›s›na göre “inanc› yay-
mak” için gerçeklerin iyi bir hikâye-
yi buland›rmas›na izin verilmemeli-
dir.” Denilerek yazar taraf›ndan bir
çok konuya aç›kl›k getiren gerçek-
leflmifl bir örnek verilmektedir; “Ör-
ne¤in, ordu ve istihbarat birimleri
taraf›ndan düzenlenen Er Jessica
Lynch operasyonu hikayesinin ne-
redeyse tamam› kamuoyunun gö-
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SAM AMCA’DAN, HOLLYWOOD

OPERASYONLARI

Ferhat TOPAZ‹K

* Elefltirmen
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zünü boyamak için yarat›lm›flt›r.
Lynch’in “ölümüne savaflt›” manfle-
tiyle verdi¤i haberde Washington
Post, askeri kaynaklar›n ulaflt›¤›,
Lynch’in yaralan›p yakalanana dek
s›cak çat›flmada nas›l Rambo gibi
dövüfltü¤ünü anlatan soluk kesici
hikâyesinden bahsediyordu.
Lynch’in kurtar›l›fl hikayesi, soluk
kesici oldu¤u kadar sahteydi de.
Pentagon destekli, özel kuvvetlerin
kad›n kahraman› kurtar›rken atefl
alt›nda gösterdikleri performans,
bir videodan ibaretti.

Lynch düflmanla çat›flmaya hiç
girmemiflti, vurulmam›fl ya da b›-
çaklanmam›flt› ve hastane de düfl-
man atefli  (veya düflman kuvvet-
leri) yoktu. Lynch, kendi hesab›na
çok daha dürüst ve aç›k sözlü
davrand›. Tek el bile atefl etmedi-
¤ini, çat›flma boyunca Humye-
e’nin z›rh› içinde dertop oturdu-
¤unu ve ordunun onun bu duru-
munu halkla iliflkiler ad›na kul-
lanmas›na itiraz etti¤ini aç›klad›.
Kurtarma girifliminin, “ordunun
iddia etti¤i” flekilde olmad›¤›n›
aç›klayan Lynch, “(ordunun) tüm
bu olanlar› sembolize etmek
amac›yla beni kullanmas›na karfl›-
y›m...Bu insanlar›n gerçekle hiç il-
gisi olmayan hikayeler uydurma-
lar› ac› verici”dedi. Lynch, do¤ru
hikaye ile ortaya ç›kt›¤›nda, SSaa-
vviinngg PPrriivvaattee LLyynncchh yeniden yaz›l-
d› ve elefltiri sa¤ana¤›n›n alt›nda
kalmas›n›n ard›ndan, ordu bu
sansasyonel kurtarma filmini kul-
lanmaktan vazgeçti.2

Buraya kadar anlat›lanlara
bak›l›rsa olaylara Pentagon aç›-
s›ndan yaklafl›ld›¤› anlafl›lacakt›r.
Fakat olay›n di¤er taraf› film ya-
p›mc›lar›n›n, neden Amerikan Sa-
vunma Bakanl›¤›’na boyun e¤e-
rek filmlere müdahalesine izin
verdi¤idir. Bu sorunun cevab›n›
yazar David Robb söyle cevapla-
maktad›r; “Televizyon ve film ya-
p›mc›lar› buna izin veriyorlar çün-
kü Pentagonla iflbirli¤i yapmak

onlar› bir y›¤›n masraftan kurtar›-
yor. Ordu ekipman sa¤lamay› ve
destek vermeyi kabul ederse, fil-
min bütçesinden milyonlarca do-
larl›k tasarruf edilebiliyor. Ya-
p›mc›n›n bu yard›m› elde etmek
için tüm yapmas› gereken, senar-
yonun befl nüshas›n› onay için
Pentagon’a göndermek, filmi
Pentagon’un onaylad›¤› senaryo-
ya uygun flekilde çekmek ve film
halka sunulmadan önce Penta-
gon yetkilileri için bir ön göste-
rim yapmak.”3

Tabii onay süreci bu kadarla s›-
n›rl› kalmamaktad›r. Pentagon’da
filmlere teknik dan›flmanl›k ya-
pan Binbafl› David Georgi, kendi-
sinin ve ordunun filmleri flekillen-
dirmek konusunda oynad›¤› rol-
den bahsederken hiçbir fley gizle-
meden flunlar› söylemektedir;

“Hiçbir fley kolay de¤ildi ama
süreç basitti.”diyor “(Yap›mc›lar)
Los Angeles’taki ofisimi aray›p,
ordunun yard›m›n› istediklerini
söylerler, ben de ‘tamam bana
senaryoyu gönderin’ derim. An-
cak ondan sonra yard›m edip
edemeyece¤inizi söyleyebilirsi-
niz. E¤er senaryoyu göndermek-
te tereddüt ederlerse, bu genel-
de bir fley saklad›klar› anlam›na
gelir, senaryoyu orduyu çok da
olumlu resmedemeyen bir fleyler
oldu¤u anlam›na.”

E¤er film destek için onay al›r-
sa, Binbafl› Georgi, yap›mc›lar›n
onaylanan senaryoya ba¤l› kal-
malar› ve filme onay almam›fl an-
ti-militer nitelikte sahneler s›k›fl-
t›rmamalar› için her gün sette
olacakt›r.

Georgi flunlar› anlat›yor, “Cle-
ar and Present Danger’de, sahne-
leri farkl› flekillerde çekmeye bafl-
lad›klar›nda, ‘Tamam oyuncaklar›-
m› al›p eve gidiyorum. Tanklar›m›,
birliklerimi, araç-gereçlerimi al›yo-
rum ve eve dönüyorum’ derdim.
Yap›mc›lar›n kula¤›n› çekmek için
bu yeterliydi ve neredeyse içinde

bulundu¤um her yap›m aflamas›n-
da bunu yaflard›k. Hemen her
filmde, çekimler s›ras›nda afl›lmas›
gereken bir anlaflmazl›k ç›kard›.
Ben ‘Bunu senaryoda oldu¤u fle-
kilde çekin’ derdim, onlar da fark-
l› bir flekilde çekmek isterlerdi. ‹ki
tarafta ödün verirdi.”4

Yap›lan filmlerde as›l amaç,
filmlerin gerçe¤e uygun olmas›
de¤il,ordu için olumlu bir imaj
yarat›lmas›, ordunun iyi gösteril-
mesi, Pentagon’un potansiyel as-
kerlere,vergi mükelleflerine ve
Kongre’ye daha cazip görünmesi-
nin sa¤lanmas›d›r.

Buraya kadar söylenenler d›-
fl›nda Hollywood taraf›ndan yap›-
lan filmlere Amerikan Ordu-
su’nun müdahale sürecine karfl›
ç›kanlar da yok de¤ildir. Haks›z
müdahaleye sessiz kalmayanlar›n
bafl›nda, Vietnam savafl› filmleri
Platon/ Müfreze ve Born on the
Fourth of :July/ Do¤um günü Dört
Temmuz filmleri için ordunun
deste¤ini almay› reddeden yönet-
men Oliver Stone gelmektedir.
Yönetmen Stone  “Kendi bak›fl
aç›lar›n› satmak için hepimize fa-
hifle muamelesi yap›yorlar” diyor
ve ekliyor: “Belirli tipte film yap-
mam›z› istiyorlar. Savafl›n karanl›k
yüzüyle u¤raflmak istemiyorlar.
Savafl hakk›nda gerçe¤i dile getir-
meyen filmlere destek veriyorlar
ve savafl hakk›ndaki gerçe¤i ara-
yan filmleri desteklemiyorlar. SSaa-
vvaaflfl hhaakkkk››nnddaa kkii ççoo¤¤uu ffiillmm,, aasskkeerree
aall››mm iillaann››nnddaann ffaarrkkss››zz..””

Filmlere bir noktada kendi fi-
kirlerini empoze etme bak›m›n-
dan müdahaleler belgelerle ger-
çekli¤i flüphe götürmese de yaz›-
da kalman›n ötesine geçeme-
mektedir. Fakat birço¤umuzun
belki gözlerimizi ekran karfl›s›n-
dan ay›rmadan izledi¤imiz film-
lerden söyledi¤imiz iddialara ör-
neklemeler yapmak gerekirse ko-
nu daha iyi anlafl›lacak ve netle-
flece¤i bir gerçektir.
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Büyük bütçeli savafl filmlerin

ço¤u ordunun deste¤i al›narak

yap›lm›flt›. Bunlar›n bafl›nda sade--

ce yönetmen Bruckheimer’›n çek--

ti¤i filmler flunlard›r; TToopp GGuunn,,

AArrmmaaggeeddddoonn,, PPeeaarrll HHaarrbboorr vvee

BBllaacckk HHaawwkk DDoowwnn’’dduu ((KKaarraa fifiaahhiinn

DDüüflflttüü)). Zaten bunu da filmlerin

yönetmeni flöyle itiraf etmiflti;

“Ne Pearl Harbor’un ne de Top

Gun’un ordunun yard›m› olma--

dan yap›lmas› zordur.” 5

Pentagon, hikayelerinde ger--

çeklik pay› az olan bir çok film

için iflbirli¤i yapm›flt›; petrol son--

daj iflçilerinin dünyay› tehdit

eden bir astreoide ulaflmak ve

yok etmek için uzay meki¤ine

bindirdiklerini Armageddon, in--

san yiyen bir dinazorlarla dolu bir

adada mahsur kalan bir grup

Amerikal›y› kurtarma ça¤r›s›na

gelen Deniz Piyadeleri ve Donan--

man›n oldu¤u Jurassic Park III ,

nükleer bir uçak gemisinin zaman

yolculuk ederek, Japon sald›r›s›--

n›n hemen öncesinde Pearl Har--

bor’a geldi¤i The Final Count--

down gibi.

Pentagon gerçekçi olmayan

ama orduyu iyi gösteren filmler

için kurallar› esnetmekte,gerçe¤e

uygun ama orduyu kötü gösteren

filmleri de kendi kurallar›n› hiçe

sayarak reddetmekte bir sak›nca

görmüyordu.
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Pentagon Müdahaleli Filmlerden Örnekler

TTOOPP GGUUNN

Film yap›m flirketi Paramount, Hollywood
ve ordunun o güne kadar yapt›klar› en ba--
flar›l› iflbirli¤inin ürünü olan Top Gun’u çek--
miflti. Baflroldeki Tom Cruise’nin kendini
be¤enmifl bir donanma pilotunu canland›r--
d›¤› film, tam bir gifle hiti olmufl ve  donan--
maya göre film gösterime girdikten sonra
donanma pilotu olmak isteyen gençlerin
oran› befl kat artm›flt›. Donanma bu  filmi o
kadar sevdi ki, askere al›m görevlileri fil--
min gösterildi¤i sinema salonlar›nda asker
al›m› için standlar kurdular.

IINNDDEEPPEENNDDEENNCCEE DDAAYY// KKUURRTTUULLUUfifi GGÜÜNNÜÜ

1995 y›l›nda, Dean
Devlin Independence
Day/Kurtulufl Günü ad--
l› film için umutsuzca
Pentagon’dan yard›m
istiyordu. Uzayl›lar›n
dünyay› iflgalini konu
alan bu özel efekt f›r--
t›nas› için, jet uçaklar›--
na, tanklara, Apache
helikopterlerine ihti--
yac› vard›. Fakat Pen--
tagon’u filmin ordu
için iyi olaca¤›na ikna
etmekte sorun yafl›yor--
du. Savunma Bakanl›¤›
senaryoyu be¤enme--
miflti; çünkü yeterince ordu taraftar› de¤ildi.
Devlin,8 May›s 1995’te,Pentagon film endüstrisi irtibat yö--
neticili¤ini Baruch’dan devralan Phil Strub’a, taraf›ndan
önerilen tüm de¤iflikliklerin yerine getirilece¤ini garanti
eden bir mektup gönderdi. Filmin ordunun askere al›m
program›n› destekler nitelikte olaca¤›na söz veriyordu.
Devlin, Pentagon görevlisi Strub’a “Star Wars/Y›ld›z Savafl--
ç›lar› ve Top Gun’un yan›nda ka¤›ttan uçak gibi kalacakla--
r› bir film yapaca¤›z. Biraz bekleyin. Hiç bunun gibi hava
aksiyonu görmemiflsinizdir. E¤er bu film ülkedeki her ço--
cu¤a savafl uça¤› kullanmaya özendirmezse, bende bu se--

naryoyu yerim” diyordu. 6
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Yukar›da bahsetmifl oldu¤u--

muz filmlerden verilmifl olan ör--

nekler ayr›nt› olarak görülebilir

fakat ayr›nt›larda dahi bu kadar

titiz davranan Pentagon’un me--

saj›n iletimi ve yönlendirmesi ko--

nusunda ana unsurlar söz konusu

edilirse nas›l davran›fl gösterece¤i

çok aç›kt›r.

Psikolojik savafl içinde buraya

kadar anlatt›¤›m›z hususlar ›fl›--

¤›nda evimizde çocuklar›m›zla iz--

ledi¤imiz filmlerin hiç de masum

olmad›¤› aç›kça görülmektedir.

Filmlerin bir ço¤u Amerikan hal--

k›n› merkeze alarak orduya kat›--

l›m, orduyu iyi göstermek için

Amerikan halk› üzerinde psikolo--

jik bask› oluflturma birincil hede--

fini amaçlasa da, düflman›na afl›k

toplumlar›n sinema salonlar›nda

da bu filmlerin kapal› gifle oyna--

d›¤› kuflku götürmez bir gerçeklik

olarak karfl›m›zda durmaktad›r.

Karfl›m›zda duran filmlere mesaj--

lar yüklemek isteyen gücün hede--

fi,  bir taflla birkaç kufl vurmak an--

lam›na gelmektedir. Kufllardan

biri kendi halk›, di¤erleri ise bü--

yük planlar›yla boyun e¤dirmek

istedi¤i halklard›r.

Kitle iletiflimi noktas›nda bir

mesaj›n yay›l›m› art›k insanlar›n

bireysel olarak bir sözü tafl›mas›

de¤il, çekilen bir filmin sinema

salonlar›nda milyonlar›n duyu or--

ganlar›na ulaflt›r›lmas›d›r.

Ancak can al›c› soru fludur, bi--

zim muhatap oldu¤umuz mesaj--
lar› de¤erlendirmemizde ölçütü--
müz ne olacakt›r? Ve cevap belki
de bir çok zaman kitle iletiflim
araçlar› ile maruz b›rak›ld›¤›m›z
yalanlara inanmam›z› engelleye--
cek niteliktedir. “Ey iman eden--
ler, e¤er bir fas›k, size bir haberle
gelirse, onu etrafl›ca araflt›r›n

(onun iç yüzünü araflt›r›n)...”7

1 Hollywood operasyonlar›-David
L.Robb- Sf. 9-10

2 a.g.e Sf 12-13
3 a.g.e Sf 23
4 a.g.e Sf 38-39
5 a.g.e Sf 98-99
6 a.g.e 346
7 Kur’an-› Kerim 49/06
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FFOORRRREESSTT GGUUMMPP

Film, 1966’da Savunma Bakan›
Robert McNamara taraf›ndan
yürütülen ve daha öncede silahl›
kuvvetlerin zeka testlerinden
baflar›s›z olmufl kiflilerin askere
al›nmas› plan›ndan bahsediyor--
du. Say›lar› toplam olarak
350.000 kifliye ulaflan –ve di¤er
askerlerin ac›mas›z bir flekilde
“Moron Piyadeler”diye lakap
takt›klar›  -bu adamlar orduya
al›nd› ve ço¤u da Vietnam’a
gönderilmek üzere kara birlikle--
rine kat›ld›lar. Onlardan en az
birinin IQ sunun 62-yani filmde 80 oldu¤u söylenen baflkarakter
Gump’un kinden düflük- oldu¤unu biliyoruz.
Fakat Pentagon, böyle bir fleyin hiç gerçekleflmedi¤i konusunda ha--
tal› bir flekilde ›srarl›yd›.
Pentagon yetkilileri taraf›ndan senaryoda baz› köklü de¤ifliklikler
yapmad›klar› sürece, Savunma Bakanl›¤›’’n›n kendilerine yard›m ede--
meyecekleri bildirildi. 
Pentagon film dan›flman› yetkilisi Strub flöyle diyordu: “Destek ver--
memiz için film, askeri tasvirler konusunda tarihsel olarak do¤ru ve--
ya kabul edilebilir, halk› bilgilendirme de¤eri olmal›; askere al›m ora--
n›n› ve orduya deste¤i artt›r›c› bir yarar sa¤lamal›d›r. Maalesef, For--
rest Gump bu kriterlere uymuyor. Fakat daha sonra ordu ile yap›mc›--
lar aras›nda film hakk›nda anlaflmaya var›l›r ve ordunun istenilen
flartlar› alt›nda film çekilir.

LLAASSSS‹‹EE VVEE MM‹‹CCKKEEYY 
MMOOUUSSEE KKUULLÜÜBBÜÜ

Pentagon sadece büyükleri
yapt›¤› filmlerle etkilemeye ça--
l›flm›yordu ayn› zamanda ço--
cuklarda potansiyel acemi as--
ker aday›  olarak Pentagon’un
tam karfl›s›nda duruyordu.
Tüm zamanlar›n en popüler ço--
cuk programlar›ndan Lassie ve
Mickey Mouse Kulübü flovlar›n--
da yapt›¤› gibi. Her iki dizinin
da baz› bölümleri, Penta--
gon’un silahl› kuvvetlerin ço--
cuklara daha çekici gösterilme--
sindeki ›srar› nedeniyle yeniden
yaz›ld›.
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T
elevizyon, günden güne di-
zileri, yar›flmalar›, e¤lence-
leri, tart›flmalar› ile günde-

lik yaflam deneyimlerinin bir par-
ças› olma durumunu derinlefltiri-
yor. Diziler ise bu süreçte çocuk
ve kad›n programlar›ndan daha
bütünlüklü olarak yaflam›n an-
lamland›r›lmas›nda, duygu ve dü-
flüncelerin, önceliklerin, yaflam
tarzlar›n›n biçimlendirilmesinde
yol gösterici mesajlar gönderen
bir iflleve sahiptir. Lippmann kitle
iletiflim araçlar›n›n, gerçek dün-
yay› çarp›tarak yans›tt›klar›n›; bu
çarp›k yans›n›n da insanlar›n "ka-
falar›ndaki görüntüleri" meyda-
na getirdi¤ini belirtir. Televizyon
dizilerinin özellikle tarihi özelli¤i
olan dizilerde biraz daha fazla
olan bir yönü de, malzemesini
gerçek dünyadan almakla birlik-
te, bu malzemeyle kendine özgü

bir dünya çiziyor olmas›ndan kay-
naklan›r. Televizyon dizilerinde
gerçek dünya de¤il, gerçek dün-
yadan unsurlarla ve bu unsurlar›n
temsilleriyle kurulan bir dünya
sunulur.

Böylece diziler arac›l›¤›yla bü-
tün tarihi gerçeklerin görünür k›-
l›nd›¤› ve dizilerle tarihi gerçe¤in
elde edilebilirli¤i yan›lsamas›n› iz-
leyiciye verir.

Televizyonun en önemli for-
mat› olan dizi filmlerin son birkaç
y›ll›k seyrine bak›ld›¤›nda ege-
men ideoloji ifllevi gördüklerini
rahatl›kla ifade edebiliriz. Güncel-
li¤e ya da bu güne odaklanan di-
zilerde iki boyut ön plana ç›kmak-
tad›r. ‹lki dünyevi de¤erlerin yay-
g›nlaflt›r›lmas› ikincisi milliyetçi bir
retori¤in yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Bu
milliyetçi retorik muhafazakâr ka-
nallarda dini bir kurgu ile sunu-

lurken sermaye kanallar›nda se-
küler bir Türklük vurgusu ile su-
nulur. Böylelikle toplum iflleyiflin-
de ortaya ç›kacak olas› çatlaklar›
engelleme ve yerleflik de¤erlerin
yayg›n hale gelmesi amaçlan›r.
Her televizyon kanal› da kendi
dünya görüflü do¤rultusunda bu
dizilere eklemeler yapar. Farkl›
yaflam biçimlerinin konu edildi¤i
diziler toplumun hemen her kesi-
minden izleyiciye seslenmeyi he-
defler. Dizilerde olay örgüsünün
basit dokulu, dolay›s›yla da kolay
anlafl›l›r olmas›, olay dizisinin ba-
sit neden-sonuç iliflkisine dayand›-
r›lmas›, bu tür kültürel ürünlerin
toplumun geneli taraf›ndan izlen-
mesinin en önemli nedenidir. Di-
¤er yandan, bu tür dizilerde ço-
¤unlukla toplumda gündelik ya-
flamdaki toplumsal ö¤eler ve mo-
tifler kullan›l›r.

