
“Bat› bir kazad›r” der GGaarraauuddyy. Tarihi gözden geçirdikten sonra, düflünür,
insanl›¤›n ana mecras›ndan bir sapma olarak Bat›’y›, bir kaza yani anormal bir
durum olarak tan›mlar. Bat›, insanl›k için tali, sun’i bir yoldur. Yaflanan küresel
ekonomik kriz bunu bütün dünyaya bir kere daha ispatlad›. Yaflanan krizin
alt›nda, Bat›’y› meydana getiren temeller var: “Vahfli bireyselcilik ve ac›mas›z
rekabet”in neticesinde oluflan ppiiyyaassaa tteekkttaannrr››cc››ll››¤¤››, insan› kazand›¤› oranda
de¤erli gören, insan iliflkilerini piyasaya indirgemifl anlay›fl (homo economicus) ve
insans›z spekülatif ekonomik sistem…

Krizle beraber bu temeller de sorgulan›yor. Sistem miad›n› doldurdu mu, bu
ekonomik kriz kapitalizmin sonu mu, yoksa kapitalist ekonomik sistem kendini
yeniden baflka biçimlerde üretebilecek mi? Dünya, piyasan›n, varl›¤›n› ““bb››rraakk››nn››zz
yyaappss››nnllaarr”” mant›¤›yla devam ettiremeyecek derecede ve sistemin seçkinlerinin
aleyhinde kontrolden ç›kmas› ile ““kkuurraallllaarr››nn// kkaappiittaalliisstt flfleerriiaatt››nn””››nn ççii¤¤nneennmmeessiini
tart›fl›yor. Krizin etkileri inifller ç›k›fllar, kazananlar kaybedenler ise bu anlamda
ikincil konumda. Kapitalizm için, ekonomik kriz, bir son olmasa bile hiçbir fleyin
eskisi gibi olmayaca¤› anlam›na geliyor.

Kitleler gözünde kapitalizm, güvenini çok ciddi bir biçimde sorgulat›yor.
‹nsanlar Bat› d›fl›nda kurtulufl aray›fllar› içerisine giriyor. Gözler ‹slam’›n “f›trat”,
“adalet”, “faizsiz ekonomi”, “insan” ve “ahlak” gibi iflaret tafllar›na çevrili.
“Yarat›l›fla muhalif olmayan” bir sistemi savunan ‹slam’›n ça¤a söyleyecek çok fleyi
var flimdi. 

Evet, bu say›m›z›n Kapak’›nda ekonomik kriz var: TTeevvffiikk EEmmiinn,, MMeettiinn AAllppaassllaann,,
AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz ve Umran için çevirdi¤imiz makalesiyle MMiicchheell CChhoossssuuddoovvsskkyy
yaflananlar› net bir flekilde “asl›nda ne oldu?” sorusuna cevap verir nitelikte ele
al›yorlar. 

Gündem’imizde ise; Aktütün hadisesiyle birlikte tekrar gündeme gelen
toplum-siyaset ve asker iliflkileri ba¤lam›nda CCeevvaatt ÖÖzzkkaayyaa’n›n kaleme ald›¤›
“Bürokratik ‹ktidar K›r›l›yor mu?” var. Mazlumder Genel Baflkan› Say›n ÖÖmmeerr
FFaarruukk GGeerrggeerrlliioo¤¤lluu ise Alt›nova hadisesinden hareketle “mürettep” “etnik
çat›flma”lar› deflifre ediyor.  

Bir yandan ekonomik kriz öbür yandan terör-ergenekon derken oluflan kaos
ortam›n›n yozlaflt›r›c› etkisine karfl› BBuurrhhaanneettttiinn CCaann, güzel ahlak›n yeniden infla
edilmesine geçen say›m›zda kald›¤› yerden devam ediyor. 

Düflünce sayfam›z›n bir di¤er konu¤u ‹slam dünyas›n›n önemli düflünce
adamlar›ndan HHaassaann HHaanneeffii ise, Bat›’n›n ikinci bir “vicdan krizi” yaflad›¤›
tespitinde. 

“Bat› Bir Kazad›r”

’
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H
eyhat Anayasa Mahkemesi dâhiyane bir ge-
rekçeye daha imzas›n› atm›fl bulunuyor. 367
ve sonras›ndaki ufuk aç›c› kararlar›n›n yan›n-

da eski sicili de ibretlik olan mahkememiz(!), yani
yüce Türk milleti ad›na söz söyletti¤imiz yüce(!)
mahkeme tarafl›l›¤›n›, ideolojik ve siyasal ba¤nazl›-
¤›n› bir kez daha hukuk kefesine s›¤d›rarak, hakk›n
ve adaletin kefenini biçmifl oluyor. Anayasa Mahke-
mesi hükümetin ve kendisi de dahil her fleye muha-
lefet CHP-DSP d›fl›nda muhalefetin deste¤iyle, 411
vekilin oyunu alarak geçen, üniversitelerde keyfi k›-
l›k-k›yafet uygulamas›n› kay›t alt›na alan düzenle-
menin iptalinin gerekçesi nihayet aç›kland›. Evlere
flenlik kararda gerekçeler flu flekilde s›raland›: “Dini
amaçl› örtünmeye dayal› bir düzenleme, bu k›yafet-
lerin siyasi simge olarak kullan›lmas› yoluyla ina-
nan-inanmayan örtünen örtünmeyen Müslüman
olan olmayanlar›n birbirleri üzerinde bask› kurma-
lar›na ve çat›flmalara neden olabilir. Kifliler türban
takmaya kendilerini mecbur hissedebilir, bu da din
ve vicdan özgürlü¤ü ile ba¤daflmaz. Egemenli¤in
ulusta oldu¤u bir devlet düzeninde tanr›sal buyruk-
lara dayal› ilahi istenç aras›nda iliflki kurulamaz.

Ça¤dafl hukuk düzeninde egemenlik insana da-
yan›r. Ulusal devlette bu tür düzenleme olmaz. HHuu-
kkuukkssaall ddüüzzeennlleemmeelleerr ddüünnyyaa iiflfliiddiirr ddiinn iiflflii ddee¤¤iillddiirr, ya-

salar dinsel temellere oturtulamaz. Özgürlükleri
y›kmak için özgürlüklerden yararlan›lmas› düflünü-
lemez. LLaaiikklliikkllee bbaa¤¤ddaaflflmmaayyaann öözzggüürrllüükk ssaavvuunnuullaa-
mmaazz vvee kkoorruunnaammaazz. Laikli¤in korunmas› için getiri-
len yasalar› hiçe saymak olanaks›zd›r. TTüürrbbaann llaaiikk
bbiilliimm oorrttaamm›› iillee bbaa¤¤ddaaflflmmaazz.” Nam› di¤er ‘Yüksek
Mahkeme’miz, kimi hukukçulara göre içtihat niteli-
¤indeki karar›nda Anayasa de¤iflikliklerinde yetki
tart›flmas›na da son noktay› koyarak yap›lan düzen-
leme Cumhuriyet’in temel niteliklerine ayk›r›ysa
esasa girilebilece¤ini aç›klam›fl oluyor. Kararda yer
verilen ifadelerle mahkeme kendisini önce dinin
emirleri, sonra halk›n iradesi ve nihayet onun tecel-
lisi olan TBMM ve darbe düzeninin aksak, kusurlu
anayasas›n›n yerine koymufl ve flöyle demifltir: “Ya-
sa koyucunun anayasan›n de¤ifltirilemez de¤ifltiril-
mesi teklif dahi edilemez maddelerine ayk›r› dü-
zenlemeler yapmas› Anayasa’ya a¤›r ve aç›k teca-
vüzdür… Bu tür bir yetki tecavüzü tafl›yan ifllem hu-
kuken yok hükmündedir. Bu yoklu¤un tespiti tüm
yarg› organlar›n›n do¤al yetki alan› içindedir…”
Neyse ki vicdan sahibi hukukçular›n da yer ald›¤›
mahkeme heyetinde baflkan Haflim K›l›ç ve üye Sa-
cit Adal› ise karfl› oy yaz›lar›nda yüksek mahkeme-
nin yetki afl›m› yapt›¤›n› ifade ederek flunlar› belirt-
mifltir: “De¤iflikli¤in anayasan›n laiklik ilkesine ayk›-

r›l›k tafl›d›¤› son de-
rece zorlama bir yo-
rumdur. Mahkeme-
nin içtihat niteli¤in-
deki bu karar› ile
bundan sonra, yük-
sek mahkemenin
farkl› yorumlayaca¤›
gerekçesi ile hiçbir
anayasa de¤iflikli¤i
yap›lmayacak teklif
edilmeyecek akla da-
hi getirilmeyecektir.
B›rak›n Anayasa’y›
de¤ifltirmeyi en kü-
çük de¤ifliklikte dahi
karfl›s›nda de¤ifltiri-
lemez üç maddeyi
bulacakt›r. Anayasa-
n›n yeniden haz›r-

ANAYASA MAHKEMES‹ KEND‹N‹ B‹R DEFA DAHA AfiTI;
YASAK HER YANA TAfiTI!
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ABD’de baflkanl›k yar›fl›nda art›k son iki haftaya gi-
rilirken, Obama’n›n mevcut anketlerin ezici ço¤un-
lu¤una göre baflkan seçilme ihtimali McCain’e k›-
yasla giderek art›yor. Aradaki puan fark› yüzde
1’den 14’e dek de¤iflen aral›klarla siyahi, de-
mokratik aday›n lehine görünüyor. Tabii
yar›fl›n tam da en hararetli k›sm›nda pat-
lak veren finansal kriz ise demokrat
aday›n eline geçen tarihi bir koz halini
ald›. Elbette ki mevcut yönetimin
yaklafl›k 850 milyar dolarl›k önlem
paketine onay vermede her iki par-
ti temsilcileri birlikte hareket etti ve
iki baflkan aday› bir araya geldi. Fakat
Bush yönetiminin hatalar›n›n bir sonucu
olarak görülen finansal krizin derinlefle-
rek iflsizlik gibi yap›sal sorunlara yol açmas›
riski Amerikan halk›n›n bir de¤iflim aray›fl›-
na girmesini h›zland›rm›fla benziyor. Fa-
kat Obama’n›n gerek iç gerekse d›fl
politikadaki meselelere yaklafl›m›n-
da çeliflkili tav›rlar›n›n varl›¤› da in-
kâr olunam›yor. Hem sosyal güven-
lik, sa¤l›k ve e¤itim alanlar›ndaki va-
atleri, finansal krizi çözme konusun-
da ortaya koydu¤u net bir formülas-
yonun olmay›fl› ve hem de d›fl politi-
kadaki faydac› ve ç›karc› tutumu
çizdi¤i zigzaglardan baz›lar›. Her
ne kadar Irak, Afganistan ve ‹ran
konular›nda geleneksel demokrat

duruflu yans›tsa da, Obama’n›n örne¤in Pakistan ve
“El Kaide” konusundaki sert tutumu zihinlerdeki
soru iflaretlerini art›rmaktan öte bir ifle yaram›yor.
‹slam dünyas›n›n ise geçmifl ABD yönetimlerinden

farkl› olarak muhtemel bir Obama baflkanl›¤›n-
dan neleri umabilece¤i henüz ayd›nlanm›fl

de¤il. Zira Ortado¤u’daki soyut çözüm öne-
rileri, iki devletlilik gibi parlak fikirler birer

temenniden öteye gitmiyor ve bölge in-
san›na bir gelecek vaat etmiyor. Pakis-
tan üzerine söylemleri ise söz konusu
hayatlar Müslümanlar›nki oldu¤unda

geleneksel Amerikan ald›rmazl›¤›, cehale-
ti ve kibrini fazlas›yla yans›t›yor. ABD’nin

içinden geçti¤i bu buhran dönemine ra¤men
yeniden toparlanma ihtimali ancak izledi¤i si-

yaseten yanl›fl, ekonomik olaraksa tüketici politi-
kalar›n› terkine ba¤l›. Zira trilyon dolara yakla-

flan cari aç›k ve her y›l bütçeden en ciddi pa-
y› alan savunma harcamalar›n›n ülkeyi ge-

tirdi¤i yer ortada. Son olarak Rusya-
Gürcistan krizinde görüldü¤ü gibi, de¤i-
flen dünya konjonktürünü do¤ru oku-
maya bafllamad›kça Amerikan hegemon-
yas›n›n, Wallerstein’›n uzunca zamand›r
öngördü¤ü biçimde h›zla silinmesine ta-

n›kl›k edece¤iz. Görelim bakal›m, Oba-
ma’n›n muhtemel baflkanl›¤›nda ABD,
bozulan fiyakas›n› düzeltebilecek ve
rüyas›n› bir kez daha yaflayabilecek
mi?

OBAMA BAfiKANLI⁄A G‹DERKEN, AMER‹KAN RÜYASI KARARACAK MI?

lanmas›nda yaln›zca asli kurucu iktidar›n olacak, tali ik-
tidardan hiç bahsedilmeyecektir.” Yine hayali bir irtica
tehdidi ad›na somut bir e¤itim-ö¤renim hakk›n›n gasp
edildi¤ini, “bir türlü gelmeyen ve ne zaman gelece¤i de
belli olmayan soyut bir tehlike u¤runa somut bir e¤itim
hakk›n›n gasp›na göz yumulmaktad›r” ifadesiyle vurgu-
layan K›l›ç ve Adal›, 28 fiubat kal›nt›s› yüksek yarg› or-
ganlar›ndaki kadrolaflma / çeteleflmenin ne gibi bir hu-
kuk skandal›na yol açt›¤›n›n da belgeleyicisi olmufllard›r.
fiimdi Türkiye’ye düflen derhal yeni bir anayasay› raflar-
dan indirerek yürürlü¤e sokmak ve laf› öyle doland›r-
madan yüksek sesle ülke nüfusunun büyük ço¤unlu¤u-
nu oluflturan Müslümanlar›n dini ve insani haklar›n› ye-
niden tesis etmek olacakt›r.
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ÇÇEEBBEERR ÖÖLLÜÜRRKKEENN,, 
11998800 DDAARRBBEESS‹‹NN‹‹NN RRUUHHUUNNUU

ÇÇAA⁄⁄IIRRAANNLLAARR

T
ürkiye’de hem Kürt meselesinin yeniden
alevlenmesinin milad› olarak hem ideolo-
jik kavgalardan bîtap düflmüfl sa¤-sol

gençli¤ini pasifize etme operasyonu olarak ol-
dukça ifllevsel olan 12 Eylül 1980 darbesinin
‘gelenekleri’nin yeniden hortlatan bir vak›a ye-
niden gözümüzün içine sokuluverdi. Bir yay›n
organ›n› da¤›tmak ve propagandas›n› yapmak-
tan gözalt›na al›nan Engin Çeber’in 7 Ekim’de
ölümünün ard›ndan Bak›rköy Cumhuriyet Sav-
c›l›¤›, olaya dair bir soruflturma bafllatan ‹çiflle-
ri müfettifllerinin iflkence olmam›flt›r raporunun
ard›ndan, olay› müteakip ikinci gün ifadelerine
baflvurdu¤u tan›klar› yeniden dinledi. ‹lk ifade-
lerinde hiçbir fley görmediklerini söyleyen ta-
n›klar, Metris cezaevinde görevli 19 yetkilinin
aç›¤a al›nmas›n›n ard›ndan vicdani nedenlerle
tekrar tan›kl›k yapmak istediklerini ifade ettiler.
Ek ifadelerinde, 5 tan›k Engin Çeber’in ölümü-
ne neden oldu¤u öne sürülen dayak olay›n›
detaylar›yla savc›l›¤a anlat›rken ve can güven-
liklerinin sa¤lanmas› halinde gardiyanlar› teflhis
dahi edebileceklerini söylerken, Türkiye’de 12
Eylül günlerinin kanl› flafaklar› bir kez daha in-
san akl›n›n s›n›rlar›n› zorlamaya bafllad›. Çe-
ber’le ayn› ko¤uflta kalanlar›n ifadelerine göre
demir çubuklarla, tekme ve yumruklarla dövü-
len Çeber yar› bayg›n vaziyette ko¤uflta geçir-
di¤i saatler hatta günlerin ard›ndan hayat›n›
kaybetmiflti. Bütün bunlardan sonra Adalet Ba-
kan› Mehmet Ali fiahin’in özür aç›klamas› insa-
ni haklar›n gasp›n›n hakk›n›n teslimi olsa da,
aç›lan yaralar›n ve kay›plar›n iyileflmesini, geri
getirilmesini sa¤lamaya yetmez. Bu sebeple,
bir devlet politikas› olarak halk›n afla¤›lanmas›,
koyun sürüsü gibi güdülmesi fleklinde tecelli
eden çarp›k bak›fl›n tez elden de¤iflmesi gere-
kir. Bir sistem sorunu olarak Çeber’in ölümünü
ele almazsak, hadiseyi adli, hukuki veya en faz-
la yarg› sistemine ait zannederiz. Hâlbuki bu
toptan bir sistem sorunudur ve sistemin kendi
kendisini düzeltmesi (›slah) ile afl›labilir.

O
laylar t›rman›yor, siyasiler d›fllan›yor ve birileri bu or-
tamdan fena halde nemalan›yor… Bu birileri kimler,
tek tek deflifre edemeyece¤imize göre genellemeler

kaç›n›lmaz görünüyor. Zira Türkiye’de son 25 y›ld›r (1984’ten
bu yana) yaflananlar› “soyk›r›m” olarak niteleyenler kadar
“kalk›flma ve isyan hareketi” biçiminde görenler/görmek iste-
yenler de olaylar›n birer parças› olmaktan öteye geçemiyor;
sorunlar büyürken yang›n› alevlendirmekten baflka bir ifle ya-
ram›yor. PKK ise mevcut Irak iflgalinin Kuzey Irak’ta meydana
getirdi¤i bofl, lofl ve hofl ›fl›¤›n tesiriyle yeniden harekete geçi-
yor. Aktütün örne¤inde görüldü¤ü gibi ordumuz art›k yeter-
li ve gerekli tedbirleri almad›¤› için rahatl›kla sorgulanabili-
yor. Sonuç al›c› olmasa da, Türkiye’de demokratikleflme hare-
ketinin baflar›s› için önemli ad›mlar da at›l›yor. Fakat öne ç›-
kan yak›c› bir gerçek var, do¤u ve güneydo¤u Anadolu’da ke-
penkler inerken, barikatlar kurulur ve polis tafllan›rken, va-
tandafl›m›z›n üzerine mermi s›k›l›r, ölümler verilirken neyi na-
s›l konuflaca¤›m›z arada kayboluyor. Tümünden önemlisi ak-
l›selim yitimi ve siyasetin yeniden köfleye s›k›flmas› gerçeklefli-
yor. Türkiye’de terörün her fliddetleniflinde konjonktürel ge-
liflmelerin rolü büyüktür kabul. Nitekim Kuzey Irak’taki resmi
ve fiili yönetimle do¤rudan irtibat kurulmas›, Irak’ta Türkiye
diplomasisinin baflta Kerkük referandumu gibi göz al›c› bafla-
r›lar›, Ortado¤u ve Kafkasya’da oynad›¤› etkin roller ve niha-
yet BM Güvenlik Konseyi üyeli¤i bunun göstergelerindendir.
Fakat bu türlü konjonktürel geliflmelerin, hatta olaylara isti-
kamet veren d›fl (genellikle bat›l›) aktörlerin de d›fl›nda mese-
lenin kayna¤›na inen, sosyolojik, kültürel ve dini fak(l›l›k)lar›n
nas›l oluyor da birer soruna dönüfltü¤ünü irdeleyen samimi
yaklafl›mlara e¤ilmek zaruridir. Ergenekon’un bir ucunun
PKK’da, ç›kmas› nas›l birer tesadüf de¤ilse, tam da davan›n
görülece¤i günlerde yeniden dikkatlerin baflka yanlara çevril-
mesi de tesadüf eseri olamaz. Üzerinde dikkatle ve devaml›
surette düflünmeyi hak edecek kadar büyük bir mesele de¤il
mi sizce de?

PKK’YI ERGENEKON YARGILAMASINDAN 
KURTARMAK, S‹YASET‹ KÖfiEYE SIKIfiTIRMAK
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A
B Dönem baflkan› ve Frans›z
cumhurbaflkan› Nicholas
Sarkozy’nin parlak fikirleri

“yenidünya”n›n yeniden kuruluflu-
na tan›kl›k edece¤imiz tarihi anla-
r›, günleri ve y›llar› m› yafl›yoruz,
sorusunu sorduruyor kendimize.
Zira görev bafl›na geldi¤i ilk gün-
den bu yana Frans›z ç›karlar›n› ye-
niden önceleyen ve yüksek profilli
d›fl politika yap›m›n› gözeten Sar-
kozy, önce Akdeniz Birli¤i fikri ve
projesi ile AB içinde tart›flman›n
oda¤› haline geldi, ard›ndan tran-
satlantik iliflkilerde yeni bir dönem
aç›lmas›na öncülük ederek bozulan ABD-Frans›z
denklemini yeniden dengeye çekti. fiimdi ise Bret-
ton Woods sisteminin ve onun kurumlar›n›n (IMF,
Dünya Bankas› gibi) de¤ifltirilmesi yahut hiç de¤ilse
gözden geçirilmesi talebiyle finansal krizin tam or-
ta yerinde ABD’ye bir olta sallam›fl durumda. Fran-
s›z cumhurbaflkan› çok haks›z say›lmaz ama ‹kinci
Dünya Savafl› sonras› galiplerin kurdu¤u yeni düze-
nin zamanla afl›nd›¤› ve son olarak eski Frans›z ba-
kan, flimdi IMF baflkan› olan Dominique Strauss-
Kahn’›n yaflad›¤› gönül iliflkisinde görülen ahlaki
zaaflar›n varl›¤› ancak flimdi fark edilebiliyorsa, ba-
t›l›lar›n biraz geç kald›klar›n› söylemek
de haks›zl›k olmayacakt›r. Öncesini geçe-
lim ama 1960’lardan bu yana her f›rsatta
ülkeler aras›ndaki eflitsizli¤in Birleflmifl
Milletler çat›s› alt›ndan bafllayarak he-
men her uluslar aras› kurum ve kuruluflta
vak›a oldu¤unu izaha yeltenen ülke ya-
hut ülkeler grubunun cezaland›r›lmas›n›
nas›l anlamal›y›z? Ba¤›ms›zlar›n bir flekil-
de d›flland›¤›, So¤uk Savafl ve sonras›n›n
dehflet dengesinde her bir hükümran
blo¤un (ABD-Bat› ve Sovyetler) bafl›na
buyruk hareket ederek türlü zulüm, sö-
mürü ve gasp› meflru k›larak sürdürdü¤ü
manikyen bir dünyada yaflad›¤›m›z› aca-
ba yeni mi görüyor bay Sarkozy? Çok
uzakta de¤il oysa, Paris’in banliyölerinde
k›sa bir gezintiye ç›kmas›n› tavsiye ederiz
cumhurbaflkan› ve AB dönem baflkan›na!
Oradaki göçmenlerin neden ‘göç’tükleri-

ni anlamaya çal›flmas›n› sal›k veri-
riz. Ancak böylelikle muhtemel
bir çöküflün ülkelerine yaflataca¤›
zilletin a¤›r kokusunu daha rahat
sinelerine çekebileceklerdir. Zira,
dünya finansal sistemiyle birlikte
bir ekonomik kaosun a¤z›nda du-
rurken, bundan böyle art›k yaln›z-
ca birkaç spekülatör ve aç gözlü
ifltahl›n›n parmak flaklatmas›yla
tepetaklak olan ‘geliflmekte olan’
ülkeler de¤il, G-7’nin ma¤rur ve
müreffeh ülkeleri de risk alt›nda
yafl›yor. Sarkozy’nin dedi¤i gibi
acilen finansal sisteme yeni bir fle-

kil verilmeli ve eksikleri giderilmelidir. Fakat bu
merkez d›fl› ülkeleri de içine alarak genifl bir kon-
sensüse dayanmal› ve ortak kat›l›m mümkün oldu-
¤unca art›r›lmal›d›r. Dahas›, mevcut dünya düzeni-
nin finansal tedbirler yoluyla onar›lamayacak ölçü-
de hasar ald›¤›n›n fark›nda olarak siyasal ve di¤er
kurumlar›n da gözden geçirilmesi, daha adil bir
dünyaya öncülük edilmesi gibi rolleri oynamas› ta-
rihi sicili ve sab›kalar› bak›m›ndan mümkün görün-
meyen bat› adam›na dünyan›n ‘kenar mahalle’leri-
nin duydu¤u güvensizli¤i de göz önünde bulundu-
rulmal›d›r.

YEN‹ DÜNYA/YEN‹ BRETTON-WOODS MU?
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GÜL: ““BÖLGEN‹N SSORUNLARINI DDA
ÇÖZECEB‹LECE⁄‹M‹ZE ‹‹NANIYORUZ”

T
ürkiye’nin onur konu¤u olarak kat›ld›¤›
60.Frankfurt kitap fuar›n›n aç›l›fl› için
Almanya’da bulunan Cumhurbaflkan›

Abdullah Gül, Alman “Der Spiegel” dergisi-
ne bir röportaj vererek gündemdeki sorunla-
r› de¤erlendirdi. Kürt sorunundan baflörtüsü-
ne, d›fl politikadan küresel ekonomik krize
kadar sorular› cevapland›rd›.

Kürt sorunuyla ilgili olarak PKK sorunu-
nun neden hala çözülmedi¤inin sorulmas›
üzerine, Kürt sorunuyla PKK’n›n ayr› tutulma-
s› gerekti¤ini, Kürt kökenli vatandafllar›n geç-
miflte ayr›mc›l›¤a tabi tutulmufl olduklar›n›
ancak bugün bu durumun de¤iflti¤ini, Kürt
vatandafllar›n kültürel haklar›n›n güçlendiril-
di¤ini söyledi. PKK’n›n bir terör örgütü oldu-
¤unu vurgulayan Cumhurbaflkan›, PKK’n›n
masum insanlar› yapt›¤› sald›r›larla öldürdü-
¤ünü söyledi. 

Türkiye siyasetinin devaml› gündeminde
olan baflörtüsü ile ilgili olarak, Türkiye’nin la-
ik bir ülke oldu¤unu bu yüzden her kad›n›n
baflörtüsü tak›p takmama hakk›n›n oldu¤unu
belirten Gül, “modernleflme ve demokratik-
leflme süreci içerisinde baz› insanlar büyük
zorluklar çekecek ancak bu yine de iyi bir ge-
liflmedir” dedi.  

Avrupa ülkelerinin Türk d›fl siyasetini ol-
dukça baflar›l› bulduklar›yla ilgili yap›lan yoru-
mun ard›ndan ise Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül flöyle konufltu: “biz sadece kendi sorun-
lar›m›z› de¤il bölgenin sorunlar›n› da çözebi-
lece¤imize inan›yoruz. Türkiye, Orta Do¤u’da
bar›fl ve istikrar›n sa¤lanmas›na katk›da bulu-
nabilir. Avrupa Birli¤i müzakere süreci içeri-
sindeyiz. Bu süreç baflar›l› bir flekilde sonlan-
d›r›ld›¤› takdirde Avrupa Birli¤i ülkeleri siyasi
bir karar alacak, ancak o zaman biz üye ülke-
lerden imzalar›na sad›k kalmalar›n›, sözlerini
tutmalar›n› istiyoruz. 

Yaflanan ekonomik krizin, yakalanm›fl
olan ekonomideki olumlu havay› kötü etkile-
yip etkilemeyece¤i sorusu üzerine ise, Türki-
ye’nin bu krizden en az etkilenen ülke olaca-
¤›n› belirterek, Türk finans piyasas›n›n ba¤›m-
s›z bankalar denetimiyle de çok sa¤lam bir
hale geldi¤ini söyledi. 

A
hmet Davuto¤lu Avusturya’n›n önemli gazetelerinden
olan “Die Presse” gazetesine Türkiye’nin d›fl politika-
s›yla ilgili çok kapsaml› bilgiler verdi. Davuto¤lu, gaze-

teye verdi¤i demeçte Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde di¤er
ülkelere gösterilen muamelenin Türkiye’ye de gösterilmesi
gerekti¤ini belirterek gelinen süreçte art›k sadece Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i’ne ihtiyac› olmad›¤›n› Avrupa Birli¤i’nin de
Türkiye’ye ihtiyac› oldu¤unu söyledi. “Avrupa Birli¤i e¤er kü-
resel aktör olmak istiyorsa bunu Türkiye olmadan gerçeklefl-
tiremez” diyen hükümet dan›flman› Ahmet Davuto¤lu, Türki-
ye olmadan Avrupa Birli¤i’nin enerji güvenli¤ini garanti alt›-
na alamayaca¤›n› ve çevresindeki problemleri halledemeye-
ce¤ini söyledi. 

Ahmet Davuto¤lu Türkiye olarak hedeflerinin Orta Do-
¤u’daki bütün ülkelerle iyi iliflkiler içinde olmak oldu¤unu bu
hedef do¤rultusunda da Suriye ile ‹srail aras›ndaki görüflme-
lerde arac› olduklar›n› belirtti. Irak ile ilgili yaflanan sürece de
de¤inen Davuto¤lu “ Irak ile ilgili herhangi bir gerilim söz ko-
nusu de¤il ancak PKK iki ülke aras›ndaki iyi iliflkileri zehirli-
yor. Onlar›n bize, bizim de onlara ihtiyac›m›z var” dedi. Irak
sorununun çok hassas oldu¤unu Irak’taki sorunlar›n çözüldü-
¤ü takdirde Orta Do¤u’daki ço¤u sorunun da ortadan kalka-
ca¤› görüflünü aktaran Davuto¤lu, yerel Kürt yönetimiyle ilgi-
li gelen bir soru üzerine ise, elçilerini Barzani ile görüflmek
üzere Ba¤dat’a yollad›klar›n› söyledi. Kerkük’ün yerel yöneti-
me ba¤lanmas›na karfl› ç›kmalar›n›n nedeninin, Kerkük’te bir-
çok etnik grup olmas› ve bu yüzden flehrin tek bir etnik gru-
ba terk edilemeyece¤i oldu¤unu aç›klad›. Son olarak Kafkas-
lar’daki kriz ile ilgili olarak görüfllerini bildiren Davuto¤lu, sa-
vaflan iki taraf›n da Türkiye ile iliflkilerinin çok iyi oldu¤unu
bu yüzden yaflanan ihtilaf›n bölge için ciddi bir probleme dö-
nüflmemesi ad›na Kafkasya ‹stikrar ve ‹flbirli¤i platformunu
önerdiklerini belirtti. 

DAVUTO⁄LU: AB ANCAK TÜRK‹YE ‹LE 
KÜRESEL AKTÖR OLUR

Ahmet Davuto¤lu
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A
vrupa Üniversiteler Birli¤i (EUA)’nin Kurumsal De¤erlendir-
me Program› (IEP) ve TÜS‹AD, 17 Türk üniversitesinin kendi
istekleri de do¤rultusunda Avrupa’daki üniversitelerin kali-

teleriyle kendi kaliteleri aras›nda kapsaml› bir k›yaslama yapabil-
mek amac›yla bir rapor haz›rlad›.

“fiiddetlenen küresel rekabet, hesap verebilirlik konusunda daha
›srarl› bir kamuoyu talebi, eriflimin daha yayg›n hale getirilmesi yö-
nündeki bask›lar, giderek azalan kamu finansman› ve yüksekö¤re-
tim gelirlerinin özellefltirilmesine yönelik küresel e¤ilim” gibi ne-
denlerin yüksekö¤retim aç›s›ndan yeni koflullar yaratt›¤› tespitinden
hareketle rapor ciddi de¤iflim önerileri sunuyor. Ya da bir baflka de-
¤iflle de¤iflim önerilerini ciddi bir flekilde ele almak istiyor. 

Bu nokta önemli çünkü ülkemizde ciddi tekliflerle tekliflerin cid-
diye al›nmas› aras›n› ay›rmak gerekiyor. Bu ba¤lamda e¤itim özerk-
li¤i ve YÖK’ün etkisinin azalt›lmas› gibi öne ç›kan bafll›klar›n rapor-
la birlikte önümüzdeki günlerde daha fazla konuflulmas› beklenebi-
lir. 

Belki gözden kaç›r›lmamas› gereken önemli bir nokta olarak,
meselenin küreseleflme ve AB sürecine uyum çerçevesinde ele al›n-
mas›. Yani bafltan çizilen bir vizyon ile alternatif çözümlerin üretile-
bilirli¤i aras›nda sizce de e¤itim ve YÖK meselesinin ciddiyeti  su gö-
türmüyor mu?

ÜN‹VERS‹TELER HAKKINDA C‹DD‹
DE⁄‹fi‹M ÖNER‹LER‹ VE ÖNER‹LER‹N
C‹DD‹YE ALINMASI

TÜRK‹YE BBM GGÜVENL‹K
KONSEY‹’NDE:

NE ‹‹SA’YA NNE MMUSA’YA MMI?

T
ürkiye’nin Birleflmifl Millet-
ler Güvenlik Konseyi’ne se-
çilmesi takdir edilecek dip-

lomatik bir baflar› oldu¤u kadar,
bugüne kadar al›fl›lageldik Türk

d›fl politikas›n›n s›n›rlar›n› zorla-
yacak yeni bir s›nav kâ¤›d›d›r da.
Zira Türkiye’yi konseyde gele-
neksel müttefikleri olan ABD,
‹ngiltere’nin yan› s›ra bir darg›n
bir bar›fl›k oldu¤u Fransa ile yeni
yükselen eksenler Rusya-Çin iki-
lisinin bulundu¤u bir ‘veto’ gru-
bu bekliyor. Bu grup içi çekiflme-
lerin istikameti, yeniden tart›fl›-
lan dünya düzeni içinde kendine
yer arayan Türkiye’nin de tavr›n›
belirleyecektir. ‹ran’›n nükleer
tesisleri baflta olmak üzere Tür-
kiye’yi yak›ndan ilgilendirir her
konuda ortaya ç›kacak ihtilafl›
durumlar›n d›fl politikay› yeni bir
aç›l›ma do¤ru mu evirece¤i yok-
sa konseyde tak›naca¤› tutumla
dünya çap›nda çam m› devirece-
¤i as›l soru(n)dur. Her halükarda
Türkiye’nin alaca¤› tavr›n ‘reel
uluslararas› yap›lanma’n›n far-
k›nda fakat ilkeler baz›nda bir
siyaset temelinde olmas› zaruri
ve kaç›n›lmazd›r. Bakal›m yeni
dönemde hem Türkiye’nin hem
de dünyan›n gidiflat› ne yönde
olacak?



Gündem

A
ktütün karakoluna yap›-
lan ve on yedi askerimi-
zin flehit olmas›yla so-

nuçlanan sald›r›dan sonra Tür-
kiye’de genel anlamda bir ilk
yafland›. Medyan›n büyük bir
kesimi, sorumlular›n hesap ver-
mesi gerekti¤ini ifade eden ya-
y›nlar yapt›. Daha önce istisna-
lar› olmas›na ra¤men, al›fl›lm›-
fl›n d›fl›nda bir tav›rd› bu. Ge-
nelkurmay Baflkan› medyan›n
bu tavr› karfl›s›nda komutanlar›
da arkas›na alarak, çok sert bir
aç›klama yapt›. Nihai tahlilde
herkesin do¤ru yerde durmas›
gerekti¤ini ifade eden bu teh-
ditkâr aç›klama, Türkiye’nin te-
mel sorunu olan asker-siyaset,
devlet-toplum iliflkisini tekrar
sorgulamay› gerekli k›lm›flt›r.

ÇÇookk PPaarrttiillii HHaayyaatt:: AAsskkeerr--SSiiyyaasseett
‹‹lliiflflkkiissiinnddee YYeennii BBiirr DDöönneemm

Türkiye Cumhuriyeti’nde nispe-
ten sahici çok partili hayat
1946’da Demokrat Parti’nin ku-
rulmas›yla bafllad›. CHP, TSK, si-
vil bürokrasi ve ayd›nlar›n ezici
ço¤unlu¤u statükoyu temsil
ediyordu. Yani devlet alan› on-
lar›n hakimiyeti alt›ndayd›, ku-

rulan yeni parti bir k›s›m gayr-›
memnun devlet erkan›n›n yan›
s›ra, aslolarak halktan destek
almak zorundayd›. Statükoyu
temsil eden güçler karfl›s›nda
varl›¤›n› ancak böyle devam et-
tirebilirdi.

Halk, millet, kendini toplu-
mun d›fl›nda ve toplumdan ayr›
gören ve hatta ona ra¤men
kendini infla eden statükoya
daima kuflkuyla yaklaflm›flt›.
Kendisi d›fl›nda olarak gördü¤ü
her yap›y›, statükodan kurtulu-
flun bir vesilesi gibi addetmifl ve
desteklemiflti. Gerek Terakki-
perver Cumhuriyet F›rkas›’n›
gerekse aç›k bir muvazaa parti-
si olan Serbest F›rka’y› bundan
dolay› desteklemiflti. Yeni kuru-
lan Demokrat Parti’yi de ayn›
nedenle iktidara tafl›d› 1950 y›-
l›nda.

DP’nin 1950 y›l›nda  iktidara
geliflinden itibaren Türkiye’de
siyaset statüko ile halk›n seçtik-
leri aras›nda bir mücadele flek-
linde cereyan etmeye bafllad›.
Ülkemizde 27 May›s 1960’la
bafllayan darbeler zinciri, seç-
memesi gereken partileri ikti-
dara getiren halk›n, statüko ta-
raf›ndan düzeltilmesi sürecini

ifade eder. Kendisi daima do¤-
ru yerde duran, statükoyu tem-
sil eden TSK, bir k›s›m siyasiler,
ayd›nlar ve bürokratik a¤›rl›k
halk›n yanl›fllar›n› -askeri, hu-
kuki ve benzeri darbeler yapa-
rak-  düzeltmeyi kendi varl›kla-
r›n›n bir gere¤i olarak görmüfl-
lerdir. Son elli altm›fl y›ll›k mü-
cadelenin ana ekseni budur.

SSiiyyaasseettiinn TTeemmeell AAmmaacc›› VVeessaayyeett
RReejjiimmiinnee SSoonn VVeerrmmeekk 

OOllmmaall››dd››rr

Statükocu devlet, kendi alan›-
na, seçilmifl siyasilerin müdaha-
lesini asla istememektedir. On-
lar›n bu alana müdahalesini im-
kâns›z k›lmak için her yolu de-
nemektedir. Kendisini ülkenin
sahibi gibi gören ve merkezin-
de TSK’n›n oldu¤u statüko, ül-
kenin ana meselelerini ipote¤i
alt›nda tutmaktad›r.

TSK, “Kürt sorunu”ndan la-
ikli¤in korunmas›na, K›br›s so-
runundan ülkenin stratejik ç›-
karlar›n›n tespitine, yerel yöne-
timlerin yetkilerinden iç düfl-
man tan›m›na kadar bütün
alanlarda nihai belirleyicidir.
Tamam›yla seçilmifl siyasilerin
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BÜROKRAT‹K ‹KT‹DAR
KIRILIYOR MU?

Cevat ÖZKAYA
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yetki alan›nda olan bu temel
meseleler TSK’n›n ipote¤i alt›n-
dad›r. Siyaset onun k›rm›z› çiz-
gileri içinde icray› sanat etmek,
yani tafleronluk yapmak duru-
mundad›r. Burada çok ciddi bir
çeliflki ve s›k›nt› vard›r. Karar
vericisi olmad›¤› politikalar›n
sorumlulu¤unu üstlenmek gibi
bir durumla karfl› karfl›yad›r se-
çilmifl siyasiler ve onlar›n iktida-
r›. Çünkü Türkiye’de devlet ida-
resinin bir görünen anayasal
yüzü, bir de görünmeyen k›rm›-
z› kitap yüzü vard›r. Maalesef
anayasalar da, temel özellikleri
itibariyle k›rm›z› kitap erbab›
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Siyasiler
ana ekseni bozmayan bir tak›m
rötufllar yapmaktan öte bir
hakka sahip de¤ildirler.

‹flte bu flekilde darbeler son-
ras›nda devlet eliti taraf›ndan
yap›lm›fl anayasalar, devlet eliti
karfl›s›nda seçilmifl siyasilerin
alan›n› daraltma ve onlar› güç-
süzlefltirme esas›na göre tan-
zim edilmifllerdir. Seçti¤imiz si-
yasetçiler Türkiye’nin ana me-
selelerinde söz sahibi olmad›k-
lar› için, onlar› bu önemli mese-
lelerdeki performanslar›yla s›-
nama imkân›na sahip de¤iliz.
Yukar›da özelliklerinden k›s-
men bahsetti¤imiz bu rejimin
ismi “vesayet rejimidir”. Bu re-
jimi de¤ifltirmeye dönük her is-
tek, her hareket ne kadar ya-
rarl› ve iyi de olsa gerginlik se-
bebidir. Gerginli¤e meydan
vermeyelim demek “vesayet re-
jimi” devam etsin demekle efl
de¤erdir.

Say›n Abdullah Gül’ün Cum-
hurbaflkanl›¤›’na seçilme süreci,
vesayet rejimini anlamak iste-
yenler için ö¤retici bir süreçtir.
Say›n Gül’ün cumhurbaflkan› ol-
mak için hiçbir anayasal engeli

olmamas›na ra¤men, onu cum-
hurbaflkan› yapmamak amac›y-
la sergilenen oyunlara bakt›¤›-
m›zda, statükonun, kendi ha-
z›rlad›¤› anayasay› bile ihlal
ederek hâkimiyet alan›n› koru-
maya çal›flt›¤›n› aç›k ve net bir
flekilde görürüz.

Bütün bu anlatt›klar›m›z›n
ortaya koydu¤u temel gerçek
fludur; ülkemizin ana sorunu ve
onun ideallerinin bir organizas-
yonu olarak de¤il toplumun d›-
fl›nda ve toplumu terbiye etme
esas› üzerine kurgulayan statü-
ko, ana konulardaki hakimiye-
tini terk etmemek için diren-
mektedir. Türkiye’nin en temel
sorunu budur, tam bu noktada
bir s›k›nt› söz konusudur. Statü-
koyu bu konumunu terk etme-
ye zorlayan güç, seçilmifl siyase-
tin üretti¤i içeride bir güç de-
¤ildir maalesef. Siyaset, bu de-
¤iflimi zorlayan d›fl gücün part-
neri durumundad›r, bu hakika-
ten s›k›nt›l› bir durumdur.

Türkiye bu vesayet rejimini
mutlaka aflmal›d›r. Bu rejimi

aflacak gücü kendi içinden ç›-
karmak zorundad›r, yani ge-
rekti¤inde kendini feda edebi-
lecek cesur ve yetkin insanlar›n
oluflturdu¤u bir siyaset konu-
muna olan ihtiyaç her zaman-
kinden daha fazla kendini his-
settirmektedir.

Siyaseti sadece parlamento
içi faaliyetlerden ibaret sayan,
toplumu oy almak için bir bafl-
vuru mercii olarak gören bir si-
yaset anlay›fl› bu vesayet rejimi-
nin hâkimiyetini k›ramaz. Par-
lemento d›fl›n› legal olarak ör-
gütlemeyen ve parlamento d›fl›
siyaseti gelifltirme niyeti olma-
yan bir siyasi anlay›fl, bir siyasi
organizasyon vesayet rejiminin
aktörleri karfl›s›nda daima güç-
süz kalacakt›r. Bugün olan da
maalesef budur.

HHiizzmmeett,, ÖÖzzggüürrllüükk TTaalleebbii vvee
OOttoorriittee AArraass››nnddaa SS››kk››flflmm››flfl 

TTüürrkkiiyyee

Aktütün bask›n›ndan sonra Ge-
nelkurmay Baflkan›n›n yapt›¤›

Org. ‹lker Baflbu¤



Gündem

konuflma, amac› ne olursa ol-
sun Türkiye’de vesayet reji-
minin devam etti¤ini göste-
ren aç›k bir örnektir. Böylesi
konuflmalar, aç›klamalar nor-
mal devletlerde siyasi iradeyi
temsil edenler taraf›ndan ya-
p›l›r. Afganistan’da Frans›z
askerlerinin ölümü nedeniyle
orduyu suçlayan, bas›na ce-
vap Cumhurbaflkan› Sar-
kozy’den gelmifltir. Sarkozy,
sorumlunun ve muhatab›n si-
yasi irade oldu¤unu hat›rlat-
m›flt›r, çünkü orada asker si-
yasi iradeye ba¤l›d›r.

Türkiye’de durum farkl›,
aç›klama askerden geliyor,
muhtemelen siyasi iradeden
izinsiz. Kullan›lan üslup, ya-
k›fl›ks›z, üstten emredici ve
itici! Sorulan sorular› cevap-
lamak yerine, soranlar› sus-
turmaya dönük. Sorular› so-
ran, baz› gerçekleri ortaya ç›-
karan bas›n organ› hakk›nda
birtak›m imalarla, flüpheler
uyand›rmaya dönük sert bir
aç›klama.

Baflbakan›n tavr›na gelin-
ce, böyle bir aç›klama kana-
atimce hükümetin politikas›-
na uygun de¤ildir. Ancak
adeta bir emri vaki ile karfl›-
laflan Baflbakan›n bu konufl-
maya destek vermekten bafl-
ka yapaca¤› bir fley yoktur.

Baflbakan›n as›l hatas›, ikti-
dar›n›n alt›nc› y›l›nda olmas›na
ra¤men, hâlâ siyaseti normal-
lefltirememifl oluflundad›r. Yani
devlet alan›n›, seçilmifl siyasile-
rin yönetti¤i bir alan haline ge-
tirememifl olmas› veya bu yolda
elle tutulur bir mesafe kayde-
dememifl olmas› Baflbaka’n›n
en ciddi hatas›d›r. Bu hata hem
kendisini hem de temsil etti¤i
halk› iktidars›zlaflt›rmaktad›r.

Vesayet rejimi devam etti¤i sü-

rece Türkiye, Türk’üyle,

Kürd’üyle bütün bir halk olarak

s›k›nt› yaflamaya devam ede-

cektir. Bu vesayet rejimi halk›-

n›n beklenti ve taleplerini dik-

kate almadan veya al›yormufl

gibi yaparak,  halk›n siyaset

yapma alan›n› daraltarak, dev-

let alan›na halk›n ve onun tem-

silcilerinin müdahalesini önle-

yerek hayat›n› uzun süre de-

vam ettiremez.
Yeterince hizmet üretme-

yen, sadece kendi alan›n› ko-
ruyarak devam eden bir anla-
y›fl, yo¤un bir meflruiyet soru-
nuyla karfl› karfl›ya gelecektir.
Hizmetle dolduramad›¤› ala-
n› otoritesiyle doldurmaya
çal›flarak, zaten yak›n olma-
d›¤› halk›ndan daha da uzak-
laflacakt›r. 

“Olmas› gereken yerde ol-
mayan, önündeki tüm bofl-
luklar› yapay olarak fliflirdi¤i
otoritesiyle doldurmaya çal›-
flan, ne geleneksel, ne ça¤dafl
olabilen, alabildi¤ine bafl›-
bofl, da¤›n›k,  belirsiz, keyfi,
hemen her konuya yasakç›
esprisiyle yaklaflan, rüflvetçi,
kayd›rmac› k›saca bozuk iflle-
yen mekanizmalar›yla az ge-
liflmifl ülke devleti, tam anla-
m›yla beyin yoksulu ve hantal
yap›l› dinazorlar gibidir, ür-
kütücü fakat kof” (Oktay Ce-
mil, Siyaset Yaz›lar›, Der Yay.,
s.2.). “Ne geleneksel ne de
ça¤dafl” tabiri tam da bizim
durumumuza uygundur. Bu-
gün durumda hizmet üretme
aflk› ve becerisi olan siyaset
ve otoriter devlet erki aras›n-
da s›k›flm›fl durumday›z. Tür-
kiye flu anda bu s›k›flm›fll›¤›n
s›k›nt›lar›n› çekmektedir.

BBiirr GGeeççiiflfl DDöönneemmiinnee DDoo¤¤rruu;; 
BBüürrookkrraattiikk ‹‹kkttiiddaarr KK››rr››ll››yyoorr mmuu??

Kendini devlet yerine koyan,
devletin sahibi konumunu mu-
hafaza etmeye çal›flan ve hiç
kimseyi bu iktidar alan›na sok-
mama esas›na göre kurgulan-
m›fl bürokratik anlay›fl›n hâki-
miyetini sürdürmesi zor görün-
mektedir. Bu iktidar› temsil
edenlerin önemli bir k›sm› da
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“Ne geleneksel ne de
ça¤dafl” tabiri tam da bi-
zim durumumuza uygun-
dur. Bugün durumda hiz-
met üretme aflk› ve bece-
risi olan siyaset ve otori-
ter devlet erki aras›nda
s›k›flm›fl durumday›z.
Türkiye flu anda bu s›k›fl-
m›fll›¤›n s›k›nt›lar›n› çek-
mektedir.

R. Tayyip Erdo¤an, Org. ‹lker Baflbu¤



Gündem

1133KASIM ‘08 UMRAN

bu durumun fark›ndad›r ve bir
de¤iflimin zaruretine inanmak-
tad›r. Ancak bu anlay›flta olma-
yan ve buna karfl› güçlü bir di-
renç gösteren bir kesimin varl›-
¤› da bir vak›a.

Aktütün olay›nda ortaya ç›-
kan durum, bürokratik devlet
elitinin bu bölünmüfllü¤ünü
gözler önüne sermektedir. Ak-
tütün bask›n› bir ilk de¤ildir.
Bundan önce de çok de¤iflik ka-
rakollara say›ca daha fazla
ölümlere neden olan bask›nlar
yap›lm›flt›. Ancak hiçbirinde Ak-
tütün bask›n›nda oldu¤u gibi
olay›n ayr›nt›lar›n› ö¤reneme-
dik. Bu bask›nda ise ayr›nt›lar-
dan haberdar›z. Bu tür haber-
ler gazetecilik baflar›s›yla elde
edilecek haberler de¤ildir. Ku-
rum içinde, yap› içinde var olan
bir anlaflmazl›¤›n sonucunda
taraflardan biri ancak bu habe-
ri s›zd›rabilir.

Bu olayda bir baflka ihtimal
ise, istihbarat› al›p bize anl›k is-
tihbarat veren ABD ve He-
ron’lar› satan ‹srail’in, bu istih-
barat› devlete vermekle bera-
ber bas›na da s›zd›rm›fl olmas›
ihtimalidir. Bu birinciden daha
s›k›nt›l› bir durumdur. Ancak
hangisi olursa olsun, bu sadece
bir kurumun zaaf›n› de¤il, siya-
setçisi ile, sivil-asker bürokrasisi
ile devletin zaaf›n› ortaya ç›kar-
maya matuf hareketlerdir.

Burada flu veya bu biçimde
kamuoyunun bilgilenmesin-
den, haberdar olmas›ndan flikâ-
yetçi de¤iliz. Bu bilginin daha
önceki olaylarda da, meflru
devlet güçleri taraf›ndan veril-
mesi gerekirdi. Bu bilgiler isti-
kametinde olay sorgulanmal›
ve sorumlular hesap vermeliy-
diler. Sormak istedi¤imiz flu:
Bugüne kadar verilmeyen bilgi-

nin bugün cömertçe ortaya se-
rilmesinin bir anlam› var m›?