Dolay›s›yla da izleyiciler dizide
geçen olaylar›, ifllenen durumlar›,
yer alan kiflileri kendilerine, kendi
yaflamlar›na yak›n bulur ve sahip-
lenirler. Kurtlar Vadisi, Yaprak
Dökümü, Karay›lan, Hat›rla Sev-
gili, Asi, Yefleren Düfller, Elveda
Rumeli gibi dizilerin çok tutulma-
s› ve izlenmesinin en önemli ne-
denlerinden biri de budur. Bu di-
ziler içinde tarihi olana odaklan-
mas› ve oldukça erken bir tarihe
1880’ler Rumeli’sine ve ‹stan-
bul’una odaklanmas› nedeniyle
Elveda Rumeli di¤er dizilerden

UMRAN MART ’08

ELVEDA RUMEL‹
Havva ÖZ

* Arafltırmacı, Yazar



farkl›laflmaktad›r. Kanal 7’nin bir
buçuk saatte özetledi¤i Karay›lan
ise ATV’nin bir baflka tarihi dizisi
olarak dikkat çekmektedir. Bu di-
zinin genel söylemi ise benzer
pek çok dizi de oldu¤u gibi dini
içeri¤i tamamen boflalt›lm›fl bir
savafl anlat›s›d›r.  KanalD’nin ya-
y›nlad›¤› Asi ise 1930’lu y›llar Ha-
tay’›ndan hareketle oluflturulmufl
bir tür erken Boondenburg ailesi
hikâyesidir. Ama oldukça acemi-
ce ve baflar›s›z biçimde. Yetmiflli
ve seksenli y›llara odaklanan dizi-
ler olmakla birlikte Sinekli Bak-
kal. Dudaktan Kalbe, Kavak Yel-
leri, Yaprak Dökümü gibi diziler
kimi zaman adland›rma düzeyin-
de kimi zaman içerik uyarlamas›
biçiminde de olsa roman televiz-
yon iliflkileri için ilginç örnekler-
dir. Biz burada hem içinde bulun-
du¤umuz y›l›n Meflrutiyet’in yü-
züncü y›l› olmas› hasebiyle hem
de tarihi olana iliflkin diziler için-
de en eski y›llara odaklanmas› ne-
deniyle Elveda Rumeli dizisini ele
almak istiyoruz.

DDiizziinniinn GGeenneell KKaarraakktteerrii

Elveda Rumeli adl› televizyon
dizisi Türkiye’nin önde gelen te-
levizyon kanallar›ndan biri olan
ATV’de prime-time’da, ilk bölüm-
leri oldukça geç say›labilecek bir
saatte yay›nlanm›fl zaman içinde
en çok izlenen saatlerde yay›n-
lanmaya bafllam›flt›r. Yap›mc›l›¤›-
n› Tarkan Karl›da¤’›n üstlendi¤i
Adam Film imzas› ile ekranlara
gelen dizinin senaryo yazarl›¤›n›
Alican Yarafl, Özge Efendio¤lu,
Nuran Evren fiit, yönetmenli¤ini
ise Serdar Akar, Tarkan Karl›da¤
gerçeklefltirmifltir. Pazartesi gün-
leri yay›nlanan dizi, izlenme ora-
n› bak›m›ndan Yaprak Dökümü
ya da Kurtlar Vadisi kadar yüksek
olmasa da ele ald›¤› konular ba-
k›m›ndan önem arz etmektedir. 

Hüseyin Kâz›m Kadri ‹mpara-

torlu¤un Tasfiyesi’nde ‘‹mpara-
torlu¤un helak ve yok oluflunun
gizli, aflikar bütün alametlerinin
en evvel Makedonya’da bafllad›-
¤›n›’ ifade eder. Meflrutiyetin ila-
n›ndan sonra Balkan co¤rafyas›-
n›n nas›l bir konumda bulundu-
¤unu bize bildirmek niyeti içinde
olan dizinin sahneleri aras›nda
pek çok farkl› gerçekle karfl›lafl-
mak mümkündür. 

Y›l 1896... Manast›r yak›nla-
r›nda bir Osmanl› köyü... Türk,
Arnavut, Makedon  birçok farkl›
etnik grup bu köyde bir arada ya-
flamaktad›r; fakat bir süredir Bal-
kanlar kaynamaktad›r... Balkan
harbinin ayak sesleri duyulmaya
bafllam›flt›r ve 500 y›ld›r bir arada
kardeflçe yaflayan köy  halk› ara-
s›nda belli gerilimler do¤maya
bafllam›flt›r. Kahraman›m›z Ra-

miz, kar›s› ve üç  k›z›yla birlikte
bu köyde sütçülük yaparak geçi-
mini sa¤lamaktad›r. Oldukça fa-
kir bir adam olan Sütçü Ramiz,
bütün bu siyasi kargafla aras›nda
ailesinin geçimini sa¤lamakta ol-
dukça zorlanmaktad›r. Tam ma-
nas› ile bir halk tipi olan Ramiz
biraz Nasreddin Hoca biraz Bekri
Mustafa biraz Karagöz kar›fl›m›
bir tiptir. K›zlar›na da çok düflkün
bir baba, yüre¤inde hiç kötülük
olmayan bir adamd›r. Ama ‘gele-
nek’ ve ‘göreneklere’ s›k› s›k›ya
ba¤l› biridir. Kar›s› Fatma ise as-
l›nda hem bu gürültücü adam›
hem de evi çekip çeviren  as›l kifli-
dir. K›zlar›  evlilik ça¤›na gelmifl-
lerdir. Fatma bir süredir k›zlar›n›
iyi ve zengin kocalarla evlendir-
mek kayg›s›na düflmüfltür. Bu
amaçla çeflitli bat›l inançlar do¤-
rultusunda davran›fllar ortaya
koymaktad›r. 

Sütçü Ramiz ve ailesi; Manas-
t›r’›n Pürs›çan köyünde yaflarlar.
Osmanl›’n›n son demleridir. Bal-
kan topraklar›nda iç kar›fl›klar
bafllam›fl; Makedonya’da ayr›l›kç›-
lar›n ç›kard›¤› huzursuzluk yavafl
yavafl artmakta ve yak›n gelecek-
te patlak verecek büyük olaylar›n
sinyallerini vermektedir. Bir yan-
dan ‹ttihatç›lar Abdülhamit’e
karfl› örgütlenmekte ve Osmanl›
yönetimine muhalefet etmekte-
dir. Öte yandan da imparatorlu-
¤un daralan topraklar› üstünde
emperyalist k›skaç artmaktad›r.

Bu co¤rafyan›n yani Make-
donya’n›n Meflrutiyet’ten sonra
en çok tehlikeye giren bir yer olu-
flu kadar buray› idare eden yöne-
ticilerin halkla iliflkilerinin ne de-
rece kötü oldu¤unu Elveda Ru-
meli gerek etnik çeteler gerekse
kaymakam örne¤inde bize göste-
rir. Özellikle Dilaver Bey (Erman
Saban)’den sonra kaymakam
olan Abdül (Recep Özgür Dereli)
üzerinden dönemin Osmanl› yö-
neticileri aras›ndaki fark görünür
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k›l›n›r. Dilaver Pürs›çan’a kayma-
kam olarak atanm›fl, genç cesur,
yenilikçi ve ‹ttihatç› bir delikanl›-
d›r. Haks›zl›¤a tahammülü olma-
yan kararl› bir yap›s› vard›r. Ra-
miz ona Amcas›n›n Kaymakam›
diye hitap etmektedir. Ancak Di-
laver, Pafla o¤lu Abdül yüzünden
görevden al›n›r. Art›k Pürs›çan’da
kalma sebebi halk› ayd›nlatacak
bir gazete ç›karmakt›r. Abdül ise
Manast›r Valisi Mazhar Pafla’n›n
o¤ludur. Son derece h›rsl›, iste-
dikleri gerçekleflmedi¤inde öfke-
ye kap›l›p fliddete baflvuran, se-
vimsiz bir adamd›r. Dilaver’in gö-
revden al›nmas›na sebep olmufl,
onun yerine Pürs›çan’da geçici
kaymakam olarak görev yapmak-
tad›r. Dizinin bir baflka bir kahra-
man› Mustafa, genç yak›fl›kl› ce-
sur ve mert bir delikanl›d›r. ‹stan-
bul’da T›bbiye’de okurken ‹ttihat
ve Terakki hareketine dâhil olup,
bir kaçak olarak Pürs›çan’a gel-
mifltir. Kaymakam Dilaver’in de
deste¤ini alarak Sütçü Ramiz’in
evinde kalmaya bafllar. Herkes
onu Ramiz ’in ye¤eni Nam›k ola-
rak tan›maktad›r. Mustafa yüzü-
nü gizleyerek Pürs›çan’da çetele-
re karfl› mücadeleye bafllar Köylü-
ler ona Kara Kalpakl› lakab›n› ta-
kar. Bu kalpakl›l›k hali özellikle
sol kemalist jargonu canland›r-
mas› nedeniyle ilginç bir hal al-
maktad›r. ‹ttihatç›lar aras›nda
Kubilay isimli askerlerin de yer al-
mas›yla bu durum iyice ilginç bir
hal almaktad›r.

Makedonya’da yap›lan propa-
gandan›n üç mühim kuvvetin hi-
mayesi alt›nda gerçeklefltirildi¤i
bilinmektedir. Bunlar konsolos-
haneler, ruhani liderler ve çete-
lerdir. Elveda Rumeli dizisinin en
çok elefltirilecek taraflar›ndan bi-
rini dini olana dair konumlan›fl›
oluflturur. Dizi çetecili¤in Make-
donya’da süre¤en bir hal oldu¤u-
nu ve buna karfl› yönetimin ceza-
land›rma imkânlar›n›n günden

güne k›s›tland›¤›n› baflar›yla orta-
ya koyar. Ne var ki bu baflar›s›zl›k-
ta etkili olan ruhani önderler di-
zide hiç yer almaz. Yine Müslü-
manlarla ilgili olarak genel bir
tasvir ve temsil s›k›nt›s› söz konu-
sudur. Yerel halk›n gündelik  ha-
yat pratiklerinin  henüz  Ahmet
Haflim’in deyimiyle ‘Müslüman
Saati’ne göre sürdürüldü¤ü bir
tarihte hiç ezan sesi duyulmaz,
insanlar hiç namaz k›lmaz, bay-
ram yapmaz. Dini olan sadece bir
aflk hikayesindeki engelleyicilik
sebebiyle gündeme gelir. Bu du-
rumda da sahneler öyle kurulur
ki bir yandan mahalle bask›s› tar-
t›flmalar›n› hat›rlatacak darp
olaylar› gündeme gelir öte yan-
dan  izleyici de böyle bir k›s›tla-
man›n (Müslüman bir k›zla H›ris-
tiyan bir gencin evlenmesinin)
yanl›fl oldu¤u izlenimine kap›l›r.
Son dönem TV dizilerinde ve sos-
yetesinde bu temay› do¤rulaya-
cak pek çok örne¤in olmas› tesa-
düf olmasa gerek. Nitekim Meh-
met Ali A¤ca’n›n eski niflanl›s›n›n
‹talyan bir avukatla  -üstelik sos-
yalist -evlenmesi de bu konudaki
son örneklerden birini oluflturma-
s› bak›m›ndan ilginç bir örnek. Di-
zinin bir baflka kusuru da Tuna
Orhan’›n hem Pürs›çan kasabas›-
n›n deli dolu ve fakir terzisi ro-
lünde hem de Abdülhamit rolün-
de oynam›fl olmas›d›r. Abdülha-
mit’in marangozhanesinde bir
yandan incelikli oyma yapmas›

öte yandan Halil R›fat Pafla ile

devlet meselelerini konuflmas›

Abdülhamit’in otuz üç y›l süren

saltanat› döneminde incelikli bir

siyaset izledi¤ini oldukça baflar›l›

bir biçimde anlatmas› nedeniyle

üzerinde durulmay› hak ediyor.

Kültürel ürünlerin yarat›c›s› ve

tafl›y›c›s› olarak görülen medya-

n›n ürünü olan Elveda Rumeli di-

zisi, daha çok izleyiciye ulaflmak

kayg›s›yla bir yandan aflk hikâye-

leri yarat›rken, tarihi olan› yeni-

den ifller ve bu yolla gerçekli¤i ye-

niden kurarak belli egemen de-

¤erleri de yeniden üretir. Bu de-

¤erlerin üretiminde ço¤unlukla

toplumda gündelik yaflamda bas-

k›n olan kültürel ve toplumsal

ö¤eler ve motifleri: vatan, aile,

aflk, kahramanl›k, gibi temalar›

kullan›l›r. Dolay›s›yla da izleyiciler

dizide geçen olaylar›, ifllenen du-

rumlar›, yer alan kiflileri kendileri-

ne, kendi yaflamlar›na yak›n bulur

ve sahiplenirler. Böylelikle bam-

baflka bir popüler tarih anlat›s› da

infla edilmifl olur. ‹zleyicilerin ge-

neli ise bu anlat›daki söylem çar-

p›tmas›n›n hiç fark›nda olmadan

imparatorlu¤un darl›k zamanla-

r›ndan Karay›lan’a oradan da

Kurtlar Vadisi’ne ç›kan bir seyir

içinde gündelik olana iliflkin yan-

l›/fl bir bilinç kazan›rlar. Bize de

gerçekli¤in yas›n› tutmak kal›r.
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UU
zzuunn ssüürreeddiirr ççooccuukkllaarr iiççiinn
eeddeebbiiyyaatt oorrttaamm››nnddaa ggeerreekk
öö¤¤rreettiiccii ggeerreekk ffaannttaassttiikk

ggeerreekkssee kkuurrgguussaall eesseerrlleerr kkaalleemmee
aall››yyoorrssuunnuuzz.. NNeerreeddeenn aakkll››nn››zzaa
ggeellddii ççooccuukkllaarr iiççiinn yyaazzmmaakk??

Çocukken bir kitab›n sayfas›n›
açt›¤›m zaman hayallerle dolu
uzun bir yolculu¤a ç›kard›m. His--
setti¤im güzel duygular gizli bi--
rer hazineye ulaflmak gibiydi. Her
maceray› farkl› bir tatta yaflarken
dünya benim için yeniden kuru--
lurdu sanki. Kitaplarla büyüdüm.
Her kelime her harf bir duyguya,
bir manaya büründü büyüdükçe. 

Anne oldu¤um zaman k›z›m
fiehrazat’›n da kitaplar› tan›mas›n›
ve benim kadar sevmesini istedim.
Ne var ki o günlerde kitapç› rafla--
r›nda çocuk kitaplar›n›n say›s› pek
fazla de¤ildi ve hemen hepsi de
çocukken okudu¤um kitaplard›.
Oysa her dönem bilginin ve anlat›--
m›n güncellenmesi gerekti¤ini dü--
flünüyordum. Ayn› günlerde yay›n
hayat›na bafllayan Mavi Kufl dergi--
si için bir yaz› yazmam söz konusu
oldu. Yaz›y› yazd›m ve sonraki
günlerde de yazmaya devam et--
tim. ‹çimde bir fley yapabilece¤im
duygusu uyanm›flt›. 

Yazd›kça anlad›m ki çocuklara
yeni ve iyi kitap verme iste¤imde
yaln›z de¤ilim. Bunu benimle
paylaflan anne-babalar ve ö¤ret--
menler de var. O zaman yapt›¤›m
ifl büyük oranda sorumluluk hali--
ne geldi. 

Ancak son noktada beni yaz›ya
çeken kuvvetin, yaln›zca sorumlu--
luk duygusu oldu¤unu söyleye--
mem. Zamanla yaz› bir elbise gibi
insan› kuflat›yor. Galiba onun için
elimi ne zaman cebime atsam bir
öykünün, bir denemenin, bir kita--
b›n sat›rlar›na ait bir harf ç›k›yor!  

ÇÇooccuukkllaarr iiççiinn eeddeebbiiyyaatt üüssttüünnee,,
aayyrr››nntt››llaarr››,, aayyrr››ll››kkllaarr››,, ss››nn››rrllaarr››
hhaakkkk››nnddaa ççookkççaa ssöözz ssööyylleennddii.. ÇÇoo--
ccuukk aannllaayy››flfl››nn››zz vvee eeddeebbiiyyaatt aannllaa--
yy››flfl››nn››zz›› oorrttaayyaa kkooyymmaann››zz iisstteennssee
ssiizz nneelleerr ssööyylleerrssiinniizz?? SSaannaatt aannllaayy››--
flfl››nn››zz›› nnaass››ll tteemmeelllleennddiirriirrssiinniizz??

Asl›nda ilginçtir, kendimi bil--
dim bileli, varl›k âlemi karfl›s›nda
insan›n çocuksu bir hayret tafl›d›--
¤›n› düflünürüm. ‹nsan, henüz
ulaflamad›¤› bilgiler karfl›s›nda da
çocuksu bir tavra sahip. 

Çocukluk hayat›m›z›n bir dö--
nemi evet, ama çocuksuluk da bir
parças›! 

Öte yandan insana ö¤retilen
beyan etme yetene¤i ve bunun
hayata yans›malar› da beni dü--
flündüren konulardan biriydi. ‹n--
san kendini farkl› yollarla, iflaret--
le, çizgiyle, resimle, müzikle, fel--
sefeyle, bilimle yahut edebiyatla
beyan edebilir. Bu konuda ne ka--
dar yal›n, do¤ru ve içten iseniz
beyan›n›z da o derece etkili ola--
biliyor.       

Çocuklar için edebiyat› düflün--
dü¤üm zaman, konuya bak›fl›m›
en çok etkileyen bu iki düflünce ol--
du. ‹ster çocuklara, ister y›ld›zlara,
ister uza¤a, ister yak›na bak›n her
varl›¤›n kendi içinde bir ritmi var--
d›r. Bu ritmi yakalayabilirseniz,
hissedebilirseniz, bir esere dönüfl--
türmeniz mümkün olabilir. Bu an--
lamda çocuk edebiyat› konusunda
kendime s›n›rlar çizmedim. Müm--
kün oldu¤u kadar da çizilen s›n›r--
lar›n d›fl›nda kald›m. Ancak konu--
lar›m› seçerken hissetti¤im bu öz--
gürlük duygusu, kelimelere gelin--
ce s›n›rlan›yor. Cümlelerimi kurar--
ken kelimeleri k›l› k›rk yararcas›na
seçiyorum ve kurgular üzerinde
uzun uzun düflünüyorum. 
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Dile¤im eserlerimin çocuksu--
lu¤unu yitirmeden do¤ru ve içten
bir beyana dönüflmesi. 

““SS››nn››ff ÖÖyykküülleerrii’’nnddeekkii ss››nn››ff››nn
ddiikkkkaatt ççeekkiiccii yyöönnlleerriinnddeenn bbiirrii kkaahh--
rraammaannllaarr››.. BBiirr bbüüyyüükk oollaarraakk oo kkaahh--
rraammaannllaarraa bbaakktt››¤¤››nn››zzddaa ggüüllüümmsseerr--
ssiinniizz.. HHeerr bbiirriinniinn aayyrr›› bbiirr öözzeellllii¤¤ii
vvaarr.. KKiimmii mmuuzziipp,, kkiimmii flflaakkaacc››,, kkiimmii
cciiddddii,, kkiimmiinniinn kkoorrkkuullaarr›› vvaarr,, kkiimmii
flfliiflflmmaann,, kkiimmii yyaarraammaazz...... AAmmaa hheeppssii--
nniinn oorrttaakk bbiirr öözzeellllii¤¤ii vvaarr.. SSeevviimmllii--
lliikk......”” ddiiyyoorr.. KKeennaann AAkkddaa¤¤.. SS››nn››ff
ÖÖyykküülleerrii’’nniinn kkaarraakktteerrlleerriinnii oolluuflflttuu--
rruurrkkeenn ççooccuukkllaarr››nn››zzddaann eessiinnlleennddii--
nniizz mmii??  OOnnllaarrllaa iilliiflflkkiinniizz kkiittaappllaarr››
yyaazzaarrkkeenn ssiizzii nnaass››ll yyöönnlleennddiirrddii??
YYaazzdd››kkllaarr››nn››zz›› öönnccee oonnllaarraa ookkuudduu--
nnuuzz mmuu?? OO,, ssiizzii nnaass››ll eelleeflflttiirrddii?? BBiizzee
bbiirraazz aannllaatt››rr mm››ss››nn››zz??