Bize kal›rsa bunun bir anla-
m› var. Dünyada ekonomik ve
siyasi olarak, düzen yeni bir
aflamaya geçmektedir. Adeta
yeniden kurulmaktad›r. Bu an-
lamda güçler aras›nda bir mü-
cadele cereyan etmektedir. Bu
mücadelenin en yo¤un ve en
belirleyici olanlar›ndan biri de
Türkiye’nin bulundu¤u co¤raf-
yada yaflanmaktad›r. Türki-
ye’nin nerede olaca¤›, nerede
yer tutaca¤› ve nas›l bir durufl
sergileyece¤i gibi hususlar mü-
cadelede belirleyici bir özelli¤e
sahiptir. Onun içindir ki, bu
özellikten yararlanmak isteyen
güçlerin, Türkiye’nin iç politika-
s›na müdahil olmamalar› müm-
kün de¤ildir.

Türkiye’de birbirine karfl›
konumlanm›fl ve adeta birbirini
yönetmeye azmetmifl güçlerin
varl›¤› bu müdahaleyi daha da
kolaylaflt›rmaktad›r: Siyasi veya
bürokratik her kurum veya
grup, kendine yarar sa¤lad›¤›n›
zannetti¤i yard›m kayna¤›n›
sorgulamadan kabul etmek gi-
bi bir pozisyon sergilemektedir.
Bu durum Türkiye’nin iç politi-
kas›na yön vermek isteyen ve
ülkenin duruflunu kendine göre
ayarlamak isteyen güçlerin de
iflini kolaylaflt›rmaktad›r.

Gerek devlet,  gerekse siya-
set kurumlar›n›n, kendilerini
baflkalar›n›n kullanmas›na
amade hale getiren bu pozis-
yonlar›n› gözden geçirmeleri
gerekir. Bunu yaparken kendi
durdu¤u yeri yegâne do¤ru ka-
bul edip di¤erlerini kendi do¤-
rusuna ça¤›rma tavr› ne do¤ru-
dur ne de tasvip görecek bir ta-
v›rd›r; bütün kurumlar bir ta-
raftan özelefltirilerini yaparken

di¤er taraftan da etraf›nda

toplanacaklar› bir ortak nokta

infla etmek durumundad›rlar. 

Ahmet Turan Alkan durumu

biraz da hay›flanarak ortaya

koydu¤u yaz›s›nda, sivil-asker

bürokratik derebeylerin, de¤i-

flim rüzgâr›na aç›k yelkenle ya-

kaland›klar›n› belirtiyor; “Bü-

rokratik derebeylerin yönetim

üslubu ve felsefesi tasfiyeye u¤-

rayacakt›r. ‹fl bu operasyonu ta-

sarlayan güçler içeriden bilgi

s›zd›rmak  suretiyle tasfiyeyi

h›zland›r›yorlar, hiç bir kriz öf-

keyle yönetilmez hele bu kriz

asla! Çare belli, baflkalar›n›n

inisiyatifine geçmek üzere

olan tasfiyeyi çok üsluplu ve

kontrollü bir özelefltiri hamle-

siyle bizatihi  siz yapacaks›-

n›z...”  diye devam etti¤i yaz›-

s›nda Alkan “muas›r” dünyan›n

istikametini  gözden kaç›rma-

dan, milletin kalbinin dinlen-

mesi ve ruhuna nüfuz edilmesi

gerekti¤ine dikkat çekiyor.

Ülkemiz, sonunun iyi olaca-

¤›n› düflündü¤ümüz zorlu bir

badireden geçmektedir. Bura-

da, bütün güçlerin, toplumun

merkezinde toplanmas› bu ba-

direden geçifli daha da kolay

hale getirecektir. Edward

Shiltz’in tan›m›yla “Toplumu

flekillendiren semboller, de¤er-

ler ve inançlar sistemi toplu-

mun merkezini oluflturur. Top-

lumu flekillendiren sembolleri,

de¤erleri, inançlar› tehlike ola-

rak gören devlet elitleri ve on-

lara eklemlenenler bir özeleflti-

ri yaparak bu merkezde millet-

le buluflabilirlerse hem kendile-

rine hem de ülkeye en büyük

yarar› sa¤lam›fl olacaklard›r.”
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G
eçti¤imiz ay Ege’nin sa-
hilindeki bir beldede ya-
flananlar günlerce Türki-

ye’nin gündemini belirledi. Bel-
de’de Türk-Kürt etnik çat›flmas›
oldu¤u bildiriliyordu. Medyaya
yans›yan görüntüler son derece
vahimdi. Ülkemizde uzun süre-
dir devam eden Kürt sorunu ve
bunun sonucunda devam eden
düflük yo¤unluklu bir savafl, her
gün yaflanan evlat ac›lar›, geri-
len bir toplum ve aniden patlak
veren toplumsal linç görüntüle-
ri...

Olaylar›n asl›n› ö¤renmek
üzere MAZLUMDER olarak he-
men dört kiflilik bir heyet olufl-
turup beldeye gittik. Belde’ye
vard›¤›m›z zaman herhangi bir
nümayifl yoktu. Ancak oldukça
gergin bir hava hâkimdi. So-
kaklarda 30-40 kiflilik gruplar
halinde dolaflan robocop polis-
ler ve flehir meydan›nda 50 kifli-
lik bir topluluk halinde nöbet
tutan jandarma birli¤i vard›. Bir
panzer belde meydan›nda ha-
z›r bekliyordu. Tan›flt›¤›m›z ve
telefonunu ald›¤›m›z bir Kürt
esnaf, belediye baflkan› ile ko-
nuflurken bizi ar›yor ve tahrip
edilmifl dükkân›nda buluflaca¤›-
m›za dair söz vermifl oldu¤u
halde, flu an art›k iflyerinde du-

ramayaca¤›n› ve linç edilmek-
ten korktu¤unu belirtiyordu.
Hemen flahs›n iflyerine gittik;
camlar› tamamen k›r›lm›fl, içeri-
deki beyaz eflyalar da¤›t›lm›fl
ma¤azaya vard›k. Ma¤azan›n
üst kat›ndaki evinde görüflme
yap›yorduk. Görüflme esnas›n-
da bir yak›n›ndan gelen tele-
fonda ise baflka bir beldeden
yürüyüfle geçen bir toplulu¤un
bulundu¤umuz mekan› hedef
seçerek geldi¤ine dair bilgiler
veriliyordu ve olay›n iflte o an-
da vehametini daha bir net an-
l›yorduk. Basit bir sokak kavga-
s›ndan sonra bu olay›n ç›kt›¤›-
n›, hiç bir etnik nedene dayan-
mad›¤›n› ifade ediyordu ma¤-
dur. Bunu beldede görüfltü¤ü-
müz her kesimden insan ifa-
de ediyordu böylece olay son-
ras› aniden biçim de¤ifltiren bir
kitlesel reaksiyon yafland›¤›n›
anl›yorduk. 45 senedir beldede
bulundu¤unu, beldeye hiç bir
fleyi yokken geldi¤ini ve sonra
bölgenin en varl›kl› insan› oldu-
¤unu belirten Kürt as›ll› esnaf,
böyle bir kitlesel reaksiyonu ci-
nayet sonras›nda kesinlikle
beklemedi¤ini söylüyordu. Ne-
ye u¤rad›¤›n› flafl›rd›¤›n› belirti-
yordu. 3-5 sene önce buraya
gelen kiflilerin bile y›llar›n es-

naflar›n› kovmaya niyetlendi¤i-
ni belirtiyordu. Hiç beklemedi¤i
kiflilerin evine, iflyerine sald›rd›-
¤›n›, hatta ifl verdi¤i bir kiflinin
evini tafllad›¤›n› görünce “ne
yap›yorsun, sen de mi, ay›p de-
¤il mi!” dedi¤inde “ne yapay›m
tafllamasam beni de dövecek-
ler” dedi¤ini aktar›yordu. Top-
lumsal bir cinnet hali yafland›¤›
belli oluyordu. Her kesimden
insanlarla görüflerek konuyu
objektif bir flekilde tahlil etme-
ye çal›fl›yorduk.

Konuyu belde baflkan› ile
görüfltü¤ümüzde ise asl›nda
önemli bir olay olmad›¤› yö-
nünde beyanlarda bulunuyor-
du. Konuyu geçifltirmeye çal›-
flan bir eda içindeydi. Esnaftan
ve çeflitli parti temsilcilerinden
kiflilerle yapt›¤›m›z görüflmeler-
de ise konu farkl› flekillerde de-
¤erlendiriliyordu. MHP’li oldu-
¤unu söyleyen bir esnaf önce
y›llard›r beraber yaflad›klar›n›
söylüyor, sonrada “Kürtler ya
bizim gibi olacaklar ya da be-
delini ödeyecekler” diyordu.
Dü¤ünlerde farkl› giysiler giy-
melerinden sar› k›rm›z› yeflil
renkler tafl›d›klar›ndan dolay›
bu reaksiyonun olufltu¤unu
söylüyordu. Bölgenin Kürt es-
naf›ndan baz›lar›n› PKK’ya des-
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ALTINOVA’DAK‹ OLAYLAR
B‹R TÜRK‹YE SORUNUDUR

Ömer FARUK GERGERL‹O⁄LU
Mazlumder Genel Baflkan›
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tek vermekle suçluyordu. “Kini-
miz zengin olup da PKK’y› des-
tekleyen Kürtlere, yoksa hiç bir
flekilde terörü desteklemeyen
esnafa bir fley demediklerini”
söylüyordu. Göstericiler tara-
f›ndan camlar› k›r›lan bir esna-
f›n ertesi gün cenaze için yürü-
yüfl yap›l›rken camlar›n› takt›r›p
“siz k›rsan›z da biz takt›r›r›z”
demeye getirdi¤ini iddia ediyor
ve “camlar›n› takt›r›p bizi tah-
rik etmeye çal›fl›yordu” diye ek-
liyordu. Kalabal›¤›n esmer tenli
oldu¤u için Kürt oldu¤unu dü-
flünerek linç etmek istedi¤i bir
kifliyi, “o jitemci, tan›yorum”
diyerek bir jitem görevlisini ka-
labal›¤›n elinden kurtard›¤›n›
ifade ediyordu. “Falanca esna-
f›n cam›n› k›rmad›k, zira onun
PKK ile iliflkisi yok” denilen es-
nafa gitti¤imiz zaman ise onun
da son derece tedirgin oldu¤u-
nu ve Türk eflinin akrabas› olan
öldürülen kiflinin cenazesine
korkudan gidemedi¤ini ifade
ediyordu. F›s›lt› gazetesinin ise
epey ifl yapt›¤›n› gördük. Asl›
astar› olmayan söylentilerin bir
anda insanlar› sald›rganlaflt›rd›-
¤›n› yak›ndan gözlemledik. Bel-
dede çekim yapan Show tv ka-
meraman›n›n, Roj tv’den oldu-
¤u yönündeki iddiaya inanan
kiflilerin kameraman› linç girifli-
minde bulunduklar› anlat›l›yor-
du. DTP’lilerin iki kifliyi öldüren
flahs›n evini ziyaret etti¤i dedi-
kodusu ise yine halk› soka¤a
döken söylentiler aras›ndayd›.
Asl›nda DTP’liler beldeye dahi
girememiflti. Kitle psikolojisi
galeyan halini artt›r›yordu.

Konuflmalar›ndan, tafllama
olaylar›na kat›ld›¤›n› anlad›¤›-
m›z bir kifli ise, ilk olayda Kürt
gencin, maktulü arabas›yla ez-
dikten sonra bununla kalmay›p
arabadan inip tüple bafl›na vur-

du¤unu söylüyordu. “Bunu ne-
reden gördün?” diye sorunca
pek tatminkâr cevaplar veremi-
yordu. Bir baflka ma¤dur esnaf-
la görüfltü¤ümüzde ise, bu ci-
nayet sonras›nda böyle bir tep-
ki beklemediklerini, hiç umma-
d›klar› kifliler taraf›ndan evleri-
nin ve iflyerlerinin taflland›¤›n›
söylüyordu. Evin önünde topla-
nan 500 kiflilik grubun 1 saat
kadar sloganlar atarak tafl ya¤-
d›rd›¤›n›, bunun özerine kendi-
sinin de sonunda dayanamay›p
ruhsatl› silah› ile balkondan ha-
vaya atefl açt›¤›n› söylüyordu.
500 metre ilerideki jandarma-
n›n 1 saat içinde olay mahalline
gelmedi¤ini, geldi¤i zaman da
göstericilere çok yumuflak dav-
rand›¤›n› iddia ediyordu. Evin
genç delikanl›s› ise daha vahim
bir ihtimali sözleriyle ifade edi-
yordu: “Sald›r›lar devam ede-
cek olursa biz de dayanamay›p
sald›r›r›z!...” diyordu heyecanl›
bir ses tonuyla. Daha sonra Ay-
val›k kaymakam› ile görüflmek
istedik. Kaymakam ile, saatleri-
mizi kaybettiren klasik bir dev-
let bürokrasisi anlay›fl›n› tekrar
hissetti¤imiz bir silsileden son-
ra görüflebiliyorduk. Bu kadar

bürokrasiden sonra kaymakam,
“kaydedilmemek flart› ile konu-
flurum” diyor ve yine bir fleyler
söylememeyi baflar›yordu. Cid-
di bir olay› araflt›ran bir insan
haklar› derne¤ine karfl› tavr›
böyle olan bir kaymakam›n
halkla iliflkilerini de tahmin
edebiliyorduk.

Araflt›rmalar›m›z› tamamla-
d›¤›m›zda ortaya ç›kan tablo
fluydu. Genç delikanl›lar aras›n-
da tamamen adli bir olay yü-
zünden ç›km›fl bir olayda yük-
selen ani ve galeyana gelmifl
öfke, toplumsal linç önderleri
sayesinde farkl› bir yerde patl›-
yordu. Hali vakti yerinde
olan Kürt esnafa yönelik sald›r›,
k›skançl›k duygular›n›n da ek-
lenmesi ile bir toplumsal lince
dönüflüyordu. Y›llard›r biriken
öfke, bu flekilde d›flar› vurulu-
yordu. Yerel halktan kifliler, se-
bebini tam anlamad›klar› bir
sorunun çözüm yolunu müessif
bir olay sonras› böyle ortaya
koyuyorlard›. Halk›n tümü ka-
t›lmasa da ortada bir tepki var-
d›. Birçok kifli olay›, tafllamalar›
k›nasa da “do¤ulular hakk et-
ti” sözleri ile de¤erlendiren ki-
fliler de az de¤ildi.

Ö. Faruk Gergerlio¤lu (sa¤ baflta) ve Mazlumder ekibi 
Alt›nova’da birebir görüflmelerde bulundu
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Alt›nova sadece küçük bir
örnek. Ortaya ç›km›fl bir soru-
nun y›llarca giderilememesin-
den kaynaklanan bir kangren-
leflme ve ard›ndan halk›n bir fle-
kilde çözüm aray›fl› vard›. Olay
sadece Kürt esnaf ve di¤erleri
aras›ndaki ticari rekabet veya
geçici bir öfke patlamas› ile
izah edilemeyecek düzeyde
önemli bir sorundu. Ülkenizde-
ki bir sorunu adil bir flekilde
halletmede gecikirseniz, hâkim
olamayaca¤›n›z bir dizi olayla-
r›n yaflanmas› kaç›n›lmaz ola-
cakt›r. Y›llard›r nereye boflalta-
ca¤›na karar veremedikleri öf-
kelerini, bir cinayet sonras› ka-
baran, kabart›lan duygular›yla,
komflu olduklar› kiflilerin üstü-
ne boflaltan bir topluluk vard›
maalesef. Bu sald›r›y› hiç bekle-
mediklerini söyleyen Kürt es-
naflar ise, beldenin k›rk y›ll›k
esnaf› olduklar›n› ve haks›z it-
hamlara u¤rad›klar›n› söylüyor-
lard›. Terörle, örgütle alakalar›
olmayan, iflinde gücünde insan-
lar olduklar›n›, dolay›s›yla bü-
yük hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›kla-
r›n› belirtiyorlard›. Olaylardan
günler sonra bile mülki amirle-
rin tafllananlara bir geçmifl ol-
sun ziyareti yapmamas›, müflfik
bir yüz ile zararlar›n› unutabile-
cek ma¤durlar›n d›fllanm›fll›k
duygular›n› artt›rmaktan baflka
bir fleye yol açmaz. Alt›nova’da
belki toplumsal bir k›r›kl›k ol-

mam›flt› ama asl›nda Türki-
ye’nin her beldesinde ortaya ç›-
kabilecek bir toplumsal çatlak
oluflmufltu. Bu toplumsal sinya-
lin üstü örtülmemeli, gereken
önlemler al›nmal›d›r. Kürt soru-
nu egemen elitler taraf›ndan
her ne kadar sadece terör soru-
nu olarak iflaret edilse de, ha-
len tedavi edilmemifl bir yara
olarak orta yerdedir. Eflit vatan-
dafl olmad›¤›na inanan Kürtler
gerçek anlam›yla ikna edileme-
mifltir. Türkiye’de sorun her ge-
çen gün büyüyor. Sorunun sivil
çözümlerle halledilmesi zor de-
¤ilken sorunu hep bir güvenlik
ve d›fl mihraklar›n k›flk›rtmas›
olarak lanse etmeye çal›flanla-
r›n çözüm önerileri teflhis yan-
l›fll›¤›ndan baflar›ya ulaflam›yor.
Hastal›¤›n ad›n› yanl›fl koyarsa-
n›z, ne kadar pahal› ilaçlar uy-
gularsan›z uygulay›n hastal›k
geçmeyecek, sadece ad› ve bo-
yutu de¤iflecektir. Hastal›¤›n
sonradan ç›km›fl komplikasyon-
lar›na de¤il, kayna¤›na baka-
rak çözümler aranmal›yd›. So-
runun yüzy›llard›r bir arada ya-
flam›fl iki halk› rahats›z etme-
den çözme yollar› varken, yan-
l›fl politikalar sonucu art›k top-
lum uçuruma sürükleniyordu.
Sorunun on y›llard›r devam
eden kanl› bir savafla dönüflmüfl
yüzü, ne kadar tahammül edil-
mifl olsa da art›k tolerans zor-
lanmaya bafllam›flt›. Dünyan›n

baflka bir bölgesinde olsa çok-
tan daha vahim geliflmelere yol
açacak çat›flma ortam› gereken
yap›lmay›nca esneme pay›n› bi-
tiriyor, k›r›lmaya do¤ru evrili-
yor ve iç çat›flma tehlikesi belir-
dikçe beliriyordu. Sorunu hal›
alt›na süpürmeye çal›flan yerel
ve genel yöneticiler ise tehlike-
nin fark›nda de¤illerdi. Kürt so-
rununu çözebilecek ve tüm va-
tandafllar›n mutlu olaca¤› yolla-
r› bulman›n devletin ifli oldu¤u-
nu hepimizin anlamas› gerekir.
Yoksa Kürt sorununu, önüne
cenazeler gelen ve bir di¤erinin
sorununa empati yapmay› dü-
flünmeyen toplumsal gruplar›n
oldu¤u bir ortama m› havale
ediyorlard›? Evleri tafllanan ki-
fliler, “buradan bizi kovmak m›
istiyorlar, kafam›z› kessinler an-
cak öyle sürebilirler bizi” diye-
rek bu topraklar›n bölünmeye
hiç tahammülünün olamayaca-
¤›n› iflaret etmifl oluyorlard›. 

Hakikaten birbiri ile kopar›-
lamayacak çok sa¤lam ba¤lar›
olan bir toplumu bu hale geti-
renler utans›n! Alt›nova’n›n
utanc›n›, Kürt sorununu çözme-
ye yanaflmayan ve halk›n üs-
tünde bir güç oldu¤unu, her
sorunda herkese hissettiren
elitler yaflamal›d›r asl›nda. Ba-
t›’daki halk›n önüne sorunu
Güneydo¤uda öldürülen ço-
cuklar› ile sunan anlay›fl, asl›n-
da sorunu toplumsal linç ön-
derlerine havale etmifl demek-
tir. Daha dün, doksan y›l önce
Alt›nova’n›n biraz kuzeyindeki
Çanakkale’de omuz omuza çar-
p›fl›p ölmüfl dedelerin torunlar›
flimdi birbirini tafll›yorsa bunun
nedenini uygulanan devlet po-
litikalar›ndan baflka bir yerde
aramam›z boflunad›r.
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Daha dün, doksan y›l önce Alt›nova’n›n bi-
raz kuzeyindeki Çanakkale’de omuz omu-

za çarp›fl›p ölmüfl dedelerin torunlar› flimdi bir-
birini tafll›yorsa bunun nedenini uygulanan dev-
let politikalar›ndan baflka bir yerde aramam›z
boflunad›r. ”
“
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D
ünya henüz nas›l bir gir-
daba sürüklendi¤inin
fark›na dahi varama-

dan, ABD Merkez Bankas›
FED’in 18 y›l balflkanl›¤›n› yap-
m›fl olan Alan Greenspan’in ifa-
desiyle kriz tsunami etkisi ya-
ratm›fl ve dalgan›n boyunun
nereye varaca¤› ve nerede yat›-
flaca¤› halen belirsizli¤ini koru-
maktad›r. ABD merkezli ‘mort-
gage’ (ipotekli konut kredisi)
piyasalar›nda bafllayan ve gide-
rek bankac›l›k sektörünün asli
mecra›n›n çok d›fl›ndaki -genel-
de ‘finansal türevler’ tabir edi-
len araçlar kullanan- ikincil pi-
yasalara sirayet eden bir krizin
bütün bir küresel finans siste-
mini alafla¤› etmesine flahitlik
ediyoruz. Kapitalizmin finansal
evresinde böylesine bir kriz pek
çoklar› için sürpriz, müzmin ko-
münistler içinse beklenen gün
hüviyetinde oldu. Burada ise
olan bitenin, k›smen teknik de-
taylar muhteva etse de, genel
mant›¤› ve insan merkezli siste-
min haddinden fazla mekanik
iflleyiflindeki1 çarp›kl›¤a de¤ini-
lecektir. 

Kim bilir belki de bu kapita-

lizmin son krizidir! O halde,
Weberyen anlam›yla kapitaliz-
min ruhu flad olsun! Geleneksel
dini (H›ristiyanl›¤a dair) de¤er-
lerle ‘kapitalist’ bir iflletmenin
mant›¤› aras›ndaki uyumun im-
kânlar›ndan söz ederken, We-
ber kapitalizmi s›n›rs›z kazan-
ma açl›¤› veya günümüz terim-
leriyle s›n›rs›z sermaye birikimi
olarak de¤il aksine olsa olsa
onu ak›l yoluyla dizginleyen bir
verimlili¤i2 esas alan; sürekli
yenilenen kazanç peflinde bir
u¤rafl› fleklinde tan›mlar. Püri-
ten ahlak›n, zaman›n bofla ge-
çirilmemesi esas›na dayanan ve
çal›flmay›, ifli bir görev telakki
eden anlay›fl›n›n asl›nda Aziz
Pavlus’tan bu yana bütün H›ris-
tiyan mezheplerin teolojik dip-
dalgas›nda yer buldu¤unu
an›msat›r Weber ve “ancak ça-
l›flan›n kendi ekme¤ini yeme”
hakk›n› teslim etmede püriten
ahlak›n vazetti¤i ilkeleri hat›r-
lat›r. Sombart’›n ise Yahudi ah-
lak›ndan örneklerle modern
kapitalizmin do¤uflunda ‘ihti-
yaçlar›n karfl›lanmas›’ amac› ile
‘kazanç’ güdüsü aras›nda çizdi-
¤i hayati s›n›r zikredilebilir.3

Tarihsel olarak kapitalizmin or-
taya ç›k›fl› ve bir sistem olarak
hayatiyet buluflu üzerine tart›fl-
malar ve önermeler bir hayli
zengin bir literatür ortaya ç›-
karm›flsa da, bu yaz›n›n konusu
olan yeni finansal krizin mahi-
yetini çözümlemede kullan›fll›
araçlar temin etmesi d›fl›nda bu
literatüre pek girmeyece¤iz.
Fakat verimlilik, ifl bölümü, uz-
manl›k gibi modern kutsallar
ve kategoriler üzerinden kapi-
talizmin ruhunun izlerini süre-
ce¤iz.

Kapital yani sermaye son
yüzy›lda gerçekten de 1929
‘Büyük Buhran’› d›fl›nda hiç bu
kadar küçük düflmemiflti. Wal-
lerstein’›n tabiriyle ‘tarihsel ka-
pitalizm’i mevcut ç›kmaz soka-
¤a sürükleyen ve nimetlerin
paylafl›lmas›nda, zaten varoldu-
¤unu iddia etti¤i kapitalist pi-
yasa ifllemlerinin yol açt›¤› ku-
tuplaflman›n üstünde bir ku-
tuplaflmaya neden olan siste-
mik yap›n›n üç temel sacaya-
¤›ndan bahsedersek e¤er4;
“hükümetler her fleyden önce,
vergilendirme süreci yoluyla
büyük miktarda sermaye topla-
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y›p bunu sübvansiyonlar yoluy-
la, ellerinde zaten büyük ser-
mayeler bulunan kifli ya da
gruplara da¤›tabilmifltir. Hükü-
metler ikinci olarak, büyük öl-
çekli ve gayri meflru, ancak fii-
len k›s›tlanmam›fl kamu fonu
kaçaklar› için kolay hedefler
durumuna gelen resmen yasal
ve genellikle meflrulaflt›r›lm›fl
vergilendirme kanallar› yoluyla
büyük miktarda sermaye topla-
yabilmifltir. Hükümetler, zen-
ginler lehine yeniden da¤›l›m›n
üçüncü ana mekanizmas› ola-
rak, kâr›n bireysellefltirilmesi,
rizikonun toplumsallaflt›r›lmas›
ilkesini kullanm›fllard›r.” Ame-
rikan tipi tüketim ve hayat›n
kar güdüsüyle eflgüdümlü ma-
hiyetine dair yine Weber’in ak-
tard›¤› anekdota göre5 Kürn-
berger’in anlat›m›ndan ‘kapita-
lizmin ruhu’na dair ç›kar›mlar
yapmak kabili mümküdür: “s›-
¤›rdan donya¤› yaparlar, insan-
dan da para.” Weber’e göre,
“bu ‘h›rs felsefesi, para sahibi
sayg› de¤er adam›n ideali ve
hepsinden önemlisi, bireyin
kendi sermayesini geniflletme

e¤iliminin düflüncesi olarak gö-
rülür. Asl›nda burada öngörü-
len bir yaflama tekni¤i de¤ildir,
özel bir ‘ahlak’t›r.”

KKrriizziinn KKöökkeennlleerriinnee DDaaiirr

Elbette bugün yaflananlar›n bir
sisteme (kapitalist) ait nedenle-
rinde içkin sonuçlar oldu¤unu
söylemek, bizleri otomatik ola-
rak, Avrupa’da Marx’›n [komü-
nizm] hayaletinin yeniden do-
laflmaya bafllad›¤›na inananla-
r›n6 yahut ABD’nin art›k ASBD
(Amerika Sosyalist Birleflik Dev-
letleri) oldu¤unu ilan edenle-
rin7 saf›na sokmufl olmayacak-
t›r. Fakat kelimenin en temel
anlam›yla olan bitenin bir ‘sis-
tem’ sorunu oldu¤unu söyle-
mek hem meseleyi izafilefltirir,
hiç de¤ilse genellefltirir hem de
tahlili oldukça zahmetli bir çer-
çeve getirir. Marx’›n Capital’in
ilk cildinde ifade etti¤i gibi bir
grup kapitalistin bir baflka (ço-
¤unluk) kapitalisti yoketmesi
neticesinde sermayenin tekel-
leflmesinin kapitalizmin kendi
y›k›m›n› da beraberinde tafl›d›-

¤›n› iddia etmek için erkense
de, finansal sermayenin, siste-
min tümünü sarsacak ölçüde
gözü karal›¤› ve kar avc›l›¤›n›
teslim etmeliyiz.  

M›s›rl› iktisadiyatç› Samir
Amin’in vukufiyetli çözümle-
melerinden al›nt›larsak8; ser-
mayenin küreselleflti¤i yahut
Giovanni Arrighi ve di¤erleri-
nin ifadesiyle finansallaflt›¤› bu
tarihsel dilimde yap›labilecek
olan en iyi fley bir “kriz yöneti-
mi”dir, fakat krize çözüm bula-
bilecek mekanizma kapitalist
iflleyiflin dahilinde mevcut de-
¤ildir. O halde kapitalist iflleyi-
flin zaaflar›na k›sa bir göz ata-
l›m:

AAhhllaakk››nn KKrriizzii

Krizin kökenlerini en baflta
sistemin merkezini bina eden
‘kapitalist insan’da aramazsak
e¤er, mekanik ve istatistik de-
¤erlendirmelerin s›¤ sular›nda
yol almaya devam ederiz. Fi-
nans ve bankac›l›k sektörünün
yaratt›¤› bu kriz kali meta ile
sermaye aras›ndaki ba¤›n ko-
puflu kadar insan ile ahlaki ba¤-
lar›/sorumluluklar› aras›ndaki
kopuflun da neticesindendir.
Yeni tap›nma ve kutsama mo-
dellerini yaratan ‘modern kapi-
talist sistem’i anlamada onu or-
taya ç›karan toplumsal ve bi-
reysel durum anahtar vazifesi
görür. Örne¤in, bankalara ve
bankac›lara dair gözlemlerini
aktar›rken Baudrillard, Ameri-
ka’da toplumsal güvensizli¤in
ulaflt›¤› boyutlar› gözler önüne
sermek için ‘paray› elde tutma’,
dahas› ‘kullanma’ iflinin ancak
ehil insanlar›n hakk› oldu¤unu
istihzai biçimde söylerken, ban-
kac›l›k ve finans sektörüne du-
yulan sayg›nl›¤›n kökenlerini
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‘paran›n do¤ru yat›r›m arac›na,
do¤ru zamanda’ kullan›ld›¤›
inanc›nda yatt›¤›n› ifade eder.9

‹flte size bir ‘kutsama’ etkinli¤i
daha! Modern küresel finans sis-
temine duyulan bu uhrevi iman
mertebesinde güvenin yol aça-
ca¤› ahlaki zaaflar ise pek hesa-
ba dahil edilmifle benzemiyor.

Amerikan rüyas›n›n kâbusa
döndü¤ü son zamanlarda öne
ç›kan elefltirileri sistemin kendi
mant›¤› içindeki tutars›zl›klar
kadar pratik sonuçlar› önceden
kestirilebilir politika hatalar›n-
da arayan iki yaklafl›m olarak
özetleyebiliriz. Örne¤in Michel
Chossudovsky’e göre10, Ameri-
kan hazinesi ve parasal sistemi-
ni felakete sürükleyen birkaç
faktör aras›nda en öne ç›kanla-
r›: 1) Savafl ekonomisi ve bunun
yaratt›¤› finansman s›k›nt›s›d›r.
Zira ona göre ABD, örne¤in yal-
n›zca 2006’da askeri harcama-
lara ay›rd›¤› yaklafl›k 570 milyar
dolarl›k bütçe ile korkunç bir
kamusal yükün alt›na girmifl ve
maliyeti sosyal-sivil harcamalar›
finanse etmesi gereken vergiler
olmufltur; 2) Spekülatif serma-
ye sald›r›s›d›r; ve 3) Büyük fi-
nansal sermayedarlar aras›nda-
ki kavga neticesinde oluflan kü-
resel finansal sistemde de¤iflim
bask›s›d›r. Ortado¤u ve dünya-
n›n di¤er co¤rafyalar›nda sür-
dürülen savafllar›n kamu mali-
yesi üzerinde oluflturdu¤u bas-
k› sonucu, spekülatif sermaye
hareketlerinin artt›¤› ve spekü-
latif sald›r›lar yoluyla küresel
kapitalizmin oyuncular›n›n bir-
birini yemeye bafllad›klar›n› ifa-
de ederken, Chossudovsky
mevcut kriz halinin önce birey-
sel tüketici sonras›nda konut
piyasalar› ve nihayet artacak ifl-
sizlik ve sermayenin verimsizli-
¤i gibi nedenlerle üretimde k›-

s›tlamalara yol açaca¤› tezini
savunuyor. Hem ABD hem de
dünya ölçe¤indeki sermaye ha-
reketleri ve ticaretlerinin son
derece gevflek bir sistem dâhi-
linde yürüdü¤ü ve yeterince
denetlenmedi¤i ise hemen her
‘müdahaleci’ iktisatç›n›n temel
argümanlar›ndan biri haline
geldi.

PPrraattii¤¤iinn TTeeoorriiyyee ‹‹hhaanneettii yyaa ddaa
DDüüflflüünnccee KKrriizzii

Amerikan finans piyasalar›nda-
ki evrimin birkaç köfle tafl›ndan
söz edeceksek e¤er Reagan dö-
nemindeki 1987 krizini mütea-
kip ‘deregülasyon’ yani müda-
halesizlik politikalar›yla yön-

lendirilen finans sektörü, 1999
Finans yasalar›yla birlikte bü-
yük finansal oyuncular›n ser-
bestiyet alanlar›n› daha da ge-
niflletti ve Wall Street neredey-
se tümüyle özerk bir yap›ya ka-
vufltu. Sistemin mahiyetine dair
pratik saptamalar için Wall
Street ve genelde Amerikan
ekonomik yap›s›n›n iflleyifline
göz atmak yeterlidir. Neo-kla-
sik iktisadi görüfl ve Hayek’in li-
beral ahlakç› tezlerinin bir kar›-
fl›m› üzerine bina edilen bir ser-
best piyasa düzeninin iflleyifli-
nin insan zaaflar›na ne kadar
aç›k oldu¤unu yine teorik tar-
t›flmalar içinden bulabiliyoruz.
‘Monitoring’ (izleme), ‘agency
cost’ (vekil/temsilci maliyeti so-
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runu), ‘moral hazard’ (ahlaki
tehlike/risk) ve ‘adverse selecti-
on’ (yanl›fl tercih) gibi iflletme-
ler için fazladan maliyet anla-
m›na gelen ve flirket yap›lan-
malar›n› tümüyle denetim al-
t›nda tutmay› gerektiren mik-
roekonomik kavramlar›n he-
men tümü cari neo-klasik ikti-
sat literatürünün arma¤an›d›r.
En temelde, flirket hissedarlar›-
n›n yöneticilerle olan münase-
betlerini, afla¤›da ise yönetici
ile çal›flanlar aras›ndaki iliflkiyi
düzenleyen bu gibi kavramla-
r›n içini boflaltan kapitalist pra-
ti¤in ç›kmaz soka¤›nday›z. 

SSoommuutt GGöösstteerrggeelleerr

1933 Glass-Steagall yasas›n›
müteakip yat›r›m bankalar› ile
ticari bankalar›n birbirinden
ayr›ld›¤› ABD, 1999’da yeniden
serbest modeli benimsedi ve
hemen her büyük finansal ku-
rulufl bünyesinde bir de yat›r›m
bankas› kuruldu. Bu modelin

bugün çöküflüne tan›kl›k ediyo-
ruz. ABD merkezli krizin elbet-
te ki ilk kurban› Amerikan fi-
nans kurulufllar› oldu. Ancak
burada dahi ABD Merkez Ban-
kas› FED’în, New York Merkez
Bankas›’n›n tercihleri dikkate
flayand›. Örne¤in geçti¤imiz
Mart ay›nda Bear Stearns (art›k
JP Morgan Chase bünyesinde)
sessiz sedas›z batt›¤›nda, belki
de krizin bu denli uzay›p derin-
leflece¤ini öngörmediklerin-
den, kimse k›l›n› k›p›rdatmaz-
ken sigorta flirketi AIG batma
noktas›na geldi¤inde hükümet
derhal harekete geçti. Mortga-
ge devleri Fannie ve Freddie
devletlefltirildi. Krizin kuflkusuz
dönüm noktalar›ndan olan
Lehman Brothers da dibi boy-
larken FED herhangi bir tedbire
baflvurmad›. Akabinde Morgan
Stanley ve Merrill Lynch (ki ar-
t›k Bank of America’n›n bir par-
ças›d›r) geldi. Wall Street sakin-
lerinin kendilerine yeni evler
arad›¤› bugünlerde finansal sis-

temin yeniden devletin kuca¤›-
na oturmas› durumu, ‘ba¤›m-
s›z’ bankac›l›¤›n Amerika’daki
hâkimiyeti hatta ak›betini soru
iflareti haline getiriyor. Yat›r›m
bankalar›n›n ikinci hatta üçün-
cü flah›s/kurumlarla ticaret yo-
luyla üstlendikleri riskli ve ‘ze-
hirli’ (toxic) araçlar nedeniyle
borçlar›n›n öz sermayelerine
oran› mevduat bankalar›na k›-
yasla yüksek kal›yor. Bu banka-
lar›n düzenli bir mevduat ak›fl›
veyahut güvencesinden de
mahrum olmalar› (ki denetim-
sizli¤in bir baflka neticesidir) da
durumu vahim hale getiriyor.
K›sa vadeli fonlara olan yüksek
ba¤›ml›l›klar› bu türlü bankala-
r›n ikinci büyük zafiyeti olarak
karfl›m›za ç›k›yor, dolay›s›yla li-
kidite borç ödeme mevsimlerin-
de ciddi sorun teflkil ediyor. The
Economist dergisinin tart›flt›¤›
türden ‘evrensel bir banka mo-
deli’ ise sistem ve kat›l›m üze-
rinde anlaflma ihtimalinin az
oluflu nedeniyle çok gerçekçi
görünmüyor. 

Bütün bu göstergeler, ABD
merkezli küresel finans siste-
minde yap›sal de¤iflikliklerin
zaruretini ortaya koymakla
kalm›yor. Baflta ‘bay felaket/k›-
yamet’ olarak adland›r›lan ik-
tisatç› Nouriel Roubini olmak
üzere11, ikinci dünya savafl›n›
müteakip ortaya ç›kan Bretton
Woods (toplant›lar›n yap›ld›¤›
kasaba) ekonomik düzeninin
kilit tafllar› IMF ve Dünya Ban-
kas›’n› da içerden bir gözle
elefltiriye tabi tutan Joseph
Stiglitz12 ve son Nobel ödülü-
nü alan Paul Krugman’›n tadi-
lat ça¤r›lar› belki de ikinci
Bretton Woods sisteminin
(1973 Petrol krizi sonras› dü-
zen) bitiflini haber veriyor.
ABD’nin son kurtarma plan›
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ise toplam borç sto¤una nere-
deyse 2 trilyon dolarl›k ek yük
getirecek, mevcut yüksek büt-
çe aç›¤› ise toplanan vergilerin
verimsiz kullan›m› dolay›s›yla
kapanmayacak gibi görünü-
yor. Dolay›s›yla mevcut krizin
yaln›zca G–7 ülkelerini yahut
ABD ve ‹ngiltere baflta olmak
üzere bat›l› ülkeleri tehdit etti-
¤i varsay›m› oldukça eksik ve
hatal› olabilir. Pek çok ‘gelifl-
mekte olan ülke’ ya sabit kur
veya s›k› denetlenen kur sis-
temlerine sahipken, dalgal›
kuru benimseyen Türkiye gibi
ekonomilerin makroekonomik
ve politik k›r›lganl›klar› netice-
sinde sermaye ç›k›fllar›n›n sert
etkilerine aç›kken, çevre ülke-
lerin bu krizden beri durmala-
r›n› beklemek naiflik olacakt›r.
Roubini’ye göre birinci Bretton
Woods ile flimdiki aras›ndaki
benzerlikler ABD’deki çifte
aç›klar (cari ve bütçe), yine
ABD’nin gevflek para politikas›
(faizler) ve dolara endeksli
kurlarken, BW2’yi ayakta tu-
tan mekanizma ise baflta BRIC
ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hin-
distan ve Çin) olmak üzere ge-
liflmekte olan ülkelerdeki ser-
maye birikimidir. Fakat yine de
oluflan enflasyonist bask› –ya-
k›n zamana kadar enerji ve
dünya g›da/mamül fiyatlar›n-
daki s›çramay› hat›rlay›n- bu
kur politikalar›n›n terkine ne-
den olabilir. Bir ülke olarak if-
las›n efli¤ine gelen ‹zlanda’y›
müteakip, büyük çapl› kurtar-
ma planlar›n›n dahi yard›m
edemeyece¤i sars›nt›lar yafla-
mas› muhtemel Balt›k ülkeleri,
Bulgaristan ve Macaristan gibi
do¤u Avrupa ülkeleri gelebilir.
Dolay›s›yla hiçbir ülke bu kriz-
den beriyim deme lüksüne sa-
hip de¤ildir.

SSoonnuuçç YYeerriinnee// KKüürreesseell FFiinnaannssaall
SSiisstteemmiinn ÖÖllüümmüünnee GGüüzzeelllleemmee

Krizle beraber son günlerin
moda iktisatç›s› haline gelen
Roubini’nin kehanetlerini göre-
bilmek için 11 Eylül’den bu ya-
na geçen zaman kimilerine az
gelse de, bu krizin bir ipotekli
konut kredisi sorunu olmad›¤›
ve bütün bir finansal sistemi et-
kisi alt›na alaca¤› aflikâr. Nomi-
nal de¤eri neredeyse 62 trilyon
dolar› bulan türev piyasalar, ti-
cari konut kredileri, garanti al-
t›nda olmayan kredi kartlar›,
bireysel krediler, araç kredileri
vb. yaklafl›k olarak 6 trilyon do-
larl›k bir reel karfl›l›k üzerinde
otururken13, bu ‘gölge banka-
c›l›k sistemi’nin ortadan kay-
bolmas› iflten dahi de¤ildir.
Dünya ekonomik büyüklü¤ü-
nün yaklafl›k yüzde 55’ini olufl-
turan ABD, Euro bölgesi Avru-
pa, ‹ngiltere, öteki Avrupa ül-
keleri, Kanada, Japonya, Avus-
tralya ve Yeni Zelanda gibi ge-
liflmifl ülkelerin geçti¤imiz y›l-
dan bu yana tedricen bir ‘reses-
yon’a (ekonomik durgunluk)
girdiklerini söyleyebiliriz. Dün-
yan›n mevcut ABD merkezli, te-
kelci sermayenin tahakkümünü
temin eden finansal yap›s›n›n
bu haliyle gitmeyece¤i aç›kt›r.
Soru(n) ise fludur: Acaba bu son
kriz AB dönem baflkan› Sar-
kozy’nin ifade etti¤i türden bir
yeni ekonomik düzeni getire-
cek mi? Yoksa yat›r›m bankala-
r›ndaki bu kriz bir türlü söndü-
rülebilecek ve piyasalar kald›¤›
yerden ‘oyun’a devam edebile-
cek mi? Bu ‘grandiosse’ soru-
nun alt›nda yaz›n›n bafl›ndan
bu yana belirtti¤imiz ‘insan’
faktörü oldu¤unu söyleyerek,
cevap k›sm›n› size b›rak›yorum. 
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Ç
ünkü “piyasa ekonomisi”
dedikleri fley asl›nda kapi--
talizmin kendisidir. Kapi--

talizm çöküyor diyemedikleri
için, bunun yerine piyasalar düfl--
tü, piyasalar tedirgin, piyasalar
panikte, küresel finans krizi çök--
tü gibi ifadelerle emperyalist
ideolojinin getirdi¤i sefaleti giz--
liyorlar.

Hâlihaz›rda yaflanan ve h›zla
dünyan›n dört bir köflesine yay›--
lan mali kriz, 1929 “BBüüyyüükk BBuuhh--
rraann››”n›ndan sonra dünyada ya--
flanan en büyük kriz olarak va--
s›fland›r›l›yor. 1929 Krizi de o
zamanki afl›r› kâr h›rs›ndan ve
kapitalist sistemin kendi içeri--
sinde bar›nd›rd›¤› toplumsal
eflitsizli¤e yol açan mant›k ve ifl--
leyiflin, çeliflkilerin sonucu ola--
rak meydana gelmiflti.

Bugün de dünya, tarihin en
büyük k›r›lma noktalar›ndan bi--
rini yaflamaktad›r. Bir dönüm
noktas› yaflayan küresel finans
sistemi bu noktada kilitlenmifl--
tir.

19. yüzy›l›n sonlar›ndan iti--
baren yükselen ABD,  ça¤›m›z›n
Roma ‹mparatorlu¤u mesabe--
sinde en güçlü devleti haline
gelmifltir. Son yüzy›l›n büyük
k›sm›nda ABD küresel düzeyde
ekonomi, siyaset, bilim ve kültür

hayat›n› hâkimiyeti alt›na alm›fl--
t›r. Uzun süredir rakipsiz görü--
nen Amerikan ekonomisi, em--
lak piyasas›ndaki çöküfl sonucu
kredi piyasalar›nda meydana
gelen kriz nedeniyle flimdi reses--
yon (durgunluk) tehlikesiyle
karfl› karfl›yad›r.

‹nsan unsurunu hesaba kat--
mayan, üretimden ziyade finans
cambazl›klar›na dayal› ABD
ekonomisi, flimdi faiz ve spekü--
lasyonlar›n, regülasyon ve ma--
nuplasyonlar›n pençesinde k›v--
ran›yor. Kapitalizmin ideal bir
model olarak dünyaya empoze
etti¤i Bat› toplumu h›zla bir en--
kaza dönüyor. Kurduklar› eko--
nomik sistem tel tel dökülüyor.
Baflka ülkelerin gözünde ““mmoo--
ddeell”” olan ABD giderek bu konu--
munu kaybediyor.

Borsalar çalkalan›yor, hisse--
ler düflüyor, bankalar, büyük fi--
nans kurulufllar› bat›yor. Y›k›l--
maz kale san›lan kurulufllar ya
bat›yor  ya da devlet kontrolüne
geçiyor. Bat›’n›n zengin ülkeleri
acz içinde k›vran›yor. Likidite
krizi içindeki firmalar› fonlayan
devletlerin krizi önlemeye yöne--
lik hamleleri bu defa faiz ve enf--
lasyon dengelerini bozuyor, al--
d›klar› her tedbir yine dönüp
kendilerini vuruyor. Wall Stre--

et’in bu çöküflünün artç› floklar›
yavafl yavafl Avrupa’da da dalga
dalga hissedilmeye bafllam›flt›r.
Mali kriz, h›zla dünyan›n dört
bir köflesine yay›l›yor. 21. yüzy›--
l›n para babalar› flaflk›nl›k içinde.

AAmmeerriikkaann HHââkkiimmiiyyeettiinniinn
SSoonnuu mmuu??

ABD Hazine Bakan› Paulson,
““BBuu dduurruumm AABBDD iiççiinn uuttaannçç vveerrii--
ccii.. SSuuççllaannaaccaakk ççookk kkiiflflii vvee kkuurruumm
vvaarr”” diyor. Amerikan toplumun--
da büyük sars›nt› yaratan krizin
derin izler b›rakaca¤›n› vurgula--
yan Alman Maliye Bakan› Stein--
brueck de, “Dünya hiçbir zaman
krizden önce oldu¤u gibi olma--
yacak. AABBDD ddüünnyyaa ffiinnaannssaall ssiissttee--
mmiinnddeekkii ssüüppeerr ggüüçç ssttaattüüssüünnüü
kkaayybbeeddeecceekk.” diyor.  So¤uk Sa--
vafl sonras› dönemde tek süper
devlet olarak yükselen ABD’nin
flimdi düflüfl dönemine girdi¤i
konuflulmaktad›r.

Di¤er taraftan, komünizm
de insanl›¤a çektirdi¤i tüm ac›--
lardan sonra 1991’de do¤du¤u
yerde kendini yok etti. Daha ön--
celeri entelektüel olarak zaten
iflas etmifl olan marksizm, Sov--
yetlerin y›k›lmas›yla pratik ola--
rak da iflas etti¤ini gösterdi. Za--
ten marksizm özü itibariyle bir

D‹BE VURAN 
“DÜNYA EGEMEN S‹STEM‹”
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kapitalizm elefltirisi idi ve kendi
ekonomik sisteminin nas›l iflle--
yece¤ini hiçbir zaman aç›klaya--
mam›flt›.  fiu bir gerçekti ki,
marksizm ad›na kurulan, mer--
kezi planlamaya dayal› ekono--
mik sistem insanl›¤a sefalet ve
zulümden baflka bir fley getir--
memiflti.

Komünizm çöktü¤ünde bu--
nu “lliibbeerraall ssiisstteemmiinn zzaaffeerrii” ola--
rak ilan etmifllerdi. 1989’da BBeerr--
lliinn duvar›n›n y›k›lmas›na mütea--
kip, 1991’de de Sovyet Blok’u-
nun çökmesinin ard›ndan, ulus--
lar aras› sermayenin egemeni
olan ABD öncülü¤ünde demok--
rasi güya flaha kalkm›fl, mutlu
son yakalanm›fl ve  ““ttaarriihhiinn ssoo--
nnuu””nun geldi¤i ilan edilmiflti.

Kapitalistlerin zafer ilan et--
tikleri 1989’un flaflaal› günlerin--
de, FFuukkuuyyaammaa’n›n yazd›¤› ma--
kale çok büyük yank› yapm›flt›.
‹ddias›n› hat›rlay›n: “Bat›’n›n ya
da Bat› düflüncesinin zaferi, her
fleyden önce Bat› liberalizmine
alternatif oldu¤u varsay›lan sis--
temlerin büsbütün tükenmesi

olay›nda kendisini göstermekte--
dir.” diyerek ebedi ideolojik za--
ferin ilan ediyordu.  Orta Asya
ve Do¤u Avrupa ülkeleri üzerin--
de Sovyetlerin hâkimiyeti son
buluyor, merkezi planl› ekono--
miyi idare eden tek partili Sov--
yet tarz› devlet fikri art›k itibar--
dan düflüyor, gündemden ç›k›--
yordu.

Hali haz›rda yaflanan krizden
dolay› ayn› FFuukkuuyyaammaa’n›n kafas›
flimdi biraz kar›fl›k,  çünkü du--
varlar›n y›k›lmas› onun söyledi¤i
gibi dünyay› daha güvenli, daha
mutlu bir hale getirmemiflti.
fiimdi ise flöyle diyor;  “Gelecek
ABD yönetiminin en önemli gö--
revi, olumsuz bir yönde de¤iflen
küresel güç dengesini ve azalan
ABD nüfuzunu ince yöntemlerle
düzene koymakt›r.” (Financial
Times, 2 Eylül 2008, Francis Fu--
kuyama, Russia and a New De--
mocratic Realism)

Newsweek dergisinin editö--
rü FFeerriidd ZZeekkeerriiyyaa’n›n  “AAmmeerriikkaa
SSoonnrraass›› DDüünnyyaa” adl› kitab›ndan
flöyle bir al›nt› naklediliyor; “22

Haziran 1897’de dünyan›n de¤i--
flik bölgelerinden yaklafl›k 400
milyon insan, yani insanl›¤›n
dörtte biri, tatil ilan etmiflti. O
gün Kraliçe Victoria’n›n tahta ç›--
k›fl›n›n 60. y›l dönümüydü. El--
mas Y›ldönümü karada ve de--
nizde befl gün sürmüfl, en gör--
kemli an›n› ise 22 Haziran’da
gerçeklefltirilen geçit töreni ve
flükran sunumu oluflturmufltu.
‹ngiltere kolonilerinin yönetici--
leri ve dünyan›n di¤er bölgele--
rinden gelen prensler, dükler,
büyükelçiler ve sefirler kat›l›m--
c›lar aras›ndayd›. 50 bin kiflilik
askeri geçit töreninde, Kana--
da’dan gelen süvari askerler,
Yeni Güney Galler’den gelen sü--
variler, Nepal’dan gelen Kara--
binyerler, Bikaner’li deve birlik--
leri ve Nepal’li Gurkalar bulun--
maktayd›. Bir tarihçinin tabiriyle
tam anlam›yla ““RRoommaa ddöönneemmii””
gibiydi.

O zamanlar sekiz yafl›nda
olan Arnold Toynbee, amcas›n›n
omuzlar›na kurulmufl bir vazi--
yette, sab›rs›zca geçit törenini

Arjantin Cumhurbaflka-
n› Kirchner, Buenos Ai-
res’ten kafas›n› kald›r›p
ABD’ye bakt›¤›nda gör-
dü¤ünü flöyle ilginç bi-
çimde dile getiriyor:
“Bir ara hepimize gay-
ret edip ulaflmam›z ge-
reken bir ‘‘MMeekkkkee’’ ola-
rak gösterilen Birinci
Dünya flimdi bir köpük
gibi patl›yor...” .

Arjantin Cumhurbaflkan› Kirchner



izliyormufl. Sonralar› döneminin
en iyi tarihçisi olarak kabul edi--
len Toynbee o ihtiflaml› günde
izlediklerini ‘CCeennnneettiinn oorrttaass››nnddaa
ööyylleeccee dduurraann bbiirr ggüünneeflfl ggiibbiiyyddii’’
fleklinde hat›rl›yor. ‘O atmosferi
hat›rlar›m, sanki dünyan›n zir--
vesinde gibiydik ve orada daima
kalacakm›fl›z hissiyle zirveye
ulaflm›flt›k’.” diyor. (Foreign Af--
fairs, May›s-Haziran 2008; Ferid
Zekeriya, The Future of Ameri--
can Power)

ABD’nin; Somali, Afganistan
ve Irak’a müdahalesi, y›llar önce
zirve dönemini yaflayan Britanya
‹mparatorlu¤u’nun pozisyonuna
ve yapt›¤› askeri müdahalelere
çok benziyor. Sanki tarih flimdi
ABD’yi de vurmaya bafllad›.

Arjantin Cumhurbaflkan›
Kirchner, Buenos Aires’ten kafa--
s›n› kald›r›p ABD’ye bakt›¤›nda
gördü¤ünü flöyle ilginç biçimde
dile getiriyor: “Bir ara hepimize
gayret edip ulaflmam›z gereken
bir ‘‘MMeekkkkee’’ olarak gösterilen Bi--
rinci Dünya flimdi bir köpük gibi
patl›yor...” diyor.

Bir zamanlar muhafazakâr bir
ahlaka sahip, uzun vadede tat--
min olmay› tercih eden bir ülke
bugün anl›k zevklerinin peflinden
koflar hale gelmifltir. Amerikan

insan›, üretim, s›k› çal›flma ve ta--
sarruf gibi temel zorunluluklara
ilgisini kaybetmekte, tüketim ve
e¤lence toplumuna do¤ru yol al--
maktad›r. Tasarruf oran› s›f›r,
üretti¤inden fazla tüketen, cari
ifllemler aç›¤›, ticaret aç›¤›, bütçe
aç›¤› yüksek, ortalama geliri sa--
bit,  finansal taahhütleri ise karfl›--
lanamayacak boyuttad›r. Çal›flan
kesim yaflland›kça, toplum net ta--
sarrufçudan net tüketiciye dö--
nüflmektedir.

fiu an askeri güç hariç; en--
düstriyel, finansal, toplumsal ve
kültürel alanlardaki güç, dünya
egemeni ABD’nin ellerinden ka--
y›p gitmektedir. AABBDD’’ddee,, yyaaflflaa--
nnaann ffiinnaannssaall kkaarrmmaaflflaann››nn öötteessiinn--
ddee bbiirr hheeggeemmoonniikk ççöözzüüllmmee vvaarr..
Osmanl›’n›n gerilemesi ve y›k›l›--
fl› çok uzun y›llara yay›lm›flt›.
Amerikan emperyalizmi ise çok
daha h›zl› çözülmeye bafllad›…

OOlluupp--bbiitteennlleerr ““kkoonnttrroollssüüzz 
kkaappiittaalliizzmm””iinn ssoonnuuccuudduurr……

ABD’deki bu finansal krizin ana
sebepleri ““bbaaflfl››bbooflfl ppiiyyaassaallaarr”,
“flfliirrkkeettlleerriinn ddooyymmaakk bbiillmmeezz kkâârr
hh››rrss››” ve “kkaappiittaalliizzmmiinn iinnssaann ff››tt--
rraatt››nnaa aayykk››rr›› öözzeellllii¤¤iiddiirr”. D›fl po--
litikas›ndaki haks›z ve sald›rgan

tutumu, yüksek askerî harcama--
lar, devaml› bütçe aç›¤› vermesi--
ne sebep olmufltur. Daha fazla
tüketmeyi bir hayat biçimi hali--
ne getirmifl olan obez Amerikan
toplumunda, faizlerin düflük tu--
tulmas› nedeniyle, insanlar bol-
ucuz kredilerden faydalanarak
ödeyebileceklerinden daha faz--
la harcama yaparak kredi kuru--
lufllar›na bilinçsizce borçland›.
Normal flartlarda bankalar›n
riskli görerek kredi vermeyece¤i
tüketiciler, birden çok ucuz kre--
dilerle ev sahibi olma flans›na
erifltiler. Böylece her Amerikal›
s›rt›nda bir borç yüküyle gezer
hale geldi.

fiimdi birçok ma¤dur, banka--
lar›n kendilerini kand›rd›klar›n›
ve yeteri kadar bilgilendirme--
diklerini iddia ediyor ki bu do¤--
rudur. Finans sistemi, reel karfl›--
l›¤› olmayan türev enstrüman--
larla “ssuuyyuunnuunn ssuuyyuunnuunn ssuuyyuu”
misali, kasalar›nda olmayan pa--
ralar› borç vererek ve borçlunun
borcunun borcunu, borçlulara
satarak milyarlar kazand›lar. ‹fl--
te bugün bu küresel rulet siste--
mi çökmüfltür.

KKaappiittaalliisstt AAhhllââkk››nn ‹‹kkii 
YYüüzzllüüllüü¤¤üü

Anglo-Sakson finansal sistemde,
kendi hatalar›ndan dolay› batan
flirketleri kurtarmak yoktu.  Za--
y›f flirketlerin batmas›na göz yu--
muluyordu. ABD ekonomisinin
karar al›c›lar› kendi ülkelerine
mahsus oldu¤u düflünülen gad--
dar ama verimli bir kapitalizm
biçimiyle fiyakal› bir gurur du--
yuyorlard›. Ama batanlar dev
kredi kurulufllar› olunca bunlar
birdenbire önemli ve kurtar›l--
malar› gerekiyor oldu.

Daha önce kendilerine karfl›
yap›lacak düzenlemelere ve an--
ti-tröst tedbirlere karfl› ç›kan
bankalar,   ne zaman ki sorunlar
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Alman Maliye Bakan› Steinbrueck de, “Dünya
hiçbir zaman krizden önce oldu¤u gibi olma--
yacak. AABBDD ddüünnyyaa ffiinnaannssaall ssiisstteemmiinnddeekkii ssüü--
ppeerr ggüüçç ssttaattüüssüünnüü kkaayybbeeddeecceekk.” diyor.
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ortaya ç›kt›, birden bire devlet
müdahalesini talep etmeye bafl--
lad›lar.

Serbest pazar ideolojisine ne
kadar halel getirse de, “iiffllaass eett--
mmeekk iiççiinn ffaazzllaa bbüüyyüükk”” sözü bir
anda ““bb››rraakk››nn››zz yyaappss››nnllaarr”” eko--
nomisinin kat› taraftarlar› ara--
s›nda revaç buldu. (New York Ti--
mes, 20 Temmuz 2008, Too Big
to Fail?)

Birdenbire devlet ekonomi--
nin bafl aktörü oldu. Fransa
Cumhurbaflkan› Sarkozy yapt›¤›
aç›klamada, kapitalizmin art›k
eskisi gibi olamayaca¤›n› ve
devlet denetiminde olaca¤›n›
söylüyordu. Karlar› lüplerken,
milyarlar› götürürken paylaflma--
ya yanaflmayan ve ““ddeevvlleett eekkoo--
nnoommiiyyee kkaarr››flflmmaass››nn” diyen kapi--
talist a¤ababalar, çuvallay›nca,
devleti yard›ma ça¤›r›yorlar ve
zarar› ezilen ve sömürülen ke--
simlerin s›rt›na yüklüyorlar.

‹nsanlar aç ve iflsiz kal›nca
kimse o iflsizleri kurtarma plan›
yapm›yordu. Ne oldu da flimdi
büyük asalaklar kaybedince bir--
den “ppiiyyaassaayy›› ddüüzzeennlleemmeekk, ppii--
yyaassaallaarraa ppaarraa eennjjeekkttee eettmmeekk,,
zzaarraarrllaarr›› kkaappaattmmaakk ggeerreekkiirr”” de--
nilmeye baflland›.  Daha yak›n
zamana kadar her fley özelleflti--
rilmeli, her fley piyasa mekaniz--
mas›na b›rak›lmal› diyorlard›.
Demek ki, ahlâks›z kapitalistler
‘‘kkâârr’’› özellefltirmifl, ‘‘rriisskk’i sosyal--
lefltirmiflti. Önce sistemi özellefl--
tiriyor, kârl›l›¤› sonsuzlaflt›r›yor,
titan zincirleri kuruyor, sonra da
halk›na; ‘ee¤¤eerr bbuu ssiisstteemm bbaattaarrssaa
hheeppiinniizz aaçç kkaall››rrss››nn››zz bbuu nneeddeennllee
bbuu ssiisstteemmiinn zzaarraarr››nn›› ssiizz üüssttllee--
nniinn,,’’ diyorlar. 

‹flte kapitalizm bu. fiirketler
kâr ederken her fley iyiydi ve kâr
etmeleri için her türlü deste¤i
görüyorlard›. Ne zamanki zarar
etmeye bafllad›lar, o zaman
ABD ben bunu devletlefltiriyo--
rum ve borcu üzerime al›yorum

dedi. Yani karfl›s›na risk ç›k›nca
devletçi oldu ve neo-liberallerin
tüm argümanlar› çöktü. 

Bu, sistemin iflas›d›r. ‹flte bu
nedenle, nobel ödüllü iktisatç›
JJoosseepphh SSttiigglliittzz “O kadar çok fe--
laketle karfl› karfl›yay›z ki, finan--
sal kurumlardaki sahtekârl›k ve
politika yap›c›lardaki iki yüzlü--
lük düzeninin bir meyvesidir.”
diyor.

Di¤er taraftan, flu anda ABD
de tart›fl›lan bir konu da, bu
bankalar›n tepe yöneticilerinin
ald›klar› maafl ve primlerdir. Bü--
yük flirket yöneticileri, yani CE--
O’lar›, bir baflkas›na 400 milyon
dolara transfer oluyor, bir di¤e--
ri üç y›ll›¤›na 135 milyon dolara
bir flirketle üç y›ll›k sözleflme ya--
p›yor. Bir di¤eri piyasa cambaz--
l›klar› ile flirketi bat›r›rken ken--
dine 320 milyon dolar prim ta--
hakkuk ettirebiliyor. Gözü doy--
maz kapitalistlerin, spekülatör--
lerin, borsa oyuncular›n›n üreti--
me ve maddi bir varl›¤a dayan--
mayan bir tak›m ka¤›tlarla yap--
t›klar› cambazl›klar›n sonucun--
da gelinen nokta budur.

HHiiççbbiirr flfleeyy eesskkiissii ggiibbii oollmmaayyaa--
ccaakk…… DDee¤¤iiflfliimm KKaaçç››nn››llmmaazzdd››rr……

Bat› dünyas›nda uzun zamand›r
de¤er verilmeyen dini ve mane--
vi de¤erlerin tekrar yükselifle
geçmesi kaç›n›lmaz görülüyor.
“BBuu ffeellaakkeett bbaaflfl››mm››zzaa ddiinniinn iihh--

mmaall eeddiillmmeessii yyüüzzüünnddeenn ggeellddii..”
diyen Papa,  maneviyat›n bir ke--
nara itilmesiyle bu ac›lar›n ya--
fland›¤›n› söylüyor.

Kapitalizm ve sosyalizm uy--
gulamalar› maalesef insanlara
adalet, mutluluk ve refah getir--
me konusunda baflar›s›z olmufl--
lard›r. PPaarraaddiiggmmaa iiffllaass eettmmiiflflttiirr..
Kaç›n›lmaz sona do¤ru h›zla git--
mektedirler. Krizler de¤iflimin
gerçeklefltirilebilmesi aç›s›ndan
bir f›rsatt›r. Bu krizler yeni ve
daha baflar›l› üçüncü bir modeli
ikame etmenin ve de¤iflimin yo--
lunu açabilir.  

Ancak inanç olmaks›z›n de¤i--
flim olmaz ve bu de¤iflim kendili--
¤inden de gelmez.  Bir iradenin
““hhaakk vvee aaddaalleettiinn”” üstün k›l›nma--
s› için çözüm üretmesi ve insana
de¤er veren, paylaflmay› ve da--
yan›flmay› bir hayat felsefesi ola--
rak kabul eden alternatif bir ha--
yat tarz›n› tesis etmesi gerekiyor.
Dünyay› saran krizde de¤iflime
talip olanlar›n kendi mesajlar›n›
insanl›¤a sunmalar› gerekiyor.

Bu iradeyi ortaya koyman›n
ilk ad›m›, de¤iflime inanan ve bu
inanc›n› yaflayarak gösteren bir
birlikteli¤in kurulmas›,  de¤iflim
hedefi etraf›nda birleflmesidir.
E¤er Müslümanlar kendi de¤er--
lerine yeniden ba¤lan›rsa, bu
birlikteli¤i sa¤larsa ve ‹slam dün--
yas› zincirlerini k›rarsa, iflte o za--
man mesaj›n de¤ifltirme gücünü
insanl›¤a anlatabileceklerdir.

‹flte kapitalizm bu. fiirketler kâr ederken her
fley iyiydi ve kâr etmeleri için her türlü deste-

¤i görüyorlard›. Ne zamanki zarar etmeye bafllad›-
lar, o zaman ABD ben bunu devletlefltiriyorum ve
borcu üzerime al›yorum dedi. Yani karfl›s›na risk ç›-
k›nca devletçi oldu ve neo-liberallerin tüm argü-
manlar› çöktü. ”

“
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K
ur’ân-› Hakîm, Kârûn k›s--
sas›na genifl olarak Kasas
sûresinin 76-84. âyetle--

rinde yer verir; Mümin sûresinin
23. âyeti ve Ankebût sûresinin
39. âyetinde de k›sa at›fta bulu--
nur. Kârûn k›ssas›, Kur’ân’da,
maddi zenginli¤in yol açt›¤› ih--
tiras›n, küstahl›¤›n ve böbürlen--
menin en tipik, ama sonu hüs--
ranla biten örnekli¤i olarak in--
sanl›¤›n idrakine sunulur. 

Üstad Mevdudi, Kârûn k›ssa--
s›n›n tefsirine girmeden önce
harika bir tespitte bulunur:
“Rasûlullah Muhammed (s.)’in
mesaj›n›n, bütün kavmî ç›karla--
r› tersyüz edece¤inden korkan--
lar, asl›nda büyük sermayedar--
lar, faizciler ve Mekke kapita--
listleriydi. Bu tipler, uluslararas›
ticaret ve faizcilik yüzünden za--
manlar›n›n Kârûn’lar› haline
gelmifllerdi. Bunlar as›l hakika--
tin azamî derecede servet kaza--
n›p biriktirmek oldu¤una ina--
nan kimselerdi. Bu hedefi ge--
çersiz k›lan herhangi bir fley hiç--
bir surette kabul edilemeyecek
bir yaland›. Öte tarafta ise, bu
kodamanlara özlem dolu göz--
lerle bak›p bir an önce bu insan--
lar›n ulaflt›¤› zenginli¤e büyük

bir ihtirasla ulaflmak isteyen
halk vard›. Para ihtiras›yla yüklü
böylesi bir atmosferde insanlar,
Rasûlullah Muhammed’in (s.)
Tevhid’e, Ahiret’e ve manevi bir
yasaya yapt›¤› davetin kabul
edilmesi halinde Kureyfl’in yal--
n›z ticarî de¤il, ekonomik aç›--
dan da y›k›m›na yol açaca¤› flek--
linde güya bomba gibi bir deli--
le sahip olduklar› düflüncesin--
deydiler.”1

Kârûn k›ssas›n›n yer ald›¤›
Kasas sûresinin bir bütün olarak
Mekke döneminin sonlar›na
do¤ru, ‹sra sûresinin iniflinden
yani Miraç olay›ndan hemen
önce vahyedildi¤inde hemen
hiçbir flüphe yoktur.2 Sûrede
a¤›rl›kl› olarak Hz. Musa (a.s)’›n,
-do¤umundan bafllayarak- ib--
retlik hayat öyküsü, destans›
tevhid mücadelesi, Firavun, Hâ--
mân ve Kârûn’un sars›lmaz sa--
n›lan zulüm ve sömürü düzen--
leriyle birlikte helak olufllar› an--
lat›l›r. Böylece, ‹slâm davas›n›n
müthifl bir sosyo-ekonomik bas--
k› ve engelle karfl› karfl›ya oldu--
¤u bir dönemde, müminlerin
Mekke’nin Firavunlar›na, Hâ--
mânlar›na, Kârûnlar›na karfl›
nas›l bir durufl sergileyecekleri

Hz. Musa (a.s)’n›n örnek müca--
delesi ba¤lam›nda pratik olarak
gösterilir.

SSöömmüürrüü vvee ZZuullüümm ÇÇaarrkk››nnddaann
BBeesslleenneerreekk MMaazzlluumm KKaavvmmiinnee

SS››rrtt ÇÇeevviirreenn ““‹‹flflbbiirrlliikkççii”” 
BBiirr KKaappiittaalliisstt:: KKâârrûûnn

““GGeerrççeekk flfluu kkii,, KKâârrûûnn,, MMuu--
ssaa’’nn››nn kkaavvmmiinnddeennddii,, aannccaakk oonn--
llaarraa kkaarrflfl›› aazzgg››nnllaaflfltt››.. BBiizz oonnaa ööyy--
llee hhaazziinneelleerr vveerrmmiiflflttiikk kkii,, oonnuunn
aannaahhttaarrllaarr››nn›› bbiillee ttaaflfl››mmaakk ggüüççllüü
bbiirr ttoopplluulluu¤¤aa aa¤¤››rr ggeelliiyyoorrdduu..
HHaannii kkaavvmmii oonnaa flflööyyllee ddeemmiiflflttii::
‘‘fifi››mmaarrmmaa//bbööbbüürrlleennmmee,, ççüünnkküü
AAllllaahh bbööbbüürrlleenneennlleerrii sseevvmmeezz..’’

““AAllllaahh’’››nn ssaannaa vveerrddii¤¤iiyyllee
aahhiirreett yyuurrdduunnuu aarraa,, ddüünnyyaaddaann
ddaa kkeennddii ppaayy››nn››//nnaassiibbiinnii uunnuutt--
mmaa.. AAllllaahh’’››nn ssaannaa iihhssaann eettttii¤¤ii
ggiibbii sseenn ddee ((iinnssaannllaarraa)) iihhssaannddaa
bbuulluunn vvee yyeerryyüüzzüünnddee bboozzgguunn--
ccuulluukk aarraammaa.. ÇÇüünnkküü AAllllaahh,, bboozz--
gguunnccuulluukk yyaappaannllaarr›› sseevvmmeezz’’..””
(Kasas 28/76-77)

Kârûn’un kimli¤i hakk›nda
tefsirlerde yer alan bilgiler
önemlidir: Kitab-› Mukaddes ve
Talmud’da ad› Korah olarak ge--
çen Kârûn, Hz. Musa (a.s)’n›n ilk
ye¤enidir. Ç›k›fl (6: 18-21)’da ve--

AMER‹KA(RU)N RÜYASININ SONU

KÂRÛNLAR/KÂRÛNLAfiANLAR
HELÂK OLUR

Abdullah YILDIZ
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rilen flecereye göre Hz. Musa
(a.s) ile Kârûn’un babalar› kar--
defldiler.3 Kur’ân’da bu adam›n
‹srailo¤ullar›ndan olmas›na ra¤--
men Firavun’la iflbirli¤i yapt›¤›
ve onun gözdelerinden biri ol--
du¤u zikredilir; öyle ki Fira--
vun’dan sonra Hz. Musa (a.s)’a
karfl› ç›kan iki elebafl›ndan biri
Kârûn’dur: 

““AAnnddoollssuunn kkii MMuussaa’’yy››,, aayyeett--
lleerriimmiizzllee vvee aappaaçç››kk bbiirr ddeelliillllee FFii--
rraavvuunn,, HHââmmâânn vvee KKâârrûûnn’’aa ggöönn--
ddeerrddiikk.. AAmmaa oonnllaarr flflööyyllee ddeeddiilleerr::
‘‘OO yyaallaanncc›› vvee bbüüyyüüccüünnüünn bbiirrii--
ddiirr’’..”” (Mümin 40/23-24)

Ayetlerden anlafl›lan o ki,
Kârûn kendi kavmine / ümmeti--
ne ihanet etmifl ve ‹srailo¤ulla--
r›’n› yok etmeye niyetli düflman
güçlerin destekçisi olmufltu.
Halk›na karfl› tak›nd›¤› bu hain--
ce tutum, kendisine Firavun
nezdinde büyük bir mevki ka--
zand›rm›flt›. Hz. Musa(a.s)’n›n
kendisini uyarmak için gönde--
rildi¤i Firavun’un yan›nda saf
tutan iki önemli kifliden biri Fi--
ravun’un baflbaflkan› HHââmmâânn,
di¤eri ise yine onun hazinedâr›
‹srailo¤ullar›ndan kapitalist KKââ--
rrûûnn idi. Firavun düzeninin önde
gelenleri ve saray erkan›ndan
herbir kimse isimleri an›lmaya
de¤meyecek kadar ikinci plan--
da kalm›fllarken, Kârûn’un bu
konumu Ankebût suresinin 39.
ayetinde de îmâ edilir:

““KKâârrûûnn’’uu,, FFiirraavvuunn’’uu vvee HHââ--
mmâânn’’›› ddaa ((yy››kk››mmaa uu¤¤rraatttt››kk)).. AAnn--
ddoollssuunn MMuussaa oonnllaarraa aappaaçç››kk ddee--
lliilllleerrllee ggeellmmiiflflttii;; aammaa yyeerryyüüzzüünn--
ddee bbüüyyüükklleennddiilleerr.. OOyyssaa oonnllaarr
((aazzaappttaann)) kkuurrttuullaammaazzllaarrdd››..”” 

Kitab-› Mukaddes’te Kâ--
rûn’un servetiyle ilgili hiçbir ka--
y›t yoktur; fakat Yahudi rivayet--
lerine göre o kadar muazzam
bir servete sahipti ki, hazineleri--
nin anahtarlar›n› tafl›mak için

üç yüz kat›ra ihtiyaç vard›.4 Bu
ifade her ne kadar mübala¤al›
ise de, Kârûn, ‹srailî kaynaklara
göre de zaman›n›n en zengin
insan› idi.

Demek ki; Kârûn, M›s›r’da
egemen olan Firavun düzeninin
zulüm çarklar› aras›nda ezilen
‹srailo¤ullar›’n›n bir ferdi ve
hatta Hz.Musa (a.s)’n›n yak›n
akrabas› olmas›na ra¤men, zu--

lüm düzeniyle iflbirli¤i yapmay›,
ondan nemalanmay› tercih et--

mifl, semirdikçe semirmifl, elde
etti¤i ola¤anüstü serveti ve ç›--

karlar› kaybetmemek için kendi
milletine, cemaatine ihanet et--

mifl bir haindi. Bir rivayete göre,
Firavun taraf›ndan ‹srâilo¤ullar›
üzerine yönetici tayin edilmifl;5

ama o, bu makam› ve servetini
halk›n›n yarar› ve özgürlü¤e ka--

vuflmas› için de¤il, kendi süfli ç›--

karlar›n› ve say›s›z hazinelerini
güvenceye almak için kullan--

m›flt›. 
Kur’ân’›n beyan›na göre Kâ--

rûn, oldukça kibirli (29/39), fl›--

mar›k (28/76), debdebe ve gös--
teriflli hayat› seven (28/79) ve
üstelik kendini çok bilgili ve
müsta¤ni gören (28/78) biriydi. 

Hz. Musa (a.s)’n›n tebli¤ et--
ti¤i vahyî gerçekli¤e iman eden
‹srailo¤ullar›’ndan bir grup da--
vetçinin, Kur’ân’da yer alan
(28/76-77) Kârûn’u ikaz edifl bi--
çimleri, bugüne de mesajlar ta--
fl›r:
- ZZeennggiinnllii¤¤iinnllee flfl››mmaarrmmaa//bböö--

bbüürrlleennmmee;; zziirraa AAllllaahh bbööbbüürr--
lleenneennlleerrii sseevvmmeezz..

- AAllllaahh’’››nn ssaannaa vveerrddii¤¤ii mmaall››--
mmüüllkküü AAhhiirreett yyuurrdduunnuu kkaa--
zzaannmmaakk iiççiinn hhaarrccaa..

- BBuu ddüünnyyaaddaakkii nnaassiibbiinnii ddee
uunnuuttmmaa;; yyaannii kkeennddii iihhttiiyyaaçç--
llaarr››nn›› ddaa hheessaabbaa kkaatt..

- AAllllaahh ssaannaa nnaass››ll bbooll bbooll iihh--
ssaann eettttii iissee,, sseennddee bbaaflflkkaallaarr››--
nnaa ööyyllee iihhssaannddaa bbuulluunn..

- YYeerryyüüzzüünnddee bboozzgguunnccuulluukk
yyaappmmaa;; zziirraa AAllllaahh bboozzgguunnccuu--
lluukk yyaappaannllaarr›› sseevvmmeezz..
Bu uyar› ve nasihatlerden

anl›yoruz ki, Kârûn, asl›nda
kendisine Allah’›n ihsan› olan

Kârûn’un tipik söylemi ve tutumu bugünkü ka--
pitalist dünyada da aynen hakimdir. Onlar s›n›r--
s›z sand›klar› maddi imkanlar›n›n hiç azalmaya--
ca¤›n›, hiç sars›lmayaca¤›n› ve kendilerini ebe--
di k›laca¤›n› san›rlar.



bu zenginli¤i Allah için ve ha--
y›rl› yollarda harcamas› gerekti--
¤ini biliyordu; bunu yapmad›¤›
taktirde, ülkede büyük bir fitne
ve fesada yol açaca¤›n›n da far--
k›nda idi. Zira o, Hz. Musa’n›n
yak›n akrabas› olmas› hasebiyle
tevhidî gerçekli¤e ve rabbanî
hayat prensiplerine aflina idi.
Musa aleyhisselam, bir peygam--
ber olarak vahyî hakikatleri bü--
tün detaylar› ile amcao¤lu Kâ--
rûn’a da aç›klam›flt›. Rivayete
göre o, ‹srailo¤ullar› aras›nda
Tevrat’› çok okuyan, iyi bilen ve
ona iman eden, bu yüzden de
halk› aras›nda sayg› gören biri
idi.6 Ama kibri, fl›mar›kl›¤› ve
müsta¤ni tutumu onu inkara
sürükledi; amcao¤lunun ve
kendi halk›ndan mümin insan--
lar›n uyar›lar›na kulak asma--
makla kalmad›, zalimlerle birlik
olup kendi halk›n›n ezilmesine
de destek verdi. 

Bütün bunlar, Kârûn’un, Fi--
ravun ve Hâmân’la ç›karlar› ör--
tüflen ““iiflflbbiirrlliikkççii””7 bir kapitalist
ve Firavun düzeninin ileri gelen
bir yöneticisi oldu¤unu ortaya
koyar.

‹flte zulüm sistemleri böyle--
dir; kendi halk›na s›rt çevirerek
ekonomik ya da bürokratik im--
kan elde edenlerin önünü daha
fazla açar ki, aralar›ndan ç›kt›k--
lar› insanlara en flen’î zulüm ve
haks›zl›¤› onlar eliyle yaps›nlar.
Günümüz dünyas›ndan, özellik--
le de ‹slam dünyas›ndan zihni--
nizde canlanan örnekler ne ka--
dar da çok! Öyle de¤il mi? 

MMaall YY››¤¤mmaayyaa MMeeflflrruuiiyyeett
ÜÜrreettmmeekk,, MMüüssttaa¤¤nniilleeflflmmee vvee
EEbbeeddiilleeflflmmee DDuuyygguussuu

““DDeeddii kkii:: ‘‘BBuu,, bbeennddee oollaann bbiirr
bbiillggii ssaayyeessiinnddee bbaannaa vveerriillmmiiflflttiirr..’’
BBiillmmeezz mmii,, kkii ggeerrççeekktteenn AAllllaahh,,

kkeennddiissiinnddeenn öönncceekkii kkuuflflaakkllaarr--
ddaann kkuuvvvveett bbaakk››mm››nnddaann kkeennddii--
ssiinnddeenn ddaahhaa ggüüççllüü vvee iinnssaann ssaayy››--
ss›› bbaakk››mm››nnddaann ddaahhaa ççookk oollaann
kkiimmsseelleerrii yy››kk››mmaa uu¤¤rraattmm››flfltt››rr..
SSuuççlluu--ggüünnaahhkkâârrllaarrddaann kkeennddii
ggüünnaahhllaarr›› ssoorruullmmaazz..”” (Kasas
28/78)

Kârûn’nun dillere destan
servetini nas›l elde etti¤i hak--
k›nda rivayetler ve efsaneler
hayli fazlad›r. Bir rivayete göre
Kârûn, Hz. Musa’dan ssiimmyyaa il--
mini ö¤renmifl, bu sayede alt›n
üretmeye bafllam›fl, alt›nlar› y›¤--
d›kça y›¤m›fl ve o meflhur hazi--
neleri böyle oluflturmufltur.
“Ben bunlar› bilgim sayesinde
kazand›m” demesi, iflte bun--
dand›r. Bir baflka rivayete göre,
HHzz.. YYuussuuff (a.s)’tan kalan hazi--
nelerin “bilgi”sine sahip olmufl,
bu sayede onlar› ele geçirmiflti.
Kimi tefsirlere göre de, burada--
ki “bilgi”den maksat, ticaret ve
tar›m›n incelikleridir.8

Ancak, bütün bu rivayetler,
Kur’ân’da her yönüyle olumsuz
bir tipoloji olarak sergilenen ve
elefltirilen Kârûn’un saçma iddi--
as›ndan hareketle üretilmifle
benzemektedir. Burada, Kâ--
rûn’un meflrû yollardan bir ser--
vet edindi¤ini kabullenmemiz
için hiçbir delil yoktur. Aksine,
bafllang›çta bir mümin olarak
vahyî ölçüleri gözetti¤ini dü--
flünsek bile, sonradan Allah’›n
raz› olmad›¤› gayr› meflru yön--
temlerle haks›z kazançlar elde
etti¤ini, servetler y›¤d›¤›n›,
bunlar› da¤›tmaya, vermeye ya--
naflmad›¤›n›, ayr›ca nice cürüm--
ler iflledi¤ini âyetlere dayana--
rak rahatl›kla söyleyebiliriz.

Sahip oldu¤u servetle ilgili
bütün kerameti kendinden bi--
lerek, ‘‘bbuunnllaarr›› kkeennddii tteeccrrüübbeellee--
rriimmiinn,, aakk››llll›› vvee iiflfl bbiilliirr ttuuttuummuu--
mmuunn vvee bbuu yyoollddaakkii yyeetteenneekklleerrii--

mmiinn bbiirr ssoonnuuccuu oollaarraakk eellddee eett--
ttiimm’’ 9 diyen Kârûn, elindeki im--
kanlar› “Allah’›n bir ihsan›” ola--
rak görmemekle, Rabbine karfl›
müsta¤ni, müminlere karfl› da
müstekbirce bir tutum sergile--
mifltir. K›ssan›n sonunda bu ola--
¤anüstü servetin “Allah’›n ira--
desi” ile ve bir imtihan olarak
verildi¤inin tekrar hat›rlat›lmas›
anlaml›d›r: ““......ddeemmeekk kkii AAllllaahh,,
kkuullllaarr››nnddaann ddiilleeddii¤¤iinniinn rr››zzkk››nn››
ggeenniiflfllleettiipp--yyaayymmaakkttaa vvee kk››ss››pp--
ddaarraallttmmaakkttaadd››rr”” (28/82)

‹mdi, Kârûn bu serveti Rab--
binin bir lûtfu olarak görse, bu
inanc›n do¤al bir sonucu olarak
onu insanlara da¤›tmay› da ka--
bullenecekti. Ama ‘‘bbeenniimm kkeennddii
mmaahhaarreettiimmllee kkaazzaanndd››¤¤››mm mmaall››nn
nnaass››ll kkuullllaann››llaaccaa¤¤››nnaa ddaa bbeenn kkaa--
rraarr vveerriirriimm’’ anlay›fl›, onun cimri--
li¤inin ve mal y›¤ma h›rs›n›n te--
melini oluflturuyordu. Cimrili¤i--
nin düzeyi hakk›nda bir fikir sa--
hibi olmak bak›m›ndan, flu riva--
yete yer vermekte yarar var: Hz.
Musa (a.s) onunla zekat verme--
si konusunda anlafl›r... Her bin
dinardan bir dinar, her bin dir--
hemden bir dirhem, her bin ko--
yundan bir koyun, her bin nes--
neden bir nesneyi zekat olarak
verecektir Kârûn. Ama anlafl--
madan sonra evine gelip ödeye--
ce¤i serveti hesaplay›nca, vere--
cekleri birden gözünde bü--
yür.10 Bunun üzerine Hz. Musa
(a.s) aleyhine fleytanca bir
komploya giriflir, ama bu sinsi
komplo tutmaz. Ve Kârûn, bun--
lardan ders alaca¤› yerde ayn›
inkarc›-maddeci tutumunu sür--
dürür; nihayet kendi ac› sonunu
kendi elleriyle haz›rlar.

Kârûn’un tipik söylemi ve
tutumu bugünkü kapitalist
dünyada da aynen hakimdir.
Onlar s›n›rs›z sand›klar› maddi
imkanlar›n›n hiç azalmayaca¤›--
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n›, hiç sars›lmayaca¤›n› ve ken--
dilerini ebedi k›laca¤›n› san›r--
lar. Oysa k›ssan›n sonunda gö--
rülece¤i üzere, Kârûn, bütün
mal varl›¤› ile birlikte bbiirr çç››rrpp››ddaa
yok olur. T›pk›, ondan önceki
çok güçlü, çok daha zengin kifli
ve kurumlar›n bir anda helak
olufllar› gibi. Kendilerini y›k›l--
maz zannedenlerin bir anda
yok olup gitmeleri ilahi irade--
nin ilginç bir tecellisidir. Ebedi--
lik duygusu ile zevkü sefa sürüp
insanlara nice haks›zl›k ve zu--
lüm yapanlar›n, bu cürümleri--
nin cezas›n›, ço¤unlukla daha
bu dünyada iken görmüfl/gör--
mekte olmalar› ibretâmizdir.
Geçti¤imiz ay ABD finans piya--
salar›ndan bafllay›p tüm dünya--
y› saran mali krizin, en baflta
““üüçç kkaa¤¤››tt eekkoonnoommiissii”” sayesinde
semiren kurumlar› vurmas›; bi--
lançolar› ak›llara durgunluk ve--
ren finans kurumlar›n›n ardar--
da iflas etmeleri dikkat çekici ve
anlaml›d›r.

Yeri gelmiflken, üstad Mev--
dudi’nin, bugün kapitalistçe bir
hayat yaflay›p buna kendilerin--
ce k›l›flar üreten kimi müslü--
man zenginlerin Kârûnsu anla--
y›fl›n› flöylece dillendirmefl ol--
mas› anlaml›d›r: “Bana göre Al--
lah bana bu serveti keyfiyet ve
mükemmelli¤imi gözönünde
bulundurarak verdi. E¤er böyle
biri olmasayd›m, Allah tüm
bunlar› bana vermezdi. Yani
tüm bu nimetleri bana ba¤›flla--
m›fl olmas›, benim onun gözde--
si oldu¤uma ve izledi¤im hayat
tarz›n› tasdik etti¤ine bir delil--
dir.”11

AAyyaarrtt››cc›› DDeebbddeebbee vvee 
““AAmmeerriiKKââ//rrûû//nn RRüüyyaass››”” 

““‹‹flflttee bbööyyllee kkeennddii iihhttiiflflaammll››--ssüüssüü
iiççiinnddee kkaavvmmiinniinn kkaarrflfl››ss››nnaa çç››kktt››..

DDüünnyyaa hhaayyaatt››nn›› iisstteemmeekkttee oollaann--
llaarr:: ““AAhh kkeeflflkkee,, KKâârruunn’’aa vveerriillee--
nniinn bbiirr bbeennzzeerrii bbiizziimm ddee oollssaayydd››..
GGeerrççeekktteenn oo,, bbüüyyüükk bbiirr ppaayy ssaa--
hhiibbiiddiirr”” ddeeddiilleerr..

““KKeennddiilleerriinnee iilliimm vveerriilleennlleerr
iissee:: ““YYaazz››kkllaarr oollssuunn ssiizzee,, AAll--
llaahh’’››nn sseevvaabb››,, iimmaann eeddeenn vvee ssaa--
lliihh aammeelllleerrddeenn bbuulluunnaann kkiimmssee
iiççiinn ddaahhaa hhaayy››rrll››dd››rr;; bbuunnaa ddaa
ssaabbrreeddeennlleerrddeenn bbaaflflkkaass›› kkaavvuuflfl--
ttuurruullmmaazz”” ddeeddiilleerr..”” (Kasas
28/79-80) 

Tarih, maddi varl›klar›, ma--
kam ve mevkileri, sahip olduk--
lar› fizik üstünlükleriyle övünüp
böbürlenen, bu imkanlar›n›
baflkalar›na “hava atmak” için
gösteri arac› yapan nice kibirli,
kendini be¤enmifl “fani”lerin
helâkine tan›kl›k etmifltir.
Kur’ân’›n yar›dan fazlas›n› tefl--
kil eden geçmifl toplumlara, yö--
netimlere, kiflilere ve onlar›
uyarmakla görevlendirilen pey--
gamberlere dair k›ssalarda s›k
s›k ve ›srarla elefltirilen husus--
lardan biri de, bu olumsuz dav--
ran›fl biçimidir.

Kârûn, kibrin, kendini be--
¤enmiflli¤in, fl›mar›kl›¤›n, göste--
riflçi debdebenin en tipik örne--
¤idir.

Rivayetler, âyette sözü edi--
len gösterinin boyutlar›n› kav--
ramam›za yard›mc› oluyor: Bir
kere, Kârûn’un hazinelere sahip
olma sürecinin, Hz. Musa(a.s.)’y›
“büyücülük”le itham edip on--
dan ayr›lmas›ndan sonra baflla--
mas› câlib-i dikkattir. Rivayete

göre, Hz. Musa’dan alt›n üret--
me ilmini ö¤renen Kârûn, elde
etti¤i alt›nlarla yeni çevreler ve
adamlar bulur, köleler, cariye--
ler, konaklar sat›n al›r, hazine--
ler yapt›r›r. Hazinelerin saklan--
d›¤› binalar›n ve özellikle de ka--
p›lar›n›n sa¤lam olmas›na özen
gösterir. Hazinelerinin anahtar--
lar›n› kendisi tafl›yamay›nca, bu
ifl için özel bir adam tutar; son--
ra bunlar›n say›s› h›zla artar. Bu
adamlar tepsi içine koyup bafl--
lar›n›n üstünde tafl›d›klar› anah--
tarlarla Kârûn’un önünde yürü--
meye bafllarlar. Adamlar yetme--
yince bu kez anahtarlar› tafl›--
mak için kat›rlar kullan›l›r. Ka--
t›rlar›n say›s› 70’i bulunca, yeni
çözümler aran›r; say›lar› 400 bi--
ni bulan anahtarlar küçültülür,
yap›ld›klar› malzemeler de¤iflti--
rilir, hafifletilir. Nihayet, bir
gün, 400 bin anahtar› tafl›yan
70 kat›r› önünde yürüterek, al--
t›n e¤erli at›n›n üstünde günefl
gibi parlayan alt›n ifllemeli elbi--
seleri ile halk›n önüne ç›kar.
Özel giydirilmifl 4 bin kölesi ona
efllik etmekte, üç yüz kölesi sa--
¤›nda, üç yüz cariyesi de solun--
da yer almaktad›r. Kimi rivayet--
ler, ard›ndaki adamlar›n›n say›--
s›n› 70 bin ya da 90 bin olarak
verir...12

‹flte böylesine göz kamaflt›r›--
c› bir servet ve ihtiflamla örülen
yaflam biçimi insanlar›n rüyala--
r›n› iflgal etmekte gecikmez. Ça--
¤›m›z insan›n›n, bütün beklen--
tilerine tekabül etti¤ini düflün--

‹flte zulüm sistemleri böyledir; kendi halk›--
na s›rt çevirerek ekonomik ya da bürokra--

tik imkan elde edenlerin önünü daha fazla açar
ki, aralar›ndan ç›kt›klar› insanlara en flen’î zu--
lüm ve haks›zl›¤› onlar eliyle yaps›nlar.

”
“



dü¤ü ve onun için de sürekli
düflledi¤i ““AAmmeerriikkaann ttiippii hhaayyaatt
ttaarrzz››””, Kârûnsu lüks ve ihtifla--
m›n günümüzdeki versiyonun--
dan baflka bir fley de¤ildir. Bu
sebeple, antik M›s›r’daki, ““AAhh
kkeeflflkkee,, KKâârrûûnn’’aa vveerriilleenniinn bbiirr
bbeennzzeerrii bbiizziimm ddee oollssaayydd››.. GGeerr--
ççeekktteenn oo,, bbüüyyüükk bbiirr ppaayy ssaahhiibbii--
ddiirr”” diye iç geçiren insanlar›,
bugün ayn› duygularla Ameri--
ka/Bat› tipi yaflam biçiminin ca--
zibesine kap›lm›fl buluyoruz.
Do¤rusu, zenginlik ve bollu¤un
böyle ayart›c›, bafltan ç›kar›c›
bir etkisi vard›r di¤er insan--
lar/toplumlar üzerinde. Bu
ayart›, elbette yaln›z ““ddüünnyyaa
hhaayyaatt››nn››”” merkeze alan ve de
Müslüman oldu¤u halde dün--
yevileflen insanlar için geçerli--
dir. Ama, iman edip salih amel--
lerde bulunan ve dünyan›n
ayart›c› zevklerine karfl› sab›rla
direnip çevresine de sab›r tavsi--
ye eden insanlar, iyilikleri, gü--
zellikleri, mutluluklar› Allah’›n
tasvip etti¤i, emir ve tavsiye bu--
yurdu¤u hayat tarz›nda ararlar;
as›l manevi kazanc›n bu hayat
tarz›nda oldu¤unu bilirler, kar--
fl›l›¤› da yaln›z Allah’tan bekler--
ler. Maddeci bir dünyada bafl--
tan ç›kar›c› bir yaflam biçimi kar--
fl›s›nda kuflan›lacak en önemli
erdem ise sab›rd›r; çevresine
hakk› ve sabr› tavsiye etmektir.

‹man ve salih ameli esas
alan, yapt›¤› her fleyin hesab›n›
Allah’a verme ve karfl›l›¤›n› da
yaln›z O’ndan bekleme fluuruna
sahip olan erdemli insanlar, is--
ter kar›nlar›n› doyuracak kadar
az, isterse çok daha fazla ka--
zans›nlar, meflru hayat tarz›nda
sebat ve sab›rla ›srar ederler;
tüm dünyan›n nimet ve serveti--
ni kazand›racak olsa bile asla
gayrimeflru yollara tevessül et--
mezler; kazand›klar›ndan fazla--
s›n› harcamaya, üretmeden tü--
ketmeye e¤ilim duymazlar. 

Burada “sab›r”, bir kimsenin
arzu ve isteklerini kontrol alt›na
almas›, ihtiras ve flehvete karfl›
do¤ruluk ve dürüstlükte sebat
etmesi, hak ve adaletin tesisi
için u¤ramak zorunda kalabile--
ce¤i kay›plara tahammül etme--
si, fler’i olmayan araçlarla edini--
lebilecek kârlara s›rt çevirmesi,
eksik ve yetersiz de olsa helâl
yollarla kazand›¤›na kanaat et--
mesi, müfsit insanlar›n debde--
besine g›pta ve k›skançl›k duy--
maktan çekinip, flöyle bir bafl›n›
kald›r›p bakmaya bile tenezzül
etmemesi ve dürüst bir insan
için Allah’›n kendisine bahfletti--
¤i flatafats›z safl›¤›n, günah, fe--
sad ve flehvani kirlerden daha
iyi oldu¤u düflüncesiyle mutma--
in olmas› demektir.13

VVee AAcc›› SSoonn

Nihayet ayart›c› hayat›n ac› so--
nu gelir çatar:

““SSoonnuunnddaa oonnuu ddaa,, kkoonnaa¤¤››nn››
ddaa yyeerriinn ddiibbiinnee ggeeççiirrddiikk.. BBööyyllee--
ccee AAllllaahh’’aa kkaarrflfl›› oonnaa yyaarrdd››mm eeddee--
cceekk bbiirr ttoopplluulluu¤¤uu oollmmaadd››.. VVee oo,,
kkeennddii kkeennddiinnee yyaarrdd››mm eeddeebbiillee--
cceekklleerrddeenn ddee ddee¤¤iillddii..

““DDüünn,, oonnuunn yyeerriinnddee oollmmaayy››
ddiilleeyyeennlleerr,, ssaabbaahhllaadd››kkllaarr››nnddaa::
““VVaayy,, ddeemmeekk kkii AAllllaahh,, kkuullllaarr››nn--
ddaann ddiilleeddii¤¤iinniinn rr››zzkk››nn›› ggeenniiflflllee--
ttiipp--yyaayymmaakkttaa vvee kk››ss››pp--ddaarraalltt--
mmaakkttaadd››rr.. EE¤¤eerr AAllllaahh,, bbiizzee llüütt--
ffeettmmiiflfl oollmmaassaayydd››,, bbiizzii ddee flflüüpphhee--
ssiizz bbaatt››rr››rrdd››.. VVaayy,, ddeemmeekk ggeerr--
ççeekktteenn kküüffrree ssaappaannllaarr ffeellaahh bbuu--
llaammaazz”” ddeemmee¤¤ee bbaaflflllaadd››llaarr..””
(Kasas 28/81-82)

Zalim ve inkarc› müstekbir--
lerin helak olufllar›, genellikle
kibir ve azg›nl›klar›n›n en doruk
noktaya ç›kt›¤› bir hengâmda
gerçekleflir. Kârûn da öyle oldu.
Daha sonraki süreçte Firavun ve
Hâmân’›n helâki de zorbal›kla--
r›n›n had safhaya ç›kt›¤› dö--
nemde gerçekleflti. Kur’ân, Hz.
Musâ’n›n risaletle görevlendiri--
lip s›ras›yla Firavun’a, Hâmân’a
ve Kârûn’a gönderildi¤ini be--
yan ederken (Mümin 40/23),
bunlar›n yok ediliflleriyle ilgili
olarak ““KKâârrûûnn’’uu,, FFiirraavvuunn’’uu vvee
HHââmmâânn’’›› ddaa ((yy››kk››mmaa uu¤¤rraatttt››kk))..””
(Ankebut 29-39) buyurur. Helak
olufl söz konusu edilirken Kâ--
rûn’un di¤erlerinden önce zik--
redilmesi, onun ilk önce yok
edildi¤ini iflaret eder.14

DDeemmeekk kkii; M›s›r’da egemen
olan zulüm düzeninin y›k›l›fl sü--
reci Firavun’un hazinedar› Kâ--
rûn’un bbiirr çç››rrpp››ddaa bat›fl› ile bafl--
lad›, sonra di¤erlerinin helâki
geldi. Kârûn’un helâkini üstad
Muhammed Esed flöyle anlar:
“Kârûn’un ‘‘yyeerree bbaatt››rr››llmmaass››’’,
dünyevi varl›k ve itibar›n›n flu
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ya da bu sebeple, beklenmedik
bir tarzda elinden ç›kt›¤›n› ifa--
de eden mecazi bir anlamla
yüklü olabilir.”15 Günümüzde
egemen olan maddi temele da--
yal› küresel kapitalist sistemi
bekleyen akibet de budur. Ko--
münizmin iflas›ndan sonra, in--
sanl›¤›n tek ve yegane alterna--
tifi, biricik düzeni ilan edilen
vahfli Kapitalizm’in iflas belirti--
leri bir anda patlayan krizle
apaç›k ortaya ç›km›fl bulunmak--
tad›r. ‹nanc›m›z o ki, küresel zu--
lüm düzeninin kesin y›k›l›fl› da,
t›pk› Firavun düzeni gibi, eko--
nomik iflas›n ard›ndan gelecek--
tir.

DDeemmeekk kkii; zenginlik ve mad--
di bolluk, ya da bugünkü ifade
ile kalk›nm›fll›k düzeyinin yük--
sek oluflu, do¤ruluk ve hakl›l›--
¤›n göstergesi olarak okuna--
maz. Kârûn’un göz kamaflt›r›c›
servetine bakarak onun “büyük
pay sahibi oldu¤unu” düflünen
dünya ehli gibi, bugün de gelifl--
miflli¤i yegane gaye olarak gö--
ren dünyeviler ve dünyevileflmifl
müslüman zihinler de, umar›z
ki flimdi ““VVaayy!! DDeemmeekk kkii......”” di--
yerek uyanmaya bafllam›fllard›r.

Evet! DDeemmeekk kkii, maddi gelifl--
mifllik ve bolluk, ona sahip olan--
lar›n makbul ve hakl› olufluna
delil teflkil etmez; aksine bu du--
rum Allah’›n gazab›n› celbeden
bir fitne ve imtihan olabilir.
Maddi bollu¤un, gösteri ve fl›--
mar›kl›¤a dönüflmesi ise helak
sürecini h›zland›r›r.

Ve ddeemmeekk kkii, inkarc› nankör--
ler asla felah bulamazlar. Eko--
nomik geliflmifllik düzeyi yüksek
toplumlarda s›n›rl› say›daki
“mutlu az›nl›k” maddi anlamda
refah içinde yaflasalar da gerçek
huzur ve mutlulu¤a yani felaha
eremezler. Nihayet, mazlumla--
r›n kanlar› ve terleri üzerine

kurduklar› zulüm düzeni yok
olur gider.

““ZZuullmmeettmmeekkttee oollaannllaarr,, nnaass››ll
bbiirr iinnkk››llââbbaa uu¤¤rraayy››pp ddeevvrriilleecceekk--
lleerriinnii ppeekk yyaakk››nnddaa bbiilleecceekklleerr--
ddiirr..”” (fiuara 26/227) 

Notlar:
1 Ebû’l-A‘lâ el-Mevdûdî, Tefhîmü’l-

Kur’ân, ‹nsan Y., ‹st-1996, c.4,
s.210.