Az önce s›n›f›n dar geniflli¤i
içindeki çok boyutlulukta söz et--
mifltik. S›n›f öykülerindeki kahra--
manlar da baz› belirgin özeliklere
sahip olmalar›na ra¤men macera--
lar› de¤iflmeyen bir çizgide sürüp
gitmiyor. Öyküde geçen diyalog--
larla zengin iç dünyalar›na ait
ipuçlar› veriyorlar. Böyle olunca
hiçbir kahramana tek bafl›na mu--
zip, tek bafl›na flakac› diyemeyiz as--
l›nda. Hamza bile, evet yeme¤i se--
viyor ve tombul bir karakter ama
fliflman de¤il. Daha ziyade kap›dan
içeri girer girmez  “Anne bugün ne
piflirdin?” diye soran flu çok iyi ta--
n›d›¤›m›z karakterlerden. Öykü--
nün ak›fl› içinde arkadafllar›n› hi--
maye eden liderlik özeli¤iyle de ç›--
k›yor karfl›m›za. Bu çok boyutluluk
öykülerdeki gerçeklik duygusunu
art›rd›¤› gibi, kahramanlarda da
iyiye do¤ru de¤iflerek geliflmeyi ön
plana ç›kar›yor. 

Karakterleri olufltururken ço--
cuklar›mdan ve arkadafllar›ndan
ilham ald›¤›m do¤ru. Onlar, zih--
nimdeki çocukluk ve s›n›f kav--
ramlar›n›n yenilenmesini sa¤lad›.
Ve evet, yazd›klar›m› ço¤u kez
önce k›z›m fiehrazat okudu.

Onun “Buray› anlamad›m, an--
ne!” dedi¤i her cümle ve parag--
raf üzerinde yeniden düflünmek
zorunda kald›m. 

Ama sevinerek söyleyebilirim
ki metinleri okuduktan sonra
onun yüzünde ya sevinç ya da
hayret ifadesi gördüm. ‹flte o za--
man öykünün bitti¤ini ve yeni bir
öyküye bafllama vaktinin geldi¤i--
ni hissettim.  

Öyküler, kendi çocuklu¤um--
dan ve çocukluk arkadafllar›mdan
da izler tafl›yor. Belki birer karak--
ter olarak de¤il, ama bir cümle--
nin, bir kelimenin tafl›d›¤› sevinç
olarak bu s›n›fta yer al›yorlar.        

KKiittaappllaarr››nn››zz››nn ookkuurrllaa bbuulluuflfl--
mmaaddaann öönnccee uuzzuunn vvee aayyrr››nntt››ll›› bbiirr
eeddiittöörryyaall ssüürreeççtteenn ggeeççttii¤¤iinnii bbiillii--
yyoorruumm.. KKiittaappllaarr››nn eeddiittöörrüü,, ççooccuukk
eeddeebbiiyyaatt››mm››zz››nn yyaakk››nnddaann ttaann››dd››¤¤››
bbiirr iissiimm;; YYuussuuff ÇÇaa¤¤llaarr.. NNaass››ll bbiirr
ççaall››flflmmaa ddöönneemmii yyaaflflaadd››nn››zz??

Do¤rusunu isterseniz fiehra--
zat büyürken ona hemen her gün
masal ve öykü anlat›rd›m. ‹çine
tekerlemeler yazd›¤›m beyaz kâ--
¤›tlar› katlar, küçük bir kitap gibi
eline tutufltururdum. K›z›ma an--
latt›¤›m öykülerin bir dinleyicisi
de eflim Yusuf Ça¤lar’d›. Yusuf
Bey iki y›l boyunca bu öyküleri
yazmam konusunda beni teflvik
etti. Yaz›ya bafllad›ktan sonra da
eserlerimin editörlü¤ünü gönüllü
olarak üstlendi. 

Yusuf Bey gibi titiz bir insanla
çal›flman›n çok kolay bir ifl oldu--
¤unu söyleyemem. Elefltirmeye
bafllad›¤› zaman nitelikli edebiyat
anlay›fl›ndan asla taviz vermez.
Üstelik ço¤u zaman farkl› fikirler--
de oluruz. Onu flafl›rtan fley be--
nim kurgu ve dil olarak daima
farkl› bir yerde olmam. Beni flafl›r--
tan fley ise daima beni teflvik et--
meyi baflar›yor olmas›. 

Hala eserlerimi ona sunarken
bir ö¤renci gibi heyecanlan›yor,

elefltirilerini ve önerilerini önem--
siyorum. Yusuf Bey’le çal›flman›n
büyük bir avantaj oldu¤unu dü--
flünüyorum. Çünkü söz konusu
çocuk kitab› olunca iyi bir metin
ortaya koyman›z yeterli olmuyor.
Tasar›m ve çizgi de önem kazan›--
yor. Yusuf Ça¤lar editöryal ola--
rak, içerik konusunda oldu¤u gi--
bi, tasar›m ve çizgi konusunda da
oldukça titiz ve seçici.      

SS››nn››ff ÖÖyykküülleerrii,, iillllüüssttrraattöörr SSeevvggii
‹‹ççiiggeenn’’iinn rreessiimmlleerriiyyllee bbooyyuuttllaann››--
yyoorr,, ccaannllaann››yyoorr.. RReessiimmlleerrii iillkk ggöörr--
ddüü¤¤üünnüüzzddee nneelleerr ddüüflflüünnddüünnüüzz??

Sevgi Han›m öyküleri okuyun--
ca, oldukça heyecanland›. Kahra--
manlar› olufltururken de bir araya
geldik ve kahramanlar hakk›nda
uzun uzun konufltuk. Ona kahra--
manlar› olufltururken esinlendi--
¤im çocuklar›n karakterlerinden
söz ettim. 

Sevgi ‹çigen bu ifadelere ken--
di yorumunu katarak çizgi kahra--
manlar› ortaya koydu. Onun ko--
mik, canl› ve sevimli çizgilerinde,
kahramanlar›n çizgi dünyas›nda
do¤ufluna da tan›kl›k ettim. 

Ama as›l heyecan› öyküleri ve
çizgileriyle birlikte bir bütün ol--
mufl kitab› elime al›nca yaflad›m.
Bir anda bir s›n›f dolusu kahra--
man›m olmufltu. Kimi arkadafl›m,
kimi çocu¤um, kimi sevincim, ki--
mi de merak›m gibiydi. Ve iflin en
güzel yan› hepsi bizim kahraman--
lar›m›zd›. Sevgi Han›m›n da böyle
hissetti¤ini düflünüyorum. Kahra--
manlar›n yüz ifadelerine bir ba--
k›n! Çizerleri onlar› çok seviyor,
hemen hissedersiniz!

AAkkaaddeemmiikk ddüünnyyaaddaa ççaall››flflaann
bbiirr kk››ss››mm ççooccuukk kküüllttüürrüü uuzzmmaannllaarr››
öö¤¤rreettiiccii mmeettiinnlleerrii öözzeelllliikklleeddee ddiinnii
iiççeerrii¤¤ee yyaassllaannaann mmeettiinnlleerrii ççooccuukk
eeddeebbiiyyaatt››nn››nn iiççiinnddee ddee¤¤iill,, dd››flfl››nnddaa
bbiirr vvaaddiiddee ggöörrüüyyoorrllaarr.. ÇÇooccuukkllaarr
iiççiinn öö¤¤rreettiiccii mmeettiinnlleerr kkaalleemmee aallaann

UMRAN MART ’08



Kültür - Sanat

6699

bbiirr yyaazzaarr oollaarraakk bbuu yyaakkllaaflfl››mm›› nnaa--

ss››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??
Çocuk edebiyat› ne kadar ha--

yale uzan›rsa uzans›n, ne kadar
masals› ö¤eler tafl›rsa tafl›s›n ve
ne kadar kurgunun heyecanl› la--

birentinde dolafl›rsa dolafls›n e¤i--

tici olmaktan uzak de¤ildir. Çün--

kü hedef kitleniz çocuktur ve ö¤--

renmeye aç›k, hayata haz›rlan--

mas› gereken bir varl›k olarak
karfl›n›zda durmaktad›r. Bu du--

rumda metninizde ona en az›n--

dan hayata do¤ru bir bak›fl aç›s›
sunman›z gerekir. 

Edebiyatç›n›n ilgi alanlar›na
ba¤l› olarak edebiyat›n diledi¤i
konuyu seçebilece¤ini düflünüyo--

rum. Bu din bilgisi de olabilir,

baflka bir konu da. Fakat kendini--
zi anlat›c› olarak konumland›r›r--
san›z o zaman yaln›zca dini me--
tinleri de¤il, felsefeyi, sosyal ko--
nular› veya bilimi de çocuk edebi--
yat› d›fl›na itersiniz. Ve bu tek
yönlü bir bak›fl olur. Edebiyatç›
yaln›zca anlat›c› de¤ildir. Kurgu--
suyla, kelimeleriyle metni okurun
zihninde boyutland›r›r. Onun gö--
nül dünyas›n›n kap›lar›n› t›klat›r.
Çocuk okur da akl› ve hayaliyle
birlikte oturur kitab›n bafl›na. Di--
ni metinlerin akla ve hayale hitap
eden büyük bir zenginli¤i vard›r.
Çocukken annemizden, nineleri--
mizden dinledi¤imiz Peygamber--
lerin hayatlar›, k›ssalar, mucize--
ler, din büyüklerimize lutf edilen
kerametler çocuk edebiyat›n›n
d›fl›nda de¤ildir. Bu anlamda din
bilgisine ruhsuz kaideler bütünü
olarak bakamay›z. Çünkü insan
dinini severek, duygu ve düflünce
zenginli¤iyle çok boyutlu yaflar.
Bu sevgiyi ve boyutlar› neden ço--
cuk edebiyat›m›za tafl›mayal›m?
Ama derseniz ki bu hüner isteyen
bir ifl; evet bence de konu tümüy--
le yazar›n birikimine ve becerisi--
ne ba¤l›d›r.  

GGeerreekk ssüürreellii yyaayy››nnllaarr eekksseenniinn--
ddee ggeerreekkssee kkiittaappllaarr››nn››zz ssaayyeessiinnddee
uuzzuunn zzaammaanndd››rr eeddeebbiiyyaatt››nn iiççiinnddee
yyaaflflaayyaann bbiirrii oollaarraakk ssiizzccee,, eeddeebbii--
yyaatt››nn ggüünnüümmüüzz ççooccuukkllaarr›› iiççiinn aann--
llaamm›› nneeddiirr?? ÇÇooccuukkllaarr››nn,, eeddeebbiiyyaatt--
llaa bbuulluuflflaabbiillmmeessiinnii nneeddeenn öönneemm--
sseemmeekk ggeerreekk??

Görünen o ki, günümüz ço--
cuklar› için edebiyat, bilgisayar,
bilgisayar oyunlar› ve popüler
kültür kavramlar› aras›nda bizim
sand›¤›m›zdan daha büyük bir
öneme sahip. Çocuk okur sevdi¤i
kahramanlar› benimseyerek oku--
yor ve takip ediyor. ‹lgi duydu¤u
konuyu imkânlar› dâhilinde in--
ternet veya kitap düzleminde
araflt›rmaktan hofllan›yor. 

Bu noktada bize, yani anne
babalara, ö¤retmenlere ve çocuk
edebiyat›yla ilgilenen yazarlara
bir görev düflüyor. Çocu¤u edebi--
yatla buluflturmak ve nitelikli bir
okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak. 

Gitti¤im okullarda ö¤retmen--
lerimizin ve annelerimizin bu ko--
nuda yo¤un gayret sarf etti¤ine
flahit oluyorum. Milli E¤itim Ba--
kanl›¤› okuma saati uygulamas›yla
bu gayretlere destek veriyor. Geri--
ye, çocuk edebiyat›yla ilgilenen
yazarlar›n nitelikli eserlerle bu
gayretlere katk›da bulunmas› kal›--
yor. Zengin kültürel birikimimizin
çocuklar›m›za aktar›lmas› gerek.
Bugünün bilgisi ve yar›n›n hedef--
leri de çocuklar›m›z› bekliyor. 

Çocuk-edebiyat buluflmas›,
çocu¤a bu birikimlere varis olma
ve onu tafl›ma gücünü verecektir.
Hayata bak›fl›nda, kendisini ta--
n›mlamas›nda ve hedeflerini be--
lirlemesinde etkili olacakt›r. 

ÇÇooccuukkllaarr iiççiinn üürreetteenn,, oonnllaarrllaa
ss››kk ss››kk bbiirr aarraayyaa ggeelleenn bbiirr yyaazzaarr
oollaarraakk bbuuggüünnüünn aannnnee bbaabbaallaarr››nnaa
nnee ggiibbii öönneerriilleerriinniizz oolluurr?? ÇÇooccuukk--
llaarr››yyllaa nnaass››ll zzaammaann ggeeççiirrmmeelliilleerr;;
kkiittaappllaarr››,, ookkuummaayy›› vvee eeddeebbiiyyaatt››
nnaass››ll ppaayyllaaflflmmaall››llaarr??

Bence bir anne baban›n yapa--
ca¤› en iyi fley, çocuklar›yla birlik--
te olduklar› zamanlarda ellerin--
den geldi¤i kadar sevgilerini his--
settirmeleridir. Onlara kendi ha--
yatlar›ndan komik, ilginç, duygu--
lu hat›ralar›n› anlatabilir, birlikte
kitap okuyabilirler. Çocuklar›m›z--
la hayat› paylaflman›n gereklili¤i--
ne yürekten inan›yorum. Ben
paylafl›yorum ve hayat›m›n en
güzel anlar› birlikte kâ¤›t kesti¤i--
miz, ödev yapt›¤›m›z, koflarak bir
yere yetiflmeye çal›flt›¤›m›z ve ö¤--
rendi¤imiz bir konuyu birbirimi--
ze anlatt›¤›m›z zamanlar. 

SSööyylleeflflii iiççiinn tteeflfleekkkküürr eeddeerriimm……
Ben teflekkür ederim. 
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ir harfti, sonra hece oldu;
ard›ndan kelimeleflti. Keli-
me olunca mana kazand›.

Manaya dönüflünce gönül ona
kap›s›n› açt› ve “gel” dedi. O da
gönül yolcusu oldu, gönülde yo¤-
ruldu, halden hale geçti ve “keli-
me” asaletine kavufltu. Böylece
gönül testinden geçti.

Edebiyat, gönül testinden ge-
çen kelimelerin cümle içindeki
ahengidir. Notas›z ses nas›l gürül-
tü ise ve kula¤› t›rmalarsa, gönül
kuyular›nda Yusuf’la tan›flmam›fl
kelimelerden de mana saray› ya-
p›lamaz.

Yazmak önemli bir fleydir, Al-
lah kaleme yemin ediyor. Ne var
ki her yaz›lan edebiyat olmuyor,
her m›zrab›n ç›kard›¤› ses musiki
olmad›¤› gibi. Kelimeler iç dünya-
n›zda kimi zaman meltemler, ki-
mi de f›rt›nalar estiriyorsa, gönül
deniziniz kabar›yor ve her kelime
bir damla gibi anlam denizinize
süzülüyorsa, orada bir edebiyat
flöleni var demektir. Art›k gönül
kay›¤›n›z› suya indirebilirsiniz.

Harflerin kaderi bana hep il-
ginç gelmifltir: Mesela, “a” harfi “
katil” kelimesinin içinde ne kadar
sald›rgan ve can al›c› duruyor?
Fakat ayn› “a” harfi “maktul” ke-
limesinin içinde ise, ac›nd›r›c› ve
zavall› konumundad›r. “A” ayn›

“a” ama, saf de¤ifltirince görün-
tüsü ve ifllevi baflkalafl›yor.

S›radan bir kitapta bir harf ol-
makla, Kur’ân-› Kerim’de bir harf
olmak aras›nda ne kadar büyük
fark vard›r? Birinde insani bir gö-
rüntü verir ve fanili¤i simgeler,
di¤erindeyse, Rabbani bir a¤›rl›k
ve asalet verir harfe. Kur’ân’da
harf olmak, bir biçimde ezeli ve
ebedi flifrenin aynas› olmak de-
mektir. Kur’ân okunurken, bütün
varl›k alemi, Kur’ân sesinde, ken-
di bestelerini bularak Mutlak Var-
l›k’a secde eder.

Her insan bir harf de¤il midir?
fiu dünya kitab›n›n sat›rlar›na
konmufl bir harftir insan. Adem’le
bafllayan harfler, insanl›k kitab›-
n›n oluflmas› için Muhammed’le
(a.s) bitmesi gerekiyordu.
Adem’den verilen insanl›k cere-
yan›, harf harf (kandil kandil) her
peygambere iletildi ve karanl›k
yok edilerek, insanl›¤a ayd›nl›k
bir dünya sunuldu. Her peygam-
ber kitapta birer harf oldu; O ise,
harflerin kitab› oldu. Harfler
O’nu görünce tutufltular ve s›rla-
r›n› aç›¤a ç›kard›lar. Art›k bundan
sonra s›r O’ydu.

Firavun’lar, Nemrut’lar, Ebu
Cehil’ler… ne yapt›lar? Gönülde
test edilmemifl, iletken olmayan
harfleri giyinerek onlar da insan-

larla saf ba¤lad›lar. Onlar insanl›k
cereyan›n› geçirmiyordu. Ruhlar›,
ilahi ›fl›¤› geçirecek iletkenlikte
de¤ildi. Bunun için onlar karanl›-
¤›n simgesi oldular.

Edebiyat, harften harfe cere-
yan geçirme sanat›d›r. O halde
harflerin iletken olma zorunlulu-
¤u vard›r. Ruhuyla tan›flmam›fl
harf ›fl›k geçirmez; bu nedenledir
ki, bu harflerle de edebiyat yap›l-
maz.

Bat› edebiyat› bir karanl›klar
edebiyat›d›r. Orda harfler gönül-
de de¤il, nefsin örsünde test edi-
lir. Bunun içindir ki, söylemleri
flehvete ve savafla dönüktür. Orda
bir trajedi kaç›n›lmazd›r; çünkü
trajedi, selams›z harflerin çocu-
¤udur. Promete’nin tanr›lardan
›fl›k çalarak insanl›¤a arma¤an
edifline, tanr›lar savaflla karfl›l›k
vermifllerdir. Bu nedenle Bat›
edebiyat› savafl ve flehvet edebi-
yat›d›r. 

Bizim sitemizde bu yoktur.
Her insan selama ulaflm›fl bir harf,
Hz. Peygamber, harflerin alfabe-
sidir. Kur’ân, Allah’›n kalemi ile
bu alfabeden oluflan bir Kitap’t›r.
(Yaflayan Kur’an) Böyle oldu¤u
için bütün insanl›¤›n kitab›d›r.
Bat›n›n alfabesi tamam olmad›-
¤›ndan, onlardan bir insanl›k ki-
tab›n›n ç›kmas› mümkün de¤ildir.

UMRAN MART ’08

EDEB‹YAT HARFLER‹N
KIYAMIDIR
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O, Mirac’a davet edilendir. Orda
“Gözü kaymayan”d›r. Orda O’na, bütün
harfleri insanl›k cümlesine dönüfltüren
“Namaz” hediye edilmifltir. Promete gibi
tanr›lar›n gazab›na u¤ramam›fl, Allah’›n
sonsuz rahmetine gark olmufl ve ümme-
tine de namaz (ebedi ›fl›k) arma¤an› ile
dönmüfltür. 

Namaz, edebi bir metindir. Her mü-
min birer harf gibi s›ra s›ra namaza du-
rur ve müminler cemaat cümlesi olufltu-
rurlar. Bu cümleler Allah’ a sunulan bir
dilektir ki, içinde harf harf insan sakl›d›r.
Renk renk cemaat cümleleri bir araya
gelerek ‹slam Medeniyeti’ni meydana
getirirler. Namaz›n olmad›¤› yerde ‹slam
Medeniyeti’nden söz edilemez.

Harf harf namaza durmayan insanlar-
dan oluflan insanl›k kitab› ve bu kitab›n
her türlü aç›l›m› olan düzenler, sistemler,
ideolojiler karanl›kt›r, yol vurucudur. Gü-
nefl yok oldu¤unda, müminin kendisi
nurland›¤›nda saf›n d›fl›nda kalanlar bu
karanl›¤› bizzat yaflayacaklard›r. 

Namaz, nizamd›r, naz›md›r, insanl›-
¤›n fliirsel durufludur. Müslümanl›k metni
namaz cümlelerinden oluflur. Namaza
duran insan kitaplafl›r, Kur’an olur. 

Dedik ki her insan bir harftir. Bu
harflerin s›ralanmas›yla insanl›k kitab›
olufluyor. Her kitab›n bir yazar› mutlaka
vard›r. ‹nsanl›k kitab›n›n yazar› kimdir?
‹flte o Allah’t›r. ‹steyen bu kitaba bir harf
olur ve Kur’â olarak ortaya ç›kar, isteyen
de bu kitab›n d›fl›nda kalarak arpa, bu¤-
day, saman olur.

Gönül testinden geçmemifl harfler-
den edebiyat metni ç›kmaz. Ya, iman tes-
tinden geçmemifl insanlardan insanl›k
metni nas›l ç›ks›n? Anlam iliflkisi olmayan
milyonlarca harf bir araya gelse, hiç kim-
se böylesine bir karmaflay› okuyamaz. Fa-
kat bir de flu üç harfe bak›n›z: AfiK! An-
lam iliflkisi bulunan bu üç harf ise, dünya
durdukça insanl›¤› sarsmaktad›r.

Edebiyat iflte budur: Anlam iliflkisi
bulunan harfleri yan yana dizerek insan-
l›k yoluna ›fl›k tutmakt›r. Edebiyat, harf-
lerin k›yam›d›r. Böyle oldu¤u için hep
var olacakt›r.
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S
anat ve politikan›n, sanatç›--
lar ve iktidar› ellerinde bu--
lunduranlar›n hep bir çat›fl--

ma içinde oluflu 12 Mart politik
roman›n geliflimini temelden et--
kilemifltir. Çünkü do¤alar› gere¤i
farkl› olan bu iki güç- iktidar ve
sanat- hiçbir darbe döneminde
görülmeyecek kadar Türkçe ro--
man dünyas› içinde farkl› bir yer
edinmifltir. 

Neden ne olursa olsun, top--
lumsal düzlemde yaflanan gelifl--
meler/ k›r›lmalar ve bu geliflmele--
ri/ k›r›lmalar› do¤uran koflullar,
baz› sanat dallar›n›n geliflimine
olanak sa¤lad›¤› gibi, baz›lar›n›n
da geri kalmas›na neden olabil--
mektedir. Bunlar›n bafl›nda ise
yap›s› gere¤i, sosyal ve siyasal
olay ve olgular› çok yönlü bir ba--
k›fl aç›s› ve elefltiri ile sanat kat›na
tafl›d›¤› için roman gelir.

Çünkü roman di¤er edebi tür--
lerden farkl› olarak varl›¤›n› daha
çok toplumlar›n sosyal, politik, kül--
türel ve ekonomik yap›lar›na ba¤l›
olarak sürdürür. Bu durum “politik
romanlar” söz konusu oldu¤unda
daha da belirgin hale gelir. Bun--
dan dolay›d›r ki, roman ve roma--

n›n bir alt türü olan politik roman,
çeflitli ülke edebiyatlar›nda hem
kuram hem de kavram düzlemin--
de di¤er türlere göre daha farkl›
bir geliflim gösterir. Roman›n,
Türkçe edebiyat tarihi içindeki ye--
rine bak›ld›¤›nda bu daha aç›kça
görülecektir. Bunun en güzel ör--
nekleri olmasa da politik roman›
tart›flmak bak›m›ndan önemli bir
imkân sunmas› nedeniyle 12 Mart
roman› önemlidir. 

Hem güncelin roman›n› yaz--
man›n zorluklar› hem de bu günü
de içine alan uzun soluklu ro--
manlar›n hala yaz›l›yor olmas›n--
dan dolay› ister politik düflüncele--
rini romana dolays›z bir biçimde
yerlefltirme e¤ilimindeki yazarlar
için olsun isterse bu dönem ro--
mantizmini sorgulayan baflka po--
litik tahayyüller için olsun 12
Mart roman›n›n nerede bafllay›p
nerede bitti¤i hususunda net bir
çizgi çizmek pek kolay de¤ildir.
Y›lmaz Güney’in romanlar›ndan
Oya Baydar’›n romanlar›na kadar
oldukça genifl bir yazar ve eseri
içine alan bu dönemin ilk örnek--
lerinden hareketle genel bir oku--
ma yapmay› denemek daha ifllev--

sel bir düflünce olarak belirir.
Bundan dolay› 12 Mart roman›
sadece 1980 öncesinde yaz›lan ve
günceli yakalamaya çal›flan poli--
tik romanlar› adland›rmak için
de¤il, bu dönemden y›llar sonra
yaz›lan ve birbirinden oldukça
farkl› politik görüfller ve estetik
kayg›lar ile zenginleflen bir ro--
manlar toplam›d›r.

O dönemde tutuklanan pek
çok ünlü isim yazd›klar› roman--
larla yaflad›klar›n› ya da tahayyül
ettiklerini gelecek kuflaklara ak--
tard›lar. 12 Mart’› anlatan ilk ro--
man Çetin Altan’›n BBüüyyüükk GGöözzaalltt››
roman›d›r. Altan’› ayn› y›l Erdal
Öz’ün ““YYaarraall››ss››nn””, Firuzan’›n
““4477’’lliilleerr””i, Tar›k Dursun K’n›n
““GGüünn DDoo¤¤dduu””su izler. Sevgi Soy--
sal, 12 Mart edebiyat› denilince
ilk akla gelen isimlerden biridir.
Sevgi Soysal’›n cezaevinde yazd›--
¤› ““YYeenniiflfleehhiirrddee BBiirr ÖÖ¤¤llee VVaakkttii””
1974’te yay›mlan›r. Sürgünde ba--
fl›na gelen olaylar etraf›nda dö--
nen “fifiaaffaakk”” (1975) ve cezaevi
an›lar›ndan oluflan ““YY››lldd››rr››mm BBööll--
ggee KKaadd››nnllaarr KKoo¤¤uuflfluu”” (1976), onu
takip eder. Bu romanlar›n ay›rt
edici birincil özelli¤inin devrimci

UMRAN MART ’08

POL‹T‹K ROMANLA KORKU
EDEB‹YATI ARASINDA

As›m ÖZ
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“12 Mart özel bir yenilgidir”
Murat Belge
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romantizm oldu¤unun, belki de
gere¤inden s›k vurgulanmas› ge--

rekiyor. Çünkü Çetin Altan’›n ro--

man›ndan itibaren bu tarihi dö--

nemin anlat›lmas› amac›yla yaz›--

lan romanlar›n büyük bir bölü--

münün bu ay›rt edici özelli¤i or--

taya koydu¤u, bu günden bak›l--

d›¤›nda daha da aç›k bir biçimde
kavranabiliyor. Özellikle devrimci
öznenin devletin ahtopotvari
kollar› aras›ndaki hali düflünüldü--

¤ünde Kafka’n›n Dava roman›n--

da oldu¤u gibi derin bir korku
halinin bireylerin bütün benlikle--

rini kuflatm›fl oluflu nedeniyle bu
romanlar›n politik roman olduk--

lar› kadar korku edebiyat›na da
dâhil edilebilece¤ini rahatl›kla
söyleme olana¤›m›z do¤ar. 12
Mart romanlar›nda ortaya ç›kan
bu durumla ilgili flu de¤erlendir--

meyi yap›yor Berna Moran: “12
Mart romanlar›n›n bafl kiflileri
edilgin insanlard›r. Bunlar say›s›z
kollar› olan büyük bir yarat›¤›n
karfl›s›nda çaresiz durumdad›rlar.
Genelde roman kahramanlar› et--
kinlikleriyle olaylara yön veren,
hiç de¤ilse olay örgüsünün gelifli--
minde kararlar›yla rol oynayan
kiflilerdir. 12 Mart romanlar›nda
devrimci genç, bafl›na gelenlere
katlanmak zorunda olan bir sol--
cudur. Olaylara yön veren ise kar--
fl› güçlerdir. Bu romanlarda ac›--
mas›z yarat›¤›n kollar›ndan biri
devrimcinin evinin kap›s›ndan
içeri uzan›r ve onu yakalar götü--

rür. O andan itibaren devrimci
genç edilgin duruma düfler.” Kaf--

ka’n›n Dava adl› roman›nda yer
alan tutuklama görevlileri, yar--

g›ç, avukat, amca Max, rahip vd...
hep birer baba figürünün yans›--

malar› olarak okunabilir. A. Ömer
Türkefl “‹yi niyetle bile olsa, o dö--

nemin siyasi öznelerini “maz--

lum” gibi gösteren 12 Mart ro--

manlar›n›n ço¤u, devlet ayg›t›n›

devasa boyutlara tafl›y›p, bireyle--

ri küçük birer böceklere dönüfltü--

rerek, politik romandan çok kor--
ku edebiyat› içinde ele al›nmay›
hak ederken, kendisiyle ayn› ana
tema, yani ezen/ezilen ikilemi
üzerine kurulu Anadolu roma--

n›ndan daha geri bir ideolojik
çerçeve sunuyor okuyucuya” bi--

çimindeki de¤erlendirmesiyle bu
romanlar›n korku edebiyat›na ya--

k›n olduklar›n› ifade eder. 12
Mart roman›ndaki devlet görevli--

lerinin roman dünyas›ndaki tasvi--

ri Freudyen bir deyimle bir tür
ödip kompleksidir. Devrimci özne
baba devleti de¤ifltirmeyi amaç--

lam›fl ama bunu baflaramam›fl ve
baban›n görevlilerince iflkenceye
u¤rat›lm›flt›r. 12 Mart roman›n›n
özelliklerini saptarken bunlardan
baz›lar›na bir göz atman›n yarar--

l› olaca¤› kuflkusuzdur.
Sanat ve politikan›n, sanatç›--

lar ve iktidar› ellerinde bulundu--

ranlar›n hep bir çat›flma içinde
oluflu 12 Mart politik roman›n ge--

liflimini temelden etkilemifltir.
Çünkü do¤alar› gere¤i farkl› olan
bu iki güç- iktidar ve sanat- hiçbir
darbe döneminde görülmeyecek
kadar Türkçe roman dünyas› için--

de farkl› bir yer edinmifltir. Sol
kökenli yazarlar›n bir k›sm›n›n
köy edebiyat›ndan sonra 12 Mart
sonras› politik romanlar yazmas›,
bizi Türkçe politik roman ile 1970
sonras› aras›nda bir iliflki kurmaya
götürür. 1970 sonras› yazarlar›n--

da 60’l› y›llardan itibaren edinil--

meye bafllanan politik bilinç ön
plandad›r. Bunda 27 May›s dar--

besinin getirdi¤i anayasan›n hem
sendikal hareketlerin önünü aç--

m›fl olmas› hem de iflçi s›n›f›n›n
örgütlenmesine imkân sa¤lam›fl
olmas› önemlidir. Öte yandan
halk kitlelerinin devrim özlemle--

rini ayakland›racak politik eylem--

lilikler, yarg› ba¤›ms›zl›¤›, sosya--

list derneklerin kurulabilmesi
hatta, Türkiye ‹flçi Partisi’nin
TBMM’ye 15 milletvekili sokabil--

mesi gibi sosyalist ideolojinin pra--

tize edilebilmesi için her türlü
olanak etkili olmufltur. Tabi--

i bu sosyalizm Kemalizm’le ek--

lemlenmifl onu beslerken ondan
etkilenmifl eklektik bir sosyalizm--

dir. Üstelik Baas tipi bir siyasi dev--

rim peflindedir. Özgürlüklerden
üst derece de yararlanan üniver--

site gençli¤i devrim zaman›n›n
geldi¤ini düflünmüfltür. Köy ro--

manlar›nda baflkald›ran kurtar›c›
figürü köylünün yerine, 12 Mart
öncesinde devrimci gençlik gel--

mifltir. Köy a¤as› yerine de burju--

va s›n›f› gelmifltir. Ne var ki bu gi--

riflim Berna Moran’›n deyimiyle
“halk›n destek vermedi¤i, halk--

tan kopuk bu radikal devrimci
gençlerin flehir gerillas› romantik
bir küçük burjuva giriflimiydi.
Gerçi yi¤itçe, özveriyle, inanarak
çarp›flt›lar ama ne iflçi s›n›f›na ne
de halka dayanan bu hareketin
kendi(si) yanl›flt› ve yenilgiyle so--

nuçlanmaya mahkûmdu.” Bu
ba¤lamda konu somut olarak
devlet düzene¤i elefltirisinden,
askeri iktidardan, iflkence olgusu--

nun elefltirisi ve ayn› zamanda
statüko karfl›t› tutum içinde ol--

maya de¤in oldukça genifl bir an--

lat› evreninde yenilginin edebiya--

t›n› gördü¤ümüz bir dünyad›r 12
Mart roman›. Olmas› gereken
darbe gerçekleflmemifl, “kendi--
sinden çok fley beklenen” bafl›n›
Do¤an Avc›o¤lu ve Cemal Mada--

no¤lu’nun çekti¤i sivil-asker kar›--

fl›m› cunta, egemen güçlerin dü--

men suyunda hareket etmeye
bafllam›fl, do¤makta olan devrim
yok edilmifltir. Faflizme, ABD em--

peryalizmine ve ona eklemlenen
tarihsel blok unsuruna karfl› bir
tür direnifl biçimi olarak da oku--

nabilir bu romanlar. Ayn› zaman--
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da edebiyat ve sanat ile siyaset
aras›ndaki o tarihsel ve yaflamsal
ba¤›n bambaflka biçimde kurul--

mas› olarak da. Amaçlanan, h›zl›
devrimcilik girifliminin baflar›s›zl›--

¤› üstünden gelen hayal k›r›kl›¤›,
hemen hemen bütün 12 Mart ro--

manlar›n›n kurucu söylemidir.
Çetin Altan’›n BBüüyyüükk GGöözzaall--

tt››’s›ndan itibaren edebiyat dünya--

s›nda edebi baflar›lar›ndan çok,
ele ald›klar› döneme iliflkin ro--

manlar›n edebiyat dünyas›nda
görülmeye baflland›¤›n› ve politik
roman türü olma özelli¤i daha
önemli olan bu eserlerin 1122 MMaarrtt
rroommaann›› olarak an›ld›¤›n› söyleye--

biliriz. Bu dönemi ele alan metin--

lerin ço¤unda görülen ortak bir
e¤ilim vard›r Murat Belge’nin “so--

runa yanl›fl bak›fl” biçiminde ad--

land›rd›¤› bu e¤ilim, roman kah--

ramanlar›n› edilgin, bafl›na bunla--

r›n neden geldi¤ini bir türlü anla--

mayan masum insanlar olarak ta--

sarlar. Büyük Gözalt›’daki sorgu--

lamada; “geceleyin geldiler, çan--

tan›z› haz›rlay›n dediler, apar to--

par getirdiler, niye getirdiler bil--
miyorum” dedirtir kahraman›na
Çetin Altan. Sorgulanan adam,
kendisine yöneltilen suçlamalar›
ve sorular› anlayamad›¤› için ço--

cuklu¤una döner, çocuklu¤unda--

ki “suçlar›n›” hat›rlar. Ama hiçbir
zaman bu bireysel sorgumlalar ro--

man dünyas›nda Murat Belge’nin
“bu yenilgi radikal bir flekilde sor--
gulanmal›d›r” biçimindeki bek--

lentisini karfl›layacak noktaya ula--

flamam›flt›r. Daha çok, yenilgi ede--

biyat›n›n sonucu olarak ortaya ç›--

kan iflkence olgusu tart›fl›lm›flt›r
romanlarda. Erdal Öz’ün YYaarraall››--
ss››nn’da anlatt›¤› kifli,  devletin kol--

lar› aras›nda Kafkaesk bireyler gi--

bi çaresiz kalm›fl bir devrimcidir.
Yaral›s›n’da roman kahraman›n›n
evi bas›l›r, tutuklanarak gözleri
ba¤l› olarak götürülür. ‘Roman›n

sonuna kadar bu gencin bafl›na
gelenleri izleriz: sorgulamalar, in--

sanl›k d›fl› muameleler, bitmeyen
iflkenceler vb. Bu roman kiflisinin
edilgin olmaktan baflka sans› yok--

tur. Katlanmakt›r yapabildi¤i tek
fley’.Yaral›s›n’›n bir 12 Mart roma--

n› oldu¤unu yazar›n roman›yla il--

gili yapt›¤› aç›klamalardan anla--

mak mümkündür: “12 Mart’ta ge--

len faflist denemenin bana kazan--

d›rd›¤› bir kitap oldu Yaral›s›n. Fa--

flist cuntan›n bask›lar›n› yaflayan,
birçok olaya yak›ndan tan›k olan
birinin izlenimleri olarak yazma--

d›m Yaral›s›n’›. Toplum olarak ya--

kaland›¤›m›z o hastal›k dönemin--

de faflizm mikrobuna karfl› ç›kma--

ya çal›flt›m.”
Füruzan’›n 4477’’lliilleerr roman›nda

anlatt›¤› Emine’ de ayn› biçimde
edilgin bir tiptir. Emine ve Hay--

dar, bir gece evleri bas›larak
“gözleri ba¤l› olarak” götürülür
ve kontr-gerilla merkezinde ifl--

kenceye tabi tutulurlar. Tar›k
Dursun K.’n›n  12 Mart roman›
yazanlar kervan›na kat›ld›¤› GGüünn
DDöönnddüü roman› bir tür kolaj ro--

man olarak de¤erlendirilmifltir.12
Mart sonras› gençli¤inin aflklar›,
cinsellikleri üstünde duran ro--

man, yazar›n›n deneyim eksikli¤i
nedeniyle  devrimci gençleri anla--

yamamas› gibi temel bir soruna
sahip. Roman›n Hat›rla Sevgili di--

zisinde yer alan bir baban›n o¤lu--

nu sevdi¤i için ihbar ediflini hat›r--

latan sahnesi ilginç. Ama bu sah--

nenin ihbar sonras›ndaki babay›
anlatmams› nedeniyle eksik oldu--

¤unu ifade eden Fethi Naci de
pek haks›z say›lmaz: “Romanda
bir tek insanî dram yakal›yor Ta--

r›k Dursun(…)Baban›n o¤lunu ih--

bar etmesi. Üstelik bunun çarp›c›
olmas› için baban›n o¤ulu ne ka--

dar çok sevdi¤ini uzun uzun anla--

t›yor. Ne var ki bu gerçek dram›
bafllad›¤› yerde b›rak›yor. Roman›

roman yapacak olan k›sm› yazm›--
yor; ihbardan sonraki babay› an--

latm›yor.” 12 Mart roman›n dar
geçididir bu durum yani: anlat›--

lanlar›n gerçe¤e uygunlu¤u.
Sevgi Soysal’›n fifiaaffaakk roman›

ise sadece “iflkence”yi de¤il, “s›n›f
ve “ayd›n” sorunsal›n› da masaya
yat›rm›fl olmas› bak›m›ndan di¤er
romanlardan ayr›lan bir yöne sa--

hip. Berna Moran’›n deyimiyle
“fiafak 12 Mart döneminde yafla--

nan karabasan› okura duyurabi--
len bir yap›t olmakla birlikte, bu,
onu kal›c› k›lmaya yetmiyor. Dev--

rimci olabilme çabas›, ancak ro--

man›n yaz›ld›¤› y›llar için güncel
bir sorundu. fiafak bugün sanatsal
de¤erinden çok tarihsel de¤eri
için okunan 12 Mart dönemi ro--

manlar›ndan biri olarak hat›rlana--

cakt›r.” 12 Mart romanlar›na mih--

ver teflkil eden hayal k›r›kl›¤›n›,
“flafak” imgesi çok iyi aç›kl›yor. 