2 Muhammed Esed, Kur’ân Mesaj›,
Kasas sûresi.

3 Mevdûdî, a.g.e., c.4, s.210. 
4 Say›lar: Bab: 16; Mevdûdî, a.g.e.,

c.4, s.210 (Jewish Encylopedia c:
VII. sh. 556).

5 TDV ‹slâm Ansiklopedisi, c.24, s.
519. (Ahd-i Atîk’te (Say›lar, 26/9-
10; 27/3; Tesniye, 11/6; Mezmur,
106/16-18) ve Yahudi rivayetlerin-
de Kârûn’un Mûsâ ve Harun’a
karfl› ç›k›fl›n›n birçok sebebi say›-
l›r. Bir rivayete göre Kârûn M›-
s›r’da Firavun’un hazinedar› idi ve
öylesine büyük bir servet yapm›fl-
t› ki hazinelerinin anahtarlar›n›
ancak 300 kat›r tafl›yabiliyordu,
bu servetin verdi¤i gurur onun
felâketine sebep olmufltu. Yahudi
kaynaklar›nda Kârûn Tevrat ku-
rallar›n› küçümseyenlerin, Tev-
rat’a ve Rabb’in otoritesine karfl›
ç›kanlar›n ilk örne¤i olarak tak-
dim edilir. Mûsâ, Kârûn ve bera-
berindekileri yat›flt›rmak istemifl,
fakat onlar isyanlar›n› sürdürmüfl-
ler, sonunda toprak yar›lm›fl ve
içine gömülmüfllerdir.)

6 Kur’ân Yolu (Türkçe Meal ve Tefsir),
Heyet, D.‹.B.Y, Ankara-2008, c. 4,
s. 246. 

7 Üstad Zübeyir Yetik, “Yeryüzünde
Kötülük Odaklar›” serisinden ya-
y›nlanan “KKâârrûûnn” isimli eserinde
(‹st-1985, Beyan Y.), onun “iflbir-
likçi” vasf›na özellikle dikkat çe-
ker (s.82-84). 

8 Zübeyir Yetik, a.g.e., s. 40-42.
9 Esed, a.g.e., s. 800.
10 Yetik, a.g.e., s. 22-24.
11 Mevdûdî, a.g.e., c.4, s.212.
12 Yetik, a.g.e., s. 19-22.
13 Mevdûdî, a.g.e., c.4, s.214.
14 Yetik, a.g.e., s. 33-38. Tevrat’ta ve

kimi rivayetlerde; Kârûn’un Hz.
Musa (a.s) ile birlikte M›s›r’› terk
etti¤i, çöl hayat›nda ona isyan et-
tikten sonra helak oldu¤u anlat›-
l›r. Oysa Kur’ân, bu konuda za-
man belirtmez. Üstad Yetik’in ge-
niflçe inceledi¤i gibi helakin M›-

s›r’da iken gerçekleflmifl olmas›
gerekir.
(Kitab-› Mukaddes ve Talmud’da
verilen tafsilata göre; Kur’an’da
Kârûn ad›yla k›ssas› nakledilen bu
kifli Tevrat’ta Korah diye an›l›r ve
‹srailo¤ullar› M›s›r’› terk ettikleri
zaman maiyeti ile onlara kat›lm›fl
olup çöl hayat›nda Musa’n›n oto-
ritesine karfl› bafllat›lan isyan ha-
disesinde baflrolü oynam›flt›r. Tev-
rat’ta Hz. Ya’kub’un o¤lu Levi’nin
o¤lu Kohaf’›n o¤lu Yitshar’›n (‹z-
har) o¤lu olarak gösterilen Korah
(Ç›k›fl, 6/16, 18, 21; Say›lar, 16/1),
Mûsâ ve Harun’a karfl› ç›kar›lan
bir isyan hareketiyle gündeme
gelir. Bu hareketle Kârûn, Hz.
Mûsâ ve Harun’un dinî otoritesini
y›kmay› hedeflerken ayn› hareke-
te kat›lan Ruben kabilesinden
Datan ve Abiram da Musa’n›n si-
yasî liderli¤ine son vermeyi amaç-
l›yordu. Kârûn, bu f›rsat› kaç›rma-
d› ve Hz. Musa ve Hz. Harun
(a.s)’a karfl› bir fesad kumkumas›
bafllatt›. Olay›n bugünkü Tev-
rat’ta yer alan flekline göre Kâ-
rûn, Rubeno¤ullar›’ndan Datan
ve Abiram’› ayr›ca farkl› kabilele-
re mensup insanlar› ve cemaatin
250 beyini toplayarak Mûsâ ve
Harun’a karfl› bir isyan bafllatt› ve
sonunda bunlar Tanr›’ya âsi oldu-
lar (Say›lar, 16/1-3). Âsilerin bafl›n-
da yer alan Kârûn, “Yeter art›k,
çünkü bütün cemaat, onlardan
her biri mukaddestir ve Rab onla-
r›n aras›ndad›r ve niçin Rabb’in
cumhuru üzerine kendinizi yük-
seltiyorsunuz?” diyerek Mûsâ ve
Harun’a karfl› ç›kt›. Bunun üzeri-
ne Mûsâ secdeye kapanarak dua
etti ve karar› Tanr›’n›n verece¤ini
bildirdi; Rab ise isyan edenleri he-
lak edece¤ini haber verdi. Ancak
Mûsâ ve Hârûn, Tanr›’ya yalvara-
rak O’ndan hepsini helak etme-
mesini istediler. Bunun üzerine
Korah, Datan ve Abiram’a ait ça-
d›rlar›n etraf›n›n boflalt›lmas› is-
tendi; daha sonra altlar›ndaki yer
yar›larak bu kiflilerle onlar›n ev
halk›n›, Korah’›n bütün adamlar›-
n› ve bütün mallar›n› yuttu; Ko-
rah’›n yan›nda yer alan ve buhur
yakan 250 kifli de Rabb’in kat›n-
dan ç›kan bir ateflle bitirildi (Say›-
lar, 16/4-35). 

TDV ‹slam Ansiklopedisi, c.24, s.519;
Mevdudi, a.g.e., c.4, s.210.)

15 Esed, a.g.e., s.800.
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11992299 WWaallll SSttrreeeett ÇÇöökküüflflüünnddeenn BBuu YYaannaa EEnn CCiiddddii
EEkkoonnoommiikk KKrriizz

T
he Dow Jones Industrial Average [ABD’nin
en büyük 30 flirketini bar›nd›ran önemli
hisse senedi endekslerinden] 504 puanl›k

(%4,4) gerilemeyle 9 Eylül sald›r›lar›ndan sonra
17 Eylül 2001’de ticaretin yenilenmesinden bu
yana, en büyük düflüflünü yaflad›.

Bu finansal düflüfl, bir haftadan az bir sürede
Dow Jones’un 800 puan daha gerilemesine se--
bep olacak flekilde tüm fliddetiyle devam etti.
Dünya borsalar›, 24 saat boyunca anl›k olarak
birbirine ba¤land›. Wall Street’teki de¤iflken ti--
caret hemen Avrupa ve Asya borsalar›na s›çrad›
ve böylece h›zl› bir flekilde finansal sistemin ta--
mam›na nüfuz etti.

Küresel bir çerçevede de¤erlendirildi¤inde,
spekülatif ticaretin yaratt›¤› istikrars›zl›¤› da he--
saba katarsak, krizin sonuçlar› oldukça kapsaml›.
Fakat kriz henüz hiç bir flekilde zirveye ulaflm›fl
de¤il. Büyük ihtimalle uluslararas› para sistemi--
nin temellerini alt üst edebilir. Amerika’da ve
tüm dünyada, insanlar›n hayatlar›ndaki etkisi de
çarp›c› olacak. Bu kriz, finansal piyasan›n ve bor--
salar›n çöküflüyle s›n›rl› de¤il; ulusal ve uluslara--
ras› düzeyde reel ekonomi, kurumlar› ve üretici
yap›lar›yla birlikte tehlike alt›nda. Hisse senedi
de¤erleri düfltükçe, emekli fonlar›n›n yan›nda
hane içerisindeki tasarruflar da giderek afl›n›r. 

Ekonomik çöküflün, tüketici piyasalar›n›, ko--
nut piyasas›n› ve daha genifl olarak düflündü¤ü--
müzde mal ve hizmet üretimi yat›r›mlar›n› flid--
detli bir flekilde etkileyece¤i, kaç›n›lmaz bir ger--
çek.

KÜRESEL EKONOM‹K ÇÖKÜfi

Michel CHOSSUDOVSKY1

TTüürrkkççeessii:: Faruk Ceylan

Michel Chossudovsky (Ka-
nada), Ottowa Üniversite-
si’nde ekonomi profesörü-
dür. Bat› Avrupa, Latin
Amerika ve Güneydo¤u As-
ya’da ziyaretçi profesör
olarak dersler verdi/görev
yapt›. Geliflmekte olan ül-
kelerin hükümetlerinde
ekonomi dan›flman› olarak
çal›flt›. BM Kalk›nma Prog-
ram›, Afrika Kalk›nma Ban-

kas›, BM Afrika Ekonomik Kalk›nma ve Planlama Kurumu,
BM Nüfus Fonu, BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi
Komisyonu gibi uluslararas› kurulufllarda dan›flman olarak
görev ald›. Chossudovsky,1999’da Uluslararas› Bar›fl ve
Gelecek Araflt›rmalar› Vakf›’na dan›flman olarak  kat›ld›.
Chossudovsky, Kanada’daki savafl karfl›t› hareketin de ak-

tif bir üyesidir. Yugoslavya savafl› ile ilgili birçok yaz›s› var-
d›r. 11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra, ABD hükümeti, bin La-
din ve El Kaide aras›ndaki tarihi iliflkiyi vurgulayan çal›flma-
larda bulunmufltur. Le Monde diplomatique, Third World
Resurgence ve Covert Action Quarterly dergilerine s›kl›kla
katk›larda bulunan Chossudovsky’nin yay›mlanm›fl eserleri
20’den fazla dile çevrilmifltir. Son kitab›, “Amerika’n›n Terö-
rizmle Savafl›”d›r. Ayr›ca, www.globalresearch.ca web site-
sinde çal›flmalar›n› yay›nlayan Küresel Araflt›rmalar Merke-
zi’nin editörüdür. Küresel araflt›rmalar merkezi, misyonunu
küreselleflme e¤ilimini kontrol alt›na alma ve “yeni dünya
düzenini” yumuflatmaya adamak fleklinde belirlemifltir.

Michel CCHOSSUDOVSKY
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SSaavvaaflfl vvee EEkkoonnoommiikk KKrriizz

Borsa de¤erlerindeki bu düflü--
flün büyük askeri maceralar›n
dönüm noktas›nda meydana
gelmesi önemli bir husus. Küre--
sel ekonomik kriz, savaflla ya--
k›ndan ilgili. Artan savunma
bütçesi, ekonomik faaliyetler--
deki sivil sektörü olumsuz etki--
liyor. Savafl ekonomisi, mali ve
para politikalar›yla do¤rudan
iliflkili. Savunma harcamalar›
500 milyar dolardan daha faz--
la. Bunun haricinde “70 milyar
dolar da yeni hükümetin ilk ay--
lar›ndaki savafl masraflar› için
tahsis edildi. Bu mebla¤›n top--
lam›, II. Dünya savafl›ndan beri
yap›lan askeri harcamalar›n en
yüksek seviyesini gösteriyor.”
(csmonitor.com 6 fiubat 2008) 

Rutin olarak borsada, döviz
ve mal piyasas›nda spekülasyon
yaratan güçlü finans gruplar›,
Orta Do¤u savafl›n›n k›z›flmas›n›
ve devam etmesini destekliyor--
lar. Ekonomik kriz, savafl eko--
nomisinde yap›lan kamu yat›--
r›mlar›n›n yap›s›yla iliflkili. “Da--
ha genifl bir ifadeyle, bu ayn›
zamanda sivil ekonomideki bir--
çok sektör pahas›na, ac›mas›zca
Orta Do¤u savafl› ve askeri sa--
nayi tesislerinin finanse edilme--
sinde Birleflik Devletler Hazine--
si ve para sisteminin rolü mese--
lesini gündeme getiriyor.”  (Ba--
k›n›z Michel Chossudovsky, The
Democrats Endorse The “Glo--
bal War On Terrorism”: Obama
“Goes After” Osama, Global
Research, 29 A¤ustos 2008)

Savafl, kar getirir ve dolar
bazl› borcun dünya çap›nda ya--
y›lmas›yla finanse edilir. Yani,
savafl ve küreselleflme bafl bafla
gider. Wall Street, petrol flirket--
leri ve savunma yüklenicilerinin
ç›karlar› efl zamanl› olarak bir--

biriyle örtüflüyor. Londra enerji
piyasas›ndaki, ham petrol fiyat--
lar›nda görülen büyük dalga--
lanman›n arkas›nda petrol flir--
ketleri var. Askeri gündem ne--
ticesine ba¤l› olarak, vergiler
de dâhil olmak üzere ulusun
kaynaklar›, milyar dolarl›k Orta
Do¤u savafl›na aktar›l›rken Bir--
leflik Devletler sivil ekonomisi
krizde. 

SSppeekküüllaattiiff SSaalldd››rr››

“Finansal Manipülasyon” arac›--
l›¤›yla refah› tahsis etmeye yö--
nelik dünya çap›nda yaflanan
karmafla, krizin arkas›ndaki en
önemli itici güçlerden biri. Ayn›
zamanda ekonomik çalkant› ve
sosyal tahrip kayna¤›.

Bunun alt›nda yatan sebep--
ler neler? Genifl spekülatif tica--
retle karakterize edilen piyasa
üzerinden hükümetin kontro--
lünü kald›rd›¤› bir ekonomik
ortam. Hükümetin piyasan›n ifl--
leyiflinden kontrolünü kald›r--
mas›n›n tarihi, Reagan yöneti--
minin bafllar›na kadar gidiyor.
Wall Street krizi de, ekonomik
savafl sürecinin bir parças›. 1987
krizinden sonra, yeni bir güçlü
finansal rekabet dönemi ortaya

ç›kt›. Birleflik Devletlerdeki eko--

nomik piyasan›n devlet kontro--

lünden ç›kmas›, küresel ekono--

mik gücün benzeri görülmemifl

bir flekilde yo¤unlaflmas›na se--

bep oldu. Finansal çöküfl, yük--

sek kald›raçl› spekülatif ifllem--

lerin kontrolsüz bir flekilde bü--

yümesi ile yak›ndan alakal›. 

Koruma fonlar› ise yeniden

yap›lanma sürecinde anahtar

bir role sahip. Spekülatif ifllem--

ler (vadeli ifllemler, primli ifl--

lemler, indeksli yat›r›m fonlar›

vb.), genellikle borsa ifllemleri--

ni gölgeleyen koruma fonlar›

ve koruma fonlar›n›n reel eko--

nomik faaliyetlerle iliflkileri

arac›l›¤›yla yap›l›yor.

Koruma fonlar›, zengin yat›--

r›mc›lar›n toplu fonlar›n› yönet--

ti¤i özel yat›r›m fonlar›d›r. Bu

fonlar genellikle büyük finans

kurumlar›na ba¤l› olmakla bir--

likte, toplamda kontrollü de¤il--

ler ve ayn› zamanda yüksek kal--

d›raçl› spekülatif ifllemlerde

kullan›lan büyük para sermaye--

si ile çal›fl›r. Borsa hem yükseldi--

¤inde hem de düfltü¤ünde de

kar edilebilecek bir özelli¤e sa--

hiptir. 

Savafl ve küreselleflme bafl bafla gider. Wall
Street, petrol flirketleri ve savunma yükleni--

cilerinin ç›karlar› efl zamanl› olarak birbiriyle ör--
tüflüyor. Londra enerji piyasas›ndaki, ham petrol
fiyatlar›nda görülen büyük dalgalanman›n arka--
s›nda petrol flirketleri var. Askeri gündem netice--
sine ba¤l› olarak, vergiler de dâhil olmak üzere
ulusun kaynaklar›, milyar dolarl›k Orta Do¤u sa--
vafl›na aktar›l›rken Birleflik Devletler sivil ekono--
misi krizde. ”

“



BBoorrssaann››nn ÇÇöökküüflflüü OOlldduukkççaa KKaarrll››
BBiirr ‹‹flfl OOllaabbiilliirr

Borsan›n çöküflü oldukça karl›
bir ifl olabilir. Önceden edini--
len malumat ve içerden edini--
len bilgilerle, do¤ru zamanda
uygun yönde manevra yetene--
¤ine sahip güçlü borsac›lar
için, borsa de¤erlerinde yafla--
nan düflüfl oldukça karl› bir pa--
ra kazanma f›rsat› olabilir. Bu--
rada da do¤ru manevralarla,
çeflitli büyük finans kurumlar›--
n›n çöküflünü tetikleyen ve
dikkatli bir flekilde düzenlen--
mifl komplolar›n belirtileri var.
Lehman, Morgan Stanley ve
Goldman Sachs’›n da aralar›n--
da bulundu¤u Wall Street’de--
ki hisselerin çöküflünde, yanl›fl
söylentilerin yay›lmas› kadar
aç›ktan sat›fl da çöküflü tetikle--
yen bir strateji olarak kullan›l--
d›. 

Aç›ktan sat›fl yapanlar, ge--
nellikle bir hisse senedini borç
olarak al›p, sonra onu sat›p,
sonra fiyat› düfltü¤ünde tekrar
alarak kar elde etmeyi amaçlar.
Baz› piyasa kat›l›mc›lar›, aç›k--
tan sat›fl› kötüye kullananlar›n
Lehman Brothers gibi flirketle--
rin hisse fiyatlar›n› düflüfle zor--

layarak çöküfllerini tetiklerini
söylüyorlar.

Morgan Stanley’in baflkan›
John Mack, bir iç yaz›flma ile ça--
l›flanlar›na flunlar› söyledi: “Bura--
da neler oluyor? Bu asl›nda çok
aç›k. Biz korku ve söylentilerle
kontrol edilen bir piyasan›n or--
tas›nday›z ve aç›ktan sat›fl ile bi--
zim hisselerimiz afla¤› çekiliyor.”
(Financial Times, 17 Eylül 2008)

Bear Stearns’›n geçen Mart’-
ta yaflad›¤› çöküflün, aç›ktan sa--
t›fl ile ilgili oldu¤u kabul edildi.
Marry Lynch al›nd›, Lehman
Brothers iflasa sürüklendi. Bun--
lar gelifligüzel olaylar de¤il.
Bunlar, rakip finans kurumu
üzerinde kontrolü ele geçirme
hedeflerine ulaflmak için,  yük--
sek kald›raçl› spekülatif operas--
yonlar kullanarak yap›lan mani--
pülasyonlar›n sonucudur. Mev--
cut ekonomik çöküflün piyasa--
daki güçler ile hiç bir ilgisi yok.
Bu çöküfl, rekabet halindeki ku--
rum spekülatörleri ile ilgili. 

Kald›raçl› spekülatif ticaret,
ham petrol fiyatlar›n› çok yük--
sek seviyelere ç›kard›; fiyatlar
2008 y›l› Temmuz ay›nda zirve--
ye ulaflt›. Bununla birlikte bir
dönüm noktas›na gelindi ve
spekülatif ticaretin yönü h›zl›

bir flekilde tersine döndü. Bu da
ham petrol fiyatlar›n›n h›zla
düflmesine sebep oldu.

Ham petrol fiyatlar›n›n ha--
reketini manipülasyonlarla etki--
leyebilen, ön bilgi edinebilen ve
spekülatif dalgalanmalarla aka--
bindeki düflüfllerin zaman›n› be--
lirleyebilen finans kurumlar›,
ham petrol fiyatlar›n›n art›fl› ve--
ya azalmas› halinde, her türlü
büyük karlar elde edebilirlerdi.

“New York ve Chicago piya--
salar›ndaki hareketlilik, petrol
üretim fiyatlar›na etki etmiyor.
Artan ham petrol fiyatlar›, pet--
rol k›tl›¤›n›n sonucu de¤il. Tah--
minlere göre Orta Do¤u’da bir
varil petrol fiyat› 15 dolar› geç--
miyor. Ar›t›lm›fl petrol ise 30
dolardan hizmete sunuluyor.
(Detayl› Bilgi ‹çin Bak›n›z, Mic--
hel Chossudovsky, The Global
Crisis: Food, Water And Fuel.
Three Fundamental Necessities
Of Life ‹n Jeopardy, Global Re--
search, Temmuz 2008)

KKüürreesseell EEkkoonnoommiiddee 
YYeenniiddeenn YYaapp››llaannmmaa

Bu ekonomik kriz, 1980lerin
bafllar›nda giriflilen makroeko--
nomik ve finansal yeniden ya--
p›lanma sürecinin bir sonucu.
Dünya Ticaret Örgütünün hi--
mayesinde yap›lan ticaret ve fi--
nans sektörü reformlar›, bunun
yan›nda ayr›ca IMF’nin öldürü--
cü makroekonomik reform
yükleri, genellikle yap›sal uyum
programlar› olarak an›l›r. Bu
uyum programlar› asl›nda dün--
ya nüfusunun çok fazla sektö--
ründe yoksullaflmay› da bera--
berinde getirdi.

1980lerin bafl›ndaki borç kri--
zi flirketlerin birleflmesine, sat›l--
mas›na ya da iflas›na sebep ol--
du. Bu de¤ifliklikler, büyük tica--
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1999 mevzuat›ndan önce Glass Steagall
Act’in ihlaliyle gerçekleflmelerine müsaade

edilen banka birleflmeleri bundan sonra olacak
fleylerin habercisi, fakat buz da¤›n›n görünen k›s--
m›yd›. Bu ihlal, küresel ekonomik güçlerin, benze--
ri görülmemifl bir flekilde belli ellerde yo¤unlafl--
malar›n› destekleyen bir ortam yaratt›. Birleflik
Devletler finans hizmetleri endüstrisinin tamam›
üzerindeki kontrol, finans holdinglerinin ellerine
b›rak›ld›. ”

“
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ri bankalar, kurumsal yat›r›mc›--
lar, hisse senedi komisyoncula--
r›, büyük sigorta flirketleri vb.
etraf›nda toplanan yeni nesil fi--
nansç›lar›n birleflmesine zemin
haz›rlad›. Bu süreçte ticari ban--
kalar›n ifllevleri, yat›r›m banka--
lar› ve borsa acentalar›n›n ifllev--
leriyle birleflerek, az say›da kü--
resel finans holdinglerinin bir--
leflmesine sebep oldu.     

Karmafl›k spekülatif araçla--
r›n düzensiz kullan›m›, Wall
Street’e küresel finans impara--
torlu¤unu büyütme f›rsat› sa¤--
lad›. Bu sürecin ana at›l›m› as--
l›nda borsa tahminlerine de¤il,
daha çok spekülatif araçlar için
karl› piyasalar›n kontrolüne da--
yan›yor.  

Wall Street’in ekonomik üs--
tünlü¤ü, spekülatif ticaret ka--
nallar› üzerindeki kurumsal
kontrolleriyle sa¤land›. Bu kon--
trol ayn› zamanda, Asya krizin--
de oldu¤u gibi, para politikala--
r›n›n, borsalar›n ve döviz piya--
salar› üzerindeki kontrolü ala--
rak, merkez bankalar›n›n rolü--
nü zay›flatmak için temel sa¤--
lad›. Sadece 1997 Asya krizin--
de, bir kaç ay içinde Asya mer--
kez bankalar› kasalar›ndan 100
milyar dolardan fazla paraya el
kondu; benzer spekülatif sald›--
r›lar 1998’de Rusya’da ve
1999’da Brezilya’da yap›ld›. Bu
olaylar›, dot.com hisse senetle--
rinin h›zl› bir flekilde yükselip
düflmesi izledi. NASDAQ, 2000
y›l› Mart ay›nda 5000’e ç›karak
zirve yapt› ve panik sat›fllara da
sebep olarak h›zl› bir flekilde
çöktü.

1999’da Finansal Hizmetler
Modernlefltirme Kanunu Birle--
flik Devletler Kongresi taraf›n--
dan kabul edildi. Uzun süren
müzakereler sonucunda, Wall
Street’in güçlü banka flirketler

grubu üzerindeki bütün düzen--
leyici k›s›tlamalar, “bir kalem
darbesiyle” feshedildi.

Birleflik Devletler Senatosu
taraf›ndan kabul edilen ve Bafl--
kan Clinton taraf›ndan da
onaylanan yeni kurallarla bir--
likte, ticari bankalar, arac›l›k
firmalar›, kurumsal yat›r›mc›lar
ve sigorta flirketleri, art›k ser--
best bir flekilde bir di¤erinin ifli--
ne yat›r›m yapabilir ve ayn› za--
manda finansal ifllerini tama--
miyle birlefltirebilirlerdi. Bu ka--
nun,  1929 Wall Street çöküflün--
den sonraki y›llarda 5000den
fazla bankan›n iflas›yla sonuç--

lanan yolsuzluk, finansal mani--
pülasyon ve “iç ticaret” netice--
sinde uygulamaya konulan
1933 Glass Steagall Kanununu
feshetti. (Bak›n›z Martin McLa--
ughlin, Clinton Republicans ag--
ree to deregulation of US ban--
king system, World Socialist
Website, 1 Kas›m1999).

Çeflitli Banka devlerinin bir--
leflmeleri (NationalBank Corp
ile Bank of Amerika’n›n ve City
Bank ile Travelers Grup’un bir--
leflmeleri gibi) gerçeklefltirildi
ve Federal Rezerv Kurulu tara--
f›ndan (mevcut mevzuat›n ba--
riz bir flekilde ihlaliyle) 1999 Fi--

Bear Stearns’›n geçen Mart’ta yaflad›¤› çökü--
flün, aç›ktan sat›fl ile ilgili oldu¤u kabul edildi.
Marry Lynch al›nd›, Lehman Brothers iflasa sü--
rüklendi. Bunlar gelifligüzel olaylar de¤il. Bun--
lar, rakip finans kurumu üzerinde kontrolü ele
geçirme hedeflerine ulaflmak için,  yüksek kald›--
raçl› spekülatif operasyonlar kullanarak yap›lan
manipülasyonlar›n sonucudur. Mevcut ekono--
mik çöküflün piyasadaki güçler ile hiç bir ilgisi
yok. Bu çöküfl, rekabet halindeki kurum spekü--
latörleri ile ilgili. 



nansal Modernleflmesi’nden
önce onayland›. 

Bush yönetiminin göreve
bafllamas›ndan önceki y›llarda
ciddi bir finansal rekabet döne--
mi ortaya ç›km›flt›. Amerikan fi--
nans sermayesinin egemenli¤i
alt›ndaki Yeni Dünya Düzeni,
Bat› Avrupa’da ve Japonya’da
rakip bankac›l›k flirketlerinin
küçültülmesini ve ayn› zaman--
da Alman ve ‹ngiliz devlerinin
ifl ortakl›klar›n› kapatmay›
amaçl›yordu. 1999 mevzuat›n--
dan önce Glass Steagall Act’in
ihlaliyle gerçekleflmelerine mü--
saade edilen banka birleflmele--

ri bundan sonra olacak fleylerin
habercisi, fakat buz da¤›n›n
görünen k›sm›yd›. Bu ihlal, kü--
resel ekonomik güçlerin, ben--
zeri görülmemifl bir flekilde bel--
li ellerde yo¤unlaflmalar›n› des--
tekleyen bir ortam yaratt›. Bir--
leflik Devletler finans hizmetleri
endüstrisinin tamam› üzerinde--
ki kontrol, finans holdingleri--
nin ellerine b›rak›ld›. 

Bugün geçerli olan fley, özel
düzenlemelerin fiili bir sistemi--
dir. Wall Street devleri, yayg›n--
laflan “Küresel Finans Süper--
marketleri” önceden tahmin
etmifl olmal›lar. Amerika’da

devlet düzeyindeki bankalar,
bir dizi banka iflas›na da sebep
olarak, bu finans devleri tara--
f›ndan yutuldu veya yerlerin--
den edildi. Wall Street’in gittik--
çe artan hâkimiyeti alt›nda, Fe--
deral Rezerv Kurulu’nun denet--
leyici gücü iyice zay›flad›. Fi--
nans devleri, Birleflik Devlet--
ler’de yerel düzeydeki iflletme--
leri bo¤abilecek ya da reel eko--
nomiyi küçüktebilecek güce sa--
hip. Asl›nda, Senator Phil
Gramm’›n giriflimiyle bafllat›lan
1999 mevzuat›, rekabetin ol--
mamas› sebebiyle bu finans
devlerine, faiz oranlar›n›n yap›--
s›n› istedikleri gibi ayarlama
hakk› vermifl oldu. “Yaklaflan
tehlike sinyallerine ra¤men
1999 mevzuat›n›n kabul edil--
mesi, 1997 Asya krizinden bu
yana yaflanan borsa çöküflleri
tarihinin hiçe say›ld›¤›n›n bir
göstergesidir. Dünya çap›ndaki
entegre bir finans sistemi içeri--
sinde, (finansal düzenlemelerin
eksikli¤inden dolay› yaflanabi--
lecek ekonomik çöküfller bir ya--
na) bugün-1999da- görülen
ekonomik ve sosyal yans›mala--
r›, 1929 Wall Street çöküflünü
takip eden y›llardaki etkilerin--
den çok daha ciddi boyutlarda”
( Michel Chossudovsky, 1999 Fi--
nans Hizmetleri Modernleflme
Kanun ve Mevzuat› ile ilgili ya--
y›mlanmam›fl notlar, Kas›m
1999).

Finans Hizmetleri Modern--
leflme Kanunu, sadece Birleflik
Devletler s›n›rlar› içindeki özel
bir prosedür olarak görülmeme--
li. Mevzuat›n etkileri, Birleflik
Devletler finans sistemi s›n›rlar›--
n›n çok daha ötesine yay›ld›. Be--
raberinde getirdi¤i kurumsal
de¤iflikliklerle ve gücün az say›--
daki finans devlerinin elinde
merkezileflmesi ve yo¤unlaflmas›
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Citigroup ve JP Morgan Chase her ne kadar
birbirine rakip firmalar olsalar da Rockefeller
ve Stillman aileleri aras›nda gerçekleflen evlilik
sayesinde birbirlerine geçmifl durumdalar. Bu--
rada söz konusu olan ise birleflme ve sat›n al--
malarla güçlenerek dünya çap›nda finans dev--
lerine dönüflen bir avuç büyük finans kurumu--
nun çat›flmas›d›r.
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ile Wall Street’in küresel finans
hâkimiyetine katk› sa¤lad›. 1999
mevzuat› asl›nda kendi bafl›na
sermaye hareketlerinin çevre--
sindeki bariyerleri yok etmez;
ancak pratikte, Wall Street’in
anahtar oyuncular›na, geliflmek--
te olan ülkelerin finans piyasala--
r›na girme, Asya, Latin Amerika
ve Do¤u Avrupa’daki finansal
sistemlerinin eninde sonunda
dengesini bozma ve küresel
bankac›l›kta hegemonyac› bir
pozisyonu pekifltirme izni veri--
yor..  

““FFiinnaannssaall SSüüppeerrmmaarrkkeettlleerr”” 
DDöönneemmii

Birleflik Devletlerde hükümetin
finans piyasalar›n›n iflleyiflinden
kontrolünü kald›rmas›, IMF ve
WTO’nun himayesindeki küre--
sel finans reformlar›n örnek ol--
mas›nda belirleyici etkisini gös--
terdi. 1999 mevzuat›, sermaye
hareketini serbestlefltirmesi,
özel bankac›l›¤›n ve WTO hi--
mayesindeki serbest piyasan›n
liberalleflmesi ve ulusal finans
piyasalar›n›n küresel finans flir--
ketlerine aç›lmas› ile küresel
ekonomi gündeminin bir par--
ças›n› oluflturuyordu.

Mevzuat, WTO gündemine
göre küresel ticaretin ve finans
yap›s›n›n efl zamanl› olarak ye--
niden flekillenmesi fleklinde uy--
guland›. Hizmet Ticari Genel
Antlaflmas› (GATS) kapsam›nda,
geliflmekte olan ülkeler, kendi--
lerini finans hizmetlerinde libe--
ralleflmeye/ serbestli¤e adad›.
Di¤er bir deyiflle, zaten d›fl ala--
cakl›lar› (kredi alarak borçlan--
d›klar› kurumlarca) kontrol edi--
len ulusal hükümetler, Wall
Street devlerinin, ulusal banka--
lar›na ve finans kurumlar›na
girmelerini ve içlerine çekerek

yutmalar›n› engelleyemezlerdi.
Finansal Hizmetler Anlaflmas›
ve GATS ile birlikte, Birleflik
Devletlerde kabul edilen 1999
mevzuat›, bir avuç banka hol--
dingine, geliflmekte olan ülke--
lerde iç ekonomi piyasalar›nda--
ki dengeyi bozma izni verdi.
Bundan sonra e¤ilim, ulusal
ekonomilerin dokular›na iflle--
yen ve içlerine nüfuz eden bir
avuç global finans kurumu ta--
raf›ndan kontrol edilen dünya
çap›ndaki “Finansal Süpermar--
ketler”e do¤ruydu.

FFiinnaannss SSaavvaaflflllaarr››:: 
HHiillee DDüüzzeenniinniinn GGüüccüü

Wall Street üzerinde kullan›lan
silahlar› flöyle s›ralayabiliriz:
önceden edinilen malumat, dâ--
hili bilgiler, sonuçlar› öngöre--
bilme gücünü yönlendirme ye--
tisi, ekonomik hadiseler ve pi--
yasa trendleri hakk›nda yanl›fl
ya da yan›lt›c› bilgilerin yay›l--
mas›. Tüm bu muhtelif yöntem--
leri tan›mlamak için en do¤ru
ifade, finans kurumlar›n›n yat›--
r›mc›lar› yanl›fl yönlendirmede
sürekli kulland›klar› “hile düze--
ninin gücü” olacakt›r.

Bu hile sanat› finans kurum--
lar›n›n vadeli ifllemler piyasa--
s›nda, borsada, döviz ve emtia
piyasalar›nda faaliyet gösteren
bankac› rakipleri üzerinde de
icra edilir. Bir tak›m gizli bilgi--
lere (siyasi, istihbarat, askeri,
bilimsel vs.) eriflebilen taraf  yu--
karda bahsedilen bu riskli fakat
inan›lmaz derecede büyük fi--
nansal kazançlar›n da kayna¤›
olan al›m sat›m ifllemlerinde
her zaman üstün gelecektir. CI--
A’in Wall Street’te kendine ait
finansal kurumlar› mevcuttur.

Di¤er yandan, özel bankac›--
l›k ile s›n›r ötesi bankac›l›k, fi--

nansal kurumlar›n elde ettikleri
karlar› kolayl›kla bir yerden
baflka bir yere aktarmalar›n›
mümkün k›l›yor. Bu iflleyifl ayn›
zamanda zora giren finansal
kurumlar›n Genel Müdürleri,
büyük hissedarlar› gibi kilit fi--
nansal aktörlerin ç›karlar›n› ko--
rumak için de bir güvenlik a¤›
ifllevi görüyor. fiirketin borsada
iflas etmesinden önce devasa
miktarda paralar uygun bir za--
manda d›flar› aktar›labiliyor (ör.
Lehman, Merrill Lynch ve AIG) 

New York Federal Rezerv
Bankas› ve nüfuzlu paydafllar›,
ABD’nin mali politikalar› hak--
k›nda “dahili bilgilere” ulaflabi--
liyorlar. Bu suretle sonuçlar›
önceden tahmin edebilecek ve
yat›r›mlar›n› vadeli ifllemler pi--
yasas›n›n yüksek kald›raçl› ifl--
lemlerinde kullanabilecek bir
konuma da sahipler. Federal
Rezerv Bankas› taraf›ndan veri--
len kararlara dair önceden
edindikleri malumat sayesinde
özel bankac›l›k kurumlar› ola--
rak trilyonlarca dolar kar ede--
biliyorlar. Nitekim bu da aç›k
bir ç›kar çat›flmas› içerisinde ol--
duklar›n› gösteriyor.

ABD istihbarat›, CIA, Ulusal
Güvenlik ve Pentagon ile ilifl--
kiler, spekülatif ticaret için ha--
yati önem tafl›r. Çünkü finan--
sal piyasalar› do¤rudan etkile--
yen mali politikalara yahut
ulusal güvenlik kararlar›na da--
ir önceden edinilen bilgiler,
spekülatörlerin olacaklar› ön--
ceden tahmin etmesini sa¤lar.
Bir örnek: 11 Eylül sald›r›lar›n--
dan önceki günlerde havayolu
flirket hisselerine para yat›r--
mak gibi.

Finansal sistem dahilindeki
iç savafl giderek aç›¤a ç›k›yor.

Lehman Bros iflas ediyor,
Merill Lynch sat›n al›n›yor.



Mortgage devleri Fannie
Mae ve Freddie Mac’e hükümet
taraf›ndan el koyuluyor.

Bear Stearns bat›yor, Ameri--
ka’n›n en büyük sigorta flirketi
AIG’nin hisse de¤eri 9 Eylül’de
22.19$ iken, de¤erinin %80’in--
den fazlas›n› kaybederek 16 Ey--
lül kapan›fl›nda 4$’›n alt›na ini--
yor.

Goldman Sachs ve JP Mor--
gan Chase, Hazine ile görüfle--
rek AIG’ye New York Federal
Rezerv Bankas› taraf›ndan fi--
nanse edilebilecek 85 milyar
dolarl›k bir teminatl› kredi ve--
rilmesini sa¤lamaya çal›fl›yor.

OOllaannllaarr›› KKiimm DDüüzzeelltteecceekk?? 
‹‹lleerriiddee NNeelleerr OOllaaccaakk??

Bu flirket birleflmeleri ve sat›n
alma süreçlerinin, finansal güç--
lerin bu güne kadar görülme--
mifl bir flekilde merkezileflmesi--
ne do¤ru gitti¤ini söyleyebili--
riz. Ki bunun ana oyuncular› da
Bank of America, JP Morgan
Chase ve New York Federal Re--
zerv Bankas›’d›r.

Bu çöküfl birçok banka ve fi--
nansal kurumun, ya finans pi--
yasalar›ndan tamamen silinme--
siyle ya da finans devleri tara--
f›ndan sat›n al›nmalar›yla, so--
nunu getirecektir. Bank of
America’n›n Merrill Lynch’i sa--
t›n almak için seçilmesi ile Citig--
roup ve JP Morgan Chase karfl›--
s›nda dünyan›n en büyük fi--
nansal kurumu oluflmufl olacak.
Bank of America son 20 y›lda
bir dizi birleflme ve sat›n alma--
larla birlikte bir finans devine
dönüflmüfl bulunmaktad›r.
004’te FleetBoston Financial’›
sat›n alan Bank of America,
2005 y›l›nda kredi kart› devi
MBNA’y› sat›n alm›fl ve 2007’de
de LaSalle Bank Corporation

and Corporate Finance’› bir
Hollanda bankas› olan ABN
AMRO’dan sat›n alarak bünye--
sine katm›flt›. Ve 14 Eylül
2008’de Bank of America Mer--
rill Lynch’in 50 milyar dolara al--
ma niyetini aç›klam›flt›.

Burada flunu da not etmek
gerekir ki, Citigroup ve JP Mor--
gan Chase her ne kadar birbiri--
ne rakip firmalar olsalar da
Rockefeller ve Stillman aileleri
aras›nda gerçekleflen evlilik sa--
yesinde birbirlerine geçmifl du--
rumdalar. Burada söz konusu
olan ise birleflme ve sat›n alma--
larla güçlenerek dünya çap›nda
finans devlerine dönüflen bir
avuç büyük finans kurumunun
çat›flmas›d›r.

Wall Street’te yaflanan bu
çöküfl Bank of America ile
Rockfeller imparatorlu¤unun
bir parças› olan JP Morgan Cha--
se’in lehine geliflirken, Lehman
Brothers, Merrill Lynch, Gold--
man Sachs ve Morgan Stan--
ley’in aleyhine olmaktad›r. Leh--
man Brothers 11 no’lu bölüm
gere¤ince 15 Eylül pazartesi
günü iflas etti. Lehman’›n var--
l›klar› 639 milyar dolar›n üze--
rinde idi. 

PPoottaannssiiyyeell KKaayybbeeddeennlleerr

Citigroup Inc., 2002 Tem--
muz’undan bu yana en büyük
düflüflünü yaflad›, %15 de¤er
kaybederek 15.24 dolara indi.
(15 Eylül)

American Express Co.,
ABD’nin en büyük kredi kart›
flirketi sat›n almalarla %8.9 de--
¤er kaybederek 35.48 dolara
indi. (15 Eylül)

Goldman Sachs, 2000 Ni--
san’›ndan bu yana yaflad›¤› en
büyük düflüfl ile %12 de¤er kay--
bederek 135.50$’a indi. Bu dü--

flüfl aç›¤a sat›fl›n bir sonucuydu.
(15 Eylül)

Morgan Stanley, ABD’nin
Goldman Sachs’tan sonra en
büyük menkul k›ymetler flirketi,
%14 de¤er kaybederek 32.19
dolara indi. Bu düflüfl de aç›¤a
sat›fl›n bir sonucuydu (15 Eylül)2

2000 y›l›nda JP Morgan,
Chase Manhattan ile birleflti.
Bunun sonucunda JP Morgan,
Chase ve Chemical and Manu--
facturers Hanover birbirleri ile
entegre olarak tek bir finansal
yap›ya dönüflmüfltü. Bear Ste--
arns 2008’de iflas›ndan hemen
sonra JP Morgan Chase taraf›n--
dan sat›n al›nd›. Bu banka im--
paratorlu¤u 1.6 trilyon dolarl›k
varl›¤a sahip Rockefeller ailesi
taraf›ndan kontrol ediliyordu.

1.7 trilyon dolarl›k varl›¤›
bulunan Citigroup’un ise gele--
ce¤i hala belirsiz. Kendisini ifla--
sa götürebilecek ciddi finansal
zorluklarla karfl› karfl›ya bulu--
nuyor. Citigroup’un hisse de--
¤erleri ise son aylarda Fannie
Mae’ninkiler ile birlikte olduk--
ça büyük düflüfller yaflad›. Leh--
man fiyaskosu Citigroup hisse
fiyatlar›n›n düflüflünü daha da
h›zland›rd›. Citigroup “Leh--
man Brothers’a 155 milyar do--
lar borcu olan flüpheli alacakl›--
lar›n” tümümün kefili, ancak
grubun aç›klamas›na göre ise
“batan yat›r›m bankas› ile bir
alakalar› yok”. Bunun anlam›
fludur: Lehman’›n iflas›, Citigro--
up ve NY Mellon’un müflteri
portföyünde, yani bankac›l›k
kurumlar› ile bireysel yat›r›mc›--
lar için, büyük bir borç aç›¤›
oluflturacakt›r.

NNoottllaarr::
1 Küresel Araflt›rmalar, 18 Eylül

2008. (http://globalresearch.ca)
2 Bloomerg, 16 Eylül 2008
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GGüüzzeell AAhhllaakk ‹‹ççiinn ‹‹rraaddeenniinn 
KKuuvvvveettlleennddiirriillmmeessii

SSaabb››rr vvee SSeebbaatt

G
ayret ve mücadele ruhu
müminin önemli özellik-
lerinden biridir.  De¤er-

ler aras› mücadele iniflli ve ç›k›fl-
l›d›r. Hayatt›n her alan›nda zor-
luklar vard›r. ‹manda samimi ol-
man›n bir ölçüsü sab›rl› olmak-
t›r. Onun için sab›rdan kastedi-
lenin ne oldu¤unun iyi anlafl›l-
mas› gerekmektedir. Sab›r, “1-
ac›ya, üzüntüye, s›k›nt›ya kat-
lanma;  güçlük ve musibetlere
dayanma; haks›zl›klar karfl›s›n-

da nefsi tepkilerden al› koyma;
elde edilemeyen fleyler için
kendini zapt etme; tahammül.
2-Olabilecek fleyleri telafla ka-
p›lmadan bekleme. 3- devam
etme, sebat gösterme. 4- Nefsi-
ne hâkim olma.”d›r.

SSeebbaatt iissee “sözde durma ah-
de vefa etme, kararl› olma, ye-
rinde durma, sabit olma.”(10)
gibi anlamlara sahiptir.

Dikkat edilirse sab›rda çok
farkl› olumsuzluklara karfl› iti-
dal sahibi, tahammüllü olma ve
kendini kontrol alt›nda tutarak
yap›lmas› gereken davran›fl› ve
tavr› ortaya koyma vard›r. Sab›r

gösterilmesi istenen alanlar,
Kur’an’da ve hadislerde aç›kça
belirtilmektedir.  Korku, açl›k,
mal, can ve ürünlerden eksilme
durumlar›nda tak›n›lmas› gere-
ken tav›r, sabr›n ölçüsüdür:
“Andolsun, biz sizi bir ppaarrççaa
kkoorrkkuu,, aaççll››kk vvee bbiirr ppaarrççaa mmaallllaarr-
ddaann,, ccaannllaarrddaann vvee üürrüünnlleerrddeenn
eekkssiillttmmeekkllee imtihan edece¤iz.
SSaabb››rr ggöösstteerreennlleerrii mmüüjjddee-
llee..””((22//115555))

‹man etmenin hakiki göster-
gesi, Allah u¤runda çekilen ezi-
yet ve çilelere karfl› tahammül
gücü gösterebilmektir:  “‹nsan-
lardan öylesi vard›r ki, «Allah’a

GÜZEL AHLÂKIN

YEN‹DEN ‹NfiASI -II

Prof. Dr. Burhanettin CAN

Birinci bölümde Prof. Dr. Burhaneddin Can, yaz›s›-
na Türkiye’deki iki a¤›rl›k merkezine sahip bir tahte-
revalli sistemini analiz ederek bafllam›fl, “Türkiye’de-
ki yap›, iki a¤›rl›k merkezine sahip bir tahterevalli
sistemdir. Bir taraf›nda bat›l› de¤erlere dayal› sistem,
di¤er taraf›nda belli boyutlar› ile ‹slami de¤erleri be-
nimsemifl millet vard›r.” dedikten sonra AKP iktida-
r›yla birlikte bu sistemin de¤iflen boyutlar›n›, “D›fl
güçler bu iki a¤›rl›k merkezinin üst üste gelmesini
istemedikleri gibi taraflardan birinin afl›r› kuvvetlen-
mesini de istememektedirler. AKP iktidar›nda mille-
tin a¤›rl›k merkezi kuvvetlenmifl tahterevalli sistem-
de denge milletin lehine daha da bozulmufltur.”
fleklinde ortaya koymufltu.

Türkiye’de kaos yaratmaya dönük “kontrollü,
düflük yo¤unluklu, gayr› nizam› bir savafl yürütül-
mektedir.” diyen Prof. Can, “‹ç ve d›fl dinamiklerin
kesiflti¤i bir noktada, AKP kapatma davas› ve Erge-
nekon operasyonu ile Türkiye, bir akrep k›skac›na
al›nm›flt›r. Akrebin sa¤ k›skac›nda AKP, sol k›ska-

c›nda Ergenekon vard›r. Ortal›¤a psikolojik savaflla
saç›lan zehir, akrebin i¤nesinden gelmektedir ve ay-
n› bedene aittir. Akrepten ortal›¤a birbirini besleyen
3 farkl› zehir yay›lmaktad›r: -Kin ve nefret, -Dünye-
vileflme-zihinsel kirlenme – Ahlaks›zl›k” ifadeleri ile
bu noktada Güzel Ahlak›n Yeniden ‹nflas› konusu-
nun hem çerçevesini hem de bugün için ne anlam
ifade etti¤ini belirtmiflti. 