P›nar Kür’ün YYaarr››nn YYaarr››nn’› bir--

çok 12 Mart romanc›s› gibi döne--

min devrimcilerine romantik bir
yak›nl›k duyuldu¤unu gösteren
bir örnek. 1970’li y›llarda yaz›lan
pek çok roman gibi, Yar›n Yar›n
da 12 Mart darbesi etraf›nda ge--

çen bir öykü anlat›yor. ‹kisi de
zengin çevrelerde yaflayan, ikisi
de çevresi ile uyumsuz ve yaln›z
Selim ve Seyda’n›n flahs›nda s›ra
d›fl›, s›n›fsal aidiyetleri ile çeliflkili,
yaflam›n k›y›s›nda  “marjinal” kifli--

lerin etraf›nda geliflen roman›n
en büyük kusuru burjuva dünya--

s›n› anlat›rken yakalad›¤› sahicili--
¤i ayn› düzeyde hiçbir yavanl›¤a
ve yabanl›¤a düflmeksizin devrim--

ciler için yakalayamamas›.
Bu önemli bir temsil krizinin var
oldu¤unun da kan›t›d›r. ‹flte tam
bu noktada A.Ömer Türkefl’in tes--

pitlerini hat›rlamak gerekiyor:
“12 Mart’›n sonras›nda, öykü ve
roman alan›nda ismini duyuran
yazarlardan önemli bir bölümü,
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68 ö¤renci hareketi ile iliflki için--

de olmufl, darbenin ard›ndan to--

parlanmaya bafllayan sosyalist ör--
gütlenmelere de s›cak bakm›fllar--
d›. Toplumsal kayg›larla yaz›lan
12 Mart roman›, a¤›rl›kl› olarak
gerçekçidir, ancak ço¤u kez poli--
tik bak›fl ile gerçek yer de¤ifltirir.
Bu dönemin roman›, gelenek ola--

rak, sömürüye baflkald›ran eflki--
yay› anlatan Anadolu roman›n›n
devam›d›r diyebiliriz. Ancak
önemli bir farkla; Anadolu roma--

n›n›n eflkiyas›, 12 Mart roman›n›n
devrimci tiplemesine göre çok
daha etkindir.Yazarlar(…), bir
dönemi anlat›rken, Mahir Çayan,
Deniz Gezmifl, Sinan Cemgil, Ha--

run Karadeniz, ‹brahim Kaypak--

kaya gibi, olaylar›n gelifliminde
özgür iradesiyle var olan, siyasi
bir özne olduklar›n› hiç bir zaman
reddetmeyen ve inançlar› ad›na
a¤›r bedeller ödeyen devrimci
gençler yerine, nedense hep ma--

sum, edilgin küçük burjuva kö--

kenli gençlerin iflkence hanelerde
geçen yaflant›lar›n› iflleyerek, dö--

nemin gerçekçi bir tasvirinden
uzaklaflm›fllard›r.”

Bir de arada ve karfl›da yer
alan romanlar vard›r tabi. Adalet
A¤ao¤lu’nun BBiirr DDüü¤¤üünn GGeecceessii
bunlardan biridir örne¤in. Adalet
A¤ao¤lu 1979’da yay›mlanan Bir
Dü¤ün Gecesi sorunsallar› itiba--

riyle kategorik olarak bir 12 Mart
roman›d›r ama di¤er romanlar--

dan biraz farkl›d›r. 26 Kas›m 1972
de Anadolu Kulübü’ndeki dü--

¤ünde bir araya gelen o¤lan ve
k›z taraf› üstünden toplumsal bir
de¤erlendirme yap›l›r. Ordu
mensuplar›, ifladamlar›, küçük
burjuva ayd›nlar›, solcular, dev--

rimciler, sanatç›lar, akademisyen--

ler… yani toplumun bütün tiple--

rinin siyasal konumlan›fllar› irde--

lenir. 1972 y›l›nda THKO Dava--

s›’ndan tutuklanan, iki buçuk y›l

hapis yatan ve idama mahkûm ol--

duktan sonra cezas› müebbete
çevrilen Timur Ertekin’in 1999’da
yay›nlanan fifiaammaann››nn ÜÜçç SSooyygguunnuu
adl› roman› 12 Mart’tan bu yana
aradan geçen 28 y›ll›k dönemi
kapsayan hesaplaflman›n ürünü--

dür. Ertekin roman› yazmaya iten
nedeni, “Bar›flmak itiraf etmek--

ten geçiyor. Ben de bu kitapla
kendi küçük itiraf›m› yapt›m” di--

yerek aç›klar.
1970’ler Türkiye’sinde yafla--

nanlar› anlatan 12 Mart romanla--

r›n›n büyük ço¤unlu¤u, devrimci
sol politikan›n besledi¤i muhalif
tavr›n ve de¤iflim özleminin tafl›--

y›c›s› konumundad›r. Nitekim yu--

kar›da de¤indi¤imiz romanlar›n
tamam› bu niteli¤e uygun eser--

lerdir. Bunun yan›nda, kendileri--

ni politik yelpazenin sa¤›nda ko--

numland›ran yazarlar da bu dö--

nemi eserlerinde ifllemifllerdir.
Tar›k Bu¤ra’n›n GGeennççllii¤¤iimm EEyyvvaahh
roman› bu noktada karfl› 12 Mart
romanlar›ndan birini oluflturmas›
bak›m›ndan ilginç. Fethi Naci
Gençli¤im Eyvah’› 12 Mart ro--

manlar› aras›nda zikrederken Ah--

met Kekeç roman›n daha derin
bir iddias›n›n bulundu¤unu ifade
ederse de roman›n gene de 12
Mart romanlar› aras›nda yer ald›--

¤›n› düflünür: “ 12 Mart sonras›n--

da ülkenin 10 y›l›na damgas›n›
vurmufl sol-sa¤ çat›flmas›, siyasal
kavgalar, iç gerilimler, ço¤u za--

man bilinmeyen, görünmeyen,
ça¤lar› ve alg›lar› aflan bir “kötü--

lük oda¤›”n›n eseri olarak karfl›--
m›za ç›k›yor romanda.(…)”Genç--

li¤im Eyvah”, sadece “anti-komü--

nist” reflekslerle kalk›fl›lm›fl s›ra--

dan bir propaganda kitab› de¤il?
Sevinç Çokum 1977’de yay›nlad›--

¤› ““ZZoorr”” adl› roman›nda 12 Mart’›
bir baflka cepheden ele al›r. 
Bu günden bak›ld›¤›nda 12 Mart
romanlar›n›n edebiyat tarihi ba--

k›m›ndan bir dönem roman› ola--

rak okunmas› mümkündür. Ro--

manlar›n ço¤unda, anlat›c›n›n ve--

ya kahramanlar›n yazar›n politik
bak›fl aç›s›n› paylaflan kifliler ol--

mas›ndan dolay› bu romanlara
dair elefltiriler daha çok politik
kimliklerin edebiyattaki yerine
odaklan›r. Zaten romanlar›n o
dönemde çok okunmas›n›n ne--

denlerinden biri de insanlar›n ta--

n›kl›klar› olsa gerek. Ne ki bu s›--

n›rl› söz da¤arc›¤›, erken devrim--

cili¤in tavsamaya bafllamas› ayr›--

ca tiplerin yerli yerine oturmama--

s› gibi nedenlerle bu romanlar›n
bu gün için Berna Moran’›n ifa--

desiyle “ tarihsel de¤eri için oku--

nan sosyolojik romanlar” olarak
alg›lanmas›n› da beraberinde ge--

tirdi¤i de bir baflka gerçektir. 
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S
iizzii hheerrkkeess ttaann››rr,, aammaa yyiinnee ddee
hhaayyaatt››nn››zzddaann kk››ssaaccaa ssöözz
eeddeerreekk bbaaflflllaassaakk..

1945 Rumeli Hisar› do¤umlu--
yum yedi göbek, ama dedemler
Selanik’ten gelmifller; iki yafl›nda
annem, on yafl›nda da babam rah--
metli oldu. Üç kardefl idik, onlar›n
da ikisi rahmetli oldu; aile mezar--
l›¤›m›z Afliyan’dad›r. Babam em--
niyet teflkilat›nda çal›fl›rd›. Mevlidi
güzel okurdu. Orhan Veli hemfle--
rimdir; Rumeli Hisarl›d›r, komflu--
muz idi; bununla gurur duyar›m
ve çok sevdi¤im bir flairimizdir. Li--
seyi Ankara’da bitirdim. Askerli¤i--
mi Ordu’da foto film merkezinde
yapt›m. Sonra TRT’de haber spi--
kerli¤i, belgesel yönetmenli¤i,
film seslendirmeleri yapt›m. ‹lk
seslendirmem “Savaflan Dünya”,
“Kaptan Cousteau” ve “‹pek Yo--
lu” belgeselidir. Bu belgeseller
benim sesimin tan›nmas›nda
önemli bir yere sahiptir. fiiir ses--
lendirmede hocam SSeemmiihh SSeerrggeenn,
seslendirmede ise hocam flehir ti--
yatrolar›ndan SSaammii AAyyaannoo¤¤lluu’dur.
Daha sonra profesyonel olarak ifli--
me devam ettim. Gülay ve Burcu
isminde iki k›z›m var, ‹stanbul’da
ikamet ediyorum.

NNeelleerree iimmzzaa aatttt›› SSaacciidd OOnnaann??
BBeellllii bbaaflflll›› vvee aakkll››nn››zzddaa kkaalldd››¤¤›› kkaa--
ddaarr››yyllaa......

Çok zor bir soru. Bir çok ulu--
sal radyoda ve 3 ulusal yay›n ya--
pan tv kanal›nda fliir üzerine ara--
l›klarla program yapt›m, k›sa ve
uzun süreli olarak. Yine Türki--
ye’nin hemen hemen her yerinde
fliir gecelerine ve anma program--
lar›na davet edilerek fliirler oku--
dum. Binlerce seslendirmem var,
bunlar›n bir k›sm› belgesel, bir
k›sm› fliir, bir k›sm› klip, bir k›sm›
da reklam filmleri. Belgesel yö--
netmenli¤i yapt›m. Katk›m›n ol--
du¤u çal›flmalar yani anonim ola--
rak yapt›klar›m ise çok fazla; yüz--
lerce diyebilirim abartmadan.
‹mzam› tafl›yan ve anonim olarak
alt›na imza att›klar›m› hat›rlad›--
¤›m kadar›yla sayay›m: ‹pek Yo--
lu, Kaptan Cousteau, Karade--
niz’den Çeflitlemeler, Yunus Em--
re fiiirleri(ortak), Yere Düflen Y›l--
d›zlar, Ege Belgeseli, Onlar›n Öy--
küsü, Çanakkale Destan›, Suya
Düflen M›sralar, K›r Yoksullar›n›n
Türküsü, Can Ak›n Kozmik fiiir--
ler(k›smi), CHP Ecevit Belgeseli,
Macit Seni Arabaland›ral›m, Gö--
nül Dosta Gider, Kaside-i Bür--
de(ortak), Keçenin Teri, Toprak
ve ‹nsan, Dua Zikir ve Yalvar›fl,
Son Tan›klar, Refah Partisi 91
Kampanyas›, Gel Efendim (or--
tak), Galata Köprüsünde Bir
gün... Tabi bunlar belgesel, klip,
seslendirme, reklam filmi, cd, ka--

set vb…daha fazla saymaya ge--
rek var m›? Bir ço¤unu sayd›k.

fifiiiiirr ookkuummaayyaa nnaass››ll vvee nneerreeddee
bbaaflflllaadd››nn››zz ??

Gençli¤imden beri fliirsiz ya--
flamad›m. Tüm flairlere karfl› sev--
gim ve alakam vard›. Tatmin için
bafllad›m; MMüüflflffiikk KKeenntteerr,, SSeemmiihh
SSeerrggeenn çok güzel okurlard›; bir
de ben vard›m yanlar›nda, ben
de okuyay›m dedim; öyle bafllad›
fliir yorumculu¤um.

KK››rrkk yy››ll›› aaflflkk››nn ssüürreeddiirr flfliiiirrllee iiçç
iiççeessiinniizz.. SSaacciidd OOnnaann flfliiiirrii//flflaaiirrii nnaa--
ss››ll ttaarriiff eeddeerr??

Ruhun bütün g›das›n› bar›n--
d›ran bir g›dad›r fliir. Bir konuyu
uzun uzun sayfalar hatta kitaplar
dolusu anlatan romanc›lar›n ak--
sine, dam›t›lm›fl kendi içinde bir
ahenk, bir t›n› ve ölçü olan sat›r--
lar› -ister hece, ister lirik, isterse
aruz ölçüsüne göre olsun benim
için fark etmez- bizlere resme--
den ve derinli¤i olan bu sat›rlar›,
sayd›¤›m ölçülere göre bizlere
ulaflt›ran kifli, flairdir. Yazd›klar›
da fliirdir. fiiir romandan önemli--
dir bana göre, ve fliir yazmak ro--
man yazmaktan çok daha zor--
dur. Baflka bir deyiflle, on tane
Orhan Pamuk bir tane orta halli
flair eder bana göre.

UMRAN MART ’08
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fifiiiiirr kkööttüü ookkuunnuurrssaa nnee oolluurr??
KKööttüü flfliiiirr nnaass››ll yyaannss››rr ttoopplluummaa??

Yok olur fliir, kötü okunursa.
Kuflkusuz her fliir bir fley anlat›r;
bir çat›s›, hedefledi¤i, kilitlendi¤i
bir nokta vard›r; bunlar aflk, mil--
li, siyasi, mistik, tabii vb.. konu--
lard›r. ‹yi okumazsan›z, fliirin özü
de, sözü de yok olur; yani ruhu
doyurmaz, dolay›s›yla o ruhu do--
yurmazsa fliirdeki mesaj› da din--
leyiciye ulaflt›ramazs›n›z ve fliir--
den uzaklaflt›r›rs›n›z insanlar›. Bir
de günlük dille -bana göre- fliir
yaz›lmaz. ‹nsan ruhuna ayk›r›,
kaba, duygular› körelten, istis--
mar eden, aldatan ifadelerle fliir
yaz›lmaz. Di¤er deyiflle, arabesk
ve popüler kültür içerikli fliirler
diyorum ben buna. Bunlar ne
do¤ru dürüst okunur, ne de gü--

zel yorumlan›r. ‹yi fliirin özellikle--
rinden biri, bana göre zor yo--
rumlanabilir olmas›d›r. Yani gü--
zel fliiri özüne sad›k kalarak oku--
mak, yorumlamak çok zordur.

SSeessiinniizziinn ggüüzzeell oolluuflfluu ttaabbii kkii
AAllllaahh vveerrggiissii,, nnaass››ll kkoorruuyyoorrssuunnuuzz
yy››llllaarrdd››rr??

Tabi ki Allah vergisi; kal›t›m
diyorum sesimin güzelli¤ine.
Dengeli beslenmeye çal›fl›yorum,
bitkisel çay içiyorum, kahveden
uzak duruyorum; ac› biber yerim
y›llard›r. Düzenli uyurum. Alkol
bozar güzel sesi. Baz›lar›n›n de--
di¤i gibi her sabah yumurta ye--
mek yada sadece ac› biber ye--
mekle olmuyor sesin güzelleflme--
si; bunu da belirtelim. Bir de flu
çok önemli; asl›nda ses bir çok

kimsede iyi olabilir ama terbiye
edilmemiflse o ses, iyi bir ses ol--
maz. Sesin de terbiyeye ihtiyac›
vard›r. Nefsin terrbiyesi gibi.

BBiillddii¤¤iimm kkaaddaarr››yyllaa AAhhmmeett
AArriiff’’llee aakkrraabbaall››¤¤››nn››zz vvaarr;; bbiirraazz ddaa
oonnddaann bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

Evet, Ahmet Arif çocuklar›--
m›n day›s›d›r. Kendisini tan›ma--
dan önce hayran oldu¤um bir fla--
irdi. fiiirlerini özellikle okur, kase--
te çeker, efl dosta da¤›t›rd›m. Ha--
yatta yapmak istedi¤im iki fley
vard›: Birisi Ahmet Arif’in bir fliiri--
ne klip çekmekti, onu 2007 y›l›
içerisinde gerçeklefltirdim; AAkk--
flflaamm EErrkkeenn ‹‹nneerr MMaappuusshhaanneeyyee
isimli fliirine Sinop Cezaevinde
klip çektim ve bu fliir ilk belgesel
klip fliir olma özelli¤ini tafl›yor ül--
kemizde. ‹kinci arzum da SSeezzaaii
KKaarraakkooçç’’un bir fliirine, “Mona
Roza” olsun isterdim izin alabil--
seydim, bir klip yapmak isterdim
ve Sezai Beyin fliirlerinden oluflan
albümün içinde bu klib de olsun
isterdim. Karfl›l›¤›nda hiçbir fley
almadan hatta gelirini Seza--
i Beyin tavsiye edebilece¤i bir ye--
re de ba¤›fllayabilirdik, yapabil--
seydim. Tabi Sezai Beyden bu iz--
ni alman›n çok zor oldu¤unu bili--
yorum, inflallah bir gün k›smet
olur diye umut ediyorum. AAhhmmeett
AArriiff’le ilgili flunu da belirteyim;
bir kere Kürt kimli¤i tafl›mas›na
ra¤men asla Kürt milliyetçili¤ini
savunmam›flt›r ve böyle fleylere
k›zard› flu an yaflasayd›; çünkü
onun babas›, Milli Kurtulufl Mü--
cadelesi vermifl bir asker emekli--
sidir ve ald›¤› terbiye buna mü--
saade etmez. Bunu da flunun için
belirtiyorum; baz› kimseler fliirle--
rini okurken onu Kürt milliyetçisi
gibi lanse ediyorlar, fliirlerini öyle
lanse ediyorlar topluma, bu yan--
l›fl; Ahmet Arif öyle birisi de¤ildi,
yurdunu seven birisiydi o.

SSiizz ss››kkll››kkllaa ““6688 kkuuflflaa¤¤››yy››zz”” ddeerr--
ssiinniizz;; bbuu kkuuflflaa¤¤››nn eeddeebbiiyyaattaa,, flfliiiirree
bbaakk››flfl›› nnaass››ll??
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fiimdilerde eski solcu denilen
ve benim hofluma gitmeyen bir
tabirle an›lan kufla¤›n ad› bu. Bu
kuflak entelektüel bir gözlükle
Türk edebiyat›na hayran olarak
yetiflmifl, onu iyi sentezlemifl ve iyi
özümlemifl bir kuflakt›r. Attila ‹l--
han, Ahmet Arif, Can Yücel, Na--
z›m Hikmet bu kuflaktand›r. Bu
kuflakta fliir ön plandad›r. Bana
göre fliire yeterince de¤er vermifl--
ler ve sahiplenmifllerdir. Anti
Amerikanc› olduklar› için PPaabblloo
NNeerruuddaa da anti Amerikanc› oldu--
¤u için bu kuflak taraf›ndan onun
fliirleri marfl olarak söylenegelmifl--
tir. Bu kuflaktan baz› insanlar son--
radan baflka görüfllere geçmifller--
dir ama fazla önemli bir fley de¤il--
dir bu. Günümüzde Globalleflen
Dünya dedikleri ve kapitalizmin
en son aflamas› olan bugünkü li--
teratürde 68 kufla¤›n›n varl›¤›
önemlidir, bana göre bu kuflak
özellikle asimile edilip yok edil--
mifltir. Maalesef bu kufla¤› yok
eden ahtapotun kollar› flu anda
da halen Türkiye’nin ve ortado--
¤unun üzerinde gezinmektedir.

YYoorruummllaadd››¤¤››nn››zz ““AAcc››”” iissiimmllii
flfliiiirrddeenn ssoonnrraa ddaahhaa ggeenniiflfl bbiirr yyeell--
ppaazzee ttaann››dd›› ssiizzii.. BBuu flfliiiirriinn bbuulluunn--
dduu¤¤uu aallbbüümmüü nneeddeenn ookkuudduunnuuzz??
ÇÇüünnkküü ffaarrkkll›› bbiirr ççiizzggiiddee iiddii bbuu flflii--
iirr aallbbüümmüü......

Evet, “Yere Düflen Y›ld›z--
lar”d› o albümün ad›. FFeerrmmaann
KKaarraaççaamm “Ac›” fliirini Filistin’de
öldürülen çocuklar›n an›s›na yaz--
m›fl, okuyunca ben de etkilen--
dim. Klibini yapal›m bunun de--
dim. Tam bu konuflmalar›n oldu--
¤u zamanlarda da ‹srail, Filistinli--
lere sald›r› yapm›fl, ortal›k kar›fl--
m›flt›; yine çocuklar ölmüfltü ve
görmüfl çok üzülmüfltüm. Bu se--
fer bu klibi belgesel klip format›--
na yak›n yapal›m dedim. Çünkü
görüntülerle beraber daha an--
laml› hale gelecekti ve okudum,
klibi de yapt›k. Hatta bu cd yap›--
l›rken Kanal 7 televizyonunun ve
o s›rada orada çal›flmakta olan,
flu an Hürriyet gazetesinde yaz--
makta olan AAhhmmeett HHaakkaann CCooflfl--
kkuunn Bey’in çok yard›mlar› oldu,
haber arflivinden görüntüleri o
ç›kartt› sa¤olsun. Bu cd’nin tan›--
t›m›nda da çok faydas› oldu; be--
ni konuk etti program›na. Neyse.
Biz kilibi yapt›k. Bir çocuk dergisi
bize müracaat ederek; bu klibin
de yer alaca¤› bir çocuk fliirleri al--
bümü yapmay› teklif etti; dergi--
nin ekinde hediye olarak da¤›t--
mak üzere. Biz de baflka “Filis--
tin” fliirleri bulup hepsini birlikte
okuduk ve güzel oldu, hatta Filis--
tin büyük elçili¤inden görevliler
geldiler ve bu fliir albümünden
elde edilecek gelirin Filistin hal--

k›na ba¤›fllanmas›n› kararlaflt›r--
d›k ve bu görüflümüzü onlara
söyledik. Ben sadece insani yar--
d›m olsun diye yapt›m bu cd’yi ve
bir kurufl da almad›m bu iflimin
mukabilinde, helal olsun. Daha
sonra Beyza Müzik daha kaliteli
flekilde bu fliir albümünü bast› ve
piyasaya sürdü san›r›m.

TTüürrkkççee’’yyii ççookk iiyyii kkuullllaannaann eenn--
ddeerr iinnssaannllaarrddaannss››nn››zz.. SSoonn oollaarraakk,,
ddiilliimmiizziinn dduurruummuu hhaakkkk››nnddaa ddaa
bbiirr flfleeyylleerr ssööyylleemmeekk iisstteerrmmiissiinniizz??

Art›k Türkçemiz hiç de güzel
konuflulmuyor, katlediliyor res--
men. Özellikle gençler aras›nda,
her üç kelimenin aras›na nerdey--
se bir yabanc› kelime konularak
konufluluyor dilimiz. TRT ve istis--
nai bir kaç radyo program› hariç,
tüm tv ve radyolarda Türkçenin
b›rak›n güzel konuflulmas›n›,
do¤ru telaffuz edilmesi bile tari--
he kar›flt›. Bir manken han›m na--
s›l Türkçe konufltu¤una bak›l--
maks›z›n, yar›m yamalak bir e¤i--
timle ç›k›p program sunabiliyor
yada fizi¤i güzel olan baflka biri--
si. Burada ölçü baflka; bunlar hofl
fleyler de¤il, herkes röportaj ya--
pabiliyor ve yay›mlanabiliyor. Bu
konuda maalesef yetkililerin sa¤--
l›kl› bir politikas› yok. Okullarda
ince ve kal›n, ünlü(sesli) harfleri
kapal› aç›k, uzun k›sa söyleyifl fle--
killeri bilinmiyor ve ö¤retilmiyor;
baz› sessiz harflerin kelime için--
de okunmamas›, düflmesi gere--
kirken bunlar ö¤retilmiyor. Bu
yüzden de normal konuflma
Türkçesi genç kuflakta bozulu--
yor; bir çeflit parazit sesi halini
al›yor ve anlafl›lm›yor. Yine öyle
bir hale geldik ki yabanc› dildeki
kelimeler sanki Türkçe kelimeler--
mifl gibi konuflmam›z içerisinde
yer al›yor ve haf›zalar›m›zda yer
ediyor. Ticarethanelerde unvan--
lara bak›n, ne halde oldu¤umu--
zu görün. K›saca dilimiz yanm›fl,
içinde bulundu¤u halden dolay›.

UMRAN MART ’08
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H
at›rlars›n›z, bir zamanlar Um--
ran’›n arka sayfalarda “Mu--
tad Meseleler” yaz›lar› yazan

bir arkadafl›m vard›. Ben ise bugün
gibi hat›rlar›m, her yaz›s› ç›kt›¤›nda
okumam için bana gönderirdi. Yaz›--
n›z güzel olmufl dedikçe çok keyif--
lendi¤ini sezerdim. Ben de bu duru--
ma sebep oldu¤um için sevinir, ara
ara biraz fazla överdim. Bir ara yaz--
maz oldu. Niçin yazmad›¤›n› sor--
dum. Bir de böyle deneyelim, demifl--
ti. Ara verince “Kör ölür badem göz--
lü, kel ölür s›rma saçl› olur.” kavlin--
den yer yerinden oynayaca¤›n› san›--
yordu. Okuyucular, “Nerede bu Ca--
ner Bey, Caner Bey’i isteriz!” diye--
ceklerdi. O da hafif kas›larak isterse--
niz gitmem, bu kadar sevildi¤imi bil--
miyorum deyip ufak ufak sanatç›
edas›yla arz› endam edecekti. Öyle
olmad›. Zaman›n tozlu raflar› aras›n--
da ne cismi kald› ne de ismi. Unutu--
lanlar listesinde yerini ald›. 

Günlerden sonra bu senaryomu
kendisine anlatt›m biraz mütebes--
sim sustu. Anlad›m ki konuflarak an--
latamad›klar›n› susarak daha güzel
anlat›yor. Sadece a¤z›ndan bir keli--
me ç›kt›. “Hakl›s›n!” 

Benim de sonumun Caner Bey’e
benzemesinden korkarak kalemi eli--
me al›yorum; ancak sonsuzlu¤un da
bir sonu oldu¤unu düflünüyorum.
Bu gayeyle çok fley yazmal›y›m, diyo--
rum. Küresel ›s›nmadan, kufllar›n
sonbahar›n terk etmesinden, kar›n
tek renk ya¤mas›ndan, Sivas’›n Erzu--
rum’dan so¤uk olmas›ndan … bah--
setmeliyim. 

Etlinin sütlünün yan›nda kar›fla--
ca¤›m nice alanlar var biliyorum. Bu
alanlar› ya erbab-› kalem bilmiyor ya
da yaz›lacak konular›n asaleti yan›n--
da bunlar›n esamesinin yeri yok. Bofl
buldu¤um alanlar› yazmadan önce
bu testinin niçin taflmaya karar ver--

di¤ini aç›klayay›m. Bu kadar yazar
varken bir de piyasaya Emin Metin
ç›kt› deyip asab›n›z bozulabilir.

Y›llarca çekildim köfleme düflün--
düm, düflündüm; iflin içinden ç›ka--
may›p biraz da kafl›nd›m. Yazmad›k--
lar›m›n alt›nda nefes alamaz durama
geldim. Bu süre zarf›nda okumad›--
¤›m birkaç masal vard› okudum: Ka--
rao¤lan ve Sonu, Atlar ve Ar›lar,
Anadolu’nun Ya¤›z Delikanl›s› ve
Oklar›, Tuncay ve Saz Arkadafllar›,
Gül’ün Bülbülleri, Eyvah Kas›mpafla!
Ne yalan söyleyeyim belki bir roma--
n›m olmad› ama; fotoroman nas›l
yaz›l›r onu ö¤rendim. fiiir denemesi
yapt›m, belki gazel yazamad›m ama;
görüyorsunuz ki hariçten gazel oku--
mas›n› ö¤rendim. B›rak›n ülkeyi ken--
dimi dahi kurtaramad›m ama; Dün--
yay› Kurtaran Adam’›n O¤lu adl› fil--
mi izledim. Son seyretti¤im filmi an--
latmak için laf› biraz doland›r›yorum
sizi de biraz merakland›r›yorum. 

Film sektörü ald› bafl›n› yürüdü.
Herkes bir film peflinde. Peki, herkes
film seyreder de bu sat›rlar›n yazar›
bu filmleri seyretmez mi? Tam bana
göre bir film buldum: Kabaday›. Ad›
gibi san› da var. Oyuncular› aras›nda
fiener fien, Kenan ‹mirzal›o¤lu gibi
devas› cüsseler de olunca insan›n
merak› bir kat daha art›yor. Filmin
aksiyon sahneleri izleyicileri koltu¤a
ba¤l›yor. Filmde eski kuflak kabaday›
Ali Osman’›n mafya gelene¤ini ve
Devran ile mücadelesi anlat›l›yor.
Hele bir de Sürmeli var ki son za--
manlardaki dizilerden al›fl›k oldu¤u--
muz eflcinsel karakter. Sürmeli filmin
en kallavi karakteri. S›k› durun size
filmin en önemli mesaj›: “Bir eflcinsel
dört kabaday›dan daha iyidir.” 

Oldu mu be Emin Metin, bu ifller
biraz çetin dedi¤inizi duyar gibiyim.
Kabaday›, eski tüfek fiener fien’le
delikanl›lar›n gözdesi Kenan ‹mirzal›--

o¤lu’nun s›rt›na yüklenmifl; ancak
bu iki oyuncu da filmi kurtaramam›fl. 

Reflekssiz ve umars›z bir toplum
infla etme gayesine hizmet eden bu
tür senaryolar, filmler, diziler her ge--
çen gün art›yor. Senaryolara kan›yo--
rum. Zemheride yan›yor, eylülde do--
nuyorum. 

Masum duygularla masumiyetin,
samimi duygularla samimiyetin, sev--
ginin, evliliklere biçilen kutsall›¤›n içi
boflalt›l›yor. Ne kadar ilkel düflündü--
¤ümü düflleyenler olabilir; ancak
harbi temiz, saf keriz olarak yaflad›k--
ça kendimi dahi kand›ram›yorum.
Bu tarz filmleri gördükçe içim yan›--
yor, kan›yorum. 

Durumdan vazife ç›kard›¤›m› her
olaya flartl› bakt›¤›m› söyleyecek
dostlar›ma bir dost tavsiyesi. Akflam--
lar› film izlerken flu sorulara cevap
aray›n. ‹nan›n ben de ar›yorum. 

Bu film hangi gelene¤i yok edi--
yor, hangi de¤eri kökünden sökü--
yor, hangi duygular› dumura u¤rat›--
yor? Bu film ruh dünyamda hangi
f›rt›nalar› kopar›yor? Filmler en güzel
zamanlar›mdan baflka nelerimi çal›--
yor? Kim kim için hangi telden çal›--
yor? Senarist niçin benli¤imden, si--
yasetçi masumiyetimden, bankac›
hesab›mdan, imam kitab›mdan çal›--
yor? Kulak ver ki tafl plakta Tamburi
Cemil Bey çal›yor. Nasrettin Hoca
göle yo¤urt çal›yor. Bak fleytanlar
gerçekler duyulmas›n diye gürültü
yap›p ›sl›k çal›yor. Peki bunlar karfl›l›--
¤›nda kimler a¤z›m›za bir parmak
bal çal›yor? Kimimiz renk körü kimi--
miz flafl›. Kimimizin gözü siyah, kimi--
mizin kafl›. B›rakmak gerekir kuruyu
yafl›.Düflündükçe akl›m fikrim flafl›--
yor. Emin Metin kafl›nd›kça gün--
demleri kafl›yor. Oysa millet ne güzel
de yafl›yor.
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Söz vve AAdalet
Sözü OOlanlara

Adalete
‹nananlara...

D üflünce dünyam›za yeni
bir ufku getirmek için

ad›m atan Söz ve Adalet, ilk
say›s›n› fiubat ay›nda ç›kard›.
“Sözü olanlara, adalete ina--
nanlara” kapa¤›yla okurlar›--
na seslenen dergide, genel
yay›n yönetmeni ‹hsan Elia--
ç›k’›n hiç tükenmez bir ‘söz’
ile insanl›¤a sonsuz bir umut
kayna¤› olarak ‘adalet’ vurgu--
su yapt›¤› yaz›s›n›n da içinde
bulundu¤u “‹nsanl›k için s›¤›--
nak: Adalet” dosyas›n›n d›fl›n--
da Fikret Baflkaya ve Hüseyin
Hatemi ile yap›lm›fl röportaj--
lar› bulabilirsiniz. Ayl›k bir
dergi için hayli yo¤unluklu ve
derinlikli tahliller içeren, eba--
t›yla da üç ayl›k düflünce der--
gilerini and›ran Söz ve Ada--
let’in uzun soluklu olmas›n›
dileriz.

Bir MMilletin DDirilifli
Hüseyin KKâz›m KKadri, PP›nar YYay›nlar›

Hüseyin Kaz›m Kadri, Osmanl›’n›n son dönemlerindeki
en önemli simalardan biridir. Onun, P›nar Yay›nlar›’ndan
“Bir Milletin Dirilifli” bafll›¤›yla ç›kan eseri, devlet adam--
lar›n›n biyografilerini haz›rlayan Dagobert Von Mi--
kusch’in Gazi Mustafa Kemal/ Asya ile Avrupa Aras›nda--
ki Adam adl› eseri flerh ve tart›flma amaçl› kaleme al›n--
m›fl ve eserin orijinalinin iki kat›na varan ilavelerle mey--
dana gelmifltir. 
Eser, Mustafa Kemal’in hayat›n›n ilk y›llar›n› ve Kurtulufl
Savafl›, Millet Meclisi’nin aç›l›fl› ve Cumhuriyet’in ilan› y›llar›ndaki konumunu, da--
ha sonra yaflanan siyasal-kültürel çat›flmalar› resmi tarih anlay›fl›n›n d›fl›nda ve
önemli anekdotlarla sunuyor. Daha 1907- 1908 y›llar›nda Mustafa Kemal’in ‘is--
tibdad’›n “her yerden ziyade nefret uyand›rd›¤› Makedonya”ya geldi¤i s›rada bi--
le “Genç Türklerin nazariyelerinin zaaf›na ve kifayetsizli¤ine kanaat etti¤i” bun--
lardan biri. Kitap tarihe mukayeseli bir gözle bakmak isteyenler için, tez ve anti--
tezlerin bir arada sunma özelli¤i ile de dikkat çekiyor.

Üsküp KKitab›
H. YY›ld›r›m AA¤ano¤lu, FFide YYay›nlar›

Üsküp Kitab›, dar bir co¤rafyaya k›st›r›lm›fl bir medeniye--
tin çocuklar› olmad›¤›m›z› gösteren eserlerden. Yazar,
Üsküp’lü olan annesinin hayat›ndan hareketle hat›ra, ta--
rih ve gezi gibi farkl› türlerin imkanlar›ndan da yararlan›--
yor. Ad›n› bilmedi¤imiz birçok yerde hala yafl›yoruz da
fark›nda de¤iliz. Oysa, Osmanl›’dan kalan miras flehirler--
de nefes almaya devam ediyor.

Adapazar› BBüyükflehir 

Belediyesi KKitaplar›

Adapazar› Büyükflehir Belediyesi, belki de Türkiye’de kül--
tür sanata en merakl› belediyelerden. Türk Edebiyat›’nda
Sakarya gibi derleme eserlerin yan›nda, Sait Faik’in 100.
do¤um y›l› kapsam›nda düzenlenen liseli ö¤renciler aras›
yar›flmaya kat›lan eserlerden oluflan Gerçek Hayaller Dük--
kan›, Sakarya fiairleri, Ada’da Zaman, Gül Sanc›l› Adam
gibi edebiyat a¤›rl›kl› bir yay›n yelpazesi oluflturuyor. 

Kay›p VVatan GGirit
Hüseyin ÜÜnal, NNesil

Kay›p Vatan Girit, yaklafl›k yüz y›l önce Giritli Müslüman-
lar’›n yaflad›klar›n› anlatan bir roman.



FFilistin
FFaattmmaa TT.. YYaaflflaarr,, SSeevviiçç AA.. ÖÖzzccaann,, 

ZZaahhiiddee TT.. KKoorr,, ‹‹HHHH

‹HH (‹nsani Yard›m Vakf›) yard›m çal›flmalar›n› küresel
çapta organizasyonlarla sürdürürken, Filistin kitab›nda
oldu¤u gibi yard›m çal›flmalar›n›n anlam›n› ortaya koy--
ma anlam›nda eserler de yay›ml›yor. ‹srail taraf›ndan
katledilen Yaser Arafat ve ‹HH Genel Baflkan› Bülent
Y›ld›r›m’›n takdimleriyle sunulan kitap, elan yaflanan in--
san haklar› ihlallerini de vesikaland›r›yor.  

Muhayyileye DDayal› DDüflünmek
Edward LL. MMurray, AAç›l›m KKitap

‹nsan› makineden ay›ran s›n›rda onun muhayyileye da--
yal› düflünmesi geliyor. Hayal gücü ise, insan zekâs›n›n
görünenin ötesine geçme ve hakikati görme kabiliye--
tini de aç›kl›yor. ‹nsana has bu özelli¤in reddi ile rasyo--
nalizm kendini öne ç›kartt› ve bu da kat› ve kuru bir
dünya oluflturdu. Ancak modern hayat›n insan› maki--
nelefltirdi¤i bir dünyada muhayyileye dayal› düflünme--
nin önemi, Bat›’da, belki de, gelece¤i flekillendiren
medeniyetin tahayyül etme gücünden mahrum b›rak›l--
mamas› gerekti¤i düflüncesinden, yeniden kavranma--
ya bafll›yor. 

Türk DDüflüncesinin SSosyolojisi
Prof. DDr. RRecep fifientürk, EEtkileflim

Disiplinler aras› iliflkinin önemi uzmanlaflman›n tecrit
edici yaln›zl›¤›ndan akademisyenleri nispeten kurtar›--
yor. F›k›htan Sosyal Bilimlere alt lejant›yla ç›kan kitap ‹s--
lami ilimlerle sosyal bilimler aras›nda kurmaya çal›flt›¤›
ba¤la da dikkatleri çekiyor. ‹lk bölümde ayd›nlar sosyo--
lojisine yaklafl›mlar›, ikinci bölümde düflünce sosyolojisi
aç›s›ndan Osmanl› ulemas›, son bölümde ise 1839-
1922 y›llar›n aras›ndaki dönemde “bunal›m dönemi
ayd›nlar›” ele al›n›yor. Düflünce Tarihinden Düflünce
Sosyolojisine bafll›kl› sonuç bölümünde ise düflünce ta--
rihçili¤ine yeni perspektifler getirilmeye çal›fl›l›yor.

Kad›na KKitabi BBir BBak›fl
Dr. KKerim BBulad›, KKay›han

Bulad›’n›n eseri; Kur’an ve Sünnet ›fl›¤›nda kad›n›
tan›ma u¤rafl›n› örneklendiriyor. 

Kitap - Dergi
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H aftal›k ekonomi-politik dergisi
The Economist’in her y›l mutad

oldu¤u üzere haz›rlad›¤› özel say›s›--
n›n sonuncusu, ‘The World in 2008’
(2008’de Dünya) Çin özel dosyas›yla
karfl›m›za ç›kt›. Dergi, Amerika’n›n
krizi ve Çin’in bu y›lki muhtemel per--
formans›n›n birbirine çok ba¤l› oldu--
¤undan hareketle, IMF gibi uluslara--
ras› kurulufllar›n öngörüleriyle de pa--
ralel olarak geliflmekte olan büyük ül--
ke ekonomilerinde yavafllama tahmin
ediyor. Çin’le ilgili bir baflka perspek--
tif ise 2008 olimpiyatlar›na ev sahipli--
¤inin f›rsata m› yoksa kayba m› dönü--
flece¤i üzerine yap›lm›fl. Dünyan›n
pekçok farkl› bölge ve ülkesine dair
2008 tahminleri ve k›smi tahlilleri ya--
pan Economist’e göre Türkiye,
2007’yi bol çalkant›l› geçirdikten son--
ra bu y›l da baflörtüsü konusu, AB ile
uyum(suzluk) meselesi, reformlar vb.
konularda dünyada gündem olmay›
sürdürecek. Yeni cumhurbaflkan› Sar--
kozy ile Fransa’n›n da –özellikle d›fl
politikada- yeni aç›l›mlar sayesinde
ad›ndan söz ettirece¤ini öngören
dergi, Ortado¤u içinse pek iyimser
durmuyor. ‹srail’in tek bafl›na ‹ran’a
sald›r› ihtimalini d›fllamadan, Filistin
konusunda bir çözümü de mümkün
görmüyor. Dünyaya toplu bir ‘bat›l›’
bak›fl için tavsiyelerimiz aras›nda; The
Economist’in ‘The World in 2008’i.

The EEconomist’ten
2008’de DDünyaya 

Toplu BBak›fl
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Etkinlik

A
yl›k UUmmrraann DDeerrggiissii’nin Cu--
martesi akflam› Ba¤c›lar
Belediyesi Kültür Merke--

zi’nde düzenledi¤i ““NNaammaazzllaa DDii--
rriilliiflfl”” program›na yöre halk› ola--
¤anüstü ilgi gösterdi. 

Yazarlar›m›z Abdullah Y›ld›z,
Münib Engin Noyan ve Dursunali
Taflç›’n›n konuflmac› olarak kat›l--
d›klar› “Namazla Dirilifl” panelin--
de izleyicilerin önemli bir k›sm›
ayakta kal›rken bir bölümü sah--
neye ç›k›p yere oturmay› tercih
etti, bir bölümü de kap›dan izle--
yebildi.

Büyük bir namaz coflkusunun
yafland›¤› toplant›da panelistler

flu mesajlar› verdiler:
NNaammaazz GGöönnüüllllüülleerrii PPllaattffoorr--

mmuu’nun güçlenerek yoluna de--
vam etti¤ini AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz; “bir
tevhid eylemi” olan namaz›n bi--
reyleri aktif, ahlakl› ve erdemli
müminler haline getiren ve genel
manada sosyal hayat›m›z› flekil--
lendiren dinamik bir ibadet oldu--
¤unu anlatt›.