Prof. Can, “Akrep Operasyonu ile istenen, mille-
tin yabanc›laflt›r›lmas›, yaln›zlaflt›r›lmas› ve sürülefl-
tirilmesi için milletin zihin yap›s›n›n çözülüp allak
bullak olmas›d›r.” dedikten sonra Umran dergimizin
Ekim 2008 say›s›nda yay›mlanan yaz›s›n›n ilk bölü-
münde “Ferdi Ahlak” konusuna girifl yapm›flt›. Yaz›-
n›n birinci bölümünde Ferdi Ahlak için Zihinsel
Ar›nma boyutu ele al›nm›flt›. Okurlar›m›z yaz›n›n ta-
mam›na www.umrandergisi.com adresinden ulafla-
bilirler. Makalenin devam›n› ve ikinci bölümünü is-
tifadenize sunuyoruz. (editör)   
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iman ettik» der; fakat AAllllaahh uu¤¤-
rruunnaa eezziiyyeett ggöörrddüü¤¤üü zzaammaann,, iinn-
ssaannllaarr››nn ((kkeennddiissiinnee yyöönneellttttiikklleerrii
iiflflkkeennccee vvee)) ffiittnneessiinnii AAllllaahh’’››nn
aazzaabb››yymm››flfl ggiibbii ssaayyaarr;; ama RRaabb-
bbiinnddeenn ‘‘bbiirr yyaarrdd››mm vvee zzaaffeerr’’ ggee-
lliirrssee,, aannddoollssuunn:: ««BBiizz ggeerrççeekktteenn
ssiizzlleerrllee bbiirrlliikktteeyyddiikk»» ddeemmeekkttee-
ddiirrlleerr. Oysa Allah, âlemlerin si-
nelerinde olan› daha iyi bilen
de¤il midir?”(29/10)

“Yoksa ssiizzddeenn öönnccee ggeelliipp--
ggeeççeennlleerriinn hhaallii,, bbaaflfl››nn››zzaa ggeellmmee-
ddeenn cceennnneettee ggiirreeccee¤¤iinniizzii mmii
ssaanndd››nn››zz?? OOnnllaarraa ööyyllee bbiirr yyookk-
ssuulllluukk ööyyllee ddaayyaann››llmmaazz bbiirr zzoorr-
lluukk ççaatttt›› vvee ööyylleessiinnee ssaarrss››lldd››llaarr
kkii,, sonunda peygamber, bera-
berindeki mü’minlerle: «Al-
lah’›n yard›m› ne zaman?» di-
yordu. Dikkat edin. fiüphesiz
Allah’›n yard›m› pek yak›n-
d›r.”(2/214)

“‹nsanlar, (yaln›zca) ««‹‹mmaann
eettttiikk»» ddiiyyeerreekk,, ss››nnaannmmaaddaann bb››-
rraakk››ll››vveerreecceekkeerriinnii mmii ssaanndd››llaarr??
AAnnddoollssuunn,, oonnllaarrddaann öönncceekkiilleerrii
ss››nnaammaaddaann ggeeççiirrddiikk,, Allah, ger-
çekten do¤rular› da bilmekte
ve gerçekten yalanc›lar› da bil-
mektedir.” (29/2-3)

De¤iflik kesimlerden gelen
eziyet edici, hor görücü ve ha-
kir edici sözlere karfl› taham-
müllü olmak sab›rl› olman›n bir
gere¤idir ve kararl›l›¤›n bir öl-

çüsüdür: “Andolsun, mallar›-
n›zla ve canlar›n›zla imtihan
edileceksiniz ve ssiizzddeenn öönnccee
kkeennddiilleerriinnee kkiittaapp vveerriilleennlleerrddeenn
vvee flfliirrkk kkooflflmmaakkttaa oollaannllaarrddaann eell-
bbeettttee ççookk eezziiyyeett vveerriiccii ((ssöözzlleerr))
iiflfliitteecceekkssiinniizz.. EE¤¤eerr ssaabbrreeddeerr vvee
ssaakk››nn››rrssaann››zz,, ((bbuu)) eemmiirrlleerree oollaann
aazziimmddeennddiirr..”” (3/186)

Sab›rl› olmak ile affedici ol-
mak aras›nda bir iliflki vard›r ve
sabredenler af edebilmeyi bil-
melidir: “Fakat kkiimm ssaabbrreeddeerr
kkeennddiissiinnee yyaapp››llaann kkööttüüllüü¤¤üü aaff-
ffeeddeerrssee flüphesiz  bu hareketi,
yap›lmaya de¤er ifllerden-
dir.”(42/43)

Sabredenler sabrettiklerinin
karfl›l›¤›n› mutlaka bulacaklar-
d›r:  “De ki: «Ey iman eden kul-
lar›m, Rabbinizden korkup-sa-
k›n›n. Bu dünyada iyilik etmek-
te olanlar için bir iyilik vard›r.
Allah’›n arz’› genifltir. AAnnccaakk
ssaabbrreeddeennlleerree eecciirrlleerrii hheessaappss››zzccaa
ööddeenniirr.»”(39/10)

Güzel ahlak aç›s›ndan
önemli ve k›ymetli olan sab›r,
Allah için yap›lm›fl olmal›d›r:
““RRaabbbbiinn iiççiinn ssaabbrreett.”(74/7)

De¤iflik olumsuzluklar kar-
fl›s›nda sab›rl› olmak zordur, ko-
lay de¤ildir. Hayat›n fiili orta-
m›nda ortaya konacak bir ey-
lem halidir. Böyle yüksek bir
ruh haline ulafl›p güzel ahlak

sahibi olmak için Sab›rl› olma
konusunda Allah’tan›n yard›m
talep edilmelidir: “SSaabbrreett;; ssee-
nniinn ssaabbrr››nn aannccaakk AAllllaahh((››nn yyaarrdd››-
mm››)) iilleeddiirr.. OOnnllaarr iiççiinn hhüüzznnee kkaa-
pp››llmmaa vvee kkuurrmmaakkttaa oolldduukkllaarr›› hhii-
lleellii--ddüüzzeennlleerrddeenn ddoollaayy›› ddaa ss››-
kk››nntt››yyaa ddüüflflmmee.”(16/127)

Güzel ahlak›n toplumsalla-
flabilmesi için sab›r konusunda
tüm iman edenler birbiri ile ya-
r›flmal›d›r: “EEyy iimmaann eeddeennlleerr,,
ssaabbrreeddiinn vvee ssaabb››rrddaa yyaarr››flfl››nn.. (s›-
n›rlarda) nöbetleflin. Allah’tan
korkup-sak›n›n. Umulur ki kur-
tulufla var›rs›n›z.”(3/200)

Hased duygusunu yenmek,
mütevaz› olup kibirli olmamak,
sab›rl› oluflta bir ölçüdür:
“(5857)- “Resulullah (aleyhissa-
lâtu vesselâm): ““‹ki haslet var-
d›r, bunlar kimde bulunursa Al-
lah onu flükredici ve sabredici-
ler aras›na kaydeder:  Diyanet-
te kendinden üstün olana ba-
k›p, ona uymak,  dünyal›kta
kendinden afla¤› olana bak›p,
Allah’›n kendine vermifl oldu¤u
üstünlü¤e hamd etmek. ‹flte
böyle olan kimseyi Allah flükre-
dici ve sabredici olarak yazar.
Kim de diyanette kendinden
afla¤› olana bakar, dünyal›kta
da kendinden üstün olana ba-
kar ve elde edemedi¤ine üzü-
lürse Allah onu flükredici ve
sabredici olarak yazmaz.”1

Unutulmamas› gereken
nokta makbul olan sabr›n musi-
betle ilk karfl›lafl›ld›¤› andaki sa-
b›r oldu¤udur.

HHeevvaa vvee HHeevveesslleerree HHââkkiimmiiyyeett

Heva ve heves, ‹slam› kavramlar
içerisinde önemli anahtar kav-
ramlard›r: “Hevâ, ‘nefsin bir fle-
ye meyletmesi, meftûn olmas›
demektir.’  ‘Nefsin kendili¤in-
den yöneldi¤i istek ve arzusu,
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Güzel ahlak›n önünde en ciddi tehlikeler-
den birisi, insan›n nefsin hevas›na teslim

olmas›d›r. Hz Peygamber bu tehlikenin büyük-
lü¤üne dikkat çekmifltir: “Yüce Allah’›n yan›nda
semâ gölgesi alt›nda Allah’tan baflka tap›n›lan
tanr›lar içinde, uyulan hevâ (nefsin kendili¤in-
den yöneldi¤i istek ve arzu) dan daha büyü¤ü
yoktur.” ”

“
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soyut iste¤idir.’ ‘Nefsin flehvet-
lere meyli demektir’. Hem iyi
hem de kötü arzular için kulla-
n›l›r. Lügatçiler, hheevvââ’y›; iinnssaann››nn
bbiirr flfleeyyii sseevvmmeessii vvee bbuu sseevvggiinniinn
kkaallbbiinnii ddoolldduurrmmaass›› fleklinde ta-
rif etmifllerdir.”2

Tan›mlamalara dikkat edilir-
se hevâ kavram›, iki boyutlu bir
kavramd›r. Birinci boyut olum-
lu, ikinci boyut olumsuzdur. Bi-
rinci boyut yasaklanmam›fl ol-
mas›na karfl›l›k ikinci boyut ya-
saklanm›flt›r. Ist›lahi anlamda
heva olumsuz boyut olarak kul-
lan›lmaktad›r. Muhammet
Hamdi Yaz›r tefsirinde hevâ’n›n
bu iki boyutuna aç›kl›k getir-
mektedir: “Heva: nefsin flehvet-
lere meyli demektir ki, keyif de
denir. Burada ‘bilgisizce’ kay-
d›ndan anlafl›l›yor ki, heva iki
k›s›md›r: Birisi ilme uygun olan,
birisi de olmayand›r. ‹lme uy-
gun olan hevâ, hakk›n nazar›n-
da yarat›l›fl gayesine uygun dü-
flen meyillerdir. Çünkü flehvet-
lerin yarat›l›fl› da bofluna de¤il,
onlar insanlar› yarat›l›fllar›n›n
gayesine erdirmek için Allah ta-
raf›ndan birer yönlendirici ve
sebeptir. Ancak fleytânî olan in-
san zekâs›, onu gayesinden çe-
virerek ilmin z›dd›na olarak s›rf
zevk için bofluna da israf eder.
Mesela iffetli olmak ve ço¤al-
mak niyetiyle evlenme arzusu,
yarat›l›fl gayesine uygun ve do-
lay›s›yla ilme mutab›k bir meyil-
dir. Zina ve gayri meflru müna-
sebet meyli ise ilme ayk›r› sade-
ce bir hevâd›r. Ço¤unlukla da
hevâ böyle fleylere denir.”3

‹slam âlimleri aras›nda çok-
ça tart›fl›lan bir kavram olarak
heva, genelde olumsuz olarak
kabul edilmifltir. O nedenle gü-
zel ahlak sahibi olabilmek için
bu e¤ilimin kontrol alt›na al›n-
mas›, hâkimiyetin insan irade-

sinde olmas› gerekmektedir.
Güzel ahlak›n önünde en ciddi
tehlikelerden birisi, insan›n
nefsin hevas›na teslim olmas›-
d›r. Hz Peygamber bu tehlike-
nin büyüklü¤üne dikkat çek-
mifltir: ““YYüüccee AAllllaahh’’››nn yyaann››nnddaa
sseemmââ ggööllggeessii aalltt››nnddaa AAllllaahh’’ttaann
bbaaflflkkaa ttaapp››nn››llaann ttaannrr››llaarr iiççiinnddee,,
uuyyuullaann hheevvââ ((nneeffssiinn kkeennddiillii¤¤iinn-
ddeenn yyöönneellddii¤¤ii iisstteekk vvee aarrzzuu))
ddaann ddaahhaa bbüüyyüü¤¤üü yyookkttuurr..””

Kuran-i Kerim, hevay› her
türlü fesad›n ana kayna¤› ola-
rak ilan etmektedir: “E¤er hak,
onlar›n heva (istek ve tutku) la-
r›na uyacak olsayd› hiç tart›fl-
mas›z, gökler, yer ve bunlar›n
içinde olan herkes (ve her fley)
bozulmaya u¤rad›…” (23/71)

Kuran’›n birçok yerinde Mü-
minler, gerek kendi gerekse
baflkalar›n›n hevalar›na uyma-
ma konusunda uyar›l›rlar.  Bu-
rada bütün ayetlerin üzerinde
ayr› ayr› durma imkan› bulun-
mamaktad›r. Birkaç tanesini
vermekle yetinece¤iz:

“«Ey Davud, gerçek flu ki,
biz seni yeryüzünde bir halife
k›ld›k. ÖÖyylleeyyssee iinnssaannllaarr aarraass››nn-
ddaa hhaakk iillee hhüükkmmeett,, iisstteekk vvee ttuutt-

kkuullaarraa ((hheevvaayyaa)) uuyymmaa;; ssoonnrraa ssee-
nnii AAllllaahh’’››nn yyoolluunnddaann ssaapptt››-
rr››rr……»”(38/26)

“Ey iman edenler, kendiniz,
anne-baban›z ve yak›nlar›n›z
aleyhinde bile olsa, Allah için
flahidler olarak adaleti ayakta
tutun. (Onlar) ister zengin ol-
sun, ister fakir olsun; çünkü Al-
lah onlara daha yak›nd›r. ÖÖyy-
lleeyyssee aaddaalleetttteenn ddöönnüüpp hheevvaa
((ttuuttkkuullaarr››))nn››zzaa uuyymmaayy››nn.. E¤er
dilinizi e¤ip büker (sözü geve-
ler) ya da yüz çevirirseniz, flüp-
hesiz Allah, yapmakta oldukla-
r›n›zdan haberi oland›r.”
(4/135)

Güzel ahlak sahibi olmak
için nefsin, heva ve heveslerin-
den ar›nmas› gerekmektedir:
“Kim de Rabbinin makam›ndan
korkar ve nneeffssii ddee hheevvaa ((iisstteekk
vvee ttuuttkkuullaarr)) ddaann ssaakk››nndd››rr››rrssaa,
Art›k flüphesiz cennet, (onun
için) bir bar›nma yeridir.”
(79/40-41)

Ancak Kuran ar›nman›n ya-
n› s›ra hevas›n› ilah edinenlere
tabi olunmamas›, itaat edilme-
mesi gerekti¤ini de belirtmek-
tedir: “…KKaallbbiinnii bbiizzii zziikkrreett-
mmeekktteenn ggaafflleettee ddüüflflüürrddüü¤¤üü-
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mmüüzz,, kkeennddii ‘‘iisstteekk vvee ttuuttkkuullaarr››nnaa
((hheevvaass››nnaa)) ‘‘ uuyyaann vvee iiflfliinnddee aaflfl››rr››-
ll››¤¤aa ggiiddeennee iittaaaatt eettmmee..” (18/28,
42/15,  2/120,  5/48,49,77,
6/56,150,  45/18,  13/37)

ÖÖffkkeeyyee HHââkkiimmiiyyeett

Öfke fliddetli k›zg›nl›k hissi,
hiddet ve gazap demektir. Bi-
rey için güzel ahlak aç›s›ndan
tehlikeli olan bir özelliktir.
Halk aras›nda  ‘‘ÖÖffkkee iillee kkaallkkaann
zzaarraarrll›› oottuurruurr’’,, ‘‘ÖÖffkkeeddee aakk››ll ooll-
mmaazz’’ deyimleri öfkenin tehli-
keli boyutunu belirtmektedir.
Hz Peygamber günlük hayat
içerisinde yapt›¤› sohbetlerde
bu konuda zaman zaman uya-
r›larda bulunmufltur: ““Bir
adam: “Ey Allah’›n Resulü! Ba-
na k›sa bir nasihatta bulun,
uzun yapma! Tâ ki nasihatini
unutmayay›m” demiflti. [ve
birkaç kere tekrar etmiflti].
Aleyhissalâtu vesselâm (bir ke-
limeyle): ““ÖÖffkkeelleennmmee!!”” ceva-
b›n› verdi!!””44

Öfkelenme an›, genellikle
insan›n kontrolünü kaybedip
nefsine ve fleytana zay›f düfltü-
¤ü and›r. Güzel ahlak sahibi ol-

mak nefse ve fleytana karfl› dik
durmakla mümkündür. Güzel
ahlak için öfkenin zapt-u rapt
alt›na al›nmas› gerekmektedir.
Bu nedenle Kuran, öfkelenme-
meyi muttakilerin bir vasf› ola-
rak gösterir: “Onlar(müttaki-
ler), bollukta da, darl›kta da in-
fak edenler, ööffkkeelleerriinnii yyeenneennlleerr
ve insanlar (daki haklar›n) dan
ba¤›fllama ile (vaz) geçenler-
dir…”(3/134)

‹‹ttiiddaallllii OOllmmaakk,, ‹‹ttiiddaall 
ÜÜzzeerree OOllmmaakk

‹tidal, 1-afl›r› olmama, ortalama
halde olma, ölçülülük, 2-yavafl-
l›k, yumuflakl›k, 3-so¤ukkanl›-
l›k, 4- uygunluk, 5-denge an-
lamlar›na gelmektedir.(10) Çok
anlaml› olan kelimenin anlam-
lar›n›n hemen hemen hepsi gü-
zel ahlakla ilgilidir. Yürüyüflü-
müzün kibir gurur intiba-
› oluflturacak bir tarzda olma-
mas› gerekir. Yürüyüflte, ko-
nuflmada itidal sahibi olmak
güzel hasletlerdendir: “«YYüürrüü-
yyüüflflüünnddee oorrttaa bbiirr yyooll ttuutt,, sseessiinn-
ddeenn ddee ((yyüükksseekk ppeerrddeelleerrii)) eekk-
ssiilltt. ÇÇüünnkküü,, sseesslleerriinn eenn ççiirrkkiinn

oollaann›› ggeerrççeekktteenn eeflfleekklleerriinn sseessii-
ddiirr.»” (31/19)

Güzel haslet, ne cimrilik
yapmak nede müsrif olmakt›r,
orta yolu izlemektir: “Onlar,
harcad›klar› zaman, ne israf
ederler, ne de k›sarlar; (harca-
malar›,) iikkiissii aarraass››nnddaa oorrttaa bbiirr
yyooll oolluurr.”(25/67) “EElliinnii bbooyynnuunn-
ddaa bbaa¤¤llaannmm››flfl oollaarraakk kk››llmmaa,, bbüüss-
bbüüttüünn ddee aaçç››kk ttuuttmmaa. Sonra k›-
nan›r, hasret (piflmanl›k) içinde
kalakal›rs›n.”(17/29)

Al›fl veriflte, ölçü ve tart›da
hile yapmamak, taflk›nl›k yap-
mamak, haks›zl›k yapmamak
da ölçülü oluflun bir gere¤idir:
“Gök ise, onu da yükseltti ve
mizan› yerlefltirip-koydu. Sak›n
mizanda ‘‘hhaakkss››zzll››kk vvee ttaaflflkk››nnll››kk
yyaappmmaayy››nn..’’ Tart›y› adaletle tu-
tup-do¤rultun ve tart›y› noksan
tutmay›n.”(55/7-9)

Sevgi bile bir ölçü içerisinde
muhataba yöneltilmelidir:
“Dostunu severken ölçülü sev,
günün birinde düflman›n olabi-
lir.  Düflman›na da bu¤zunu öl-
çülü yap, günün birinde dostun
olabilir.””5

AAmmeell,, EEyylleemm,, FFiiiill
• GGaayyrreett
• GGüüzzeell ‹‹flfllleerr

GGaayyrreett EEttmmee 
Gayret kelimesi, “1-Büyük

faaliyet, al›fl›lm›fl›n üstünde ça-
l›flma, u¤raflma, çaba. 2-Sab›r,
tahammül. 3- K›skanma. 4- Mu-
kaddes de¤erlere sald›r› halinde
uyanan duygu.” anlamlar›nda
kullan›lmaktad›r(10).Kavram›n
tafl›d›¤› anlamlara dikkat edilir-
se her boyutu, do¤rudan ahlak-
la alakal›d›r. ‹slam, miskin, tem-
bel, asalak, baflkas›n›n üzerinde
yük olan, vurdumduymaz ve
duyars›z insan istememektedir.
Fert baz›nda ahlakl› oluflun
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önemli özelliklerinden biri, gay-
retli olufltur:: “FFaakkaatt oo,, ssaarrpp yyoo-
kkuuflfluu aaflflaammaadd››.. OO ssaarrpp yyookkuuflfl nnee-
ddiirr bbiilliirr mmiissiinn? Köle azat etmek
veya açl›k gününde yak›n› olan
bir yetimi yahut aç-aç›k bir yok-
sulu doyurmakt›r. Sonra iman
edenlerden, birbirlerine sabr›
tavsiye edenlerden ve birbirleri-
ne ac›may› ö¤ütleyenlerden ol-
makt›r…”(90/11-18)

Gayret içerisinde olan insan-
lara Allah ç›k›fl yollar›n› göste-
recektir: “Bizim u¤urumuzda
mücahede edenlere gelince el-
bette biz onlara yollar›m›z› gös-
teririz ve flübhesiz ki Allah her
halde muhsinlerle beraber-
dir.”(29/69)

Allah insanlar›n gayretleri-
nin bütüncül olmas›n› istemek-
te, farkl› istikametlere götürü-
cü gayretlere karfl› insanlar›
uyarmaktad›r. Aksi takdirde
herkese gayret etti¤i fley kolay-
laflt›r›lacakt›r:  “Gerçekten sizin
çabalar›n›z (çeliflkili, parça par-
ça) darmada¤›n›kt›r. Fakat kim
verir ve korkup-sak›n›rsa, Ve en
güzel olan› do¤rularsa, biz de
onu kolay olan için baflar›l› k›la-
ca¤›z. Kim de cimrilik eder,
kendini müsta¤ni görürse Ve
en güzel olan› da yalan sayarsa,
biz de ona en zorlu olan› (aza-
ba u¤ramas›n›) kolaylaflt›raca-
¤›z.” (92/4-10)

Güzel ahlak›n infla edilebil-
mesi için her türlü pislikten
ar›nma gayreti içerisinde bu-
lunmak gerekir: “Sen bunun
(böyle bir mescidin) içinde hiç
bir zaman durma. Daha ilk gü-
nünden takva temelli üzerine
kurulan mescid, senin bunda
(namaza ve di¤er ifllere) durma-
na daha uygundur. OOnnddaa,, aarr››nn-
mmaayy›› iiççtteenn--aarrzzuullaayyaann aaddaammllaarr
vvaarrdd››rr.. Allah ar›nanlar› se-
ver.”(9/108)

GGüüzzeell iiflfl yyaappmmaakk--GGüüzzeell AAmmeell

Yukar›da ifade etti¤imiz gibi
sözün insanlar üzerinde etkisi
çok fazlad›r. Sözün gücünü,
kuvvetlendirip zay›flatabilen
konu, yap›lan ifllerin, eylemle-
rin, fiillerin güzel olup olmama-
s›d›r. Güzel ahlak sahibi olabil-
mek için ifllerimiz, fiillerimiz,
davran›fllar›m›z ve yaflant›m›z
daima güzel olmal›, her fleyimiz
güzellik üzerine bina edilmeli-
dir. Allah›n ilahi sünnetinde in-
san›n yarat›l›fl s›rr›, burada gizli-
dir: “OO,, aammeell ((ddaavvrraann››flfl vvee eeyy-
lleemm)) bbaakk››mm››nnddaann hhaannggiinniizz ddaa-
hhaa iiyyii ((vvee ggüüzzeell)) oollaaccaa¤¤››nn›› ddeennee-
mmeekk iiççiinn ööllüümmüü vvee hhaayyaatt›› yyaarraatt-
tt››. O, üstün ve güçlü oland›r,
çok ba¤›fllayand›r.” (67/2  18/7
11/7)

Allah, kendisine içten yöne-
lenlerden en güzele uymay› is-
temektedir: “Ta¤ut’a kulluk et-
mekten kaç›nan ve Allah’a iç-
ten yönelenler ise; onlar için
bir müjde vard›r, öyleyse kulla-
r›ma müjde ver. Ki onlar, ssöözzüü
iiflfliittiirrlleerr vvee eenn ggüüzzeelliinnee uuyyaarrllaarr.
‹flte onlar, Allah’›n kendilerini
hidayete erifltirdikleridir ve on-
lar, temiz ak›l sahipleri-
dir.”(39/17-18)

Güzel ahlak›n infla edilmesi,
güzel ameller tesisi ve bunlar›n

“hay›rlarda yar›fl›n” ayetinin
yans›mas› olarak toplumsallafl-
mas› ile mümkündür.  Ahlak te-
melli bir toplum inflas›, hem
imani bir sorumluluk hem de
müminlerin zihin yap›s›n›n çö-
zülmeye çal›fl›ld›¤› dönemlerde
onlar› tehlikelere karfl› koruyan
önemli bir kalkan olacakt›r. Bu-
nun için iradelerin güçlendiril-
mesinden, itidal üzere olmaya,
güzel ifl ve eylemler gerçeklefl-
tirmeye hatta bu güzel amelle-
rin ayn› zamanda toplumsalla-
flabilmesi için bireylerin yar›fl
içinde olmalar›na kadar genifl
bir alan mevcuttur. ‹nanlar› gü-
zel ahlak›n infla edilmesi süre-
cinde zor ama gere¤i yerine ge-
tirildi¤inde Allah kat›nda mü-
kâfat› bol zamanlar beklemek-
tedir. 

“Gevflemeyin, üzülmeyin,
e¤er inan›yorsan›z gerçekten
üstün gelecek olanlar siz ola-
caks›n›z.”  (3/139)
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TTeevvffiikk EEmmiinn:: Say›n Hanefi, öncelikle hofl geldiniz
diyerek bafllayay›m. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki
“Medeniyetler Üzerine Diyaloglar” toplant›lar›n›n
son gününde sizinle, yapt›¤›n›z sunum ve özet maka-
leniz üzerine konuflmay› istiyorum. Makalenizde, ‹s-
lam dünyas› ile Bat› aras›ndaki etkileflimin dördüncü
safhas›nda oldu¤umuzu** söylüyorsunuz. Peki, bun-
dan sonraki dönemde Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda-
ki etkileflim nas›l olacak sizce?

HHaassaann HHaanneeffii:: Evet, hem ‹slam kültür ve medeni-
yeti hem de dünya kültürü bak›m›ndan de¤erlendir-
meliyiz. fiu an itibariyle Hicri 15. yy. içindeyiz. Müslü-
manlar olarak ortaya ç›k›fl›m›z›n ve yükseliflimizin iki
evresinden bahsedebiliriz. ‹lk 300 y›l ve müteakip 300
y›l fleklinde. Bat›’da Greko-Romen kültürü, do¤uda
ise ‹ran-Hint kültürü ile kuflat›lm›flt›k. Bu ‹slam’›n ilk
kültürel karfl›laflmas› idi. ‹slam Arabistan’dan bafllaya-
rak kuzeyde H›ristiyan dünya ile yüzleflti. O dönemde,
Aristo’yu, Galen’i (Calinus) ve Yunan filozoflar›n pek
ço¤unu çoktan tercüme etmifltik. Müslüman Araplar,
Aristo ve di¤er Yunan kaynaklar› Arapça’ya aktarm›fl
ve yeni bir kültürün tohumlar›n› atm›fllard›r. ‹lk dö-
nem Müslümanlar› hatta H›ristiyanlar, Bat›’dan ya da
Do¤u’dan, zaman›n mevcut kültürlerinin büyük k›s-
m›n› tercüme edip aktard›lar. Bu kültürler üzerinde
düflünceyi uyand›rmak ve onlar›n hakk›n› takdir et-
mek suretiyle, elbette reddetmeden Yunanca da ö¤-
renerek, ‘klasik’ diye tabir etti¤imiz ilk ‹slami tarihsel
dönemi bafllatt›lar. Öteki kültürleri takdir ederken,
örne¤in, Aristo’yu ve Eflatun’u tamamlad›lar ki bun-
lar ‘sözde/sahte’ Aristo ve Eflatun diye an›ld›lar. Fakat
esasen ‘sözde’ yahut ‘sahte’ de¤ildirler, zira felsefe-
nin ta kalbinden bir fleyler katm›fllard›r. Her neyse, bu
dönemde Yunanl›lar üstad, Araplar talebeydi ve siz-

BATI ‹K‹NC‹ V‹CDAN KR‹Z‹NDE

Hasan Hanefi ile Söylefli*

Bilgi Üniversitesi’nin en yeni kampüsü
Santralistanbul’da, “Medeniyetler Üzerine
Diyaloglar” adl› seminerler dizisinin son
günü, aç›k ve fakat serin bir yaz günü ö¤-
len vakti Kahire Üniversitesi Felsefe bölüm
baflkan› Profesör Hasan Hanefi ile medeni-
yetlerin dünü, bugünü ve muhtemel ya-
r›nlar› ile diyalog anlay›fllar› ve aray›fllar›
üzerine k›sa bir söylefli gerçeklefltirdik. Ha-
nefi’nin Bat›-‹slam iliflkileri ve diyalogun-
dan anlad›klar›n› özetler mahiyette bu ko-
nuflman›n faydal› olmas›n› dileriz. Bu çer-
çevede, Umran dergisi olarak okuyucular›-
m›za farkl› perspektifleri sunmaya bundan
sonra da devam edece¤imizi ifade ederek,
söylefliye geçiyoruz…

TTeevvffiikk EEmmiinn
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* Metindeki köfleli parantezler, söylefliyi gerçeklefltirene [T.E.] aittir.
** Hanefi’ye göre 1. ve 7. yüzy›llar aras›ndaki Klasik dönem ilk, 7. ve 14. yüzy›llar aras›ndaki Ortaça¤ ikinci, 14. ve 21.

yüzy›llar aras›ndaki modern dönem Bat› ile ‹slam dünyas› aras›ndaki üçüncü karfl›laflma olmufltur.

Hasan Hanefi
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den evvel bilgi sahibi olan bir
baflkas›ndan bir fleyler ö¤ren-
mekte hiçbir beis yoktu. ‹bn-i
Haldun’dan sonraki ikinci 300
y›ll›k dönemde, Bat› klasik üs-
tünlü¤ünün sonuna ve Skolas-
tik ça¤›n›n bafl›na gelinmifl,
Arap ve ‹slam ilmi kaynaklar›n›
Latinceye ya da ‹branice’ye ter-
cüme edilmeye bafllanm›flt›r.
Bat›, bu dönemde Yunan ilim
ve felsefesini Arap ilim ve felse-
fesi yoluyla ö¤renmifltir. Bir
baflka deyiflle Müslümanlar Yu-
nan kültürü ile Bat› aras›nda bir
nevi arac›l›k rolü üstlenmifltir.
Bu k›s›m, [kültürel etkileflimde]
ikinci dönemdir. 

Bat› modern zamanlar[›n]a
‹slami kültürden ö¤rendikleri-
nin avantaj›n› kullanarak gir-
mifltir. Biz Müslümanlar ise son
iki yüzy›ll›k dönemde –kültürel
anlamda söylersek- Memlûk ve
Osmanl› devirlerinin sonunday-
d›k ve Voltaire, Rousseau, Mon-
tesquieu ve di¤er Bat› ayd›nlan-
mas›n›n kaynaklar›n› tercüme
ederek Arap [‹slam] ayd›nlan-
mas›n› gerçeklefltirmeye çal›fl-
t›k. ‹flte bu anlamda Bat›, üstad
rolünü ilki antik Yunan döne-
mi, ikincisi modern dönem ol-
mak üzere iki kez oynam›flt›r;
Arap ve Müslümanlar talebe
rollerini Yunan dönemi ve pre-
modern (modern öncesi) dö-
nem olmak üzere iki defa oyna-
m›fllard›r. Müslümanlar bu çer-
çevede üstad rolünü, bat›l›lar›n
‹slami bilimleri Latince’ye tercü-
me ettikleri Skolastik-ortaça¤-
da bir defa oynam›fllard›r. fiu
an itibariyle, Müslümanlar ola-
rak bu iki dönemin ard›ndan
üçüncü bir dönemi gözlemek-
teyiz. Bu zaman zarf›nda bat›l›-
lar taraf›ndan sömürgelefltiril-
dik (colonize), sonra ‘serbest-
leflti[rildi]k’ (decolonize) ve

sonra tekrar sömürgelefltik (re-
colonize) zira bugün ‹slam co¤-
rafyas›ndan Bat›’ya do¤ru mu-
azzam bir göç dalgas›n› görü-
yoruz. Bu göçmenleri fliddete
baflvurmakla, terörist olmakla
suçlayan bat›l›lar›n ise bu du-
rumdan hoflnut olmad›klar› afli-
kar; dahas› bu suçlamayla da
yetinmiyor, ‹slam’› terörizmle,
fliddetle ve az geliflmifllikle ilifl-
kilendirmeye çal›fl›yorlar. 

Buradaki soru fludur: ‹slam
Bat›’n›n kökenlerine dönmesi-
ne yard›mc› olabilir mi? Nietz-
che’yi ele alal›m mesela: “Tanr›
ölüdür, insan hayattad›r” de-
mifltir. Buradan, “insan ölüdür,
hiç kimse de hayatta de¤ildir”e
gelinmifltir. Yap› bozum (de-
constructivism), postmoder-
nizm, kuflkuculuk (scepticism),
nihilizm, agnostisizm vs. Pek
çok filozof bugün Bat› vicdan›
ve bilincinde ikinci bir krizin var
oldu¤unda mutab›kt›r. ‹slam,
bu geçmifl kökenleri yakalamak
için rasyonalizmden, kolonya-
lizmden, bilginin ve gücün kib-
rinden ar›nm›fl yeni bir de¤erler
sistemi vaat edebilir mi? Antik
Yunan’›n mirasç›s› olmufl ve ar-
d›ndan büyük bir tabiat, bilim,
ilerleme ve hümanizm felsefesi
gelifltirmifl olan ‹slam, Bat›’n›n
kendi krizini çözmede tekrar
yard›ma koflabilir mi? Ayn› za-
manda, Bat›’n›n o muazzam
kibrini ve ben-merkezcili¤ini

azaltarak daha insani bir yüz
kazand›rabilir mi? E¤er bunlar
mümkün olursa, dünyan›n den-
gesi yeniden Bat›’dan Do¤u’ya
do¤ru kayacakt›r. Zira, insa-
no¤lunun ilk dönemlerinde
kültürün ruhu Do¤u’dan Ba-
t›’ya geçmiflti: Çin, Hindistan,
Mezopotamya, Yunanistan, Or-
tado¤u ve oradan Bat› dünya-
s›… Bugün ise, flahit oldu¤u-
muz Asya rönesans› (Çin’de ve
Hindistan’da örne¤in) ile insan-
lar kültürün ruhunun yeniden
Bat›’dan Do¤u’ya geçti¤ini dü-
flünüyorlar. Bu noktada, ‹slam
Bat›’ya yeni fikirler ve ümitler
verebilir diye düflünüyorum. ‹s-
lam bugün Bat›’da, H›ristiyan-
l›k’tan sonra ikinci büyük din
haline gelmifl ve pek çok bat›l›
‹slam’› kabul etmifltir.

TTeevvffiikk EEmmiinn:: Tabii yaln›zca
Bat›’da de¤il, ama en h›zl› bü-
yüyen dini toplulu¤un da Müs-
lümanlar oldu¤unu hat›rlatma-
l›y›z.

HHaassaann HHaanneeffii:: Evet, muhak-
kak. Fakat burada görev yine
bizlere düflüyor: ‹slam’› daha
makul bir flekilde, akl›selim ile
ve insani bir bak›flla yeniden
düflünmek. Geleneksel olarak
miras ald›¤›m›z düflünce biçim-
lerinin -örne¤in kad›n ve az›n-
l›klar konusu gibi-  yenilenmesi
zarureti vard›r. Bunlar›n ötesin-

““Pek çok filozof bugün Bat› vicdan› ve bi-
lincinde ikinci bir krizin var oldu¤unda mu-

tab›kt›r. ‹slam, bu geçmifl kökenleri yakalamak
için rasyonalizmden, kolonyalizmden, bilginin
ve gücün kibrinden ar›nm›fl yeni bir de¤erler
sistemi vaat edebilir mi?” ”
“
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de, Müslümanlar olarak Bat›’ya
kolayl›kla intibak edilebilir bir
ideoloji, fikirler ve de¤erler sis-
temi sunabiliriz.

TTeevvffiikk EEmmiinn:: Daha önceki
konuflmalar›n›zda ve makale-
nizde, “üçüncü yol” fleklinde
ifade etti¤iniz bir terim var. Ge-
nel hatlar›yla, ne ‘köktenci-
ler’in ne de ‘sekülarist’lerin ya-
n›nda fakat ortas›nda olan an-
lam›nda kullan›yorsunuz. Fakat
yine de sormak istiyorum, bu
tabirle tam olarak ne kastedi-
yorsunuz? Benim akl›ma örne-
¤in Giddens geldi ilk anda.

HHaassaann HHaanneeffii:: Giddens,
Rawls ve di¤erleri... Bildi¤iniz
gibi ‘üçüncü yol’ bat›l› düflünür-
lerin, komünizmle kapitalizm
aras›nda bir yeri ifade etmek
üzere kulland›klar› bir tabirdir.
Amaçlanansa kapitalizmi ta-
mamlamak yahut temize ç›kar-

mak ve adalet, eflitlikçilik gibi
fikirlerle ba¤daflt›rmakt›r. Ayn›
fley di¤er yandan komünizm ve
Marksizm için de söz konusu-
dur: Bu ideolojiler liberal birta-
k›m de¤erlerle tamamlanmaya
çal›fl›ld›. 20.yy Marksizmi dedi-
¤imiz; liberal Marksizm, insani
Marksizm vb. düflünceler hep
buradan neflet etti. Benzeri bir
süreç, fundamentalizm (kök-
tencilik) ile sekülarizm aras›nda
kutuplaflmaya itilen ‹slam dün-
yas›nda da yafland›. Fundamen-
talizm genifl kitleler taraf›ndan
kucakland› zira bat›l›laflmaktan
korkuyor ve kendilerini ‘öte-
ki’ne karfl› savunmak istiyorlar-
d›. Kendi iç [dünyalar›na] dön-
düler ve El-Gazali’den bu yana
kültürümüzü etkisi alt›nda tu-
tan muhafazakârl›¤› [yeniden]
keflfettiler. Elitler ise bat›l›lafl-
may› tercih ettiler. Onlara göre
Bat› modernleflmeyi temsil edi-
yordu ve Bat› tipi sekülarizm,

ço¤ulculuk gibi de¤erler model
al›narak yerleflmeliydi. Ard›n-
dan fundamentalizm kitlelerin
‘kilisesi’ haline gelirken, seküla-
rizm de elitlerin baflucu kayna-
¤› oluverdi. Esas›nda kitleler ne
fundamentalizm ne de seküla-
rizm yanl›s›d›r. Onlar, kendi ih-
tiyaçlar›n› temin edecek, istek-
lerine cevap verecek –örne¤in
açl›k ve kurakl›kla bafla ç›kabi-
lecek, sosyal güvenlik hizmeti
verebilecek ve maafllar›n› art›-
rabilecek- olan bir ideolojiyi is-
terler. Dolay›s›yla, büyük ço-
¤unluk bugün ne ‹slam’a ne de
Bat›’ya karfl› olan, üçüncü bir
düflünceye muhtaçt›r. Üçüncü
yolun örneklerini gördü¤üm
Fas’ta, Türkiye’de, Endonez-
ya’da, baz› Afrika ülkelerinde
benim ‘‹slami sol’ tabir etti¤im,
Tunus’taki ‘ilerlemeci ‹slam’ de-
nilen hareketler –ki yer yer ‘li-
beral’, ‘rasyonel’, ‘aç›k’, ‘mo-
dern’ ‹slam biçimlerinde ifade
olunuyor- Afgani, Abduh ve ‹k-
bal gibi düflünürlerin açt›¤› ye-
nilikçi ruhu tafl›yorlar. ‹ki ci¤er-
le yani gelenek ve moderniz-
min her ikisi ile de nefes alabil-
mek, iki gözle yani ‹slam ve mo-
dernite ile birlikte bakabilmek;
dahas› kitlelerin taleplerini kar-
fl›lamak için [bu ruha ihtiyaç
var]. Bugün Irak’ta, Filistin’de
ve Afganistan’da insanlar sö-
mürgelefltiriliyorlar ve onlar›n
bu sömürge durumundan kur-
tulacaklar› bir ‹slam’a ihtiyac›
var. Müslümanlar›n kifli hak ve
özgürlüklerini kazanacaklar›
bir ‹slam’a ihtiyaçlar› var zira
ço¤u bask›c› rejimler taraf›ndn
yönetiliyor. Dahas› bizlere sos-
yal adaleti sa¤layacak olan ‹s-
lam’a ihtiyac›m›z var zira zen-
gin fakir aras›ndaki uçurum
korkunç boyutlarda. Bugün
dünyan›n en zenginleri de en
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fakirleri de Müslümanlard›r. O
halde sosyal adaletin ve ‹slam
dünyas›n›n birli¤inin önemini
ortaya koyacak bir ‹slam’a
muhtac›z. Fakat böylesi bir bir-
lik hilafet sistemindeki gibi ol-
mayacakt›r, adem-i merkezi bir
yap› etraf›nda gerçekleflecektir.
Zira bu dönemde [dini] mez-
hepçilik ve [etnik] kavmiyetçilik
tehditleriyle karfl› karfl›yay›z.
Ortado¤u’da ‹srail’in en güçlü
etnik ve dini devlet olabilmesi-
nin önünü açmak için bizleri
Kürt, Sünni, fiii, Arap, Afrikal›,
Berberi vs. fleklinde kategorile-
re ay›r›yorlar. Asl›nda bizler son
derece çeflitli ve mozaik bir ya-
p› içersinde birlikte yafl›yoruz
ve bu birli¤imizi savunmal›y›z.
Dahas› sürdürülebilir kalk›nma-
m›z için de çal›flmal›y›z zira
mevcut durumda ‹slam dünyas›
kendi kendine yeterli besini da-
hi sa¤lamaktan aciz! Neden
bu¤day ya da ifllenmifl g›dalar›
ithal edelim ki! Suya, sermaye-
ye, iflgücüne, uzmanlara ve top-
ra¤a sahibiz. O zaman neden
‹slam dünyas› birbirini tamam-
lamas›n? Örne¤in su kaynaklar›
Sudan’da, petro-dolarlar Kör-
fez ülkelerinde, genifl topraklar
Irak ve M›s›r’da mevcut. Bu ha-
liyle kendi kendine yeterli bir
bölge meydana getirebiliriz.
Bunun d›fl›nda birbirimize ya-
banc›l›¤›m›z› sorgulamam›z ge-
rekiyor. Mesela, M›s›r, ‹ran ve
Orta Asya gibi ortaklar› varken
Türkiye neden AB üyesi olsun
ki? Türkiye ile bu sayd›¤›m co¤-
rafyalar›n neredeyse 500 y›ll›k
ortak bir geçmifli var, ayr›ca
Türklerin bu co¤rafya insanlar›-
n›n kalbinde önemli bir yeri
var. Dolay›s›yla Türkiye kendisi-
ni Ortado¤u’ya ve Do¤u’ya yö-
neltece¤ine neden Bat›’ya mey-
letsin ki? Bu elbette Bat›’y› düfl-

man ilan etmek anlam›na gel-
miyor, fakat Türkiye’nin Orta
Asya, ‹ran, M›s›r ve Ortado¤u
tarihlerinde önemli yeri vard›r.

Di¤er yandan, bugün art›k
Müslüman topluluklar› hareke-
te geçirmek için haz›r durumda-
y›z. Yeryüzünde milyar›n üzerin-
de Müslüman var, fakat fiilen
bu durum harekete yans›m›yor.
Sürekli olarak ma¤lup ediliyor,
sömürgelefltiriliyoruz. Bak›n›z ‹s-
rail’e: Duvarlar örüyor, daha
fazla toprak ele geçiriyor. E¤er
Afgani’nin yapmaya çal›flt›¤› gi-
bi bu büyük kitleleri harekete
geçirebilirsek, iflte o zaman
‘üçüncü yol’ ifle yarayabilir, ‘afl›-
r›’ fundamentalistler ile seküla-
ristler aras›nda bir köprü vazife-
si görür ve genifl y›¤›nlar›n ç›kar-
lar›n› ifade etmekte çare olabilir
diye düflünüyorum.

TTeevvffiikk EEmmiinn:: Öyleyse söyle-
diklerinizden flunlar› anl›yo-
rum: Bir defa bat›l› anlamda ve
muhtevas›yla sekülarizmle sizin
kastetti¤iniz aras›nda ciddi bir
fark var. Yine sizin sözlerinizle,
‹slam’›n, ya da Müslümanlar›n
sekülerleflmeye ihtiyac› yok zira
‹slam’›n tabiat› itibar›yla yenilik-
çi vasf› mündemiçtir. Akl›mdaki
soru flu: Bat› yanl›s›, bat›l›laflan
seküler elitle, giderek marjinali-

ze edilen ve tabirinizle ‘funda-
mentalist’ çizgiye itilen kitleler
aras›ndaki mesafeyi kapatmak
yahut diyalogu art›rmak için ne-
ler yap›labilir? Bu husustaki dü-
flüncelerinizi ve tavsiyelerinizi
almak isterim.

HHaassaann HHaanneeffii:: Elitlerin ken-
dilerini bat›c›l›ktan kurtarmala-
r› flartt›r. Her kültürün kendine
has bir modeli vard›r. Bat› bü-
tün zamanlar, bütün kültürler
ve insanl›k için bir model de¤il-
dir. Bat› ikincil/ teferruata dair
bir kültüre sahiptir.

TTeevvffiikk EEmmiinn:: Fakat evrensel-
lik iddias›nda bulunuyor, öyle
de¤il mi?

HHaassaann HHaanneeffii:: Evet, ancak
evrensel de¤il, tarihsel bir kül-
tür. Fakat modernizm için bir
model olmufltur, geçmifl ve ge-
lecek aras›nda süreklili¤i sa¤la-
yan bir köprü olmufl ve seküla-
rizmi beslemifltir. Dolay›s›yla
elitlerin Bat›’da bulduklar› fa-
kat kendi kültür gelene¤imiz
içinde var olup ç›kar›lmay› bek-
leyen insan haklar›, kad›nlar›n
konumu, kalk›nman›n araçlar›
gibi fleyleri yeniden keflfetmek
için yüzlerini Bat›’dan çevirme-

“O zaman neden ‹slam dünyas› birbirini ta-
mamlamas›n? Örne¤in su kaynaklar› Su-

dan’da, petro-dolarlar Körfez ülkelerinde, ge-
nifl topraklar Irak ve M›s›r’da mevcut. Bu haliy-
le kendi kendine yeterli bir bölge meydana ge-
tirebiliriz. Bunun d›fl›nda birbirimize yabanc›l›-
¤›m›z› sorgulamam›z gerekiyor. Mesela, M›s›r,
‹ran ve Orta Asya gibi ortaklar› varken Türkiye
neden AB üyesi olsun ki?” ”

“
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leri zaruridir. Kitlelerin ise
ölümcül bir ideoloji halini alan
mistik anlay›fllardan, yerli yerin-
de kullan›lmayan ‘sab›r, tevek-
kül, vera’ vb. inan›fllara dayan-
man›n getirdi¤i pasif de¤erler-
den s›yr›l›p; çal›flma, kalk›nma,
adalet gibi daha aktif de¤erleri
kuflanmalar› gerekir. [Bu gibi]
baz› de¤erler, kitlelerin amaç-
lar›n› gerçeklefltirmeleri için pa-
sif bir tevekkülden, felaketçilik
ve amaçs›zl›k hastal›¤›ndan da-
ha etkili olacakt›r. Müslüman
amaçs›z olabilir mi? Onun vazi-
fesi ‹slam’›n bütün dünyada
tebli¤ edilmesidir. Bu do¤rultu-
da, kitlelerin kendilerini nice-
likten niteli¤e dönüfltürmesi
için yeniden e¤itilmesi gerekir.

TTeevvffiikk EEmmiinn:: fiu ana kadar si-
zin ‘üçüncü yol’ diye tabir etti-
¤iniz fleyin gelecekte muhtemel
rolü üzerine konufltuklar›m›z-
dan önemsiz de¤il elbette ama
son olarak flunu sormak istiyo-
rum: ‹çinden geçti¤imiz dö-
nemde ‹slam ‘üstad’ rolünü na-
s›l oynayabilir ya da bunun ifla-
retçisi olarak neler görüyoruz?

HHaassaann HHaanneeffii:: Bugün ‘‹sla-
mi’ bir rönesans, yükselifl, hare-
ket, uyan›fl vs. dedi¤imiz ‘ger-
çek’ bir vak›ayla karfl› karfl›ya-
y›z. Zira Müslümanlar seküler
ideolojilerden b›km›fl, usanm›fl
durumdalar. ‹slam dünyas›nda
liberalizm, kapitalizm, sosya-
lizm ve komünizmin tamam›
denendi fakat hiçbir fleye çö-
züm olmad›. Mesela, 1948’de
Filistin’in ilk yar›s› ‘liberal dö-
nem’de iflgal edildi, di¤er yar›s›
ise 1967’de ‘sosyalist, milliyetçi’
dönemde sömürgelefltirildi.
Dolay›s›yla insanlar art›k bat›l›,
seküler ideolojilere tabi olmak
istemiyorlar, kendi özleri-

ne/ruhlar›na dönmeyi arzulu-
yorlar. ‹kinci olarak, zihinlerin-
de ‹ran ‹slam Devrimi halen ta-
zeli¤ini koruyor. Devrim baflar›-
ya ulaflt›, fiah’› tahttan indirdi,
Amerika’ya ra¤men ayakta kal-
d› ve -örne¤in ‹srail’in sahip ol-
du¤u türden nükleer kabiliyet-
ler gibi- milli ç›karlar› ile özgür-
lü¤ünü savundu. Ayn› zaman-
da, ‹slam geçmiflte bedeviler
toplumunu bir imparatorlu¤a
tafl›yan bir merkez güçtü. Müs-
lümanlar bununla gurur duyu-
yorlar ve flöyle düflünüyorlar:
‘E¤er ‹slam geçmiflte baflar›l› ol-
duysa flimdi ve gelecekte de
tekrar olabilir.’ Bunun d›fl›nda
Malezya, Endonezya ve Orta
Asya ülkeleri var örne¤in, ko-
münist ve kolonyal geçmifllerin-
den ç›k›p yeniden ‹slam’la ta-
n›flt›lar. Türkiye ve Fas’› da
unutmayal›m. Yine Kuzey Afri-
ka, M›s›r, Yemen ve Suriye’de
örne¤in, ‹slam hemen bütün
milli ba¤›ms›zl›k mücadeleleri
ve özgürlük hareketlerine kay-
nakl›k etmifltir. ‹nsanlar halen
‹slam’a ve onun gücüne iman
ediyorlar. Buradaki soru(n),
“hangi ‹slam”d›r? Sonras›nda,
kim bu vazifeyi üstlenecektir?
Hangi entelektüeller ve ne tür
kurumlar›n bu konuda katk›lar›
olabilir? Bu Cidde’deki ‹slam
Konferans› m›, yoksa El-Ezher
mi olacakt›r? Fakat nihayetinde
bütün bunlar devlet/devletlera-
ras› kurumlard›r. Onlardan ayr›
olarak, sivil topluma, üniversi-
teler ve araflt›rma merkezlerine
katk›da bulunmalar› için ihtiya-
c›m›z var. Bu yüzden ‹slami ku-
rulufllarla sivil-seküler kurulufl-
lar aras›nda daha fazla diyalog
ve iflbirli¤ine gerek duyuyoruz.
[Bütün bunlar›n gerçekleflebil-
mesi için] bir gün aram›zdaki s›-
n›rlar› kald›raca¤›m›za inan›yo-

rum. Mesela benim Türkiye’ye

gelmek için iki kez Türk konso-

loslu¤una gitmem gerekiyor.

[‹slam co¤rafyas›nda] daha faz-

la iflbirli¤i için bu s›n›rlar› kal-

d›rmal›y›z. Fakat mevcut halde

herkesin, kendi gücünü muha-

faza edebilmek için güvenlik

yahut rejimlerine dair kayg›lar›

var. Her halükarda bugünü,

yüzy›l›n bafl›nda 1918’de Türki-

ye’nin savafl› kaybetmesinin ar-

d›ndan yaflad›¤›m›z sömürge

tecrübesine k›yaslad›¤›m›zda,

büyük bir ilerleme görürüz.

Mesela Cezayir’in ta 1830’dan

itibaren uzun y›llar yaflad›¤› sö-

mürgecilikten, [Ortado¤u’nun

pek çok yerinde] 20 y›l içinde

kurtulduk. Dolay›s›yla epeyce

mesafe kat etti¤imizi söyleyebi-

lirim. Bu nedenle, her fleyin kötü

gitti¤i fleklinde bedbin bir söy-

lem tutturmak istemiyorum. Ha-

y›r, iyi fleyler de oluyor. Bak›n›z

mesela, Filistin’de ‹zzettin Kas-

sam devrimi, M›s›r’›n Sina yar›-

madas›n› tekrar ele geçirdi¤i

1973 Savafl›, 2006’da ‹srail’e kar-

fl› savafl› kazanan Hizbullah vs.

Günbegün olaylara daha fazla

muttali oluyor, petro-dolarlarla

daha da zenginlefliyor, bilim ve

teknolojide uzmanlafl›yoruz.

‹nan›yorum ki, bir kez ‹slam’› ye-

rel/milli kültürümüzle ba¤daflt›r-

d›¤›m›z, birlik oldu¤umuz ve

birbirimizi bütünleyici flekilde

ortaklafla çal›flt›¤›m›zda, gele-

cekten daha da ümitli olaca¤›z

inflallah.

TTeevvffiikk EEmmiinn:: Bu de¤erli söy-

lefli için çok teflekkür ederim,

say›n Hanefi.

HHaassaann HHaanneeffii:: Ben de sizlere

teflekkür ederim. 

4488 UMRAN KASIM ’08
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Ç
ok uzun bir dönemi, yüz-
y›llar› kapsayan modern-
leflme sürecinin bir nok-

tas›nda oldu¤umuzun fark›n-
dal›¤›; bulundu¤umuz yeri an-
lamland›rmak için geçmifl tarih-
sel gelene¤imizin birikiminden
faydalanmak gereklili¤i çerçe-
vesinde bu çizginin en önemli
kilit noktalar›ndan Tanzimat
dönemi her daim özel inceleme
konusu olmay› hak etmifltir. Bu
kritik dönem bu yaz›da, -yaz›-
n›n s›n›rlar›n›n elverdi¤i ölçü-
de- siyasi ve toplumsal alandaki
de¤ifliklikler çerçevesinde genel
hatlar›yla de¤erlendirilmeye
çal›fl›lacakt›r.

Uzun bir dönemden beri
gücünü ve dünya üzerindeki
hakimiyetini yitirmekte olan
Osmanl› ‹mparatorlu¤u, askerî
alanda baflar›s›zl›klarla yüz yü-
ze geldi¤inde gerçe¤in fark›na
varm›fl; ve gücünü kaybetme-
nin temel nedeni olarak da as-
kerî alandaki yetersizlikleri,  or-
duda düzenin bozulmas›n› gör-
müfl ve Avrupa’n›n galibiyet-
lerinin de, askerlerini yeni harp
tekniklerine göre yetifltirmifl ol-
mas›ndan kaynakland›¤›n› dü-
flünmüfltür. Bu durum berabe-

rinde, Bat›’n›n askerî alandaki
üstünlü¤ünün kabulünü ve or-
duda ve askerî müesseselerde
bat›l›laflma yolunda de¤ifliklik-
leri getirmifltir. Özellikle Lale
Devri’nden Tanzimat dönemi-
ne kadar, bat›l›laflma politikas›-
n›n a¤›rl›k noktas›n› askerî
alandaki de¤ifliklikler olufltur-
mufltur.1 Di¤er alanlardaki de-
¤ifliklikler ise bafllang›çta askerî
alandaki yenilikleri destekle-
mek maksad›yla yap›lm›flt›r.

‹malathaneler, fabrikalar, ter-
saneler gibi yeni tesisler hep as-
kerin ihtiyac› olan kumafl, silah,
mühimmat gibi harp malzeme-
leri haz›rlamak ve mektepler
de orduya e¤itimli insan unsu-
runu yetifltirmek maksad›yla
aç›lm›flt›r. 

Söz konusu dönemde bat›l›-
laflma sürecine her ne kadar as-
kerî alandaki düzenlemeler ha-
kim olsa da, bu süreç Bat›’n›n
di¤er unsurlar›n›n da etkisini
beraberinde getirmifl ve Os-
manl› devletinde askerî alan›n
d›fl›nda da bat›l›laflma temayül-
leri ortaya ç›km›flt›r. Üstünlü¤ü-
nü kaybeden ve baflkas›n›n üs-
tünlü¤ü karfl›s›nda eziklik du-
yan toplumlar›n, üstün addet-
tikleri toplumlara benzeme ça-
bas› gere¤ince Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’nda da özellikle saray
çevresinde ve toplumun zengin
kesiminde Bat› hayranl›¤› ve
Bat›l›lar gibi yaflama e¤ilimi or-
taya ç›km›flt›r. Avrupa’ya gön-
derilen elçilerle bir yandan Bat›
ile temaslar artt›r›l›rken bir
yandan da Bat›’n›n yaflam tarz›
Osmanl› idarecileri taraf›ndan
keflfedilmeye bafllanm›fl, Avru-
pa’dan sanat eserlerinin ve pek

BATILILAfiMA SERÜVEN‹NDE
TANZ‹MAT’IN TANZ‹M

ETT‹KLER‹

Seyhan YAMAN

Sültan Abdülmecit
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çok tüketim mallar›n›n getiril-
mesi ile yaflay›fl tarz›nda bir de-
¤ifliklik meydana gelmifltir.2 Bi-
linçli bir flekilde toplumsal dö-
nüflümü hedefleyen devlet
politikas›ndaki de¤ifliklikler
bizzat devlet yöneticileri ve bü-
rokratlar taraf›ndan uygulama-
ya konulmufltur. Özellikle II.
Mahmut’un resmi ziyaretlerde
flarap içilmesine müsaade et-
mesi ve resmini ilk defa büyük
merasimlerle resmi dairelere
ast›rmas›, k›l›k k›yafet konu-
sundaki uygulamalar› bat›l›lafl-
man›n sadece askerî alanla s›-
n›rl› olmad›¤›n›, bat›l›laflma ile
asl›nda bir medeniyet de¤iflimi-
ne do¤ru gidildi¤ini ve bunun
bilinçli bir tercih oldu¤unu gös-
termektedir. 

Tanzimat Dönemi’ne gelin-
di¤inde ise art›k sadece askerî
alandaki düzenlemelerin devle-
tin gidiflat›n› de¤ifltirmeye yet-
medi¤i anlafl›larak II. Mahmut
döneminin birikimiyle de dev-
letin bünyesinde birtak›m siyasi
düzenlemeler yap›lm›fl ve Os-
manl› Devleti idari alanda da
bat›l›laflmaya ve bu yönde dev-
let teflkilat›n› de¤ifltirmeye bafl-
lam›flt›r. ‹mparatorlu¤u çöküfl-
ten kurtarman›n tek yolu
olarak, Osmanl› devlet yap›s›-
n›n Avrupa devletlerinin yap›la-
r›na benzer surette yeniden ya-
p›land›r›lmas› fleklinde görül-

müfltür. Bu düflünceler çerçeve-
sinde bir dizi düzenlemeyi içe-
ren ve plan› II. Mahmut döne-
minde yap›lan ve Mustafa Reflit
Pafla taraf›ndan yeni padiflah
Abdülmecit’e kabul ettirilen3

Gülhane Hatt-› Hümayûnu hem
içerden bir taleple hem de  Ba-
t›’n›n bask›s›yla 3 Kas›m
1839’da ilan edilmifltir. 

Tanzimat Ferman› Padi-
flah’›n mutlak otoritesini savun-
makla birlikte yetkilerine bir
daraltma getirerek ve bürokra-
sinin ifllere el koymas›n› sa¤la-
yarak merkeziyetçi devlet ida-
resini güçlendirmekte4, halk›n
devlet karfl›s›nda baz› haklara
sahip olmas›, özelikle gayr›-
müslim tebaaya birtak›m hak-
lar verilmesini içermektedir.
Tanzimat’›n en fazla üzerinde
durdu¤u mesele müslüman
halk ile gayr› müslim halklar›n
eflitli¤i meselesi olmufltur. Tan-
zimat devlet adamlar›
nezdinde, medeniyet ve terak-
kinin en önemli esaslar›ndan
biri olup temel/tabi ferdî hakla-
r›n teminat alt›na al›nd›¤›, ikti-
dar›n keyfi yönetiminin s›n›r-
land›¤›, kanun hakimiyetinin
sa¤land›¤› bir hukuk devletine
imkan tan›nmas›d›r.5

Gülhane Hatt›’nda, söylem-
de fleriat›n ihya edilece¤inden,
fleriat›n daha iyi uygulanmas›
için yeni kanunlar›n düzenlen-

mesi gerekti¤inden bahsedilse
de öngörülen de¤ifliklikler dü-
zenin tamamen de¤ifltirilmesi-
ne yöneliktir. fieriata ve gele-
nekçi devlet anlay›fl›na görü-
nürde sayg› gösterilmekle bir-
likte kanun ve devlet telakki-
sinde ve idare prensiplerinde
modern düzenlemeler getiril-
mifltir.6 Gayr› müslimlerin eflitli-
¤i prensibi ile devleti laiklefltir-
menin ilk ad›mlar› at›lm›flt›r.
Yaln›zca fleriat›n idare ve kon-
trolü alt›nda olan birçok kamu
hizmetlerinde, gittikçe laik Bat›
kanun ve nizamlar› uygulama-
ya konulmaya bafllanm›flt›r.7

Tanzimat döneminde ticari
alanda yap›lan düzenlemeler
ve özellikle 1838 Osmanl›-‹ngi-
liz Ticaret anlaflmas› yerli tica-
reti felce u¤ratm›flt›r. Ticaret
Anlaflmas› ile yabanc›lar çok
düflük bir miktarda vergi öde-
yerek istedikleri mal› rahatça
getirip satabilme ve yine Os-
manl› topraklar›nda üretilen
bir mal› da baflka bir yere götü-
rüp rahatça satabilme imtiyaz›-
na kavuflmufllard›r.8 Devlet ser-
mayesi ile kurulan yerli fabrika-
lar kapan›rken ya da zarar
ederken, yabanc›lar›n kurdu¤u
fabrikalar kendilerine verilen
imtiyazlar sayesinde yükselifle
geçmifltir.9 Ticari alanda zen-
ginleflen yabanc›lar›n etkisi sa-
dece ekonomik alanla s›n›rl›
kalmam›fl, bilhassa yaflay›fl tarz-
lar›, günlük hayatlar› ve e¤len-
celeri ile toplumsal hayat›n tüm
alan›na sirayet etmifltir.10

Bat›c› yöneticilerin bat›l›lafl-
ma yolunda izledikleri politika
ve Bat›’n›n Osmanl› üzerindeki
bask›s› Tanzimat’›n ilan›n› ge-
rektirmifl fakat bu da yetmemifl
bir süre sonra Islahat Ferma-
n›’n›n yay›nlanmas› gerekmifl-
tir. Tanzimat’ta tavsiye hük-
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münde olan Bat›’n›n tesiri Isla-
hat Ferman›’n›n ilan›nda a¤›r
bir bask›yla müdahale flekline
dönüflmüfl ve 23 Aral›k 1876
günü Islahat Ferman› ilan edil-
mifltir. 11

Tanzimat ve Islahat düzen-
lemeleriyle birlikte gelinen sü-
reç içerisinde, sadece askerî
alanla s›n›rl› üstünlük/geri kal-
m›fll›k anlay›fl›n›n de¤iflmesiyle,
hukuki ve idarî alandaki de¤i-
flikliklerin ve de özellikle  e¤i-
tim alan›ndaki de¤iflikliklerin
zaruretine binaen  Galatasaray
Sultanisi, Mülkiye gibi laik, mo-
dern okullar kurulmufltur. Bu-
rada en dikkat çeken nokta, bu
okullar›n ilkin medresenin ya-
n›nda var olmalar› dolay›s›yla
ulema ve medrese taraf›ndan
gelecek muhalefetin azalt›lm›fl
olmas› ve ilmiye s›n›f›n›n za-
manla kenarda kal›p, II. Meflru-
tiyet’ten sonra ise tamamen
darbe yemesidir.12

Askerî alandaki yenilikler ve
e¤itim kurumlar› modernlefl-
menin sa¤lanmas›nda en

önemli iki sacaya¤›d›r. Baflta or-
dunun e¤itilmesi için okullar,
modern tekni¤e sahip olmak
için mühendishaneler, askerî
cerrah yetifltirmek için t›bbiye-
lerin kurulmas› gerekmifl; daha
sonralar› devlet düzeninde ba-
t›l›laflma fikriyle birlikte ihtiyaç
duyulan memur kadrolar›n ye-
tifltirilmesi noktas›nda e¤itim
bofllu¤u ortaya ç›km›flt›r. Dola-
y›s›yla askerî alandan sonra e¤i-
tim kurumlar› modernlefltiril-
meye çal›fl›lm›flt›r. 13

Bir yandan e¤itim kurumlar›
modernlefltirilirken di¤er taraf-
tan bu kurumlarda e¤itilenler
toplumu e¤itme, dönüfltürme
misyonunu üstlenmifllerdir. Av-
rupa’ya e¤itim için gönderilen
talebeler ile özellikle Tanzi-
mat’tan sonra art›fl gösteren
modern, laik e¤itim kurumla-
r›nda okuyan ö¤renciler toplu-
mun bat›l›laflt›r›lmas›nda çok
önemli rol oynam›fllard›r. Sul-
tan Abdülaziz döneminde aç›-
lan, ö¤retim dili Frans›zca olan
ve yabanc› ö¤retmenlerin e¤i-

tim verdi¤i Galatasaray Sultani-
si’nde Müslüman ve H›ristiyan
ö¤renciler bir arada e¤itim gör-
müfllerdir. Böylece bir yandan
Müslüman ö¤rencilerin Bat›l›
e¤itim almalar› sa¤lanm›fl, bir
yandan da kültürel de¤iflmenin
de sa¤lanmas› için uygun bir
ortam haz›rlanm›flt›r.14 Bu
okullarda yetiflen ö¤renciler
toplumu Bat›l›laflt›rma misyo-
nuyla Osmanl› ayd›nlar› ve bü-
rokratlar› olarak de¤iflime öna-
yak olmufllard›r.

Tanzimat dönemi, Bat› kül-
türünün ve günlük yaflant›s›n›n
yo¤un olarak ‹mparatorlu¤a
girdi¤i, giyim, ev eflyalar›,
adab-› muafleret usullerinin,
davran›fl biçimlerinin Avrupa-
ilefltirilmeye çal›fl›ld›¤›, alafran-
ga yaflam düflkünlü¤ünün orta-
ya ç›kt›¤› bir dönemdir.15 Bu
dönüflüm, hem Avrupal›lar hem
de bat›c› yerli elit kesimin eliyle
gerçekleflmifltir. Avrupa’ya tan›-
nan ticarî imtiyazlar ile Avrupa-
l› tüccarlar hem getirdikleri
mallarla hem de ‹stanbul’a yer-

Tanzimat dönemi, Bat› kültürünün ve günlük yaflant›s›n›n yo¤un olarak
‹mparatorlu¤a girdi¤i, giyim, ev eflyalar›, adab-› muafleret usullerinin,
davran›fl biçimlerinin Avrupailefltirilmeye çal›fl›ld›¤›, alafranga yaflam
düflkünlü¤ünün ortaya ç›kt›¤› bir dönemdir.
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leflmeleri ile kendi yaflam biçim-
lerinin örnekli¤ini sunmufllar-
d›r. Öte yandan Avrupa’dan
gelen mallara ve Avrupaî ya-
flam tarz›na büyük ra¤bet gös-
teren zengin üst tabaka de¤ifli-
min yayg›nlaflmas›n› sa¤lam›fl-
t›r.16

Avrupa ile do¤rudan do¤ru-
ya temaslar›n artmas›, Avru-
pa’ya elçiler ve ö¤rencilerin
gönderilmesi ile bu etkileflim
yo¤unlaflm›fl; Avrupa’dan getir-
tilen eflyalar, Avrupa terzileri,
Avrupal›lar›n e¤lence yerleri,
balolar çok ilgi görmeye baflla-
m›fl; Galata ve Beyo¤lu ‹stan-
bul’un Avrupa merkezleri ol-
mufltur. Yerli Avrupa hayranlar›
da balolarda ve bu Avrupaî me-
kanlarda bulunmakla kendileri-
ni Avrupal› gibi görürken, Av-
rupa her yönüyle taklit edilme-
ye çal›fl›lm›flt›r.17 “Ceket, pan-
tolon, Frenk gömle¤i giymek,
kravat ba¤lamak, saçlar› uzat-
mak, b›y›klar› kesmek, tiyatro-
ya gitmek, Beyo¤lu yakas›nda
oturmak, kâgir ev yapt›rmak,
konuflurken ve yazarken Frenk-
çe sözler kullanmak, çatalla ye-
mek yemek, sabahlar› jimnastik
yapmak, yabanc› kad›nla evlen-
mek, kar› koca kol kola girip so-
kakta yürümek, birbirleriyle ev-

li olmayan kad›nla erke¤in el s›-
k›flmas›, birbirine sar›l›p müzik-
le dans etmek, dekolte giysiler
giymek, saat 12’yi ö¤le ve gece
yar›s› saymak, flapka giymek”18

alafranga yaflam›n vazgeçil-
mezleri olmufltur.

Tanzimat döneminde top-
lumsal de¤iflimin gerçeklefltiril-
mesi için en önemli hedefler-
den biri de, kad›nlar›n toplum-
sal hayattaki konumlar›n›n de-
¤ifltirilmesidir. Kad›n›n gerek
aile ve toplum içindeki yerinin
önemi, gerekse k›l›k-k›yafeti,
toplumsal konumu ile toplu-
mun görünen yüzü olmas› ha-
sebiyle, kad›n her zaman de¤i-
flimlerin odak noktas›d›r. Bu
nedenle bat›l›laflma projesinde
öncelikle k›z çocuklar›n›n e¤i-
tim imkanlar› artt›r›lm›fl, e¤itim
seviyesi yükseltilmifl ve kad›n›n
‘modern anlamda toplumsal
hayata dahil olmas›’ sa¤lanm›fl-
t›r. 

O dönemde kad›n›n top-
lumsal hayat›n içinde olmas›yla
kastedilen daha çok Bo¤azi-
çi’nde mehtap gezintileri, Be-
yo¤lu’nda al›flverifl yapmak,
mesire yerlerine gitmek, ücretli
olarak çal›flmak ve erkeklerle
ayn› ortamlarda bulunmakt›r.
Çünkü baflta mesire yerleri ol-

mak üzere bu alanlar toplum
içinde kad›n›n ve toplumsal,
kültürel de¤iflimin görünürlük
alanlar›d›r. fiüphesiz ki ba¤›nda
bahçesinde çal›flan, komfluluk
ve akrabal›k iliflkileri güçlü olan
Osmanl› kad›n› hem üretkendi
hem de toplumsal hayat›n için-
deydi. Geleneksel Osmanl› ka-
d›n›; giyim fleklinden erkekten
kaçma gelene¤ine, kafes arka-
s›nda oluflundan evin d›fl›na ç›k-
mamaya, hiçbir sosyalli¤i olma-
yan kad›n tipine var›ncaya ka-
dar önyarg›larla flekillenmifl ve
kad›n insan f›trat›na ayk›r›,
toplumsal gerçeklikten uzak
varsay›mlarla yeniden tan›m-
lanm›flt›r. Kad›n›n toplumsal
konumu üzerinde yap›lan de¤i-
flikliklerle kad›n›n toplumsallafl-
mas›ndan de¤il, kad›n›n ‘mo-
dern anlay›fl›n kamusal hayat›-
na dahil olmas›’ndan söz edile-
bilir. 

Kad›nlar›n modern toplum
hayat›na girmesiyle birlikte ka-
d›n›n aile ve toplum içindeki
konumu, kad›n-erkek iliflkileri,
mahremiyet anlay›fl› de¤iflmifl
ve bittabi Osmanl› ailesi de de-
¤iflime u¤ram›flt›r.  Ayn› zaman-
da çok efllili¤in kald›r›lmas›, gö-
rücü usulü evlilik, efl seçimi me-
seleleri de aile yap›s›n› do¤ru-
dan etkileyen dönemin en
önemli tart›flma konular› olmufl
ve bu alanlarda önemli de¤iflik-
liklere gidilmifltir.19

19. Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan
itibaren toplumsal dönüflümün
en önemli araçlar› flüphesiz ki
gazeteler ve romanlar olmufl-
tur. Gazeteler ve gazetelerde
tefrika halinde yay›nlanan ro-
manlar ve daha sonra kitaplar
kültürel ve siyasal modernlefl-
me sürecine çok büyük katk›
sa¤lam›flt›r. Özellikle Tanzimat
romanc›lar›n›n toplum ö¤ret-

Gazeteler ve gazetelerde tefrika halinde
yay›nlanan romanlar ve daha sonra kitap-

lar kültürel ve siyasal modernleflme sürecine
çok büyük katk› sa¤lam›flt›r. Özellikle Tanzimat
romanc›lar›n›n toplum ö¤retmenli¤ine soyun-
mufl, toplumu de¤ifltirme misyonu üstlenmifl
olmalar›yla romanlar›n de¤iflimdeki pay› olduk-
ça büyüktür.   ”

“
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menli¤ine soyunmufl, toplumu
de¤ifltirme misyonu üstlenmifl
olmalar›yla romanlar›n de¤i-
flimdeki pay› oldukça büyüktür.  

Bat›l›laflman›n bir parças›
olarak edebiyat›m›za giren ro-
man, toplumu uygarl›¤a götü-
recek bir araç olarak görülmüfl-
tür. Bu dönem romanc›lar›, Ba-
t›l›laflma süreciyle birlikte tart›-
fl›lmaya bafllanan pek çok me-
sele hakk›nda, özellikle de en
önemli tart›flma konusu olan
‘nas›l Bat›l›laflmak gerekti¤i’
hususunda söyleyeceklerini
sözleri romanlar arac›l›¤›yla in-
sanlara aktarm›fllar, toplumu
ayd›nlatma, e¤itim seviyesini
ve okuma oran›n› yükseltme gi-
bi hedefleri gütmüfllerdir. Böy-
lelikle toplumsal de¤iflime yön
verebilece¤i inanc›na sahip
olan ve romanlar›n› bu amaçla
kaleme alan Tanzimat yazarla-
r›, hem edebiyat sahas›nda Ba-
t›l›laflmam›za yard›m etmek,
Avrupal›lar›n gelifltirdi¤i ve uy-
gar insanlara yak›fl›r bir anlat›
türünü Türkiye’ye getirmek,
hem de roman› e¤itim amac›yla
kullanmak suretiyle terakkiye
yard›mc› olmufllard›r.20 Tanzi-
mat romanlar›n›n ana temalar›
bat›l›laflma sorunsal› etraf›nda
geliflmifltir. Bat›l›laflman›n tak-
litçilik olarak anlafl›ld›¤› ve gü-
lünç durumlar›n yayg›nlaflt›¤›
bu dönemin romanlar›nda yan-
l›fl Bat›l›laflma anlay›fl› elefltirilir,
alafranga züppe tipi olarak çi-
zilen karakterler komiklefltirile-
rek anlat›l›r. Bir yandan elefltiri
yap›l›rken bir yandan da nas›l
Bat›l›lafl›lmas› gerekti¤i bildiri-
lir ve örnek model çizilir. Tanzi-
mat dönemi romanlar› tam da
bugünün kitle iletiflim araçla-
r›yla, televizyonuyla ayn› ifllevi
görmüfltür.

Tanzimat dönemi, daha da

öncelerden bafllam›fl olan Os-
manl›’n›n bat›l›laflma serüvenin-
de bir çizginin devam›; hem bu
devaml›l›¤› hem de kendisinden
sonra gelen dönemi belirleyicili-
¤i anlam›nda önemli bir dönüm
noktas›d›r. Zira bugün içinde
bulundu¤umuz süreç bu miras-
tan beslenmekte, ayn› gelenek
sürdürülmektedir. Özellikle belli
fleyler ayn› yap›sal karakteristik
özellikleri tafl›maya devam et-
mektedir. Askerî alan, e¤itim, ti-
carî alan, aile, kad›n ve ahlakî
de¤erler modernleflme projesi-
nin eskiden beri hiç de¤iflmeyen
hedef sahalar› olmufltur. Bu
alanlar›n her biri öncelikle de¤i-
flimin hedefi olmufl, daha sonra
da de¤ifltirme arac› haline dö-
nüflmüfltür. Bugün de bu gele-
nek aynen devam etmekte, siya-
si oyunlar bu sahalarda cereyan
etmektedir; bu nedenle bu ge-
lene¤i iyi bir flekilde tahlil ede-
bilmek büyük önem tafl›makta-
d›r. 
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Y
ap›lan bir yanl›fll›¤› itiraf
ederek bundan dolay› af
ve özür dilemek, olgunlu-

¤un, terbiyenin, faziletin, özveri-
nin ve derunî bir mesuliyetin ge-
re¤idir. ‹nsan›n, kendi kendini
tenkit etmesi, sorgulamas›, s›¤a-
ya çekmesi ve özelefltiride
bulunmas› kadar tesirli,
kal›c› ve gelifltirici bir e¤i-
tim yoktur. Bir kimse,
kendi gerçek de¤erini, se-
viyesini, derecesini, iyi ve
eksik taraflar›n› tenkit ile
baflka bir deyiflle elefltiri
ile anlar, bilir ve kavrar.
Bir insan, baflar›s›n›, kud-
retini, zaafiyetini ve aczi-
yetini tenkit sayesinde an-
cak idrak eder. ‹yileflmenin, gelifl-
menin, yükselmenin, ilerlemenin
yolu elefltiriden geçer. ‹radesi
kuvvetli, ö¤renmeye ve kendisini
her yönden gelifltirmeye azimli
olan kimseler tenkitten ve öze-
lefltiriden korkmazlar, hatta bun-
dan memnun olurlar. Elefltiriye,
tenkite ve sorgulanmaya taham-
mülü olmayanlar, ilmî, fikrî ve
ahlakî yönden geliflemedikleri gi-
bi, sosyal yönden de geliflemez-
ler. Tenkitten, elefltiriden, s›¤aya
çekilmekten korkmak, bilgisizli-
¤in, cehaletin ve çaresizli¤in ala-
metidir. 

Bütün bu sebeplerden dolay›-

d›r ki, yüce Rabbimiz, yapt›¤› ve
yapamad›¤› amellerden, iyilikler-
den ve iflledi¤i hatalardan dolay›
kendisini tenkit eden, k›nayan ve
ay›playan nefse yemin etmifl ve
ona ayr› bir önem atfetmifltir.
Kur’ân, bu konuda flu önemli ma-

saj›n› bizlere duyurmaktad›r:
“KK››yyaammeett ggüünnüünnee yyeemmiinn eeddee-

rriimm.. KKeennddiinnii kk››nnaayyaann ((ppiiflflmmaannll››kk
dduuyyaann)) nneeffssee yyeemmiinn eeddeerriimm ((ddiirriill-
ttiilliipp hheessaabbaa ççeekkiilleecceekkssiinniizz))..””11

K›yamet gününe inanmak,
günlük hayat› ilahî talimat do¤-
rultusunda düzen ve dengede
tutmaya yarayan en kuvvetli
âmildir. Ayn› zamanda kifliyi nefis
muhasebesine yöneltip her saati-
nin iyilik, sevap ve faziletlerle
süslenmesine yard›mc› olur. K›ya-
met gününe inanmak nefis terbi-
yesi ve nefsin olgunlaflmas› için
Kur’ân’›n en önem verdi¤i temel
düsturlardan biridir. Allah, yapt›-

¤› hata ve ay›plardan dolay› ken-
disini k›nayan, sorgulayan ve he-
saba çeken nefse önem ve de¤er
vermektedir.

Mü’min, her hareketini ve fi-
ilini tenkite tabi tutar. ‹mkan ve
kudreti dahilinde olup ta yapa-

mad›¤› görevlerinden
dolay› üzülür, kendisini
otokritik eder. Öncelik-
le Allah’a karfl› olan gö-
revlerini, ailesine, cemi-
yetine hatta bütün in-
sanl›¤a karfl› olan mesu-
liyetini yerine getireme-
di¤i zaman üzülür ve
ac›mas›zca kendisini
sorgular. Bu hal,
mü’min olman›n özelli-

¤idir. Mü’min, ibadetlerinin, ça-
l›flmalar›n›n, faaliyetlerinin yeter-
li seviyeye ulaflamamas›na, gay-
retinin ve azminin gevflemesine
hüzünlenir. 

Mü’min, bile bile günah iflle-
mez ve günahlar›nda ›srar etmez.
Elinde olmayarak yapt›¤› günah-
lara da piflmanl›k duyar ve bu ko-
nuda ba¤›fllanmay› ister. Ayr›ca
kendisini asla mazur gösterme-
dikleri gibi k›namaktan ve ay›pla-
maktan da geri durmaz. Kur’ân-›
Kerim’in, muttakîler (Allah’tan
korkanlar ve Allah’a sayg› duyan-
lar) hakk›nda ortaya koydu¤u
prensiplerden birkaç›n› zikretme-

ÖZELEfiT‹R‹

Kerim BULADI



5555KASIM ‘08 UMRAN

miz bile bunu gayet aç›k bir flekil-
de ortaya koymaktad›r:

““OOnnllaarr ((ttaakkvvaa ssaahhiipplleerrii)),, bbiirr
kkööttüüllüükk yyaapptt››kkllaarr››nnddaa,, yyaa ddaa kkeenn-
ddiilleerriinnee zzuullmmeettttiikklleerriinnddee AAllllaahh’’››
hhaatt››rrllaayy››pp ggüünnaahhllaarr››nnddaann ddoollaayy››
hheemmeenn tteevvbbee--iissttii¤¤ffaarr eeddeerrlleerr.. ZZaa-
tteenn ggüünnaahhllaarr›› AAllllaahh’’ttaann bbaaflflkkaa
kkiimm bbaa¤¤››flflllaayyaabbiilliirr kkii!! BBiirr ddee oonn-
llaarr,, iiflfllleeddiikklleerrii kkööttüüllüükklleerrddee,, bbiillee
bbiillee ››ssrraarr eettmmeezzlleerr..””22

‹nsan, hata yapabilir, günah
iflleyebilir. Ancak kasten günah
ifllemek ve hatada ›srar etmek,
mü’minin vasf› de¤ildir. Bedir sa-
vafl›na kat›lamay›p ta günahlar›n›
itiraf edenler hakk›nda Kur’ân’›n
bize verdi¤i malumat flayan› dik-
kattir: ““DDii¤¤eerrlleerrii iissee ggüünnaahhllaarr››nn››
iittiirraaff eettttiilleerr,, iiyyii bbiirr aammeellii kkööttüü bbiirr
aammeellllee kkaarr››flfltt››rrdd››llaarr.. ((TTöövvbbee eeddeerr-
lleerrssee)) uummuulluurr kkii AAllllaahh oonnllaarr››nn
tteevvbbeessiinnii kkaabbuull eeddeerr.. ÇÇüünnkküü AAll-
llaahh ççookk bbaa¤¤››flflllaayyaann,, ppeekk eessiirrggee-
yyeennddiirr..””33

Âdem (a.s) ile efli yapt›¤› hata-
lardan dolay› cennetten ç›kar›l›n-
ca, Rabblerinden ald›klar› ilham-
larla tevbe ve dua etmeye baflla-
m›fllard›r. Her ikisi de ““((AAddeemm iillee
eeflflii)) ddeeddiilleerr kkii:: EEyy RRaabbbbiimmiizz!! BBiizz
kkeennddiimmiizzee zzuullmmeettttiikk.. EE¤¤eerr bbiizzii
bbaa¤¤››flflllaammaazz vvee bbiizzee aacc››mmaazzssaann
mmuuttllaakkaa zziiyyaannaa uu¤¤rraayyaannllaarrddaann
oolluurruuzz””44 fleklinde tazarru ve ni-
yazda bulunmufllar, haks›zl›klar›-
n› itiraf etmifl ve piflmanl›k duy-
mufllard›r. ‹tiraflar› ve yapt›klar›
içli dualar›n›n neticesinde Allah,
onlar›n tevbesini, özrünü ve
yönelifllerini kabul etmifl ve onla-
r› insanl›¤›n atas› k›lm›flt›r. 5

Yûnus (a.s), uzun bir müddet
kavmini dine davet etmiflti. Allah
Teâlâ ona kavminin aras›nda bu-
lunmas›n› ve dua etmesini emret-
mesine ra¤men, onlar›n diretme-
leri ve eziyetleri karfl›s›nda sabre-
demeyerek aralar›ndan ayr›lm›fl-
t›. Baflka bir rivayete göre kavmi-

ne, inanmad›klar› takdirde bir
azaba u¤rayacaklar›n› bildirmifl,
ancak onlar tevbe edip imana
geldikleri için bu azap tahakkuk
etmemifltir. Onlar›n imana gel-
diklerinden habersiz olan Hz. Yu-
nus, belirtti¤i azab›n vaktinde ta-
hakkuk etmedi¤ini görünce ken-
disinin alay mevzuu olaca¤›n› dü-
flünerek k›zg›n bir halde ayr›l›p
gitmiflti. Halbuki Allah’tan izin
almadan kavminin aras›ndan ay-
r›lmak onun yetkisi dahilinde de-
¤ildi. Fakat o, Allah Teâlâ’dan
izin almadan kavminin aras›ndan
ç›k›p gitti. Dolu bir gemiye bin-
di.6 Gemi hareket etmedi. Bat-
mak üzere olan geminin yükünü
hafifletmek ve gemiyi kurtarmak
için çekilen kura7 Yûnus (a.s)’a
ç›kt›. Bunun üzerine o, denize at-
lamak zorunda kald›. Onu bir iri
bal›k yuttu.8

Kur’ân, bu konuyu flöyle anla-
t›r. ““ZZüünnnnûûnn’’uu ddaa ((YYûûnnuuss’’uu’’ddaa
zziikkrreett)).. OO ööffkkeellii bbiirr hhaallddee ggeeççiipp
ggiittmmiiflflttii;; bbiizziimm kkeennddiissiinnii aassllaa ss››-
kk››flfltt››rrmmaayyaaccaa¤¤››mm››zz›› zzaannnneettmmiiflflttii..
NNiihhaayyeett kkaarraannll››kkllaarr iiççiinnddee :: ““SSeenn-
ddeenn bbaaflflkkaa hhiiççbbiirr iillaahh yyookkttuurr.. SSeennii
tteennzziihh eeddeerriimm.. GGeerrççeekktteenn bbeenn zzaa-
lliimmlleerrddeenn oolldduumm!!”” ddiiyyee nniiyyaazz eett-
ttii..””99 ““DDoo¤¤rruussuu YYûûnnuuss ddaa ggöönnddee-
rriilleenn ppeeyyggaammbbeerrlleerrddeennddii.. HHaannii oo,,

ddoolluu bbiirr ggeemmiiyyee bbiinniipp kkaaççmm››flfltt››..
GGeemmiiddee oollaannllaarrllaa kkaarrflfl››ll››kkll›› kkuurr’’aa
ççeekkttiilleerr ddee kkaayybbeeddeennlleerrddeenn oolldduu..
YYûûnnuuss kkeennddiinnii kk››nnaayy››pp dduurruurrkkeenn
oonnuu bbiirr bbaall››kk yyuuttttuu..””1100

Mü’min, iyilik yapamad›¤› za-
man piflmanl›k duyaca¤› gibi, ay-
n› flekilde kötülük iflledi¤inde de
üzülür ve nadim olur. Bu konuda
verece¤imiz flu örnek oldukça
manidard›r: Ashab-› kiramdan bir
grup, Tebük seferine kat›lmak is-
temiflti. Ancak yiyecekleri, giye-
cekleri ve binekleri yoktu. Bunun
üzerine Hz. Peygamber’e baflvur-
mufl ve kendilerine binek sa¤la-
mas›n› istemifllerdi. Hz. Peygam-
ber, onlar› donat›p sevk edecek
bir fley bulamad›¤›n› bildirince,
üzüntülerinden a¤layarak geri
dönmüfllerdi. Onlar›n bu asil du-
ruflunu ve samimi tav›rlar›n›
Kur’ân flöyle dile getirir: ““KKeennddii-
lleerriinnee bbiinneekk ssaa¤¤llaammaann iiççiinn ssaannaa
ggeellddiikklleerriinnddee:: SSiizzii bbiinnddiirreecceekk bbiirr
bbiinneekk bbuullaamm››yyoorruumm,, ddeeyyiinnccee,,
hhaarrccaayyaaccaakk bbiirr flfleeyy bbuullaammaadd››kkllaa-
rr››nnddaann ddoollaayy›› üüzzüünnttüüddeenn ggöözzlleerrii
yyaaflfl ddöökkeerreekk ddöönneenn kkiimmsseelleerree ddee
((ssoorruummlluulluukk yyookkttuurr))..””1111

Afla¤›da sunaca¤›m›z hadis,
mü’mini lekeleyen hususu aç›kla-
makta ve bu lekenin temizlen-
mesi için önemli bir çare sunmak-
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Mü’min, iyilik yapamad›¤› zaman piflmanl›k du-
yaca¤› gibi, ayn› flekilde kötülük iflledi¤inde de

üzülür ve nadim olur. Bu konuda verece¤imiz flu ör-
nek oldukça manidard›r: Ashab-› kiramdan bir grup,
Tebük seferine kat›lmak istemiflti. Ancak yiyecekle-
ri, giyecekleri ve binekleri yoktu. Bunun üzerine Hz.
Peygamber’e baflvurmufl ve kendilerine binek sa¤-
lamas›n› istemifllerdi. Hz. Peygamber, onlar› dona-
t›p sevk edecek bir fley bulamad›¤›n› bildirince,
üzüntülerinden a¤layarak geri dönmüfllerdi.
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tad›r. Kendisini sorgulamayan,
piflmanl›k duyarak yapt›¤› günah
ve olumsuzluklardan vazgeçme-
yen bir kimsede oluflacak kirden
bahseden bu hadis, mü’minin ha-
yat›na ›fl›k tutmakta ve yön ver-
mektedir:

“Mü’min bir kimse, günah ifl-
ledi¤i zaman, kalbine bir siyah
nokta vurulur. E¤er tevbe eder,
günah›ndan vazgeçer ve ba¤›fl-
lanmay› isterse, kalbi parlar, cila-
lan›r. fiayet günah artarsa, kal-
bindeki siyah nokta artar hatta
bütün kalbi kaplar. Allah Teâ-
lâ’n›n ““HHaayy››rr!! BBiillaakkiiss oonnllaarr››nn iiflflllee-
mmeekkttee oolldduukkllaarr›› ((kkööttüüllüükklleerr))
kkaallpplleerriinnii kkiirrlleettmmiiflflttiirr””1122 fleklin-
de Kitab›’nda zikretti¤i pas iflte
budur.”13

Hiç kimse nefsini tezkiye ede-
mez, kendisini günahs›z, kusur-
suz ve tertemiz addedemez. Çün-
kü kendi flahs›m›zda fark›nda ol-
mad›¤›m›z birçok eksikliklerimiz
ve kusurlar›m›z bulunabilir. ““......OO
hhaallddee nneeffiisslleerriinniizzii tteemmiizzee çç››kkaarr-
mmaayy››nn.. OO,, mmuuttttaakkii oollaann›› eenn zziiyyaa-
ddee bbiilleennddiirr””1144 âyetinde aç›kça
ifade edildi¤i gibi, nefislerin iç
yüzünü, kimin temiz veya temiz
olmayan bir nefse sahip oldu¤u-
nu, kimin Allah’tan korkup kork-
mad›¤›n› ve daha fazla O’na say-
g› duyup duymad›¤›n› ancak Al-
lah bilir. Bu sebeple insan önce
kendisini muhasebe etmeli ve hiç
çekinmeden ac›mas›zca nefsini
elefltirebilmelidir. Hiçbir zaman

kendisinin en faziletli, en de¤erli
ve en k›ymetli bir insan oldu¤unu
iddia etmemelidir. 

Günlük hayat›m›zda birçok
fley elefltiririz. Ekonomiyi, e¤iti-
mi, siyaseti irdeleriz. ‹darecileri,
bürokratlar›, amirleri, memurlar›,
iflverenleri, iflçileri, esnaf›, tüccar›,
patronu, zengini, fakiri, ilim ada-
m›n›, yazar›, çizeri, ö¤retmeni,
ö¤renciyi, sanatkar› vs. tenkit
eder dururuz. ‹nsanlar›n davra-
n›fllar›n›, ahlak›n›, adetlerini, ge-
lenek ve göreneklerini sorgula-
maktan geri durmay›z. Peki biz,
bütün bu elefltirilerin neresinde-
yiz, kendimizi nereye yerlefltire-
biliyoruz? Yap›lan elefltiriler ve
lay›k görülen tenkitlerin içerisin-
de bizim pay›m›z yok mudur? Biz
de bu toplumun bir üyesi de¤il
miyiz? Meydana gelen eksiklik-
lerde, kusurlarda, adaletsizlikler-
de, haks›zl›klarda, müsbet veya
menfi hadiselerde bizim rolümüz
yok mudur? Fakat böyle bir öze-
lefltiriye s›ra gelince bunda pek te
objektif ve insafl› oldu¤umuzu
söyleyemeyiz. Çok az›m›z böyle
bir cesareti gösterebilir. Zaten
böyle bir olgunlu¤a ve fazilete
eremedi¤imiz için ahlakî aç›dan,
ekonomik ve kültürel yönden bü-
yük s›k›nt›lar›m›z devam etmek-
tedir. 

Velhas›l nefs-i levvâme dere-
cesine eriflmifl insanlar›n toplum-
da ço¤almas› gerekir. Toplumda
ahlak›n, faziletin, adalet ve mer-

hametin hakim olmas› da buna
ba¤l›d›r. Her fleyden önce kendi-
mizi sorgulayarak ifle bafllamal›-
y›z; kendimizi düzeltmeli ve özü-
müze dönmeliyiz. Kendi nefsini
terbiye etmeyen, olgunlaflt›rma-
yan, tenkit etmeyen ve s›¤aya
çekmeyen kimse, ailesine, toplu-
ma ve milletine fayda sa¤laya-
maz hatta zarar› dokunur. fiayet
yaflad›¤›m›z toplumda hatta dün-
yam›zda her alanda adaletsizlik-
ten, haks›zl›ktan ve olumsuzluk-
lardan söz edebiliyorsak, bunun
ilk müsebbipleri nefsini terbiye
edememifl kimselerdir. K›saca
söylemek gerekirse, toplumumu-
zun ve dünyam›z›n nefsini terbi-
ye eden insanlara, ümerâ ve ule-
maya ihtiyac› vard›r. Ancak hata-
lar›ndan, kusurlar›ndan, yapama-
d›¤› iyiliklerden, iflledi¤i kötülük-
lerden ve icra etti¤i adaletsizlik-
lerden dolay› kendisini suçlayan,
k›nayan, ay›playan ve bunlar›n
telafisi için ç›rp›nan insanlar, bu
topluma ve bütün insanl›¤a ya-
rarl›d›r. 

NNoottllaarr::
1 K›yâmet, 75/1-2
2 Âl-i ‹mrân, 3/135
3 Tevbe, 9/102
4 A’raf, 7/23
5 Bkz. Bakara, 2/37
6 Bkz. Sâffât, 37/140
7 Bkz. Sâffât, 37/141
8 Genifl bilgi çin bkz. Kurtubî, el-Câ-

mi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut,
1995,  c. VI, cz. XI, 234-236, c. VII-
I, cz. XV, 109-110; Ali Özek ve Ar-
kadafllar›, Kur’ân-› Kerim ve Türk-
çe Aç›klamal› Meâli, Medine,
1992, Enbiya, 21/87 nin izah›

9 Enbiyâ, 21/87
10 Sâffât, 37/139-142
11 Tevbe, 9/92
12 Mutaffifîn, 83/14
13 ‹bn Mâce, Zühd, 29; Ahmed b.

Hanbel, II, 297
14 Necm, 53/32

Ancak hatalar›ndan, kusurlar›ndan, yapama-
d›¤› iyiliklerden, iflledi¤i kötülüklerden ve icra

etti¤i adaletsizliklerden dolay› kendisini suçlayan,
k›nayan, ay›playan ve bunlar›n telafisi için ç›rp›-
nan insanlar, bu topluma ve bütün insanl›¤a ya-
rarl›d›r. ”
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H
ayat›m›zda çok keflke de-
di¤imiz olmufltur. Keflke
flunu yapmasayd›m, keflke

bunu yapsayd›m diye. Bir anl›k
gaflet, bir anl›k dalg›nl›k, bir an-
l›k dikkatsizlik bazen kifliye bü-
yük zarara mal olur. Kifli öfkesine
kap›l›r, ciddi bir hata yapabilir.
Sonra da ya dünyal›k bir ceza
al›r; ya da ömür boyu vicdan aza-
b›ndan kurtulamaz. ‹nsan bile-
rek, planlayarak, kasti olarak bir
suç iflleyebilir, zaman gelir ‘keflke
öyle yapmasayd›m’ der. 

Kifli isteklerine gem vuramaz,
h›rs›na yenik düfler, ifltah› kaba-
r›r, bir fley yer, bir fley yapabilir,
bir fleyi haks›zca zimmetine geçi-
rebilir. Bir müddet sonra akl› ba-
fl›na gelir, ‘keflke’ye sar›l›r. Bir
baflkas› zaman›nda yapmas› ge-
reken fleyi yapmaz, ödemesi ge-
reken bedeli ödemez, görevini
yerine getir(e)mez, sonra da âh
vâh eder, piflmanl›k duyar. ‘Ah
keflke zaman›nda flunu yapsay-
d›m’ der durur. Ama zaman geç-
mifltir, olan olmufltur. Piflmanl›k
iyi bir fley olmakla beraber gideni
geri getirmiyor, zarar› ödemiyor,
istekleri karfl›lam›yor. 

Dünyal›k keflkelerimiz iflte
böyle: Ya bir kay›p için, ya bir ha-
ta için, ya elde edilemeyen bir

kâr için olabilir. Baz›lar› çevresine
bakar, ‘zaman›nda ben de flunun
gibi yapsayd›m, flimdi flu kadar
variyetim olurdu’ der. ‘Zaman›n-
da kafay› çal›flt›rsayd›m, ak›ll› ya-
t›r›m yapard›m, fluray› al›rd›m, flu
ifle bafllard›m ve köfleyi döner-
dim’ diye hay›flan›r. 

Kimileri de inand›¤› halde
inanc›n›n gere¤ini yerine ge-
tir(e)memenin s›k›nt›s›n› yaflar.
Piflman olur, üzülür ve ‘keflke
genç iken, gücüm kuvvetim var-
ken, imkan elde iken vazifelerimi
yapsayd›m’ diyerek hakl› olarak
âh vâh eder. 

Ancak Kur’an, ‘keflke’ denile-

rek duyulan piflmanl›¤a baflka
aç›dan yaklafl›yor. Ac› ac› hay›f-
lanmalara çarp›c› örnekler veri-
yor. Dünyal›k mallar, makamlar,
ulafl›lmak istenen hedefler, pefli-
ne düflülen variyetler hakk›ndaki
piflmanl›klar›n önemsiz oldu¤unu
vurguluyor. As›l piflmanl›¤›n, as›l
yanman›n, as›l ‘keflke’ demenin
ne zaman olaca¤›n› gösteriyor:  

““DDeerrkkeenn,, KKaarruunn,, iihhttiiflflaamm›› iiççiinn-
ddee kkaavvmmiinniinn kkaarrflfl››ss››nnaa çç››kktt››.. DDüünn-
yyaa hhaayyaatt››nn›› aarrzzuullaayyaannllaarr:: KKeeflflkkee
KKaarruunn’’aa vveerriilleenniinn bbeennzzeerrii bbiizziimm
ddee oollssaayydd››;; ddoo¤¤rruussuu oo ççookk flflaannssll››!!
ddeeddiilleerr..

KKeennddiilleerriinnee iilliimm vveerriillmmiiflfl oollaann-
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llaarr iissee flflööyyllee ddeeddiilleerr:: YYaazz››kkllaarr ooll-
ssuunn ssiizzee!! ‹‹mmaann eeddiipp iiyyii iiflfllleerr yyaa-
ppaannllaarraa ggöörree AAllllaahh’’››nn mmüükkââffaatt››
ddaahhaa üüssttüünnddüürr.. OOnnaa ddaa aannccaakk
ssaabbrreeddeennlleerr kkaavvuuflflaabbiilliirr..”” (28 Ka-
sas 79-80)

Kur’an, Karun gibi Allah’a
kullu¤u ve ahiret hesab›n› unu-
tup çokça dünyal›¤a sahip olmak
isteyenlere flu uyar›y› yap›yor:

““NNiihhaayyeett bbiizz,, oonnuu ddaa,, ssaarraayy››nn››
ddaa yyeerriinn ddiibbiinnee ggeeççiirrddiikk.. AArrtt››kk AAll-
llaahh’’aa kkaarrflfl›› kkeennddiissiinnee yyaarrdd››mm eeddee-
cceekk aavvaanneessii oollmmaadd››¤¤›› ggiibbii,, oo,, kkeenn-
ddiinnii ssaavvuunnuupp kkuurrttaarraabbiilleecceekk kkiimm-
sseelleerrddeenn ddee ddee¤¤iillddii..

DDaahhaa ddüünn oonnuunn yyeerriinnddee oollmmaa-
yy›› iisstteeyyeennlleerr:: DDeemmeekk kkii,, AAllllaahh rr››zz-
kk››,, kkuullllaarr››nnddaann ddiilleeddii¤¤iinnee bbooll vvee-
rriiyyoorr,, ddiilleeddii¤¤iinnee ddee aazz.. fifiaayyeett AAll-
llaahh bbiizzee llüüttuuffttaa bbuulluunnmmuuflfl oollmmaa-
ssaayydd››,, bbiizzii ddee yyeerriinn ddiibbiinnee ggeeççiirriirr-
ddii.. VVaayy!! DDeemmeekk kkii iinnkkaarrcc››llaarr iiffllaahh
oollmmaazzmm››flfl!! ddeemmeeyyee bbaaflflllaadd››llaarr..””
(28 Kasas/81-82)

Baz›lar› hayatta iken kendile-
rine göre bir yol tutarlar. Birileri-
nin pefline tak›l›r giderler. Kendi-
lerinden üstün gördüklerinin fi-
kirlerini mutlak do¤ru, heva ve
heveslerinin uydurdu¤u ilkeleri
en do¤ru zannederler. Peygam-
ber’in peflinden gitmeyi ça¤d›fl›
sayarlar. 

Ama bir gün gelir çevredeki
her fley susar. Herkes kifliyi terk
eder. Ne dost kal›r, ne de akraba.
Kifliye en sevdikleri bile yard›m
edemez.    

“OO ggüünn,, zzaalliimm kkiimmssee ((ppiiflflmmaann-
ll››kkttaann)) eelllleerriinnii ››ss››rr››pp flflööyyllee ddeerr::
KKeeflflkkee oo ppeeyyggaammbbeerrllee bbiirrlliikkttee bbiirr
yyooll ttuuttssaayydd››mm!!

YYaazz››kk bbaannaa!! KKeeflflkkee ffaallaannccaayy››
((bbaatt››ll yyoollccuussuunnuu)) ddoosstt eeddiinnmmee-
sseeyyddiimm!! 

ÇÇüünnkküü zziikkiirr ((KKuurr’’aann)) bbaannaa ggeell-
mmiiflflkkeenn oo,, hhaakkiikkaatteenn bbeennii oonnddaann
ssaapptt››rrdd››.. fifieeyyttaann iinnssaann›› ((uuççuurruummaa
ssüürrüükklleeyyiipp ssoonnrraa)) yyüüzzüüssttüü bb››rraakk››pp

rreezziill rrüüssvvaayy eeddeerr..”” (25 Furkan/27-
29

O gün piflmanl›ktan dolay›
›s›rmak için tek elin parmaklar›
yetmez. Peygamber’in yolunu iz-
lemeyenler, Allah’›n yolundan
çevirenleri dost edinenler ““EEyy-
vvaahh,, kkeeflflkkee ffaallaannccaayy›› ddoosstt eeddiinn-
mmeesseeyyddiimm”” derler. Çünkü dost
edindi¤i kimse onu Kur’an’a uy-
maktan al›koymufltu.

Bir k›sm› da flöyle der: ““...... EEyy-
vvaahh bbiizzee!! KKeeflflkkee AAllllaahh’’aa iittaaaatt eett-
sseeyyddiikk,, PPeeyyggaammbbeerr’’ee ddee iittaaaatt eett-
sseeyyddiikk!! ddeerrlleerr.. 

EEyy RRaabbbbiimmiizz!! BBiizz rreeiisslleerriimmiizzee
vvee bbüüyyüükklleerriimmiizzee uuyydduukk ddaa oonnllaarr
bbiizzii yyoollddaann ssaapptt››rrdd››llaarr,, ddeerrlleerr.. 

RRaabbbbiimmiizz!! OOnnllaarraa iikkii kkaatt aazzaapp
vveerr vvee oonnllaarr›› bbüüyyüükk bbiirr llaanneettllee
rraahhmmeettiinnddeenn kkoovv..”” (34 Ah-
zab/66-68)

Aç›kt›r ki bu bofl bir istektir.
Hem yersiz, hem de kabul olma
imkan› yok. Çünkü ifl iflten geç-
mifltir. Bu sadece geçmiflte kaç›r›-
lan f›rsatlardan dolay› âh vâh et-
menin belirtisidir. Bu sadece za-
man› geçmifl bir piflmanl›kt›r. Ar-
t›k bu saatten sonra dünyada
iken kendilerini sapt›ran önder-
lerine karfl› k›zman›n, köpürme-
nin, intikam hissine kap›lman›n
hiçbir faydas› olamaz.  