MMüünniibb EEnnggiinn NNooyyaann, namazla
sonradan tan›flan bir insan ola--
rak, bu kutlu ibadetin kendi ha--
yat›n› nas›l etkiledi¤ini anlatt› ve
özellikle cemaat halinde, s›ms›k›
saf tutarak omuz omuza namaz--
lar›m›z› ikame edersek, bu üm--

meti kimsenin dize getiremeye--

ce¤ini söyledi.

DDuurrssuunnaallii TTaaflflçç›› ise, namaz›n

derin bir “aflk ve yokluk” duygu--

su ile k›l›nmas› gerekti¤ini vurgu--

lad›¤› konuflmas›nda, “deve ku--

flunun yumurtas›na odakland›¤›

gibi” namaza odaklanan bir insa--

n›n Allah’a en yak›n olurken; fley--

tan› ve askerlerini yenece¤ini ifa--

de etti.

Üç saat boyunca yerlerini ter--

ketmeden konuflmac›lar› dikkatle

dinleyen Ba¤c›lar halk›, bu tür

programlar›n devam etmesini is--

tediler.

Umran Dergisi’nden 

“Namazla Dirilifl” Program›

BA⁄CILAR’DA HALK
SALONLARA SI⁄MADI

Engin Noyan, Abdullah Y›ld›z, D. Ali Taflç›

Foto¤raf: fiamil Özkaya
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YYookkssuulllluu¤¤uunn GGöösstteerrddii¤¤ii vvee YYookkssuulllluukk GGöösstteerrggeelleerrii

D
eniz Feneri Yoksulluk Araflt›rmalar› Merkezi’nin (DEYAM) dü--
zenledi¤i Uluslararas› Yoksulluk Sempozyumu 1-3 fiubat’ta Ere--
sin Otelde yap›ld›. Sempozyum konuyu pekçok cihetten ele al--

mas›na ra¤men, konuflmac›lar›n genel olarak üzerinde durdu¤u iki bo--
yuttan ilki neo-liberal ekonomik düzen fleklinde tan›mlad›klar› küresel,
ikincisi ise geliflmekte olan veya az geliflmifl ülkelerdeki yerel olan›yd›.
Bu ba¤lamda daha eflitlikçi ve paylafl›mc› bir ‘insani kapitalizm’ müm--
kün müdür, sorusundan alternatif bölüflüm ve yard›mseverlik eksenli
bir sosyal dönüflüme kadar pek çok farkl› düflünce ortaya at›ld›. ‹lk gün--
ki aç›l›fl oturumunda söz alan konuflmac›lardan –Tel Aviv Üniversite--
si’nde Ortado¤u ve Afrika tarihi profesörü- Amy Singer’la daha sonra
Umran ad›na yapt›¤›m›z sohbet ise daha çok ‹slam topluluklar› ve özel--
de Osmanl› örne¤i üzerine oldu. ‹slam toplumlar›nda vermenin çok
kuvvetli bir motive dayand›¤›n› ifade eden Singer, bugün de sosyal
ba¤lar›n ve ekonomik gücün önemli bir paydas› oldu¤unu söyledi¤i sa--
daka kültürüne at›f yapt›. 11 Eylül sonras› dünyada ‹slami a¤lar›n yahut
vak›f vb. yap›lanmalar›n “terörist eylemler”i destekleyici mahiyetinin
sorguland›¤›n› fakat istisna örnekleri d›fl›nda bunda pek de bir do¤ru--
luk pay› olmad›¤›n›n alt›n› çizdi. Deniz Feneri Derne¤i’nin önünü açt›--
¤› bu sosyal temal› organizasyonlar›n daha da büyümesi ve bütün Tür--
kiye’yi kucaklamas›n› dilerken, yoksullu¤un ve onunla mücadelenin
as›l dinamiklerinden olan e¤itim, yat›r›m, sa¤l›k vb. altyap› hizmetleriy--
le mükellef olan ‘sosyal, hukuk’ devletinin bundan bir yüzy›l önce va--
k›flar›n yapt›klar›n› ikamede dahi baflar›l› olamay›fl›n› ise hat›rdan ç›--
karmamak olmazsa olmazd›r.

1986’dan beri dünya ve Türkiye
üzerine yeniden düflündüren Bilim
ve Sanat Vakf› (B‹SAV), geçti¤imiz
günlerde Küresel Araflt›rmalar
Merkezi’nin 16 fiubat’ta düzenledi--
¤i ‘Ekonomide Kriz Tart›flmalar› ve
2008’den Beklentiler’ adl› panelde
konuflmac›lar Dr. Adnan Büyükde--
niz, Dr. ‹brahim Turhan, Doç. Dr.
Lokman Gündüz ve Doç. Dr. ‹bra--
him Öztürk olurken, oturumu vak›f
baflkan› Dr. Mustafa Özel yönetti.
S›ras›yla özel finans sektörünü,
Merkez Bankas›’n› ve akademi ile
reel sektörü anlayabilecek/ anlata--
bilecek bir vasatta dinleyicilere
ABD’de bafllayarak geliflmifl ve ge--

liflmekte olan piyasa ekonomileri--
ne sirayet eden ‘kriz’ üzerinden bir
tahlil ziyafeti sunuldu. Muhtemel
kriz senaryolar›n›n de¤erlendirildi--
¤i panelde Türkiye üzerine etkile--
rin s›n›rl› olaca¤› öngörüldü. Pane--
lin en dikkat çekici yan› ise Merkez
Bankas› Para Kurulu Üyesi ve Mec--
lis Üyesi olan konuflmac›lar›n Ban--
ka ad›na de¤il de B‹SAV ‘Küresel
Araflt›rmalar Merkezi’ ad›na su--
numlar›n› gerçeklefltirmifl olmas›y--
d›. Bu bak›mdan Bilim ve Sanat
Vakf›’nda oluflturulan ‘ilim gelene--
¤i’nin, yerleflik oldu¤u semtin is--
miyle müsemma ‘vefa’ üzerine de--
vam› duas›n› ediyoruz.

BBSSVV’’ddee KKrriizz ÜÜzzeerriinnee KKoonnuuflflmmaakk
‘‘MMeerrkkeezz’’ddeenn ddee¤¤iill ‘‘‹‹ççeerrii’’ddeenn
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1971
y›l›ndaki ihtilal ha-
z›rl›klar› s›ras›nda
27 May›sç› Orhan

Kabibay, Numan Esin, Talat Turhan, ‹r-
fan Solmazer ve zaman›n kuvvet ko-
mutanlar› taraf›ndan suça itildiklerini
anlatan devrimci Sarp Kuray, Aksi-
yon’a ilginç aç›klamalarda bulundu.

Tarih 1970 y›l›n›n son aylar›... 12
Mart’a daha üç-dört ay var: “Biz Kabi-
bay Cuntas› ile yani Orhan Kabibay’›n
görünürde bafl›n› çekti¤i Numan Esin,
‹rfan Solmazer ve Talat Turhan’›n için-
de bulundu¤u bir grupla birlikte hare-
ket ettik. Onlar› aç›k söylüyorum.

Bir gün bir asker t›bbiyeli arkada-
fl›m Orhan Kabibay’›n benimle görüfl-
mek istedi¤ini söyledi. Gülhane Askeri
Hastanesi’nde yat›yordu. Biz oraya, ya-
n›m›zda bir-iki asker t›bbiyeli arkadafl-
la birlikte gittik. O gece bütün sayd›-
¤›m o kadro da haz›r vaziyette idi.
Oturduk, konufltuk. Türkiye’nin 27
May›s’taki hatas›n› bir daha yapmaya-
ca¤›n›, kal›c›, daha sol bir program uy-
gulamak gerekti¤ini, Türkiye’nin em-
peryalizme karfl› tav›r almas› gerekti¤i-
ni, bu konuda da devrimcilerle ittifak
yapmak istediklerini söylediler bana.
Biz ‘di¤er bütün devrimci arkadafllar›-

m›zla konuflal›m, gelelim’ dedik. Ve o
meflhur Dikmen Toplant›s› zaten bize
yap›lan bu talebin, Dev-Genç’in için-
deki di¤er bütün devrimci gruplara
aç›lma toplant›s›yd›. ‘Beraber hareket
edelim’ dedik. Bir komite seçildi. Bu
komite ertesi gün Kabibay’›n evine git-
ti ve müflterek hareket etme konusun-
da karar al›nd›.

fiimdi söylüyorum. En büyük yan›l-
g› bu. Ortada bir parti olacak. Program
olacak. Sizde de çok ciddi bir parti ter-
biyesi olacak. Bu, bir partinin organla-
r›nda verilecek bir karard›r. Bizim çok
genç, en ateflli oldu¤umuz bir dönem
bu. Böyle bir karar› veriyoruz. Bu, bi-
zim, zaten olaya yenik bafllamam›z an-
lam›na geliyor. Karfl› tarafta bir sürü
olayda piflmifl, tecrübeli, affedersiniz
kaflarlaflm›fl kadrolar vard›. Ve bunlar
bizden ortam›n haz›rlanmas›n› istiyor-
lard›. Bu çok önemli. Sonra bombalar
at›l›yor iflte.”

Taraflardan biri, o zaman ifllerin
içinde yer alan Sarp Kuray anlat›yor
bunlar›; hani Yarg›tay’›n, hakk›nda
verdi¤i zikzakl› kararlardan sonra dör-
düncüsünde müebbet hapis cezas›na
çarpt›rd›¤› ve bu flekilde onanmas› ha-
linde yaklafl›k yedi y›l hapis yatacak

olan, 1968 ve 69 y›llar›ndaki iki bildiri-
yi yay›mlayan Denizci Subaylar’dan bi-
ri olarak ordudan ihraç edilen Sarp Ku-
ray.

Devam edelim: 
-Neler istiyorlar mesela?
“Eylem... Bir tanesini söyleyeyim.

‘Yükselifl Koleji’ne bomba at›n’ diyor-
lar. Gidiliyor, at›l›yor.

-Siz var m›yd›n›z orada?
“Ya ben yokum da biliyorum ki-

min att›¤›n›. Ben öyle elime bomba
al›p, yani ben öyle atmam. Ama bizim
ekibimiz at›yor.

-Sebebi neydi peki?
Muhsin Batur’un MGK’da yapaca-

¤› bir konuflman›n altyap›s›n› olufltur-
mak için. Bu gerekçe ile istenmifltir.

-Bu eylemin karar›n› kimler ald›?
Bunlar ald› da bunlar›n arkas›nda

kim var, daha tepeyi ar›yorum ben.
-Kanaatiniz nedir?
Faruk Gürler ile Muhsin Batur ç›k›-

yor benim karfl›ma.
-Bu ekibin içerisinde sayd›¤›n›z

isimlerin d›fl›nda baflka kimler var? 

Tabii bunlar›n arkas›nda Celil Gürkan
paflalar var. Yani bizim bildi¤imiz bun-
lar. Yani bunun arkas› dolu tabi-
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“DARBEC‹ PAfiALAR ‹STED‹, 
BOMBALARI PATLATTIK”

UUmmrraann AArraaflfltt››rrmmaa GGrruubbuu

Son zamanlarda baflörtüsü yasa¤›n›n kald›r›lmas›na yönelik Anayasa de¤iflikli¤i etraf›nda kopar›lan f›rt›na hayli dik-
kat çekici ve ibret verici. Ana muhalefet liderinin ““iiddaamm›› ggöözzee aall››nn”” fleklindeki talihsiz ifadesi ve malum çevrelerle on-
lar›n sözcülü¤ünü yapan medyan›n darbe ç›¤›rtkanl›¤›, bu arada Menderes’in ak›betine göndermeler yap›lmas›, Um-
ran’›n bu say›s›nda ““KKoorrkkuu SSiiyyaasseettii”” diye kapa¤a tafl›d›¤› tarz› siyasetin Türkiye’de elan geçerli oldu¤unu gösteriyor. ‹t-
tihat Terakki’den bu yana devlet ayg›t›n› tekelinde bulunduran seçkinci az›nl›k, iktidar alanlar›n› bir bir kaybetmenin
telafl›n› ve öfkesini yafl›yor. Gemiflte iktidarlar›n› korumak u¤runa komitac› yöntemler baflta olmak üzere her türlü pro-
vokasyona baflvurmaktan çekinmeyenlerin, özellikle 12 Mart ve 12 Eylül öncesinde gençli¤imizi kamplara bölerek kir-
li iktidar mücadeleleri u¤runa harcamaktan perva etmeyenlerin, flimdilerde de benzer yöntemlere baflvurabilecekleri-
ne dair uyar› ve ihbarlar ortal›kta dolafl›yor.

Bu sebeple, UUmmrraann//eekk’te; 12 Mart öncesindeki “mürettep terör”ün sol aktörlerinden Sarp Kuray’la, Cemal A.Kal-
yoncu’nun gerçeklefltirdi¤i ve 09.01.2006 tarihli Aksiyon Dergisi’nde yay›nlanan röportajdan önemli al›nt›lar sunuyo-
ruz. 12 Mart Darbesi öncesinde, 9 Mart’ta darbe haz›rl›¤› içindeyken deflifre olan ekiple Kuray ekibi aras›ndaki ilginç
iliflki, Türkiye’de iktidar oyununun nas›l oynand›¤›na dair önemli ipuçlar› veriyor.
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i esas›nda. -Söylemek istemedi¤iniz
isimler var m›?

Yok. Söylediklerim zaten iflin ba-
fl›ndaki adamlar yani. Bunu konufltu-
¤unuz zaman rahats›z oluyorlar. Çün-
kü devletin yapmas› gereken bir öze-
lefltiri var burada. ‹flte derin, gizli deni-
len olaylar bunlar yani. Ama bunun te-
pesinde de Deniz Kuvvetleri, Hava
Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri var. Bu-
nun derinli¤i nerede, s›¤l›¤› nerede
esas›nda? Biliniyor, bilinerek yap›l›yor
bu ifller.

-‹rtibat› kimler sa¤l›yordu?
Komiteden arkadafllarla kuruluyor. Ta-
bii bunlar giderek irtibat› biraz daha
yayg›nlaflt›r›yorlar. Çünkü bizim içimiz-
de de bir da¤›n›kl›k yaratmak istiyor-
lar. Türkiye’deki devrimci gençlik bu
oltaya tak›lm›flt›r. Mesela Deniz Gez-
mifl o zaman kaç›yor. Deniz Gezmifl’in
evden eve ve belli yerlere naklini iste-
di¤imiz zaman bize Tar›m Bakan› Tu-
ran fiahin’in arabas›n› veriyorlar. Ama
orada ufak uyan›kl›k yap›p, kap›y› aç›k
b›rak›yorlar. Biz düz kontak yap›yoruz.
O araba Ankara polisinin bildi¤i bir
araba. Zaten dönemin emniyet müdü-
rü de ‘Ben Deniz Gezmifl’i yakalaya-
mam. Çünkü benim giremeyece¤im
yerlerde saklan›yor’ diyor.

Dönüyoruz para istiyoruz. Bize
soygun yapt›r›yorlar. Bizi çok ciddi bir
flekilde suça do¤ru itiyorlar esas›nda.
Bir emniyet müfettiflini bize tak›yorlar
ve o soyulacak yerleri gösteriyor ve
soygun yap›yoruz.

-Nerede yapt›n›z mesela?
Taksim La Martin Caddesi’nde bir

yedek parçac›, kaçakç›l›k yap›yormufl,
falan filan. Giriliyor, eller yukar›!

-Para kimlere gidiyor peki?
Para onlara gitti. ‹rfan Solmazer’in

eline gitti. 
-Sizin flahit oldu¤unuz olay var m›

böyle?
Paran›n gitti¤ini biliyorum yani. Ta-

bii para oraya teslim edildi.
-Kaba bir hesap yaparsak o dö-

nemde kaç eylemde bulundunuz?
Valla bilemiyorum ama çok.
-1970’in sonlar›. ‹htilale 90 gün

var. Her güne 1-2 eylem düflüyor mu?
Yani düflebilir tabii.”
Ne ac› de¤il mi? ‹flin bizzat bafl›n-

dakiler, komuta kademesi, nas›l bir
hesap içerisinde? 

Sarp Kuray, haz›rl›klar› içinde bu-
lunduklar› 9 Mart darbesinin gerçek-
leflmesi halinde ‘bu kadrolarla hiçbir
fley olmayaca¤›n› söylüyor bugün.
Kendileri ile irtibat kuranlar›n, devrim-
cileri etraf›na toplad›ktan sonra bir çe-
flit paratoner gibi bu enerjiyi al›p top-
rak etmesini manipülasyon olarak ni-
teleyen Kuray, bu sayfan›n kapanma-
d›¤›n› anlat›yor: “Esas›nda Türkiye’de
kapat›lmam›fl hesaplar oldu¤una ina-
nan adamlar›z. Yani bak›yorsunuz Ta-
lat Aydemir idam edilmifl, o¤lu kapat-
m›fl bu hesab›, bir yerde oturuyor. Bir
daha üstüne gitmiyor bu iflin. Büyük
haks›zl›¤a u¤ram›fl. Ama Fethi Gür-
can’›n o¤ullar› hesab› kapatm›yor. De-
vam ediyorlar mücadeleye. Yani
1963’te babalar›n›n idam ediliflini, ar-
ka plan› ile beraber ciddi bir tahlile tâ-
bi tutuyorlar ve bunu kapanmam›fl bir
hesap olarak al›yorlar. Bizim hayat›m›z
da böyle. 1968’den itibaren Türki-
ye’deki siyasal olaylarda kapanmam›fl
hesaplar vard›r.”

-Siz kapatt›n›z m›?
Ben kapatmam kafamda bunu.

Türkiye’de Kürt sorunu varsa, Türki-
ye’de 1919’lar›n ordusu ile bugünkü
ordu aras›nda fark varsa hiçbir flekilde
ben kapatmam. Buradaki mahkûmiye-
ti, bir y›ld›r Kürt meselesine dair söyle-
di¤im sözlere, yapt›¤›m siyasi ç›k›fllar›-
ma, bunu da geri planlarla beraber
getirmifl olmama ba¤l›yorum. E¤er bu
yolla bana sus diyorlarsa yan›lg› içinde-
ler. Susmam. Çünkü 1993’ten bu ya-
na bende bir de¤ifliklik yok. 1993 se-
nesinde benim için art›k illegal müca-
dele kapanm›flt›r. Silahl› mücadelenin
özelefltirisini yaparak, bunun, sonunda
bir paylafl›m savafl›na döndü¤ünü gör-
düm. ‹ttihat Terakki metotlar› bu iflin
içinde bir metot haline dönüfltürül-
müfltür.”

Sarp Kuray, Ankara Valili¤i yapm›fl
Enver Kuray’›n o¤lu, Yass›ada durufl-
malar›n›n Baflsavc›s› Altay Ömer Ege-
sel’in de ye¤enidir.(...)

Kronik küskünlükleri olmasa da
dost, hatta bir baba o¤ul dahi olama-
m›flt› Sarp Kuray ve Enver Kuray. Onun
için Sarp Kuray, Ça¤an Irmak’›n Ba-
bam ve O¤lum filmini ‘kendi hayat›na
denk düfltü¤ü için’ iki kez seyretmifl,
hatta a¤lam›flt› bile: 

HHaattaa yyaapptt››kk.. DDiinnii ››sskkaallaadd››kk

‘Esas›nda ve yani’ kelimelerini çokça
kullanan Sarp Kuray kendi geçmifli ile
ciddi bir hesaplaflma içinde oldu¤unu
söylüyor. Kuray, bu muhasebeyi ya-
parken, baflta kendisi olmak üzere
devrimcilerin en büyük yanl›fllar›na da
vurgu yaparak ‘dini ›skalad›klar›n›’ dile
getiriyor. Anlat›mlar›nda isim zikret-
meyen, onca samimi aç›klamas›na
ra¤men baz› noktalarda dilinin ucuna
getirdi¤i fleyleri söylemekten son anda
vazgeçen bir izlenim b›rakan Kuray,
bildiklerinin önemli k›sm›n› kendisinde
tutuyor. Bütün bunlar›n ›fl›¤›nda, Tür-
kiye’nin en hareketli, en bo¤ucu, kar-
deflin kardefle k›rd›r›ld›¤›, bin bir çeflit
oyunun oynand›¤› y›llara do¤ru, bu
üçüncü karfl›laflmam›zda röportaj ver-
meyi kabul eden Sarp Kuray’›n anla-
t›mlar› ile bir yolculu¤a ç›kal›m.