Kitab› solundan verilenler; ki-
tab› sa¤›ndan verilenlerin kavufl-
tu¤u nimetlere ve kendilerini
bekleyen azaba flahit olunca di-
yecekler ki; ““...... KKeeflflkkee,, bbaannaa kkiittaa-
bb››mm ((aammeell ddeefftteerriimm)) vveerriillmmeesseeyy-
ddii!!”” ““fifiuu hheessaabb››mm››nn nnee oolldduu¤¤uunnuu
bbiillmmeesseeyyddiimm!!”” KKeeflflkkee oonnuunnllaa
((ööllüümmüümmllee)) hheerr iiflfl oolluupp bbiittsseeyyddii!!
MMaall››mm bbaannaa hhiiçç ffaayyddaa ssaa¤¤llaammaadd››;;
SSaallttaannaatt››mm ddaa bbeennddeenn ((kkooppttuu)),,
yyookk oolluupp ggiittttii..”” (69 Hakka/25-29)

Art›k ifl bitmifl, karar verilmifl,
herkes hak etti¤ine kavuflmufltur.
Böylelerinin feryad›, uzay›p gi-
den piflmanl›k, ümitsizlik yans›-

tan terennümler ve can s›k›c› yo-
rumlar, fayda vermeyen ‘kefl-
ke’lerdir. 

Ama bunlar dünyada iken ki-
tapla, melek inanc›yla, ahiret he-
sab›yla, Bir Allah’a kullukla alay
ediyorlard›. Hayat›n yaln›zca
dünya oldu¤una inan›yorlard›.
“Her yapt›¤›n›z kayda al›n›yor”
denildi¤i zaman gülüp geçiyor-
lard›.

Orada, hesap gününde; iste-
dikleri kadar, ‘keflke amel defte-
rimi görmeseydim’ desinler, ifle
yaramayacakt›r. ‘Keflke o ilk
ölüm ifli bitirip her fleyi kesip atan
olayd› da beni bu felâketten, bu
dehfletli olaydan kurtarayd›’ dese
de ona kurtulufl yok.  

Hatta böyleleri Hesaptan son-
ra her fley belli olunca ““KKeeflflkkee
ttoopprraakk oollssaayydd››mm!!”” diyecektir. (78
Nebe’/40)

Toprak olmay›, o ac› sonla, o
can yak›c› piflmanl›kla karfl›laflma-
may› çok isteyecekler ama, hak
yerini bulacakt›r.

‹bn Ömer, Ebu Hureyre ve
Mücahid’den rivâyet edildi¤ine
göre, Allah (cc) o gün hayvanlar›
da huzura getirecek, birbirlerin-
den haklar›n› al›p ödefltirecek ve
sonra onlara, “toprak olun” bu-
yuracak ve hepsi toprak olacak.
‹flte kâfir bunu gördü¤ü zaman
onlar gibi toprak olmay› isteye-
cektir. Nitekim  “Yabani hayvan-
lar topland›¤› vakit” (81 Tekvir/5)
âyetinde buna iflaret edildi¤i söy-
lenmektedir.

Baz› alimlere göre toprak, ha-
kiki mânâs›nda kullan›lm›flt›r. Ba-
z›lar›na göre ise bunun, alçakgö-
nüllülükten mecaz olma ihtimali
de vard›r. Cehennemlikler sanki
flöyle diyecekler: “Keflke dünyada
gururlanmasayd›m, azg›nl›kla
kafa tutmasayd›m, alçakgönüllü
olup Allah’a iman ve itaat etsey-
dim.” (Elmal›l›, Tefsir, 8/505)
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30 y›l önceki öncü kardefllerle
olan beraberli¤ini hemen hemen
hiç unutmam›flt›, unutamam›flt›.
Gençlik dönemi fedakârl›klarla
yo¤rulmufl, özlem ve zahmetle
bezenmiflti. Pek fazla tan›mad›¤›
flehrin sokaklar›n› k›fl›n so¤u¤un-
da, yaz›n s›ca¤›nda yorulma ne-
dir bilmeden kendisine anlat›lan-
lar› dinlemek, bilip ö¤rendikleri-
ni anlatmak için saatlerce arfl›nla-
malar› unutulacak fleyler de¤ildi.
Hiçbir art niyet tafl›mayan, hasbi
duygu ve düflüncelerle dolu ge-
çirdi¤i günlerini, 57 yafl›na gelmifl
olmas›na ra¤men hep özlüyordu.
O güzel günlerin sevgisi, coflkusu,
dinamizmi, kardeflli¤i hiç ama hiç
akl›ndan ç›km›yordu. Kendilerine
sahip ç›kan a¤abeylerinin göster-
dikleri ana baba flefkati, kendisi
gibi pek çok gence afl›lad›klar› bi-
reysel ve toplumsal sorumluluk-
lar›, ‹slami yaflam tarz›n›n ö¤retil-
mesi, herkesin en az birkaç kifliyi
kendisine benzetmesi için bilip
ö¤rendiklerini aktarmas› çal›flma-
lar› hep g›pta ederek, biraz da
hay›flanarak and›¤› günler ol-
mufltu. Gençlik günlerindeki ar-
kadafllar›n› ve arkadafll›klar›n›
her zaman anard›. 

Hayat›n›n her döneminde as-

kerlik hat›ras› gibi herkese genç-
lik günlerini anlat›rd›. Özellikle
ailesine, çocuklar›na; gençken ar-
kadafllar› ile yaflad›klar› günleri,
s›k›nt›lar›n›, ‹slami mücadeledeki
çal›flmalar›n› aktarmay› pek se-
verdi. O yafllarda; ‘milli devlet’
ideali için gösterdikleri gayretle-
ri, çektikleri çileleri, sönmez ve
y›k›lmaz umutlar› daima canl›
tutmak için yapt›klar› faaliyetleri
anlat›rken hemencecik dirilip
canlan›verirdi.

Çünkü aktard›¤› ve yaflad›¤›
fleyler hiç de s›radan fleyler de¤il-
di. 1965- 1980 aras› dönem, onun
15-30 yafllar› aras›nda oldu¤u dö-
nemiydi. Gençlik y›llar› anne ba-
bas›ndan, do¤up büyüdü¤ü
memleketinden uzakta geçmiflti. 

Lise ve üniversite dönemini
geçirdi¤i y›llarda, tan›flt›¤› arka-
dafllar› sayesinde ‹slami düflünce-
sini netlefltirip, billurlaflt›rm›flt›.
‹slami düflünce, o y›llarda gele-
neksel yap›s›n›n yan›nda, yeni ye-
ni filizlenen toplumu de¤ifltir-
mek amaçl› fikir ve hareketleri-
nin de özünü teflkil ediyordu.

Kendisi ink›lâpç› amaçla bir
araya gelmifl bir grup arkadaflla
tan›flm›fl, onlarla birlikte olmufl-
tu. Bu birliktelikle kendisini koru-

ma alt›na alm›flt›. Çünkü arkadafl-
lar› ile insan için en güvenli yer
olan ‹slam liman›na s›¤›nm›fllard›
ve bu limana daha fazla insan›n
u¤ramas› için gayret sarf ediyor-
lard›.  

Arkadafllar› ile olan beraber-
likleri sayesinde her gün yeni fley-
ler ö¤reniyorlard›. Bu çal›flmala-
r›yla hem kendilerini yeniliyorlar,
hem de insanlar› bilinçlefltirme
çal›flmalar› yap›yorlard›.

Ne yaz›k ki böyle bir arkadafl-
l›¤› daha sonralar› devam ettire-
memiflti. Ancak duygular›n› da
yok edememifl, sadece küllendir-
miflti. Zaman zaman da eski arka-
dafllar›n› dost meclislerinde gör-
dü¤ünde küllerinden k›sa süreli
de olsa yeniden do¤uyordu. Ama
bu do¤ufl k›sa süreli oluyor, eski
yorgunlu¤una hemencecik dönü-
veriyordu.

Çocu¤u ‹stanbul’da yüksek
ö¤renime bafllam›flt›. ‹stanbul bü-
yüktü, evlad›n› yutabilirdi. Bir ta-
nesi, can paresi için endifle edi-
yordu. Koca flehirde akraba ve ta-
n›d›klar› yoktu. Onun kalabilece-
¤i düzgün yerler ar›yordu. Kendi-
sine ve de¤erlerine yabanc›, hat-
ta düflman bir fert haline gelsin
istemiyordu. 

ÖRSELENM‹fi DUYGULARIN
YEN‹DEN D‹R‹L‹fi‹

VAHAP YAMAN
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Evlad›na lise döneminde ge-
rekli ve yeterli ‹slami bilgi ve has-
sasiyeti kendi yorgunlu¤undan
dolay› vermemifl, verememiflti. 

Çocu¤unun karn›n› doyur-
mufltu ama zihnini ve ruhunu
besleyememiflti. Çocu¤unun hep
kendi yan›nda kalaca¤›n› zanne-
derek, “daha erken!, zaman› ge-
lince her fleyi anlat›r›m” diye dü-
flünüyordu. Ama evlad›n›n yuva-
dan uçma zaman› çabucac›k geli-
vermiflti. Hiç beklemedi¤i bir za-
manda karfl›s›na ç›kan bu ayr›l›k
kendisini telaflland›rm›flt›. Gerçi
üniversite tahsili için k›sa süreli
ayr›l›yordu evlad›. Ama olsun yi-
ne sonuçta bir ayr›l›kt›. Hele hele
bu ayr›l›k yeri her türlü iyi ve kö-
tü fleyin tavan yapt›¤› ‹stanbul
olunca endiflesi daha bir derinle-
fliveriyordu. 

Kendisinin ana oca¤›ndan na-
s›l ayr›ld›¤›n› hemencecik hat›rla-
y›vermiflti. Orta ve lise tahsilini
tamamlamak üzere memleketin-
den çok uzaklara daha çocuk de-
necek yaflta gitmiflti. Ancak o çok
flansl› idi. Gitti¤i yerde kendisini
koruyacak, yanl›fllara düflmesine
engel olacak, kafas›nda kavak
yellerinin esti¤i gençlik y›llar›nda
maddi ve manevi destek verecek
öncü a¤abeylerle tan›flm›flt›. A¤a-
beylerin koruyucu flemsiyesi alt›-
na s›¤›nm›fl, yeni geldi¤i flehri hiç
yad›rgamam›fl, hiç zorlanmam›fl-
t›. Üstelik a¤abeyler kendisi gibi
pek çok gence kucaklar›n› açm›fl,
onlara aile hasreti çektirmemeyi
baflarm›fllard›. Kendisi de yeni
çevreye çok çabuk al›flm›flt›. Orta
ve lise y›llar›n› sorunsuz geçirmifl-
ti. Güvenli, dost ve ‹slami hassasi-

yeti fazla bir ortam›n içerisindey-
di.

Baba oca¤›nda duydu¤u, din-
ledi¤i, ö¤rendi¤i temel dini ve
milli bilgileri arkadafllar› ile pay-
lafl›yordu. Ancak bu bilgilerin da-
ha iyi ö¤renilmesi, derinine inil-
mesi, yaflan›l›r hale gelmesi ve
anlat›lmas› konusunda, arkadafl-
lar› ile çal›flma yapmaya karar
vermifllerdi. Kendisi gibi köy kö-
kenli olan arkadafllar› ile çok s›k›
bir e¤itim ve ö¤renim faaliyetine
girmifllerdi. Ö¤rendiklerini birbir-
lerine anlat›p bilgilerini pekifltiri-
yorlard›. 

Daha sonralar› bulunduklar›
flehirde sevilen say›lan insanlar
olmufllard›. Çünkü inand›klar› gi-
bi yafl›yorlard›. Örnek öncü genç-
ler olmufllard›. Ayr›ca flehrin
muhtelif semtlerindeki iflyeri,
kahvehane, pastane, çay bahçesi
ve parklara her gün periyodik
olarak ziyaretlere ç›k›yorlar, bil-
gilerini di¤er insanlara aktar›yor-
lar, halk›n ayd›nlanmas›n› sa¤l›-
yorlard›. ‹nsanlar›n kendilerine
göstermifl oldu¤u yo¤un ilgi ve
destek, anlatma ifltahlar›n› ka-
bart›yordu. Evlerine döndükleri
her gün görevini tamamlaman›n
mutlulu¤unu yafl›yorlard›.

Talebelik günlerinde düzgün
arkadafllar edinerek yozlaflman›n
ve yabanc›laflman›n kötülü¤ün-
den kendisini korumufltu. fiimdi
çocu¤u için endifleleniyordu.
Kendisine zaman›nda yard›m ve
destek veren a¤abeylerden ‹stan-
bul’da olanlar var m›yd› acaba,
onlarla nas›l temas kurar›m diye
düflünürken, tan›d›¤› baz› kimse-
lere ulaflm›fl, onlardan telefon
numaralar› alm›flt›. Bu kiflilerden
bir tanesi de zaman›nda kendisi-
ne a¤abeylik etti¤i bir arkadafl›y-
d›. 

Ona ulafl›nca adeta yeniden
do¤mufl gibi çok mutlu olmufltu.
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Yaflayan ‹slam

Arkadafl›yla y›llard›r görüflmemifl-
lerdi. Ancak birbirlerinden daha
dün ayr›lm›fllarcas›na yak›n ve sa-
mimi konufluyorlard›. Konufltu¤u
arkadafl›n›n kendisi gibi erken
yorulanlardan olmad›¤›n› gör-
müfltü. Arkadafl›n›n, y›llar önce
beraber yapt›klar› ‹slami çal›flma-
lara devam etti¤ini duyunca da-
ha da heyecanlanm›flt›. Kendi
kendine ‘tam da arad›¤›m fleyi
buldum’ diyordu. Tam on ikiden
isabet ettirdi¤inin fark›nda idi.

Telefonda konuflurken heye-
canla kelimeleri arka arkaya s›ra-
l›yor, karfl›s›ndakinin konuflmas›-
na f›rsat vermiyordu. Hemence-
cik derdini anlat›p o¤lunu emin
ellere teslim etmek istiyordu.
‘KKaarrddeeflfl nnee oolluurr oo¤¤lluummaa ggüüvveennllii
bbiirr yyeerr bbuull,, kkooccaa flfleehhiirrddee kkaayybbooll-
mmaass››nn,, bbeenniimm oo¤¤lluumm ddaahhaa bbeebbeekk,,
nnee oolluurr ddeesstteekk vveerr!!’’ diye adeta
yalvar›yordu. 

Arkadafl› rahat olmas›n›, çocu-
¤uyla ilgilenece¤ini, onu koruma
alt›na alacak ortamlara yerleflti-
rece¤ini, gençliklerinde birlikte
çal›flt›klar› gibi çal›flan öncü in-
sanlarla tan›flt›raca¤›n› söyledi.

Duydu¤u bu sözler kendi
gençli¤ini gözünün önüne getir-
miflti. Çocu¤uyla da ilgilenenler
olaca¤›n›n sevinci tüm benli¤ini
sarm›flt›. 

Murad›na ermifl ve evlad›n›,
kendisini de yetifltiren arkadaflla-
r›na teslim etmiflti. Bu durum onu
adeta yeniden köyünden ayr›l›-
yor ve karfl›s›na ç›kan arkadafllar›
ile yeni tan›fl›yor havas›na sok-
mufltu. Çocu¤unun durumunda
kendi gençli¤ini sanki yirmi befl
sene sonra yeniden yafl›yordu.

Adeta flok geçiriyordu. Çok
sars›lm›flt›. Kendisi kabu¤una çe-
kilip bireysel hayat› seçerken, ar-
kadafllar› saçlar›na aklar düflmesi-
ne ra¤men birlikte yürüttükleri
çal›flmalara ara vermemifllerdi. 

Kendisi ile hesaplaflmaya, kül-
lerinden s›yr›lmaya karar verdi.
Kendisinden utanm›fl, geri kal-
man›n ve kabu¤una çekilmenin
s›k›nt›s›n› ve ezikli¤ini hissetmifl-
ti. Arkadafllar› ile aç›lan aray› na-
s›l kapataca¤›n›n hesaplar›n› yap-
maya bafllam›flt›.  

BBiilliiyyoorrdduu kkii kkoovvaannddaann çç››kkmmaa-
yyaann aarr›› bbaall yyaappmmaazz..

ÖÖnneemmllii oollaann ddee¤¤iiflfliimmee kkaarraarr
vveerrmmeekkttii,, oo ddaa ööyyllee yyaapptt››.. 

Davay›, kaybetmekten kor-
kanlar›n de¤il mücadele edenle-
rin kazanaca¤› kendisine y›llar
önce ö¤retilmiflti. ‹nsan›n kendi-
sini iyi korumas› ve daima haz›r
olmas› gerekti¤ini çünkü ecelin
aniden gelebilece¤ini, de çok iyi
biliyordu. Mücadelede bütün ge-
cikmelerin, tehlikeli ve sonu hüs-
ran olan sonuçlar do¤uraca¤›n›
hep okuyagelmiflti. 

Zarar›n neresinden dönülürse
kârd›. Hatas›n›, kusurunu kavra-
m›flt› ya önemli olan buydu. HHaa-
ttaann››zz›› hhiisssseettttii¤¤iinniizz aannddaa dduurrmmaass››-
nn›› bbiilliinn vvee hheemmeenn ddüüzzeellttmmeekk iiççiinn
ççaabbaa ggöösstteerriinn,, prensibi akl›n›n bir
köflesinde duruyordu zaten...

Zaman zaman okudu¤u güzel
ve veciz sözler aras›nda ‘kkooflflaann
vvaarr››rr;; ddüüflfleenn mmuuttllaakkaa kkaallkkaarr’’ cüm-
lesini bir kitapta okuyup alt›n›
çizdi¤ini hat›rlay›verdi. Yi¤it düfl-
tü¤ü yerden kalkar misali, yeni-
den aya¤a kalkmaya ve kald›¤›
yerden yar›fla devam etmeye ka-
rar vermiflti. 

Fark› kapatmak için çok çal›-
flacakt›. Öyle de oldu. Az uyku
çok çal›flma, temel prensibi ol-
mufltu. O¤luyla beraber yeniden
do¤uflun tad›na varm›flt›. O¤lu-
nun ‹stanbul’da üniversite kazan-
mas› kendi sorumlulu¤unu hat›r-
latt›. KKüüsskküünnllüü¤¤üünnüü vvee bb››kkkk››nnll››¤¤››-
nn›› aattaarraakk kkaalldd››¤¤›› yyeerrddeenn yyeenniiddeenn
kkooflflmmaayyaa bbaaflflllaadd››.. Kofluda yerini
alm›fl, elinde tuttu¤u, ancak tem-

belli¤inden dalgaland›ramad›¤›

bayraklar› baflkalar›na teslim et-

mek için var gücüyle çal›flmaya

bafllam›flt›. 

En önemlisi de o¤lunu art›k

düflünmeyecekti. Çünkü öncü

a¤abeylere teslim etmiflti. Onlar

ifllerini bilirlerdi. Bu durum hem

kendisi hem de o¤lu için bir f›rsa-

ta dönüflmüfltü.  O¤lu kendi

gençli¤indeki gibi emin ellerdey-

di. O¤lunu kaybetme endiflesi ar-

t›k kendisini rahats›z etmeyecek-

ti.

Dahas› o¤lunun ‹stanbul’da

üniversiteyi kazanmas› kendisi-

nin de adeta yeniden do¤uflu ol-

mufltu. Bafl›n› iki elinin aras›na al-

m›fl düflünürken, kelebekler akl›-

na gelmiflti. Kelebeklerin ömrü

çok k›sad›r, ama mücadeleleri bir

ömür boyu sürer. K›sac›k ömürle-

rini dolu dolu yaflarlar. Mücade-

lelerinden asla vazgeçmezler.

BBiilliiyyoorrdduu kkii:: 

FF››rrssaatt rrüüzzggâârraa bbeennzzeerr,, mmaarriiffeett

iissee oonnuu kkaaççaarrkkeenn ttuuttmmaakktt››rr.. 

O¤lunun ‹stanbul’a gidifli hem

kendisi hem de o¤lu için bir f›r-

satt›. Bu f›rsat› ganimet bilmeli,

f›rsattan istifade etmeliydi.

Geride kald›¤› takva yar›fl›nda

baflar›ya ulaflmak ve önde olan

arkadafllar›na yetiflmek için gay-

retlerini daha da artt›rmaya, on-

lardan daha fazla çal›flmaya ve

zaman ay›rmaya bafllam›flt›.

Sonuçta yeniden do¤uflunun

fark›na varm›flt›. Mutlulu¤u yeni-

den yakalam›flt›. Yeniden görev

alan›na dönmüfltü. Kendi rüzgâ-

r›yla dalgaland›rd›¤› bayraklar›

tutmak isteyenlere ulaflt›r›yordu.

Geri kalan önemli de¤ildi.
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E
kim ay›nda NNaammaazz GGöönnüüllllüülleerrii olarak Ordu’nun KKuummrruu, GGööllkkööyy,
KKoorrggaann ve ÇÇaammaaflfl ilçelerinde ‘Namazla Dirilifl’ programlar› icra et--
tik. Namaz Gönüllülerinin üç-befl öncüsünden biri olan Dr. KKeerriimm

BBuullaadd››’n›n önayak olmas› ile, kendi do¤up-büyüdü¤ü diyarlarda ““nnaa--
mmaazz bbiilliinnccii””ni canland›rmak, namaza, camiye, cemaate ilgiyi art›rmak
için yapt›¤›m›z paneller “Camiler Haftas›” dolay›s›yla icra edildi. Kum--
ru Müftüsü AAbbdduullllaahh PPaammuukklluu baflta olmak üzere, Çamafl, Korgan ve
Gölköy müftüleri MMuuhhssiinn ÖÖzzddeemmiirr, HH››dd››rr SSaarr››ggüüll ve CCeemmaall UUzzuunn hoca--
lar›m›zla din adamlar›m›za samimi gayretleri için teflekkürler, selamlar,
dualar ediyoruz...

Yöredeki ‹slami duyarl›l›k daha ilk baflta dikkatimizi çekti. Gitti¤imiz
her yerde ad›m bafl› izlerine, hat›ralar›na rastlad›¤›m›z manevi mimar--
lara minnettar›z. Merhum HHaalliill TTaattll››ggüüll Hoca ile “Kiraz Hoca” diye bi--
linen MMeehhmmeett AAkkkkiirraazz, bölgenin manevi zeminini i¤neyle kuyu kazar--
cas›na dokumufllar. Bizim yapt›¤›m›z ise sadece o sa¤lam zemine rüzgar
üflemek. Öylesine sa¤lam bir zemin ki bu; 12 Eylül öncesinde, Terzi Fik--
ri’lerin Fatsa ve civar›nda terör estirdikleri netameli dönemlerde bile,
manevi yap›y› ayakta tutmay› baflarm›fllar o mübarek insanlar. Bizler,
onlar›n ekti¤i tohumlar›n yeflermesiyle münbit hale gelen humuslu
topraklarda icray-› faaliyet edebiliyorsak, onlara bol bol dua etmeli,
rahmet dilemeliyiz. Mekanlar› cennet olsun. 

O iki mimardan biri olan HHaalliill TTaattll››ggüüll Hoca’n›n hayat› ve ‹slami hiz--
metleri hakk›nda, Dr. AAhhmmeett ÇÇaappkkuu’nun kaleme ald›¤› ““HHaalliill HHooccaa””
isimli eserden de (Kay›han Yay›nlar›, ‹st-2008) yararlanarak kesitler sun--
mak, dualara vesile olur, hay›rl› çal›flmalar› da kamç›lar inanc›nday›z.

ÇÇooccuukk YYaaflflttaa BBaaflflllaayyaann ‹‹lliimm HHaayyaatt››

1948’de (nüfus ka¤›d›nda 1952) Ordu’nun Kumru ilçesine ba¤l› EEsskkii
ÇÇookkddee¤¤iirrmmeenn köyünde do¤an Halil Tatl›gül, daha ilkokulda iken, o yö--
renin önde gelen alimi ÖÖmmeerr ((FFaattssaa)) HHooccaa’dan Kur’ân ve Arapça ö¤ren--
meye bafllar. ‹lkokuldan sonra yine ondan SSaarrff ve NNaahhiivv okur. Babas›
hatip AAllii EEffeennddii, bir keresinde yan›na küçük Halil’i de alarak Kumru
Müftüsü HHüüsseeyyiinn KK››ll››çç’› ziyaret eder. KKaaffiiyyee’yi okuma seviyesinde olan
Halil’in zeka ve istidad›n› hemen keflfeden müftü bey, ona bu çocu¤u
Trabzon/Of’a götürüp oradaki seçkin alimlerden ders ald›rmas›n› tavsi--
ye eder. Konuflmalar› ifliten Halil, ›srarla Of’a gitmek ister. Maddi im--
kanlar› çok s›n›rl› olan yafll› babas›, nihayet ›srar›na dayanamay›p, o¤lu--
nu 1962 y›l›nda Of’a götürür.

KIRK YILLIK ÖMÜRDE ASIRLIK H‹ZMET:

HAL‹L TATLIGÜL

Abdullah YILDIZ

Abdullah Y›ld›z, Kerim Bulad›
Halil Tatl›gül’ün kabri bafl›nda.
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Of’ta DDuurrssuunn EEffeennddii’nin med--
resesine yerleflen Halil Tatl›gül,
yatacak yer olmad›¤› için bir süre
camide kal›r. Çocuk yafltaki tale--
besinin geceleri korkuya kap›ld›--
¤›n› farkeden Hoca, onu evine
al›r. Tam ad›yla HHaacc›› DDuurrssuunn FFeeyy--
zzîî ((GGüüvveenn)) Hoca, Sad›k Albay--
rak’›n Son Devir Osmanl› Ulema--
s›’ndaki bilgiye göre; 1883 Of/Ça--
lek köyü do¤umlu olup, ‹stan--
bul’da Dârü’l-Hilâfeti’l-Âliyye
Sahn-› Semân Medresesi’ni, sonra
da Süleymaniye Medresesi Kelam
ve Hikmet flubesini bitirerek ddeerr--
ssiiââmm olmufltur. Umûr-u fier’iyye
ve Evkâf Vekâleti’nce Trabzon ve
Havalisi Medreseler Müfettiflli¤i’--
ne tayin olunan Dursun Hoca,
medreselerin kapat›lmas› üzerine
talebe okutma faaliyetini gizli-
sakl› sürdürür. ÇÇaalleekkllii HHaacc›› DDuurr--
ssuunn EEffeennddii olarak an›lan Ho--
ca’n›n yetifltirdi¤i talebeleri ara--
s›nda son devir k›râat âlimi MMeehh--
mmeett RRüüflflddüü AAflfl››kkkkuuttlluu da vard›r.

Çok yafll› olan Dursun Hoca,
Halil’in zekâs›n› keflfetmifl, “A ço--
cuk! Bana daha önce gelseydin
ya!” diye yak›nm›flt›r. Yaklafl›k al--
t› ay sonra Halil, Rize/Zevandik’te
klasik medrese usûlü ders veren
MMuussttaaffaa YY››lldd››zz Hoca’n›n rahle-i
tedrisindedir. Oraya kendi iste¤i
ve Dursun Hoca’n›n izni ile gel--
mifltir. Zevandik’te medrese e¤i--
timi dört y›l sürmekte ve sonun--
da talebelere icazet verilmekte--
dir. Halil Tatl›gül, orada bir yan--
dan medrese e¤itimi görürken
bir yandan da Rize’nin meflhur
âlimi YYuussuuff ((KKaarraallii)) Hoca’dan
MMaakkââmmââtt--›› HHaarrîîrrîî okur ve tamam›
bin beyit olan bu eseri ezberleyi--
verir. Mustafa Y›ld›z’›n da hocas›
olan ünlü dersiâm Karali Hoca,
Halil Tatl›gül’ün haf›zas›na hay--
ran kal›r. Bölgenin önde gelen
hocalar› Karali Hoca’dan ders
al›rken, bazen lügate bakma ihti--
yac› duyulur; Karali Hoca, “Yahu
lügat araman›za gerek yok, ara--

n›zda ‘‘aayyaakkll›› llüüggaatt’’ Halil var”
dermifl. (Karali Hoca için bkz: ‹s--
mail Kara, Sözü Dilde Hayali Göz--
de, Dergah Yay., ‹st-2005)

Rize/Zevandik’te Mustafa Ho--
ca’dan klasik ilimleri, AAbbdduullllaahh
HHaattiibboo¤¤lluu Hoca’dan k›raat talimi
tedris eden Halil Hoca, 1966 y›l›n--
da icazetini ald›ktan sonra da
kendini yetifltirmeye devam eder.
Her çiçekten bal al›rcas›na, nere--
de bir alim duysa, gider, dizinin
dibine otururdu. Ferâiz ilminde
kendini yetersiz gördü¤ü için,
1973’te bir ayl›k askerlik iznini f›--
sat bilip MMeehhmmeett AAflfl››kkkkuuttlluu Ho--
ca’dan bu ilmi alarak gelifltire--
cektir. (Afl›kkutlu Hoca, Feraiz ile
M›s›r tarikinde k›râat ilminde
baflvuru merciidir.) Yine 1980’de
‹stanbul-Haseki E¤itim Merke--
zi’nin “Aflere Takrib ve Tayyibe”
bölümüne girerek k›raat ilmini
gelifltirecektir.

ÇÇaattaakk//‹‹ssllaammddaa¤¤’’ddaann BBööllggeeyyee 
YYaayy››llaann ‹‹lliimm IIflfl››¤¤››

Halil Hoca, 1966’da Rize/Zevan--
dik’te medrese e¤itimini tamam--
lad›ktan sonra memleketi Or--
du/Kumru’ya hareket eder.
1961’de yap›m›na bafllanan Fat--
sa-Kumru yolu epey tamamlan--
m›fl, bu arada DDaa¤¤ggüüvveezzii ÇÇaattaakk’›
diye bir yerleflim birimi ortaya
ç›km›flt›r. Oraya kadar kamyonlar
gitmekte, oradan sonra yollar ça--
mur oldu¤u için pek vas›ta iflle--
memektedir. 18 yafl›nda icazetini
eline alan Halil Hoca, bir kamyo--
na binip Çatak’ta iner. Ac›km›flt›r.
HHaacc›› RReecceepp AAllii KKaarrgg››nn’›n bakkal
dükkan›na girer, ekmek aras›
helva alarak bir kenarda edeblice
yemeye bafllar. Hac›, bu zay›f ya--
p›l› gencin tav›rlar›nda bir farkl›--
l›k sezer. Eski Çokde¤irmen hati--
bi Ali Efendi’nin o¤lu oldu¤unu,
Rize’den icazet ald›¤›n›, ailesini
ziyarete geldi¤ini söyleyince Re--
cep Ali Efendi’nin gözleri parlar.

Zira onlar da bu yeni yerleflim ye--

rine bir hoca aramaktad›rlar...
Hoca ile hemen anlafl›rlar.

Dükkan›n arkas›nda iki küçük
oda vard›r; biri yatakhane, öbürü
de dershane olarak kullan›l›r. Ta--

lebeleri ile birlikte yat›p kalkan
Halil Hoca, kollar› s›var ve klasik
medrese usulü dersleri orada ver--

meye bafllar. Sonra yeni binalar
yap›l›r, Hoca’n›n nâm› h›zla böl--

gede yay›l›r; Ordu’dan, Sam--

sun’dan, hatta Rize’den bile ö¤--

renciler akmaya bafllar Çatak’a.
Ö¤renci say›s› 150-180’e kadar ç›--

kar. Klasik usul e¤itim verdi¤i ta--

lebelerine üç dönem icazet verdi--

¤i bilinmektedir. Umran yazar›
de¤erli hocam›z DDrr.. KKeerriimm BBuullaa--
dd››, Çatak’a yak›n Gölköy köyün--

den olup ondan icazet alanlar
aras›ndad›r. Çok say›da ö¤renci
yetifltiren, baz› tercüme eserleri
de olan Halil Hoca 1990’da henüz
42 yafl›nda iken vefat eder. 

Çatak’›n yeni ad› olan ““‹‹ssllââmm--
ddaa¤¤””›n isim babas› Halil Tatl›gül
Hoca’d›r. Gerçekten de ‹slâmi gü--

zelliklerin da¤lara-tafllara yans›--

d›¤›na, güzel insanlar›n güzel
gayretleriyle yöre insan›n›n çeh--

resinin de¤iflti¤ine tan›k olduk
ad›m ad›m.

Evet, bize, o münbit toprak--

larda ““nnaammaazz rrüüzzggaarr››”” estirme
görevi düfltü. O humuslu zemin--

ler olmasa, Halil Hocalar›n, Kiraz
Hocalar›n ekti¤i tohumlar yefler--

mifl olmasa, rüzgarlar esip dursa,
bulutlar ha bire ya¤mur tafl›sa ne
yazar? Allah gani gani rahmet
eylesin hocalar›m›za! Bizlere ve
Halil Hoca’n›n evlatlar› gibi onla--

r›n miras›na sahip ç›kmaya çal›--

flanlara ise, daha çok gayret, da--

ha çok dikkat ve rikkat göster--

mek, basiret ve ferasetle S›rat-i
Müstakîm’de yürümek düflüyor...
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K
afkasya etkin yap›s› dolay›-
s›yla as›rlarca araflt›rmac›la-
r›n dikkatini çekmifl, dünya

haritas› üzerinde mühim bir yer
tutmufltur. Co¤rafi alan› genifl ol-
mamas›na ra¤men, kökeni farkl› ve
de¤iflik dillerde konuflan halklar›n
bu bölgede yerleflik olmas› müna-
sebetiyle “El Aziz” bu araziyi “Ce-
bel Alsun” yani “Ediller Da¤lar›”,
“Diller Ülkesi” diye vas›fland›rm›fl
ve burada 300 farkl› dili konuflan
halk›n varl›¤›n› kaydetmifltir.1

Kafkasya, bu etkin yap›s›n› XIX.
ve XX. as›rlarda da muhafaza et-
mifltir. Dünya araflt›rmac›lar› ayn›
zamanda bu özelli¤in s›rr›n› daha
detayl› bir flekilde ö¤renmeye bafl-
lam›fllar, ilmi araflt›rmalara yenilik-
ler getirmifllerdir. Yap›lan etnolin-
guistik tetkikatlar, Kafkas’›n etnik
haritas›nda Türk dilinde konuflan,
Türk as›ll› etnoslar›n tarihi yap›
içinde bu arazide yerleflik oldukla-
r›n› kan›tlam›flt›r. Bu halklardan bi-
ri de, Osmanl›n›n Ah›ska arazisinde
yaflayan, kendilerini de bu arazinin
ad› ile adland›ran “Ah›ska Türkle-
ri”dir. Türkçe konuflan ve Türk so-
yundan gelen bu halk›n yaflad›¤›
arazi Gürcistan’›n güney ve güney-
bat› bölgesidir. Baz› Gürcü araflt›r-
mac›lar› taraf›ndan “Mesthetiya”
olarak adland›r›ld›¤› için tarihi
Ah›ska yer adlar› ve onunla irtibat-
l› “Ah›skal›lar” ad›  lügatlerden  ç›-
kar›lmaya bafllanm›flt›r. 

Bu arazi da¤lar, da¤ etekleri,
derin vadiler ve düzlüklerden olu-
flur. Da¤lardan bafllayan Kür, Pos-
hov, Çoroh çaylar›, bölgeyi sulay›p
verimli hale getirdikten sonra Ha-
zar Denizi’ne dökülür. Çaylar üze-
rinde sulama kanallar› ve bentler
yap›lm›flt›r. Bölge halk› tar›m ve
hayvanc›l›kla u¤raflt›¤› için dereler-
den çokça istifade etmektedir. Do-
¤al örtüyü, flelaleler, yeflil çay›rlar,
çam, pelit, veles, ceviz ve muhtelif
meyve a¤açlar› kaplam›flt›r. Kafkas-
ya’da yaflayan halklar›n en belirgin
özellikleri yere-yurda, vatana-top-
ra¤a ba¤l›l›klar›d›r. Bu özellikleri
belirgin olarak Ah›skal›lar da tafl›-
maktad›r. Onlar›n etnik özellikleri-
ne uygun tarihi görüntüleri, yafla-
d›klar› topraklara verdikleri adlar-
dan da anlafl›lmaktad›r. Acara, Sal-
buz, Kanl›, F›nd›kl›, Abio¤lu, Persat
da¤lar›, Zediban, Hamzula, Karasu,
Kuflhane ormanlar›; Persat, Uravel
yaylalar›; Piri bula¤› ve di¤er yer
adlar› Türk menflelidir. Yer adlar›-
n›n tarihi insanl›¤›n tarihi kadar
kadimdir. Adlardaki özgürlük, saf-
l›k, güzellik manalar› öz benlikleri-
nin ifadeleridir.                                

Türk sanat›n›n ve sanat tarihi-
nin içinde Ah›ska Türkleri’nin, her
devirde, mimarl›k, resim, müzik,
manevi flahsiyetler alan›nda önem-
li bir yeri olmufltur. Türk edebiyat›
tarihinde çok önemli bir yeri bulu-
nan “Kitab-› Dede Korkut”, “Ma-

nas”, “G›lgam›fl”  destanlar› ve
bunlar›n kahramanlar›n›n göster-
dikleri insani davran›fllar, düflküne
yard›m, cesaret, özgürlük mücade-
lesi, bilge kiflilik, manevi inanç zen-
ginli¤i Ah›ska Türkleri’nin karak-
terlerini yans›tmaktad›r. Ah›skal›-
lar milli benliklerini her zaman ko-
rudular. Çok zorda olmalar›na ra¤-
men baflka bir dini kabul etmedi-
ler. 

Tarihi bak›mdan onlar Buntürk-
ler’dir. Gürcü dilinden “bun” ve
“Türk” kelimelerinin birlefltirilme-
sinden “Buntürk” yani “Türk
adam” sözü oluflturulmufltur.2

“Bun” kelimesi esas, özül,  temel,
bünövre gibi anlamlarda da kulla-
n›lm›flt›r.3 Bu ifadeler, bölgede yal-
n›zca Türklerin oldu¤unu tasdik
ediyor. Bunlar› aç›klamaktaki mak-
sad›m›z, dünyan›n etnik haritas›n-
da yer alan halklar›n, azl›¤›na çok-
lu¤una bak›lmaks›z›n öz varl›klar›
ile adland›r›lmalar› gerekti¤ini vur-
gulamakt›r. Bu, ilmin ve tarihin,
kabul edilmifl temel bir prensibidir.
Konuyu ayd›nlatacak bir husus da,
XIX. as›rda Rus ‹mparatorlu¤u’nun
Kafkasya’da, Gürcistan’›n Ahals›h
bölgesini ihdas etmesi ve Ahals›h
flehrini de bölgenin merkezi ilan
etmifl olmas›d›r. Bu idari birimin
oluflmas›, tarihi gerekçelerin göze-
tilmesinin sonucudur. Çünkü böl-
genin halk›na Ah›skal›lar, bölgeye
de Ah›ska denilmektedir. Ah›skal›-

AHISKA TÜRKLER‹’N‹N 
KISA TAR‹H‹

Dr. Sevil P‹R‹YEVA
Ahmed Yesevi Uluslar aras› Türk-Kazak Üniversitesi
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lar, adlar›na teflekkül eden bu böl-
genin, Ahals›h, Ad›gün, Aspinza
(Espince), Ah›lkelek ve Ba¤danov-
ka (Hocabey) yörelerinde meskun-
laflm›fl ve Tiflis Kuberniyas›na ba¤-
ba¤lanm›fllard›.4

XIX. asr›n 40’l› y›llar›na kadar
ahalisinin ço¤u Türk olan bu böl-
gede Rus emperyalizmi, Kafkas-
ya’da bafllatt›¤› etnik temizleme si-
yaseti neticesinde Türk halk›n›
Edirne anlaflmas›n› öne sürerek
Türkiye’ye göndermeye bafllad›.
Karfl›l›kl› ahali mübadelesinde Er-
zurum ve Kars bölgesinden de Er-
meniler Ah›ska bölgesine göç etti-
rildi. K›r›m arazisinden Ruslar göç
edip Ah›ska’ya yerlefltirildi. Türkle-
rin say›lar› azald›, ço¤unluk yeni
yerlefltirilen H›ristiyanlar›n eline
geçmifl oldu. Bölgenin etnik yap›s›
de¤iflse bile Ah›skal›lar özlerini, dil-
lerini, etnik mensubiyetlerini mu-
hafaza ettiler.                                  

‹kinci Dünya Savafl›’nda, Büyük
Vatan Muharebesi’nin bafllamas›
ile Kafkasya’da yaflayan müslüman
halklar›n bir k›sm› öz vatanlar›n-
dan sürüldüler. O halklardan biri
de Ah›skal›lar idi. 1944 y›l›n›n
A¤ustos ay›nda SSR Devlet Müda-
faa Komitesi, Gürcistan arazisinde
yaflayan Ah›ska Türkleri’nin vatan-
lar›ndan sürülmesi için özel bir ka-
rar ç›kard›. Halk ‹ç ‹fller Komiserli-
¤i’nden S. Mamulyan rehberli¤in-
de, 1944 y›l› olaylar› bahane edil-
erek Ekim ay›n›n 14. günü yürürlü-
¤e konan karar gere¤i “Serhatlerin
güvenli¤i”  maksad›yla 115 binden
fazla Ah›ska Türkü, Gürcistan’›n
yukar›da ad› geçen befl bölgesin-
den ve 220 kentinden 2 saat içinde
zorla kopar›l›p, Orta Asya ve Kaza-
kistan topraklar›na sürgün edildi.
Oysa ki sürgün s›ras›nda Ah›ska
Türkleri’nin 40 bin evlad› Büyük
Vatan Muharebesi’nde cephelerde
Sovyet Hükümeti için can veriyor-
du, savafl›yordu [5.17]. 

1944 y›l› Kas›m’›n›n 15’inde
yurtlar›ndan sürülen Ah›ska Türk-
leri’nin topraklar›na Ermeniler yer-
lefltirildi. Kazakistan, K›rg›zistan ve

Özbekistan’›n tenha bölgelerine
sürülen Ah›skal›lar’dan 17.000 ka-
dar›, yorgunluktan ve so¤uk hava-
n›n olumsuz etkilerine dayanama-
yarak son derece kötü flartlar içeri-
sinde yük trenlerinde telef oldular.
Yolda ölen insanlar›n cesetleri, Rus
askerleri taraf›ndan mezara bile
gerek görülmeden, sahiplerinden
zorla al›narak trenden karlar üzeri-
ne at›ld›lar. Savafltan geri dönen
gazilerin de Ah›ska topraklar›na
ayak basmas›n› yasaklad›lar. Muha-
rebe’de kahramanca dövüflen Ah›s-
kal› askerler, Kazakistan, Orta Asya
çöllerinde aç aç›k bir vaziyette ana-
babalar›n› kardefllerini aramak
mecburiyetinde kald›lar. Çöllere
sürülen bu insanlara yer de¤ifltirme
imkân› dahi sa¤lanmad›. Sürgün
edildikleri yerlerde çal›flkanl›klar›
sayesinde ve dayan›flma ruhunu hiç
kaybetmemeleri sonucunda nice
eziyetlere katland›lar. Ayakta dur-
mak için çaba gösterdiler.                

Gösterdikleri üstün gayret ve
çal›flkanl›k, sürgün olunan devlet-
lerin, bu ahali hakk›ndaki tasarru-
funda bir de¤ifliklik yapma ihtiyac›-
n› gündeme getirdi. Komünist Par-
ti’nin 20. Kurultay›’ndan sonra
1957 y›l›n›n, Ekim ay› tarihli karar›
ile sürgün edilmifl halklara yurtlar›-
na dönme izni verildi. Ancak o dö-
nemde nedense Ah›skal›lar’›n, Gür-
cistan’daki yurtlar›na dönmelerine

müsaade edilmedi.
Dünyan›n de¤iflik bölgelerinde,

on yedi farkl› memleketin toprak-
lar›nda yaflayan Ah›skal›lar’›n en
çok kabul gördü¤ü ve rahat yaflad›-
¤› ülke Kazakistan, K›rg›zistan,
Azerbaycan ve Türkiye’dir. Kaza-
kistan’da yaflayan Ah›skal›lar yüzde
yüz kazak dilinde serbest okuyup
yazabiliyorlar. Ayn› zamanda dev-
let remizlerine de sayg› duyulmak-
tad›r. Din birli¤inin, halklar›n kül-
türünün geliflmesinde büyük rolü
oldu. Hatta Kazak halk›ndan k›z
al›p k›z vererek yak›n ba¤l›l›klar
oluflmufltur. Kazak halk›yla ayn›
haklara sahiptirler ve ayn› vatan›
paylafl›yorlar. 

Azerbaycan’la aralar›nda dini,
kültürel, tarihi ve etnik ba¤lar›n›n
bulunmas›, onlarla birlikte yaflama-
lar›n› kolaylaflt›rm›flt›r. 1958 y›l›n›n
Eylül ay›nda ilk Ah›skal› grup Azer-
baycan’a geldi. Saatl›, Sabirabad,
Kuba, Haçmaz bölgelerine yerlefl-
meleri için gerekli imkânlar sa¤lan-
d›. Özbekistan’da yaflayan tüm
Ah›skal›lar’›n Azerbaycan’a yerlefl-
melerine izin verildi. Oraya göçen-
lerin, Kuzey Kafkasya arazisine yer-
leflmelerine izin verilmesine ra¤-
men 1960 y›l›nda Azerbaycan’a
göç durduruldu.6 Azerbaycan’a
göçen 27 bin civar›nda Ah›ska Tür-
kü, öz adlar› ve kimlikleri ile de¤il,
Azeri ad› ile kay›t edildiler.              
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1989 Fergana olaylar›ndan son-
ra Özbekistan’da yaflayan 170 bin
civar›nda Ah›skal›’dan 60 binden
fazlas› Azerbaycan’a, di¤erleri ise
Kazakistan’a ve geçmifl Sovyetler
Birli¤i’nin de¤iflik Cumhuriyetleri-
ne da¤›ld›lar. Azerbaycan’a gelen
Ah›skal›lar Saatl›, Sabirabad, Kuba,
Haçmaz, Deveçi, fiamah›, ‹smay›ll›,
Aksu gibi 46 de¤iflik bölgelere yer-
lefltirildiler. K›sa zamanda kendi
yaflay›fl tarzlar›n› oluflturdular. Göç-
künler, kendilerine toprak tahsisin-
den sonra çal›flkanl›klar›n› burada
da gösterdiler. Vatandafllar›n içti-
mai, hukuki ve siyasi haklar›ndan
yararland›lar. Kendilerini temsil
edecek ve haklar›n› savunacak ör-
gütleri kurdular. Her ne kadar Ka-
zakistan, Azerbaycan onlar›n ikinci
Ana Yurdu ise ve yaflamalar› için
gerekli flartlara sahipse de yine de
bu imkânlar Vatana dönme düflün-
celerinin yerini tutamam›flt›r.

Azerbaycan’›n Hocal› iline yer-
leflmifl 300 kadar Ah›skal›’n›n ço¤u,
Karaba¤ olaylar›nda 1992’de Erme-
nilerin yapt›¤› [iddia edilen] katli-
am sonucu öldürüldü ve bir k›sm›
da esir oldu. Bu güne kadar onlar-
dan bir haber al›namad›, çok az› da
Azerbaycanl› göçmenler aras›nda,
Azerbaycan’›n çeflitli semtlerinde
zor flartlarda yaflamaktad›rlar.
1989-1990 y›llar›nda Özbekistan
Cumhuriyeti’nde Ah›skal›lar’a yap›-
lan bask›lardan sonra Rusya, Gür-
cistan ve di¤er ülkelerde geçici ola-
rak tahsis edilmifl yerleflim yerleri-
ne yerleflenlerin buralarda da du-
rumlar› de¤iflmedi; yaln›z Azerbay-
can’a yerleflenlerin durumu daha
iyidir. Bunun sebebi, Azerbaycanl›-
lar›n Ah›skal›lar’› kal›c› yerlere yer-
lefltirmeleridir. Devlet onlar›n yer-
leflmelerine yard›m etmekte ve öz
vatandafllar› olarak kabullenmek-
tedir. Onlara öz benliklerini koru-
yacak faaliyet gösterme hakk› tan›-
maktad›r. Bunlar›n en genifl faali-
yet alan›na sahip olan› “Vatan” ce-
miyetleridir. “Ah›ska Medeniyet
Cemiyeti” ve “Ah›ska Türk Kad›n-
lar Cemiyeti” di¤er cemiyetlerdir.

1989 y›l›nda meydana gelen Ferga-
na olaylar› arkas›ndan Karaba¤’da
Azerbaycan-Ermenistan aras›nda
ç›kan savafl  Sovyet rejiminin iflas›-
n›n bir ifadesi idi. XX. as›rda defa-
larca tazyik ve mahkumiyetlere u¤-
rayan Ah›skal›lar bu facialardan da
sars›lmad›. Sovyetler ‹mparatorlu-
¤u’nun çöken siyasetini düflünerek,
daha da bilinçlendiler, varl›klar›n›
ve kimliklerini korudular. Fergana
olaylar›na kadar yaln›z Sovyetlerin
üç cumhuriyetinde yaflayan Ah›ska-
l›lar, bundan sonra on yedi Cumhu-
riyetin üç yüzden fazla bölgesine
da¤›ld›lar. Oralarda yaflayan ço-
¤unluk nüfusun yan›nda asimilas-
yon tehdidi ile karfl› karfl›ya kald›-
lar.7

Ayn› zamanda 3040 Ah›skal›,
akrabalar› sayesinde Türkiye’ye
yerleflebilmifltir. Sadece Bursa’da
2460 aile yerleflmifl, onlar en k›sa
zamanda en iyi flartlarda yaflana-
cak bir hayat standart›na kavufl-
mufltur. 1989 y›l›ndan sonra Türki-
ye’ye göç eden ve orada yerleflen
16.792 Ah›ska Türkü, yerleflti¤i 7 vi-
layette vatandafll›k hakk›n› kazan-
m›fllard›r.8 Genelde vatandafll›k
hakk› verilmeme sebebi Ah›skal›la-
r’›n, Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›
olup Milli kimliklerini ve de¤erleri-
ni unutarak, do¤ma büyüme yurt-
lar›na dönme arzu ve mücadelele-
rinin sona ermemesini sa¤lamakt›r. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin çeflitli
bölgelerine ilk göç müsadesinde
Türkiye’ye yerleflen Ah›skal›lar’la il-
gili Bakanlar Kurulu’nun 14 Aral›k
1992 tarihli ve 10. 856 say›l› kara-
r›nda afla¤›daki kararlar al›nm›flt›r:

1. Türkiye Cumhuriyeti Bakan-
lar Kurulu’nun 10.856 say›l› karar›
ile Türkiye’de yaflamak için izin al-
m›fl ve onu almaya hak kazanm›fl
Ah›ska Türklerine birlikte vatan-
dafll›k haklar› verilmeli;

2. Bakanlar Kurulu’nun 4.360
say›l› karar› ile, Fergana’dan göç-
men olarak gelip, Türkiye’ye s›¤›-
narak, orada meskunlaflan Ah›ska
Türklerinden gelir vergisi al›nma-
mal›;

3. ‹çtimai birlikler, hekim, ö¤-
retmen, mühendis ve di¤er yüksek
tahsilli mutahas›slara ifl temin
olunmal›;

4. Orta-ö¤retim kurumlar›nda
al›nan dereceler dikkate al›nma-
dan, yüksek okullara devamlar›
sa¤lanmal›d›r. 

5. Baflka yerlerden göç etmifl
olanlara ifl konusunda kolayl›k sa¤-
lanmas›;

6. Hiçbir sosyal güvencesi olma-
yan malül ve yafll›lara emekli ayl›¤›
ba¤lanmas›;

7. Atanm›fl olsun veya olmas›n
bütün Ah›skal›lar’a ülkenin her ye-
rinde çal›flabilme imkân› sa¤lanma-
s›;

8. Gürcistan’dan sürgün edilmifl
da¤›n›k halde yaflayan Ah›skal›lar›n
yurtlar›na dönebilmeleri için çaba
gösterilmesi.

Bakanlar Kurulu kararlar›, Ah›s-
kal›lar’›n Türkiye’ye yerleflmelerine
müsaade etmifltir. Ancak anayurt-
lar›na dönme beklentilerini de dü-
flünerek ve bu yolda mücadelerinin
devam›n› teflvik etmek için vatan-
dafll›k hakk› ön planda tutulmam›fl-
t›r.
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B
u ülkede iki yüz y›l içinde
oluflan ve statüko taraf›n-
dan savunulan bir sistem

ve bunun kendine özgü bir
mant›¤› var. Bunu ülkemizin ta-
n›nm›fl bas›n ve sanat ve siyaset
adamlar›n›n ço¤u anlayamaz,
hatta üniversite çevrelerinin
önemsedi¤i de söylenemez.
Böyle temel meseleleri ancak
mütefekkir karakterli, keskin
görüfllü, derinli¤ine vukuf sahi-
bi olan flahsiyetlerin kavrad›¤›n›
veya önemsedi¤ini görüyoruz. 