(...)Ankara Hukuk Fakültesi’nde
ancak bir sene okuyabilir. 1963’ün ni-
san ay›nda Celal Bayar’›n hapishane-
den ç›k›fl›n› protesto eden gençlik ha-
reketinin içinde o da vard›r. Hatta
Adalet Partisi binas›na giren dört kifli-
den biri odur. Yaralan›r. Sonra askerî
imtihanlara girip, deniz harp okulunu
kazan›r. Askeriyeye girifli bilinçli veril-
mifl bir karard›r: “21 May›s 1963 ge-
cesi Fethi Gürcan’lar›n olaylar›n› izle-
dim. Gerçekten o insanlara karfl› bü-
yük bir sempatim oldu. Bu bayra¤› biz
devam ettirelim dedim ve harp okulu-
na geldim.” Sarp Kuray 1966’da te¤-
men üniformas›n› giymeye hak kaza-
n›r. 1969’da donanmaya ç›k›p, bir se-
ne donanmada görev yapt›ktan sonra
da Ifl›n dalg›ç gemisinde komutan ve-
killi¤i yaparken tutuklan›r ve Göl-
cük’teki Güllübahçe Hapishanesi’ne
getirilir. Befl-alt› ay burada hapis yat-
t›ktan sonra befl arkadafl› ile birlikte
ordudan ihraç edilir. Sebep, biri
1968’de, di¤eri de 1969’da olmak
üzere askerî birlikte iken iki bildiri ka-
leme al›p yay›mlamakt›r. Ali K›rca’n›n
yazd›¤› bildirinin haz›rlan›fl sebebi
Mehmet fievket Eygi’nin Bugün gaze-
tesinde yay›mlam›fl oldu¤u köfle yaz›-
lar›d›r: “‹kinci bildiri, ülkede siyasal ci-
nayetlerin h›zlanmas› ve devrimci ö¤-
rencilere karfl› yo¤un öldürme olaylar›-
n›n üst üste gelmesi üzerine ‘tüfekleri-
mizdeki mermi, mermilerimizdeki ba-
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rut, yüreklerimizdeki atefl yeter size.
Kimse sahipsiz de¤ildir’ bildirisidir.
Devrimci gençlere bir arka ç›kma, on-
larla dayan›flma yapma bildirisidir. O
gün bugündür de askerî birliklere ve
orduevlerine giriflimiz yasakt›r bizim.”
-Düflünerek verilmifl bir karar m›yd› bil-
diriyi yazmak?

“Hay›r. Ama bedelsiz hiçbir fley
yok. ‹nsan bu olaylar›n içine girdi¤i za-
man perspektifi geniflliyor ve tarihe bi-
raz merakl› ise de zaten bu tarzdaki
eylemcilerin sonunun felaketle bitebi-
lece¤ini görüyor esas›nda. Tabi-
i bizim de as›laca¤›m›z baflta konuflu-
luyordu. Bu anlamda daha flansl›y›m
tabii. Yani bu bir infaza dönüflebilirdi;
dönüfltü de bir sürü genç arkadafl›m›z
için. Burada manipülasyon yap›p, yani
Amerikan konseptleri ile bu ülkeyi ida-
re edip, kargaflalar›n esas nedenlerini
yaratanlar bunlardan piflmanl›k duy-
mal›lar.”

Ordudan ihraç edildikten sonra,
zaten Dev-Gençli olan devrimci Sarp
Kuray ve arkadafllar› için zemin haz›r-
d›r. Orhan Kabibay, Numan Esin, Talat
Turhan ve ‹rfan Solmazer’in teklifi ge-
lir. 12 Mart’tan birkaç ay öncesindeki
bu süreç Kuray’a göre Türkiye’nin en
hareketli dönemidir: “Son zamanlarda
kafam›zda flüpheler beliriyordu. Çün-
kü belli fleylerde zorlad›¤›m zaman ka-
pal› tutuyorlard› iliflkileri. Mesela daha
merkezî kadrolarda bir arkadafl›m›zla
temsil hakk› istiyorduk, oralar› kapat›-
yorlard› bize. 9 Mart olmay›nca bizi ‘ifl-
te (Korgeneral) At›f Erç›kan ihbarc›l›k
yapt›’ falan diye teknik, taktik ifllerle
oyal›yorlard›. Halbuki bir Amerikan
müdahalesi vard› iflin arkas›nda. Bir
hafta önce Muhsin Batur Amerika’ya
gitmifl ve döndü¤ü zaman bu plan›
gerçeklefltirmifllerdi. Yani ‹smet Pa-
fla’n›n ‘çok kritik 48 saat geçirdik. Bu
bir rejim sorunu’ dedi¤i saatlerdi bun-
lar.” Afla kurtuldu

Olan oluyor ve Sarp Kuray da tu-
tuklan›p Ankara’da hapse at›l›yor.
Sonra dava ‹stanbul’da görüldü¤ü için
Selimiye’ye, oradan da Maltepe Ce-
zaevi’ne gönderilir. Mahir Çayanlar’›n
tünel kazarak Maltepe Cezaevi’nden
firar›ndan sonra, tekrar Selimiye’ye
nakledilirler. Af ç›kar ama gasp ve soy-
gunu kapsamad›¤› için ve Kuray da
Taksim Soygunu’ndan dolay› 24 sene

ceza ald›¤›ndan, aftan yararlanamaz.
Daha sonra anayasaya uygunluk bak›-
m›ndan yap›lan müracaat neticesinde
özel bir yasa ile o da hapisten kurtu-
lur. Sene 1975’in ilk aylar›d›r. Y›lmaz
Güney’i Ankara’da ziyaret eden tiyat-
ro sanatç›s› Ayfle Emel Mesçi ile tan›fla-
rak o sene evlenir. Çiftin, biri 1976 ve
di¤eri de 78’de olmak üzere Zeynep
ve Sema isimlerinde iki k›z› do¤ar.
1993 senesinde ikinci evlili¤ini sinema
sanatç›s› Nur Sürer’le yapar... (...) 

1975 senesinde hapisten yeni ç›k-
m›fl ve yeni bir döneme yelken açm›fl
Sarp Kuray, kimya sektöründe tecrü-
besi olan kay›nbiraderi Sinan Günal-
tay’›n teklifi ile ifl hayat›na at›l›r: “Ya
gidece¤iz gemilere girece¤iz veya bafl-
ka yapabilece¤imiz bir ifl yok bizim.”
‹mkans›zl›klar içinde Çaml›ca Kolonya-
lar›’n› üreterek ›triyat ifline giren Ku-
ray, Sintox markas› ile de böcek ilac›
üretimi gerçeklefltirir. ‹fli epey büyütür.
Ta ki 1980’in nisan ay›nda yurtd›fl›na
ç›kana kadar. Ç›k›fl nedeni yine dev-
rimci harekettir. Çünkü 1978’lerde
Türkiye yine kar›flmaya bafllam›flt›r.
Kahramanmarafl olaylar› bunlardan bi-
ridir: “Kahramanmarafl Valisi Tahsin
Soylu babam›n arkadafl›yd›. Ben on-
dan duymufltum. E¤er askerî birlikler
oraya müdahale etmezse flehirde bü-
yük bir katliam olaca¤›n› içiflleri ba-
kanl›¤›na bildiriyor. ‹çiflleri bakan› da
‹rfan Özayd›nl›. Burunlar›n›n dibinde
birlikler var. Tekrar ortam aran›yor ya-
ni. Türkiye’de kardefl kardefli vuruyor.
Ayn› 1971’deki kurgu yap›l›yor esas›n-
da. Bu CIA kurgusudur ve bu Ameri-
kan konseptidir. Ve bizim itiraz etti¤i-
miz buras›d›r.”

Türkiye’nin yeni bir döneme do¤ru
yol ald›¤›n› gören Kuray, geri planda
durmamas› gerekti¤ine karar vererek
önce Partizan Yolu’nu kurar. Yol der-
gisini ç›kar›r. Bununla devrimci kamu-
oyunu uyarmay› hedefler. D‹SK’te gel-
mek istedikleri yönetim seçimlerini
çok az bir farkla kaybederler. Yeterin-
ce güç toplayamad›klar›n› düflünüp,
bir darbenin olabilirli¤ini de hesaba
katarak, darbeye direnmek ve kurum-
lar› teflkilatland›rmak üzere yurtd›fl›na
ç›kar. Burada en büyük ipucu 24 Ocak
Kararlar›’n›n al›nm›fl olmas›d›r onun
için: “Tedbirler ilan edildi¤i andan iti-
baren Türkiye’nin aynen 1971’de ol-

du¤u gibi bir askerî darbeye yönlendi-
rildi¤i art›k belli olmufltu.”

12 Eylül gelir gelmez vatandafll›k-
tan ç›kar›lanlar aras›nda ad› ilk listede
yer ald›¤› için Çaml›ca Kolonyalar› ifl-
letmesine ait ne varsa hepsine devlet
el koyar. 13 sene sonra, 1993’te, dön-
dü¤ünde de bu konuda pek bir fley
yapmay› düflünmez: “O sayfay› ben
tam anlam› ile kapad›m. Evimizdeki
eflyay›, resimlere kadar ald›lar.”

Yurtd›fl›na ç›k›fl karar› örgütte ko-
mite taraf›ndan al›nm›fl bir karard›r.
K›v›lc›ml› taraftarlar›n›n oluflturdu¤u
‘Doktorcu’ diye tabir edilen grupla be-
raber hareket eden Nasrullah Ayan da
vard›r hem komitede hem de o zaman
d›flar› ç›kmas› gerekenler aras›nda.
Ayan’›n bu devrimci mücadeleye dahil
olmas› 1978’dir. Yurtd›fl›na beraber ç›-
karlar: “1983’e kadar bu örgütün iki
kayna¤› oldu. Bir Nasrullah’›n destek-
leri bir de Çaml›ca Kolonyas›’n›n para-
s›. ‹fller Nasrullah’›n yurtd›fl›na yapt›¤›
faaliyetlerden elde edilmifl gelirle yü-
rümüfltür.”

-Ne tür faaliyetler yap›yordu yurt-
d›fl›nda?

Ticaret.
- Alt›n ifli.
Devlet organize etmedi mi? Özal

gelip ‹sviçre’de bu adamlarla konufl-
mad› m›? Mehmet Emin Karameh-
metlerden ç›kmad› m› bunun paras›?
Hüsnü Özye¤in Pamukbank’›n fleyi de-
¤il miydi? Çuvalla paralar verilmedi
mi, Kapal›çarfl›’dan alt›n toplans›n di-
ye. fiimdi bu böyle bir mekanizmada
Nasrullah günah keçisi olmaz yani. Ta-
bii biz kurmayl›k yapm›fl›z, arka plan-
day›z, buradan elde edilen para… on-
dan rahats›z oluyorlar zaten. Biz nas›l
buraya burnumuzu soktuk diyorlar. O
da bizim iflimiz zaten.”

Kal›p, hapis yatmal›yd›m.
Kuray önce Belçika’ya, sonra Nas-

rullah Ayan’›n yan›na ‹sviçre/Zürih’e
geçer. Sonra ‹sveç’e gidip iltica eder:
“O dakikaya kadar ilticam yok.” ‹s-
veç’te iltica pasaportu al›p Fransa’ya
yerleflir. Ondan sonra Fransa’dan bir
daha ç›kmaz. L’express dergisinde
Sarp K. isimli bir Türk’ün eroin trafi-
¤inde ad›n›n geçti¤i haberi yap›l›r. Ku-
ray da dergiye tazminat davas› açar:
-Siz neden üzerinize al›nd›n›z, Sarp K.
siz miydiniz?
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“Baflka Sarp K. yok çünkü.”
Kuray, medyada hakk›nda ç›kan

yalan haberlerden rahats›zl›k duymak-
tad›r hep. Bu da ona göre yalan haber-
lerden biridir. Abdullah Çatl› Paris’te
hapishaneye düfltü¤ünde de onu ara-
mam›flt›r: “Hayat›mda hiç görmedim
onu. Yaln›z arkadafl›m›z Hüseyin Kara-
han onunla birlikte hapishanede kal›-
yor. O bir mektup ç›kar›yor d›flar›ya.
Çatl›’y› 15 gün sonra bir Amerikan is-
tasyon flefinin ziyaret edece¤ini bana
ihbar ediyorlar. Ve ‘kaç›rabilir miyiz?
Sorgulayabilir miyiz?’ diye soruyorlar.
Reddediliyor. Bu kadar yani.”

Kuray, Fransa’da 7-8 ma¤azal›k bir
döner zinciri de kurar. Kendi ifadesiyle
ithalat ihracat iflleriyle u¤rafl›r: “1988’e
kadar mücadeleye devam ettik ama
ciddi bir direnifl cephesi oluflturama-
d›k. Ve maalesef benim, kendimi de
içine katarak elefltirdi¤im yanlar oldu.
Avrupa’da oluflum hofluma gitmedi.
Ben ç›kmamal›yd›m esas›nda. Kal›p ha-
pishanede yatmal›yd›m. Çünkü Avru-
pa’n›n y›prat›c› süreçlerinin içine gir-
mezdim. O benden çok fley ald› götür-
dü. Hayat›m›n en büyük politik hatas›
Avrupa’ya ç›k›fl ki örgüt istemifltir bu-
nu. Benim tercihim asla de¤ildir bu.
Bu, 9 kiflilik örgütün merkezi komite-
sinden ç›km›flt›. Bir de 1978’de ben
alelacele bir grup kurarak bu ifle mü-
dahale etmemeliydim. Yani o olaylara
duyarl› olan ilk gençlik malzemeleri
güçlü örgütler kurmufltu. Burada ek-
lektik anlamda bir örgüt kurmaya ge-
rek yoktu. Bunu da büyük k›r›lma nok-
tas› olarak al›yorum.”

1983 senesinde Suriye’deki kamp-
lara gitmek için Avrupa’dan Suriye’ye
geçen Kuray, burada, bugün Kürt ha-
reketinde destekledi¤i Abdullah Öca-
lan’la tan›fl›r. Dolay›s›yla 2004’te, Öca-
lan’›n ‘Sarp’›n zaman›d›r’ demesinin
geçmiflinde, bu tan›fl›kl›k yatmaktad›r.

Fransa benimle pazarl›¤a girdi
Kuray, 1988’de Partizan Yolu’nu ka-
pat›r. Bunda 12 Eylül sürecinde taban-
lar›n› kaybettiklerini görmesinin etkisi
büyük olur. Ve bundan sonra ekipteki
arkadafllar›yla da anlay›fl ve düflünce
itibariyle aralar›nda farkl›l›klar oluflur.
Ard›ndan 16 Haziran Hareketi’ni ku-
rarlar: “Örgüt kadrolar›n›n Türkiye’de
kurdu¤u bir örgütlenmedir. Ben bun-
dan haberdar›m. Haberdar de¤ilim de-

miyorum, bak›n. Komuta edemiyor-
dum, yani esas problem burada idi.
Benim ismimi kullan›yorlard›. Benim
karfl›mda kriminal hâl alm›fllard› bun-
lar.” Konuflmalar› da iradesi d›fl›nda
bantlara al›n›p polise teslim edilir. Bu-
rada yarg›lanan arkadafllar› bir y›l dahi
içerde kalmadan serbest b›rak›lmakta-
d›r. Bütün bunlar›n üzerine Sarp Ku-
ray, Avrupa’da da huzursuz oldu¤u
için Nasrullah Ayan’›n yard›m› ile geri
dönmeye karar verir: “500 Frank ile
geldim Türkiye’ye. Nasrullah’a ‘Bana
yard›m et’ dedim. ‘Hapishanede bu-
lundu¤um süreç içerisinde çocuklar›-
ma bakacaks›n. ‹ki, e¤er bir gücün var-
sa benim ezilmememi sa¤layacaks›n
bu süreçlerde’ dedim. Çünkü Frans›z
hükümeti s›k›flt›rmaya bafllad› beni.
Benimle bir pazarl›k ortam›na girmeye
çal›flt›. Avukatlar tutuldu. Hatta flimdi
Sabah grubunun bafl›ndaki Kenan
Tekda¤ benim avukat›md›. Nasrul-
lah’›n da hukuk dan›flman›yd›. Türki-
ye’ye gelmekte geç kalarak, yanl›fl yap-
t›m. Partizan Yolu’nu feshetti¤im za-
man uça¤a atlay›p gelmem gerekiyor-
du esas›nda.”

1993 senesinde Türkiye’ye dönen
Kuray, tutuklanmay› beklerken iki ay
yat›p serbest kal›r: “Ben geldi¤im za-
man ilk aflamada beni beraat ettirdi-
ler.”

-Bekliyor muydunuz böyle bir so-
nucu?

“Hay›r beklemiyordum. Ben zaten
havaalan›nda da söyledim. ‘Bu bedel
ödenecek mutlaka. Çelik çomak oyna-
m›yoruz çünkü.’

Sarp Kuray, bundan sonra Nasrul-
lah Ayan’› zor döneminde yaln›z b›rak-
mamak için Türkinvest flirketinin yöne-
timine girer. 1994 senesinde de Tür-
kinvest batar: “Çünkü ‹stanbul’da onu
yutmak isteyen çok mihraklar vard›. ‹n-
fazlar vard›, silahlar konufluyordu Tür-
kiye’de. Sapanca hatt›, oras›, buras›.
Nasrullah bir av olarak sunuldu ortaya.
Biz de onu avlamas›nlar diye yan›nda
durduk.”

Bu süreçte Kuray da kurflunlan›r.
Ama söyledi¤ine göre bu direkt kendi-
si ile de¤il Nasrullah Ayan’la ilgili bir
arazi meselesinden dolay› vuku bul-
mufltur.

Kuray, Alt›n Tavuk ile tavukçuluk
ifline girer. Bankalardan kredi alamad›-

¤› için toparlayamaz, 3-5 milyon dolar
borç ödemek durumunda kald›¤›ndan
flirketi de devreder. 2000-2002 y›llar›
aras›nda, hayat›nda, daha önce hiç ba-
fl›na gelmeyen bir fleyi yaflar, elindeki
son arabas›na kadar satmak durumun-
da kalacak flekilde, inan›lmaz bir eko-
nomik darl›¤a düfler: “Ama flu an hiç-
bir borcum yok. Baz› arkadafllar›ma ti-
cari olarak dan›flmanl›k yap›yorum. Ka-
r›m çal›fl›yor. Yani mütevaz› bir haya-
t›m var.”

Hakk›nda ç›kan yanl›fl bilgilendir-
melerden bundan sonra hesap soraca-
¤›n› söyleyen Kuray’a göre devrimci
hareketin k›r›lma noktalar›ndan biri de
dine yaklafl›md›r: “Gençlik dönemi-
mizde olaylar›n geliflmesi ile birlikte bir
dini eksen alan çok yüzeysel bir tanr›
inkâr› olmufltur. Bu bir hata, ben k›r›l-
ma noktas› olarak koyuyorum bunu.
Ben Yaradan fikrine inanan bir insan›m
esas›nda. Ama bizim halkla aram›za
çok büyük bir mesafe de buradan gir-
mifltir. Çünkü sonraki y›llarda baz› köy-
lerde, köylünün bizi çok sevdi¤i ama
bu tart›flmalardan dolay› da iliflkilerin
koptu¤unu gördüm ben, 1971’lerde.”
Kuray, sonraki y›llarda din meselesini
sosyolojik anlamda çok ciddi bir arafl-
t›rmaya tâbi tutar: “‹slam üzerine çok
ciddi araflt›rd›m. Dini, daha kültürlü,
bir bilim olarak ele alabilirdik.”

-Ne zaman incelediniz?
“Hapishanelerde bafllad›. Ben me-

sela Kur’an-› Kerim’i de okudum, mea-
linden. Arapça bilmem. Çok güçlü bir
nasihatler kitab›, orada hangisine, ne-
ye itiraz edilecek? Katiyen. Yani, iyi,
dürüst insan›n sahip olmas› gereken
bütün de¤erler say›l›yor orada. Bir da-
ha bu hatan›n yap›lmamas› kanaatin-
deyim.”

Siyasi kitaplar okumay› seven, de-
nizci bir subay olmas›na ra¤men 30 y›l-
d›r denize girememifl Kuray, Türki-
ye’nin toplumsal ve sosyal yap›s› ile
birlikte, zaman zaman tarihî arka pla-
n›na da inen, kendi yan›lg›lar›na da de-
¤inece¤i bir Sarp Kuray kitab›n›n acili-
yet kazand›¤›n› ifade ediyor. Kuray,
kendisine yak›flt›r›lan ‘kabaday›, maf-
ya, itirafç›, devletin adam›, devletin
serçe parma¤›, orta parma¤›’ gibi ko-
nulara da burada aç›kl›k getirecek. 