Sistemin mant›¤›n›n hemen
her önemli meselede ortaya ç›k-
t›¤›n› ve bu çevrelerin ço¤u ta-
raf›ndan gündeme getirildi¤ini,
hatta tart›fl›lmadan kabul edil-
di¤ini biliyoruz. Bu yüzden te-
mel meselelerin fark›na varan
ve bunu baz› eserlerinde dile
getiren Yahya Kemal, Peyami
Safa, A. H. Tanp›nar, Necip Fa-
z›l, Tar›k Bu¤ra ile Sezai Kara-
koç gibi flahsiyetler yaln›z b›ra-
k›lmaya çal›fl›lm›fl, sükut suikas-
t›na tâbi tutulmufllard›r. 

1960’tan sonra yeni bir nesil
yetiflmesine özellikle önem ve-
ren Necip Faz›l’›n çevresinde ye-
tiflen ayd›nlar aras›nda -bu sis-
temin mant›¤›n› kavrayarak-
mücadele azmine sahip bir an-

lay›fl temel al›nd› ve bir tarih
muhasebesi ile ortaya kondu.
Buna ra¤men aktüel siyasetin,
bas›n-yay›n organlar›nda siste-
min mant›¤›n› unutturan bir yo-
¤unluk tafl›mas›ndan ötürü te-
mel çat›flma ekseninin kaybol-
du¤unu görüyoruz. 

Ölümünün 25. y›l›nda daha
iyi anlafl›lmas›n› bekledi¤imiz
Necip Faz›l’›n eserlerinde bu
mant›¤›n çok çarp›c› bir tarzda
ortaya konup elefltirildi¤ini gö-
rüyoruz. Fakat söyledi¤imiz se-

beplerden ötürü, bunu yeterin-
ce önemseyen olmad›. Hatta
kamuoyunun Necip Faz›l’›n
eserleri yan›nda, sistemin man-
t›¤›n› baz› yönleriyle yakalayan
öteki yazar ve bilim adamlar›-
n›n kitaplar›ndan da haberdar
oldu¤u görülmedi.

Necip Faz›l’›n sanat eserleri-
ne önem veren kültür çevrele-
rinin y›llardan beri yay›nlan-
mas›n› bekledi¤i tek komedisi
olan PPüüff NNookkttaass›› alt› y›l önce
kitaplaflt›¤› halde, maalesef
üzerinde yeterince durulmad›.
Halbuki bu eser, Necip Faz›l’›n
tiyatro eserleri aras›nda özel
bir yere sahip oldu¤u kadar,
yaflad›¤›m›z son yüzy›ldaki sis-
temin temel özelliklerini ve
mant›¤›n› yans›tmas› bak›m›n-
dan da önemlidir. Çünkü ülke-
mizde çok s›k görülen demok-
ratik tecrübeyi yozlaflt›rarak
bask›c› yöntemleri “militan”
kimli¤e sokanlar›n oluflturdu-
¤u yönetim kaosunu böylesine
temelden elefltiren bir tiyatro
eseri henüz sahnelenmedi.
Özellikle 27 May›s’tan sonra
iyice belirginleflen ve elli y›ld›r
süren sosyal ve siyasî ç›kmazla-
r›m›z› bu kadar ustal›kla anla-
tan baflka bir tiyatro eseri yok.

NEC‹P FAZIL VE 
PÜF NOKTASI

Mustafa M‹YASO⁄LU

KASIM ‘08 UMRAN
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Zaten eser de o dönemde yaz›l-
m›flt›.

Bu eserin edebiyat›m›zda bir
benzeri, Türkiye’nin sosyal ve
kültürel meselelerine ironik bir
tarzda yaklaflan A.H.Tanp›nar’›n
SSaaaattlleerrii AAyyaarrllaammaa EEnnssttiittüüssüü adl›
roman›d›r. Birbirinden habersiz
olarak ayn› dönemlerde yaz›l-
m›fllard›r. Bak›fl tarzlar›ndaki ya-
k›nl›k, iki flair ve yazar›n da ayn›
nesilden olmalar›, benzer kay-
naklardan beslenmeleri ve top-
lumda benzer çarp›kl›klar› gör-
meleriyle yak›ndan ilgilidir.

NNeecciipp FFaazz››ll’’››nn TTiiyyaattrroo EEsseerrlleerrii

Üstad’›n on dördü sa¤l›¤›nda
yay›nlanm›fl, ikisi (S›r ve Kuman-
dan) Emniyet taraf›ndan el kon-
du¤u için yar›m kalm›fl, biri de
sa¤l›¤›nda yay›nlanamam›fl 17
tiyatro eseri vard›r. Bunlardan
Tohum, Bir Adam Yaratmak ve
Para gibi eserleri fiehir Tiyatro-
su’nda sahnelendi¤inde edebî
hadise olmufltur. Künye ve Sab›r

Tafl› kitap olarak bas›lm›fl, ama
sahnelenmemifltir. Bu dönem
eserlerinin sonuncusu, 1947 y›-
l›nda sahnelenen Nâm-› Di¤er
Parmaks›z Salih’tir. 1950’li y›llar
boyunca resmî ideolojiye karfl›
politik mücadele veren Necip
Faz›l, 1960’tan sonra Kuman-
dan, Ahflap Konak ve Reis Bey
gibi ikinci dönem tiyatro eserle-
rini yazar. Bunlar fiehir veya
Devlet tiyatrosunda oynanma-
d›¤› için de senaryo romanlar›
yazmaya bafllar.

Baz› sahnelerde epik tav›rla-
r›n öne ç›kt›¤› farkl› bir üslûpla
yaz›lan ve Kars’›n kurtuluflunu
anlatan Kanl› Sar›k oyunu da
dahil olmak üzere, Necip Fa-
z›l’›n eserleri konusunu, drama-
tik veya trajik bir üslûpla ele
al›r. Fakat PPüüff NNookkttaass›› komik ve
sarkastik denebilecek bir üslûp-
la yaz›lm›flt›r, ama oyunun bü-
tünü ve özellikle sonu, yine Ne-
cip Faz›l’›n tavr›na uygun bir
mesaj ortaya koyar ve flafl›rt›c›
sürprizlerle gelifltirilir. 

Bu eser, o dönemde fiehir Ti-
yatrolar› Genel Müdürü olan
Muhsin Ertu¤rul’la Necip Fa-
z›l’›n görüflmelerinden sonra,
büyük bir ihtimalle 1965 y›l›nda
yaz›lm›flt›r. Muhsin Ertu¤rul,
AAhhflflaapp KKoonnaakk adl› eserini ide-
olojik tavr›n›n aç›k oldu¤unu
bahane ederek sahnelemeyece-
¤ini, dünya görüflünü daha ge-
ride ifade eden “s›rf ve sâf sa-
nat için” bir tiyatro eseri yazar-
sa sahneleyece¤ini söyledi¤i za-
man Necip Faz›l RReeiiss BBeeyy adl›
eserini yazar. Eseri genel müdür
be¤enir, repertuara al›n›r, rol
da¤›t›m› yap›l›r, provalara bafl-
lan›r, fakat baz› oyuncular›n›n
Necip Faz›l’›n eserini oynama-
mak için baflkald›rmas› gerekçe
gösterilerek rafa kald›r›l›r. 

Bu arada Vasfi R›za Zobu ile
karfl›laflan Necip Faz›l, durumu
ona anlatarak flöyle der: “-fiim-
di bana, öteden beri idealim
olan bir ifl düflüyor: Dram mu-
harrirli¤inden komediye geç-
mek ve içinde yaflad›¤›m›z cemi-
yeti, hüngür hüngür güldürücü
tezatlar›, nisbetsizlikleri, sami-
miyetsizlikleri, sahtekârl›klar›y-
la resmetmek... Bu benim en
büyük eserim olabilir. Oynar
m›s›n böyle bir komediyi? / - El-
bette oynar›m!”

Üstad Necip Faz›l’›n Vasfi R›-
za’ya yazaca¤›n› söyledi¤i oyun
PPüüff NNookkttaass››’d›r san›yorum. Bu-
nu, oyun yazarl›¤›n›n ikinci dö-
neminde yazd›¤› Kumandan,
Ahflap Konak ve Reis Bey’in hi-
kâyesiyle birlikte, 7 Ekim 1964
tarihli Büyük Do¤u’da anlat›r.
Bunun yaz›m›n› Muhsin Ertu¤-
rul’un da teflvik etti¤ini belirtir
ve Necip Faz›l eserini yazar. Fa-
kat bu farkl› üsluplu eser Necip
Faz›l’›n sa¤l›¤›nda yay›nlana-
mam›flt›r.
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Bu arada Kent Oyuncular›
Reis Bey’e tâlip olur, onlar
HHaammlleett’i sahnelerken Üstad ka-
rar vermek için oyunu görmeye
gider, ön s›ralarda seyreder.
Hamlet’in baflrol oyuncusu
Müflfik Kenter’dir, Necip Faz›l
oyuncuyu be¤enir. Karar verilir,
rol da¤›t›m› yap›l›r, provalara
bafllan›r. Bu kez de oyun yazar-
lar› baflkald›r›rlar; “Bu gericinin
eserini sahnelerseniz, size telif
ve tercüme hiçbir oyun verme-
yiz!” derler.

Sadece bu olay bile bugün
demokrat geçinen oyuncu ve
yazarlar›n özgürlükçü gibi gö-
rünen, fakat “militan demokra-
si” ifadesinde kendini bulan ja-
koben tav›rlar›n› ortaya koyu-
yor. Bu çevrenin yukar›da adla-
r›n› and›¤›m flahsiyetlerle Necip
Faz›l’›n eserlerine uygulad›¤›
sansür y›llardan beri hâlâ sürü-
yor...

Necip Faz›l’›n Bir Adam Ya-
ratmak adl› oyunu, “eserin mis-
tik taraflar›n› budad›m” diyebi-
len bir yönetmen taraf›ndan
Ankara Devlet Tiyatrosu’nda
sahnelenirken, Türkiye Yazarlar
Birli¤i mensubu pek çok yazar
taraf›ndan protesto edildi, ama
bu estetik cinayet tiyatro çevre-
lerinin dikkatini bile çekmedi.
Çünkü onlar için 17 eser sahibi
bir tiyatro yazar›na ihanet edil-
mesinin pek fazla bir önemi
yoktur. 

Bir Adam Yaratmak’›n yaz›l›-
fl›ndan ve ilk sahneleniflinden
60 y›l sonra eserin ruhuna uy-
gun olarak ‹stanbul fiehir Tiyat-
rolar›’nda tek perde halinde
sahnelenmesi, oyunun yo¤un-
lu¤undan ötürü kavranmas›n›
güçlefltirmifl, ama Necip Faz›l’›n
tiyatro eserlerindeki derinli¤i
de ilgililere gösterilmifltir. Son-

raki y›llarda pek çok amatör
grup Necip Faz›l’›n eserlerini
sahneye koyup çeflitli çevreler-
de göstermifllerdir.

Bu eserlerin temel esprisi,
Necip Faz›l’›n dünya görüflü ile
hayata bak›fl tarz›n› oluflturan
perspektif, bütünüyle hayat›n
manas›ndan yola ç›karak bu ül-
ke insan›n›n temel meseleleri-
nin ve sistemin mant›¤›ndan
do¤an tuhafl›klar›n sergilenme-
si fleklinde özetlenebilir. Üslû-
bun dramatik ve trajik bir tavra
yak›n olmas›, Necip Faz›l’›n me-
saj›na da uygun. Bu da fark edi-
lebilece¤i gibi çok önemli bir
tavr› da beraberinde getirir.  

PPüüff NNookkttaass››’’nn››nn PPüüff NNookkttaass››

Bu eser, Necip Faz›l’›n bilinen
dramatik eserlerinden farkl›,
ama yine kendine özgü çarp›c›
bir dille yaz›lm›flt›r. Çünkü Ne-
cip Faz›l’›n eline ald›¤› her ko-
nuya kendine özgü bir perspek-
tifle yaklaflt›¤› bilinir. 

Benzerine çok az rastlanan
eserlerden biri olan PPüüff NNookkttaa-
ss››, bu ülkedeki darbeci zihniye-
te sahip ayd›n ve yönetici çevre-
lerin zorba güçlerle iflbirli¤i ya-
parak sanat, bas›n, sermaye ve
politika çevrelerini içine alan
bir senaryo etraf›nda yaflan›lan
hayat› ve politik düzeni iffla
ediyor. Eser, sistemin mant›¤›y-
la sergilenen oyunun baflar›s›na
yol açan her türlü tavr›n alt›nda
bulunan “püf noktas› s›rr›” üze-
rinde duruyor. Oyun, bu top-
lumdaki bütün “sahte olufllar›n
s›rr›” dedi¤i püf noktalar›n› ya-
kalamada ve hedefine ulaflma-
da engelleri h›zla aflabilen bir
genç flair ve bohem çevresinde-
ki arkadafllar›yla ortaya koydu-
¤u sistem elefltirisini ve sonun-

da hayat›n manas›na ait as›l
“Püf Noktas›”n›n hikâyesini an-
lat›r. 

Ölümle oyun oynayan ve ha-
yat›n manas› üzerinde düflünen
genç flair; gazeteci, ressam ve
müzisyen arkadafllar›yla ele ge-
çirdikleri s›radan bir kabaday›
olan Efe vas›tas›yla gazete sahi-
bi, parti baflkan› ve bankac› gibi
güçlü insanlar› etkiler ve yöne-
timde söz sahibi olarak sosyal
ve siyasî beceriksizliklerin üste-
sinden gelir. Sonra da hayat›n
manas›n›n bu olmad›¤›na iliflkin
içinde bir ses duyar ve bir sabah
ezan›yla gitti¤i cami avlusunda
bir ihtiyarla karfl›lafl›r, ihtiyar
ona ‹brahim Ethem’in hikâyesi-
ni anlatarak, “O¤lum! Allah se-
ni bu ifl için yaratmad›!” der ve
kaybolur. Sonunda her fleyi b›-
rakarak arkadafllar›n›n yan›na
dönen flair flunu söyler: “Ben,
püf noktas› avc›s›, püf noktas›n-
dan vurulmufltum.” 

Bence Püf Noktas›, Necip Fa-
z›l’›n öteki eserleri aras›nda çok
özel bir yere sahip... Özellikle
de bu ülkede çok tart›fl›lan de-
rin devlet ile düzenin iflbirlikçi-
lerini gösteren sahneleri ve ç›k-
mazlar›n› anlatan diyaloglar›yla
her zaman aktüel say›l›r. Çünkü
bu ülkede Jön Türkler’den bu
yana çeteleflme s›kça görülmek-
tedir.

Necip Faz›l, önemsedi¤i
Muhsin Ertu¤rul’dan ümit kesti-
¤i dönemlerde, hep “‹stikbâlin
oyuncusu için yazd›¤›n›” söyler-
di. O oyuncular ortaya ç›kabil-
diyse e¤er, PPüüff NNookkttaass›› ve SSaaaatt-
lleerrii AAyyaarrllaammaa EEnnssttiittüüssüü gibi
önemli eserler sahneye getiril-
melidir. Neden benzeri olaylar
ortaya ç›kt›¤› halde, bunlar hâ-
lâ sahnelenemiyor?
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E
debiyat kuramlar›ndan ha-
reketle bir roman› kendi
yap›s›na uygun elefltirel

yöntemle (ve edebiyat bilgileriy-
le) incelemek mümkündür. Öte
yandan bu kuramlardan herhan-
gi birine tak›l›p kalmamak da
gerekir. Çünkü sanat ve edebiya-
t›n tek bir aç›klama tarz›na s›¤-
mayacak kadar zengin ve karma-
fl›k bir yönü vard›r. Bu yüzden
romana yaklafl›m yöntemini bi-
linçli olarak biraz eklektik tut-
mak kaç›n›lmazd›r. Her esere ay-
n› (tek) yöntemle yaklaflmaktan-
sa, her eserin ortaya att›¤› soru-
lara en iyi uyan yöntemlerle yak-
laflmak tercih edilmelidir. Bir
yanda, çok ‘’deklare’’ olmayan
bir biçimde içinde yaflanan za-
man›n ruhundan hareket etmek
var;  öte yandan I. A. Richards
sonras› geliflen esere yak›ndan
bakma disiplini var. Gene Wayne
Booth sonras› roman elefltirisinin
vazgeçilmez avadanl›¤› haline
gelen ‘’anlat›c›’’n›n yerini, biçi-
mini vb. tespit etmek var.

MMeeddyyaa EElleeflflttiirriissii

‹nsan ömrü k›sa da olsa yaflanan
bir y›¤›n süreç var ve her süreç-
ten bir sürü hikâye ç›k›yor. A¤›r-
l›kl› olarak öykü ve deneme yaz›-
lar›yla tan›d›¤›m›z Fatma K.  Bar-
baraso¤lu tan›k oldu¤u, maruz

kald›¤›, düflündü¤ü, kurdu¤u,
hayal etti¤i bir sürü fleyi tan›mla-
ma ve ifade etme zorunlulu¤unu
bu kez medya zaman›n› merkeze
alarak ifade etmeyi denemifl.
Anlatmak istediklerine roman
formu daha denk düfltü¤ünden
roman› tercih etmifl. Bunu yapar-
ken de do¤rudan yani eveleme-
den gevelemeden medya zama-
n›na çak›l› kalm›fl insan›n dram›-
n›; bütün o saklanan gizlenen
ama asl›nda en aç›kta duran fley-
leri do¤rudan anlatmaya yönelik
bir  anlat›mla gerçeklefltirmifl. 

Medyasenfoni(2008)  Fatma
K.  Barbaroso¤lu’nun üçüncü ro-

man›. Her biri rüfltünü ispatla-
m›fl, sahihli¤ini kan›tlam›fl, sahi-
cili¤ini göstermifl öykü, roman ve
deneme kitaplar›ndan sonra, ge-
len üçüncü roman yazar›n seçti¤i
dil, kurgusal yenilik ve yarat›lan
romana ait dünya ile, son derece
yenilikçi ve baflar›l› bir metindir.
Bu yarg›n›n nedenleri, ayr›nt›l›
gerekçeleri ve roman›n dilsel
kurgusu ve içeri¤i belki daha
uzun bir incelemeyi gerektiriyor.
Roman›n ismi çarp›c›. Çarp›c› bir
manfletin gazete okurlar›n›n dik-
katini çekmesi gibi. Okuyucu ki-
tab›n sayfalar›n› çevirir, be¤ene-
bilece¤ini düflünüyorsa al›r, yok-
sa rafa geri koyar. Çarp›c› isimler
dikkat çekiyor, her yazar kitab›-
n›n dikkat çekmesini, okunmas›-
n› ister. Bunda yad›rganacak bir
fley yok. Kitap isimleri bence tek
bafl›na roman› aç›klamaya yet-
mez ama kitab› okuyucunun eli-
ne ald›r›r.  Yine ayn› flekilde kita-
b›n içindeki görsel unsurlar, ka-
paktaki resim ve kullan›lan renk-
lerde anlat›y› çerçeveleyen bir
yap›da. Bence kapak, kitab› çok
iyi anlat›yor.

Edebiyat ak›mlar› aç›s›ndan
Medyasenfoni nas›l tan›mlanabi-
lir? Romanc› yaflad›¤› ça¤›n tan›-
¤› olmal›, derler. Böyle bir endifle
yazar›n kendisinde olmasa bile,
yaflad›¤› dönemden etkilenme-
mek olanaks›z. Yaflad›¤› dönem-

B‹R ROMAN K‹fi‹S‹ OLARAK
NAZ‹RE

As›m ÖZ
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den çok önceleri de yazsa ro-
manc›, yaflad›¤› dönemin etkisiy-
le yazar. Roman›m›zda bunun
örnekleri çokça var. Barbaroso¤-
lu’nun Uzak Ülke: Fatma Aliye’si
için bu söylenebilir.

Kitab›n en önemli özellikle-
rinden biri, gerçek anlamda bir
s›r perdesi aralay›c›s› olmas›. Da-
ha ilk sayfalar›ndan itibaren ka-
d›nlar›n, kad›n yazarlar›n erkek-
ler taraf›ndan nas›l alg›land›¤›n›
görüyoruz romanda. Kad›n köfle
yazarlar›n›n dünyas› Ayda, Zey-
nep Fiflekçi üzerinden anlat›l›yor.
Erkeklerin a¤z›ndan da anlat›lsa
yazar›n feminizme mesafeli olu-
flunu ç›karmak mümkün. Kad›n
yazarlar›n bir proje dâhilinde ga-
zete köflelerine yerlefltirildi¤ini
bunun da kad›n yazarlardan zi-
yade kad›ns› yazarlar üzerinden
yürütüldü¤ü ifllenir (s.9) Türlük
tart›flmalar›ndan Ermeni mesele-
sine, Hrant Dink’in öldürülme-
sinden organ mafyas›na,  TV Di-
zilerinden internet yazarl›¤›na
de¤in içinde yaflad›¤›m›z zama-
n›n bütün medya sorunlar› ro-
man›n evrenine dahil edilmifl.

AGB ölçümleri, reyting u¤runa
yap›lan flaklabanl›klar kadar; so-
kaklarda sünepe sünepe  dola-
flan sorular prensinin anlams›z
sorularla izleyiciyi oyalama tek-
nikleri, zeka seviyesi düflük prog-
ramlar, Kanal19’un entel sunu-
cusu Selim Seçkin medyatik tip-
ler de roman›n ana izle¤ine kat-
k› yaparlar. Medyasenfoni gücün
medyas›n›n her fleyi halk için
yapt›¤›n› iddia ederek  toplumsal
de¤erleri dumura u¤ratmak için
giriflti¤i davran›fl kodu de¤ifltir-
me süreçleri ve bunlar›n ak›beti-
ne de¤in medya-güç-toplum üç-
genini çözme sürecine anlat›
düzleminde katk› yap›yor. Kitap,
medyan›n hayat›m›z›n bütün
alanlar›na nüfuz ediflini ortaya
koydu¤u kadar medya elefltirisi-
nin nas›l yap›lmas› gerekti¤i ko-
nusunda da bir flahders (Cours
magistral) niteli¤inde. Her ne ka-
dar esas olarak olaylar ve kifliler
kurgusal olsa da ‘Medya asl›nda
bir kand›rma/reyting/propagan-
da arac›d›r’ tezini, hem mikro
hem de makro düzeyde kan›tla-
may› baflar›yor. Medyan›n hangi

haberi nas›l, neden kamuoyuna
iletip iletmedi¤i ya da uzun va-
deli planlamalarla bir haberi na-
s›l oluflturdu¤u konusunu sorgu-
layacak an›flt›rmalar da kilitli kal-
d›¤›m›z medya zaman›n›n ipli¤i-
ni pazara ç›karmak bak›m›ndan
hayli önemli (s. 38). Roman yafla-
d›klar›m›z›, yaflay›p da anlatama-
d›klar›m›z›, hissedip de söyleye-
mediklerimizi de¤iflik biçemler
ve bir gerilim içinde bize yeni-
den duyumsat›r. Örne¤in ‹slam-
c›l›¤›n medyadaki temsiliyet bi-
çimlerini yani “‹slamc›l›k eflittir
hata” (s.67) söylemini anlamak
bak›m›ndan da ilginç ç›karsama-
lar yap›labilir roman›n dünyas›n-
dan. 

KKoonnuuyyuu YYaakkaallaayyaann BBiirr DDiill

Bir anlat›da içerik kadar biçim de
önemlidir. Baz› romanlar, anlat›-
lar estetik kayg›larla; baz›lar› da
ideolojik kayg›larla okunmaz hâ-
le geliyor. Barbaroso¤lu’nun
Medyasenfoni adl› roman› bir
gerçeklik’i, abart›s›z bir estetik
biçimi / biçemi, bir ‘telkin’i yaka-

Fatma Karab›y›k Barbaroso¤lu
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l›yor, bir ‘telkin’ düzeyini tuttu-
ruyor. Pek ço¤umuzun yak›ndan
tan›d›¤› bir dünya seriliyor ro-
man evreni olarak Medyasenfo-
ni’de önümüze. Medyasenfoni
için düflündü¤üm fley onun bafl-
tan bafla elefltirel bir roman olu-
fludur. Çok aç›l›/ml› bir bak›flla
medyay› didik didik eden bir
yaklafl›mla karfl›lafl›yoruz. Medya
zaman›nda oradan oraya sarkaç
sal›n›m›yla gidip gelen bireyler,
toplumsal de¤iflimi ele veren bi-
rer gösterge romanda. Her türlü
iliflki sarmal›na aç›k yozlaflm›fll›k-
lar, ikiyüzlülükler... Öte yandan
bu roman Mehmet Ero¤lu’nun
müthifl bir medya ve zenginlik
elefltirisini kurgusal metinle oku-
ra aktard›¤› Kusma Kulübü ve
Gamze Reiso¤lu’nun  Yaln›zl›-
¤›nla Kal adl› romanlar›yla tema-
tiksel anlamda benzerlik tafl›yor.
Ama medyaya dönük elefltirile-
rin sertli¤i bak›m›ndan Medya-
senfoni Kusma Kulübü’ne yak›n
duruyor. Roman›n neredeyse bir
senaryo tekni¤ine dayand›¤›, bu
teknikle yo¤ruldu¤u görülüyor.
Nitekim Medyasenfoni ‘den, çok
güzel bir film öyküsü ç›kabilir
bana göre. Hatta bir dönem fil-
mi de yap›labilir. Yal›n, düz, ne-
redeyse s›radan anlat›mlarla
örülen; küçük ipuçlar›yla, söyle-
nip geçilivermifl izlenimi veren;
yerli yerinde ayr›nt›larla beze-

nen roman, as›l bu yanlar›yla
aya¤a kalk›yor. Bu anlat›lanlar›n
ard›ndan bir toplumsal de¤iflim,
bütün yönsemeleriyle, büyütül-
müfl olarak önümüze getiriliyor.
Ama büyütme s›ras›nda çizgisel-
lefltirmeye kapt›rm›yor kendisini
yazar. 

Medya zaman› içinde kendi-
ne ve çevresine yabanc›laflan in-
san denen canl›n›n trajik hikâye-
lerini anlatmak denilebilir roma-
n›n ana düflüncesi olarak. Bu
araç, gazetesi, televizyonu, in-
terneti de dâhil olmak üzere
toplumsal ve kiflisel hayata
olumlu ya da olumsuz çok büyük
etkiler yap›yor, çok daha fazlas›-
n› da yapacak. ‹nsan orada du-
daklar› uçurtan fleyler görüyor.
Yine de günümüzde medyay› bir
cümleyle tan›mlamak istersek,
kifliliklerinden ar›nd›r›lm›fl, için-
de mutlaka insan›n oldu¤u anla-
t› eylemlerinin sergilendi¤i yaz›-
l›, görsel ürünlerdir. Roman›n di-
li, günlük dildir. Öncü metinler
için bile ayn› yarg›y› söylemek
olas›d›r. Tabi bu yarg›da karfl›
metin, ya da karfl›laflt›rma yapt›-
¤›m›z metin fliirdir. Roman›n
günlük dil ile oluflturulan bir me-
tin olmas›na karfl›n, fliirin dili, en
genel söyleyiflle üst dildir.
Metne “nesnel” roman diyebili-
riz. Bu nesnellik, metin iç kurgu-
sunu ifade için kullan›ld› elbet.

Belki somut roman da diyebilir-
dik. Ekleme yerleri belli edilme-
den örülmüfl bir yaflam mozayi¤i.
Romanda yer alan kimi anlat›m-
lar› argo olarak tan›mlamak hak-
s›zl›k olur. Tiplerin davran›fllar›n›
aç›klayabilecek birtak›m anla-
t›mlar var. Ama dikkat edildi¤in-
de okuyucuyu  anlat›m bak›m›n-
dan argo kullanmaya özendire-
cek bir anlat›m›n olmad›¤› görü-
lür.  Kurgu içinde zorunlu olarak
yer alan bu bölümlerle okur ken-
di istedi¤i biçimde ilgilenebilir.
Türkçeyi iyi kullanan Barbaro-
so¤lu  anlat›s›n› alttan alta fliirsel
göndermelerle de pekifltiriyor.

AAnnllaayy››flfl CCeehheennnneemmiinnddee 
BBiirr KKaahhrraammaann

Barbaraso¤lu’nun bu roman› za-
man›m›z›n elefltirel gerçekli¤ini
sunmas› bak›m›ndan iz b›rakan
bir romand›r. Öyle kolay kolay
afl›laca¤›n› da sanm›yorum. Ro-
mandaki kurgu, yarat›lan atmos-
fer, zaman›n kullan›m›, anlat›-
m›n güzelli¤i yaz›nsal bir yap›t
olarak oldukça etkileyici.  Bu ro-
manda yer alan Nazire, canl› bir
kiflilik ve sahici bir tiptir anlat›
evreninde. Kuflkusuz baflka ör-
nekler de bulunabilir ve vard›r,
bu da benim öznel seçimim. Ro-
man kahramanlar›, öykülerini,
peflleri s›ra gezdiren kifliler hep.
Birbirine ba¤l›, iç içe öykülerden
oluflan bir roman oldu¤unu be-
lirtebiliriz Medyasenfoni’yi. 

Yukar›da roman›n ana tema-
s›n›n medya iliflkileri üzerine ku-
rulmufl oldu¤unu belirttik. Med-
yatik iliflkilerin yan› s›ra Müslü-
manlar›n medyada temsil edilifl
biçimi de anlat›l›yor romanda.
Roman› sürükleyen unsur olarak
öne ç›kan boyutlardan biri teset-
türlü flaire Nazire’nin ölümü. Na-
zire roman sanat›n›n kurallar›na
uygun biçimde yaflayan ve bu yö-

Kültür - Sanat

Barbaroso¤lu’nun Medyasenfoni adl› roman›
bir gerçeklik’i, abart›s›z bir estetik biçimi /

biçemi, bir ‘telkin’i yakal›yor, bir ‘telkin’ düzeyini
tutturuyor. Pek ço¤umuzun yak›ndan tan›d›¤› bir
dünya seriliyor roman evreni olarak Medyasenfo-
ni’de önümüze. Medyasenfoni için düflündü¤üm
fley onun bafltan bafla elefltirel bir roman oluflu-
dur. 

”

“
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nüyle gerçeklik kazanan  bir tip
olmas›na ra¤men  bir ölü kahra-
man olarak romanda yer alabil-
mifltir. Nazire’yi yaratan da anla-
tan da ayn› kimse oldu¤una gö-
re niye Nazire’yi ölü bir tip ola-
rak yazmaya yönelmifltir anlat›-
c›?  Barabaroso¤lu roman›n te-
settürlü kahraman›n›n neden bir
ölü oldu¤unu flöyle aç›kl›yor:
““Bunun cevab› uzun. Ama en k›-
sa olarak flöyle cevaplayabilirim:
Türkiye’de giderek erkeklerin
pek ço¤u ve Kemalist kad›nlar
sadece “dindar ölü” kad›nlar›
takdir edip be¤eniyor. (Ah be-
nim ananem böyle miydi?) Ben
baflörtülünün ölü olan›n severim
anlay›fl› hakim. Nitekim roman›n
ateist kahraman› Nefle de Nazi-
re’nin ancak ölümünden sonra,
onun en iyi arkadafl› oldu¤unu
anl›yor.” (Öz;2008)

Romanc› ve roman kifliler ko-
nusunda baflar›l› bir örnektir
Medyasenfoni. Medyasenfoni’yi
okurken  E. M. Forster’›n, Roman
Sanat›’nda yer alan  roman kifli-
leri hakk›ndaki flu düflüncelerini
hat›rlamak gerekiyor: “Roman
günlük yaflamda geçerli¤i bulun-
mayan,  kendine özgü kurallar›
olan bir sanat yap›t›d›r; roman-
daki kifliler iflte bu kurallara uy-
gun biçimde yaflad›klar› zaman
gerçeklik kazan›rlar.(. . . ) Roman
yazar› bir kifli hakk›nda her fleyi
biliyorsa, o kifli gerçektir. Yazar
bildiklerinin hepsini bize anlat-
mak istemeyebilir; bildiklerinin
ço¤unu, hatta herkesin aç›kça
görebilece¤i fleyleri bile gizleye-
bilir. Ancak söz konusu kifli hak-
k›nda her fleyi aç›klamam›fl  da
olsa, romanc› bizde her fleyin
aç›klanabilece¤i yolunda bir
duygu uyand›racakt›r. Bu duygu
ise günlük yaflamda hiçbir za-
man edinmeyece¤imiz bir ger-
çeklik izlenimi yarat›r. “(Forster;
2001;102-103) Bu bak›mdan top-

lumcu gerçekçi romanlarda ya
da muhacir romanlarda gördü-
¤ümüz türden klifle roman kifli-
liklerinden uzak; roman sanat›-
n›n kurallar›na göre, romanc›n›n
oluflturdu¤u anlat› atmosferinin
gerçekli¤ine göre yaflayan bun-
dan dolay› da gerçeklik kazanan
bir tip olarak karfl›m›za ç›kar Na-
zire. 

Nazire ilk olarak 41. sayfada
giriyor romana. Bu girifl asl›nda
Nazire’nin anlat›daki yolculu¤u
hakk›nda da ipucu verir. Roman-
da yer alan tiplerden ‘hiçbir
olaydan iz tafl›mayan Günizi’
onu hat›rlamak istemez, unut-
may› tercih eder. Oysa silik bir
tip de¤ildir Nazire. Üniversitede
baflörtüsü yasaklar› bafllad›¤›nda
ö¤renciler Nazire’nin baflkanl›-
¤›nda Ankara’ya baflbakan Bü-
lent Ulusu ile konuflmaya gider-
ler. Üniversitede baflörtülü ö¤-
rencilerin gerek  ö¤retim üyele-
rince gerekse baz› ö¤renci arka-
dafllar›nca  nas›l alg›land›¤›n› so-
mutlaflt›r›r. Sayg› duyuyoruz
ama ile bafllayan ve muhatab›n›
otoriter sayg›s› ile ezen ve onla-
r›n birikimini gördükçe her an
‘epistemolojik bir kopufl’ yaflaya-
rak bafllar›n› açacaklar› beklenti-
sini her zaman yedekte tutan ki-
birli bir bak›flt›r bu. Nazire’nin
söz konusu bu otoriter anlay›fl
karfl›s›ndaki tavr› romana flöyle
yans›r: “Herkes üstüne geliyor-

du. Fakültenin koydu¤u yasakla-
ra felsefe koridoru s›rt çevirmiflti.
Bütün hocalar Nazire’ye “anlll-
lllaaayyyyy››››flflflfl” gösteriyordu.
“Keflke” demiflti “bu tuhaf  ‘an-
lay›fl’ yerine karfl› ç›ksalar. Türko-
loji’nin onca sa¤c› muhafazakâr
hocalar› baflörtülüleri dersten
kovarken. Benim felsefe korido-
runda elimi kolumu sallamam
a¤r›ma gidiyor. Karfl› ç›ksalar da-
ha kolay katlanmak. Sana sayg›
duyuyorum,  diye bafllayan cüm-
leler  iliklerimi donduruyor. Bu-
nun ne kadar kötü oldu¤unu sen
hiç bilemezsin Nefle!”(s. 48)
Medyan›n sansasyonel dünyas›-
n›n Nazire’nin ölümünü intihar
olarak sunuflu asl›nda varoluflu
ile sahicili¤ini ortaya koyan ro-
man kahraman›na arkadafl›n›n
(Nefle) ihanet ediflini de ortaya
koyan bir durumdur. Nazire Ne-
fle’yi kendine benzeyen yanlar›y-
la -hemflehrilik gibi- onu kendi-
ne yak›n bulur. Ama o bu yak›n-
l›¤a ihanet eder.  Anlat› ilerle-
dikçe Nefle’nin içinde bu ihanet-
ten dolay› hep bir s›z› oluflur, Er-
demlerle, yüceliklerle dolu olan
bir kiflilik olarak Nazire’yi intihar
etti diye sunan medya asl›nda
onu tan›mad›¤›n› da ortaya koy-
mufl olur. Barbaraso¤lu’nun di-
¤er roman kiflilerini ne kadar ba-
flar› ile anlatt›¤› hususunda bir
fley diyemem. Ama Nazire’yi ba-
flar›yla canland›r›r/hat›rlat›r. Onu

Romanc› ve roman kifliler konusunda baflar›l›
bir örnektir Medyasenfoni. Medyasenfoni’yi
okurken  E. M. Forster’›n, Roman Sanat›’nda

yer alan  roman kiflileri hakk›ndaki flu düflüncelerini
hat›rlamak gerekiyor: “Roman günlük yaflamda ge-
çerli¤i bulunmayan, bir sanat yap›t›d›r; romandaki
kifliler iflte bu kurallara uygun biçimde yaflad›klar›
zaman gerçeklik kazan›rlar. ”

“
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anlat›rken ortaya koydu¤u serin-
kanl›l›k onu yak›ndan tan›mas›n-
dan kaynaklan›r. Nefle’yi ise vic-
dani sorgulamalar içinde ç›k›fl
ararken görürüz. Anlat›c› Ne-
fle’nin kiflili¤inde Nazire’nin ölü-
münün kefaretini ödetmek ister
gibidir. Bunu yaparken insan ol-
man›n bütün karmafl›kl›¤›n› da
gösterir anlat›c›. 

Romanc›lara s›kl›kla sorulan
sorulardan biri roman kiflilerinin
gerçek yaflamla iliflkileridir. Ro-
manc›lar›n her biri bu sorulara
farkl› yan›tlar verirler. Örne¤in
Halide Edip Ad›var, “Eserleriniz-
deki kahramanlar hakiki midir,
hayali midir?” sorusunu, “Hem
hakikidir hem de hayalidir. Çün-
kü ekserisi bir tanenin de¤il, bir-
kaç insan›n yak›ndan tetkikin-
den vücut bulmufltur, ”diye ya-
n›tl›yor. Roman tiplerinin ve kifli-
lerinin oluflturulmas› yaz›nsal ya-
rat›c›l›k, düfl gücü ve bulufl yetisi
gerektirir. Yazar bu noktada ya-
k›ndan tan›d›¤› bir gazetecinin,
bir dedektifin, bir yöneticinin,
bir ö¤rencinin yaz›nsal foto¤ra-
f›n› olufltururken onun toplum-
sal ve e¤itsel özelliklerini, al›fl-
kanl›klar›n›, tav›r, hareket, inanç
ve konuflma biçimlerinin en öz-
gün örneklerini sergileyerek or-
taya koydu¤unda bir tip olufltur-
mufl olur. Barbaraso¤lu’nun ölü
roman kahraman› Nazire hem
do¤up büyüdü¤ü çevre

(Uflak/Ege) hem okudu¤u okul
(‹stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi)  aç›s›ndan yazar›n ya-
flam›yla iliflki kurulabilecek haki-
ki bir tiptir. Öte yandan onun
gündelik davran›fl pratikleri, ta-
v›r hareket ve konuflma biçimi
seksenli y›llarda okuyan baflörtü-
lü ö¤rencilerin kiflili¤ini birebir
yans›tan, özetleyen, toplayan
özellikleri nedeniyle baflar›l› bir
tip oldu¤unu söyleyebiliriz. Na-
zire oldukça kültürlü, alçakgö-
nüllü, kolay kolay sinirlenmeyen,
mahremiyet noktas›ndaki duyar-
l›klar› kendinden sonraki kimi
baflörtülülerden farkl› olan bir
tip. Yazar/anlat›c› bu yüzden s›k
s›k onun ö¤rencilik y›llar›na dö-
ner, bu günle karfl›laflt›rmalar ya-
parak bu günün elefltirisini Nazi-
re üzerinden derinlefltirir: “Dün
minübüsteydim. Dört tane k›z
vard›. Bafl› kapal›. Arka arkaya
oturmufllard›. ‹kisi öne ikisi arka-
ya. Önden arkaya dörtlü olarak
sohbet ediyorlard›. Yediklerini
içtiklerini ulu orta anlat›yorlard›.
Patates k›zartal›m. fiöyle ac›l› ac›-
l› menemen yapal›m. Biber de k›-
zartal›m. Birbirlerini dalgaya al›-
yorlar, lahana da k›zartal›m. Bir
flamata bir g›rg›r. Yolcular umur-
lar›nda de¤il. Derken kula¤›ma
bir ara iç çamafl›r muhabbeti gel-
di. O noktada bafl›m dönmeye
bafllad›. Hay›r,  ne söyleyece¤imi
bilmiyorsunuz. Geçmifle gittim.

Y›llar önce bir arakdafl›m-ad› Na-
zire’ydi, hayata karfl› en yo¤un
Nazire’mizdi o bizim-bana dar›l-
m›flt›. Neden biliyor musunuz?
Ben ona belediye otobüsünün
içinde sesime mukayyet olama-
dan ‘iç tülbentin görünüyor’de-
mifltim. Nas›l söylersin böyle bir
fley dedi. Ya duyan olduysa. ‹ç
çamafl›r der gibi iç tülbent. . . ”(s.
55-56) Yani düzayak bir kahra-
man de¤ildir Nazire. Barbara-
so¤lu, usta bir yazar olarak yap›-
t›na sindirdi¤i bu iki farkl› bak›fl-
la, yani gerçeklik ve dönemsel-
likle do¤rusu roman› tam bir an-
lat›ya dönüfltürmüfl bana göre.
Bu baflar› yazar›n zengin yaflam
deneyimleri ve gözlemlerinden
ba¤›ms›z olarak ele al›namaz. 

Bakhtin ‘’Edebiyat teorisin-
den dil felsefesine seçme yaz›-
lar’’ alt bafll›¤›yla ve Karnaval-
dan Romana ad›yla yay›mlanan
seçme yaz›lar›nda  ‘’Roman›n bir
tür olarak incelenmesinin kendi-
ne özgü güçlükleri vard›r,” der.
Medyasenfoni bir roman olarak
daha farkl› bak›fl aç›lar› ile oku-
nabilir ama tart›flt›¤›, anlatt›¤›
konular bak›m›ndan bir ça¤›, bir
dönemi ve o dönemin insanlar›n›
Türkiye özelinde anlatan, evren-
seli yakalamaya çal›flan bir ro-
man. Çünkü medya zaman› ger-
çekli¤ini derin, esasl›, duyarl› ve
elefltirel bir biçimde yans›t›r.
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Medyasenfoni bir roman olarak daha farkl›
bak›fl aç›lar› ile okunabilir ama tart›flt›¤›, an-

latt›¤› konular bak›m›ndan bir ça¤›, bir dönemi ve
o dönemin insanlar›n› Türkiye özelinde anlatan,
evrenseli yakalamaya çal›flan bir roman. Çünkü
medya zaman› gerçekli¤ini derin, esasl›, duyarl›
ve elefltirel bir biçimde yans›t›r. ”
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Ali De¤irmenci ile Söylefli
As›m ÖZ

Kültür - Sanat

ÖÖnncceelliikkllee kkiittaabb››nn››zz››nn aallaann››nn-
ddaa bbiirr bbooflfllluu¤¤uu ddoolldduurrdduu¤¤uunnuu
ssööyylleemmeelliiyyiimm.. ZZiihhiinn aaçç››cc›› oollmmaass››-
nn››nn yyaann›› ss››rraa bbiillggiilleennddiirriiccii yyöönnüü
ddee yyaaddss››nnaammaazz.. KKiittaabb››nn››zz››nn hhii-
kkââyyeessiinnddeenn bbiirraazz bbaahhsseeddeebbiilliirr
mmiissiinniizz?? BBüüttüünn bbuu ddeenneemmeelleerr
bbiirr aarraayyaa nnaass››ll ggeellddii??

Her fleyden önce geç kalm›fl,
gecikerek ç›km›fl bir kitap bu.
fiimdiye kadar üç ayr› kitap ola-
rak ç›km›fl, yay›mlanm›fl olabilir-
di. Edebiyat, sanat, düflünce,
elefltiri ve yay›n dünyas› hakk›n-
da 80’li y›llar›n sonundan beri
düzenli olarak okuyup yaz›yo-
rum ben. Ali Bulaç’›n yönetti¤i
Kitap Dergisi’nde epeyce yaz›m

vard›r sözgelimi. Ayn› zamanda
çeflitli gazete ve dergilerde ede-
bi denemeler yazmay› hep sür-
dürdüm. Çok say›da kitap pro-
jesi de oluflmufltu süreç içinde
zihnimde. Koflullar ve benim
çok farkl› alanlar› gözeten so-
rumluluklar›m ve afl›r› yo¤unlu-
¤um nedeniyle bunlar gerçek-
leflmedi. Bafll› bafl›na bir kitap
oluflturabilecek yaz›lar, izlekler
vard›r bu kitapta yani. Fakat
okumay› ve yaz›p paylaflmay›
hem çok sevdim hem de önem-
sedim. Bunu, yaflay›fl›m›n, sahip
oldu¤um kimlik ve kiflili¤in bir
parças› olarak gördüm ayn› za-
manda. Benim tarz›m› ço¤al-

tanlar, iflaret edip yorumlad›-

¤›m görüflleri aç›kça sahiplenip

içsellefltirenler, benim yaz›lar›-

m› dalland›r›p budakland›rarak

kitap ç›karanlar oldu bu arada.

Di¤er taraftan edebiyata, sana-

ta yönelik ilgi de k›r›lmalara,

baflkalaflmalara u¤rayarak art›-

yordu. Daha fazla beklemenin

bir yarar› olmayacakt›. Düflünce

a¤›rl›kl› yaz›lar›m›, duygu aç›k-

lamalar›yla derinleflen deneme-

lerimi ve kitapta büyük bir ye-

kûn tutan kitap ve yazar de¤er-

lendirmelerini üç ayr› bafll›k al-

t›nda toplayarak oluflturdum

bu kitab›. 

Ali De¤irmenci okurlar›n karfl›s›na çeflitli dergilerde yay›mlanan
yaz›lar›n› toplayarak YYoozzllaaflflmmaa vvee BBaasskk›› OOrrttaamm››nnddaa SSaannaatt (Ekin
Yay›nlar›, 2008) kitab›yla ç›kt›. Medyatik kültürün elefltirisinden
edebiyat elefltirilerine, kapitalizmin yergisinden popüler kültü-
rün sorgulanmas›na dek günümüzün birçok sorunsal›n› ele alan
Ali De¤irmenci, yazd›klar›yla kültürel ve siyasi yozlaflmay› perçin-
leyen durumlar›, davran›fllar› belgelerken günümüzde Müslü-
manlar›n sanatla iliflkisine dair söyledikleriyle de dikkat çekiyor.
Ali De¤irmenci ile Müslümanlar›n sanatla iliflkilerinden bask› or-
tam›n›n yozlaflmalar›n›n edebiyat/sanat üzerindeki hegemonya-
s›na de¤in, günümüzde kültür sorunsal›n› biçimlendiren pek çok
konuda söylefltik.Ali De¤irmenci
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““YYoozzllaaflflmmaa vvee BBaasskk›› OOrrttaa-
mm››nnddaa SSaannaatt”” kkiittaabb››nn››zz aa¤¤››rrll››kkll››
oollaarraakk ddeerrggiilleerrddeekkii yyaazz››llaarr››nn››zz-
ddaann oolluuflfluuyyoorr.. BBuu yyüüzzddeenn,, ddiilleerr-
sseenniizz ssööyylleeflfliimmiizzii flfluu ssoorruuyyllaa aaççaa-
rraakk iilleerrlleetteelliimm:: BBiirr kkiittaabb›› yyaa ddaa
bbiirr kkoonnuuyyuu bbiirr ddeerrggii yyaazz››ss››nnddaa
eellee aallmmaann››nn ggüüççllüükklleerrii nneelleerr??
BBiirr ss››nn››rrll››ll››kkttaann mm›› ssöözz eettmmeekk
ddaahhaa ddoo¤¤rruu,, yyookkssaa bbiirr yyeetteerrlliilliikk-
tteenn mmii??

Dergi, gazete ile kitap ara-
s›nda bir yerde durur. Gazete
kadar güncel ve uçucu, kitap
kadar da kal›c› ve mukim de¤il-
dir. Ve bence çok önemlidir
dergiler. Düflüncenin, edebiya-
t›n, sanat›n, kültürün soluklan-
d›¤› yerlerdir. Hem yazanlar
hem de okuyanlar aç›s›ndan. El-
bette s›n›rland›r›r insan›. Bu bir
eksikliktir belki. Fakat ayn› za-

manda çok say›da yarar› da olur
bunun. Yazma eylemini yönlen-
dirir. Disipline eder. Biçimlendi-
rir. Yazd›klar›n›z› s›ca¤› s›ca¤›na
paylaflmay› sa¤lar ve nitelikli
okuyucuyla bir iletiflim kurabi-
lirseniz aktard›klar›n›z› test et-
me olana¤› da sunar. Dergi ya-
z›lar›ndan kitap olufltururken,
onlar› okuyup gözden geçirme-
de, ay›klama ve düzeltmeler
yapmada yarar vard›r elbette.
Buna s›cak bakmayanlar, aç›kla-
ma yaparak ve tarih düflerek ay-
nen yay›mlama yolunu tercih
ederler. Fakat dergi, size yazma
istek ve coflkusu verir. Tembel-
likten kurtar›r. Zihninizi ve yü-
re¤inizi teyakkuz halinde bu-
lundurur. Okumalar›n›z› ço¤ul
k›lar ve sa¤lamlaflt›r›r.

BBuu ddeenneemmeelleerriinn yyeerr yyeerr eelleeflfl-
ttiirrii,, yyeerr yyeerr tteessppiitt iiççeerrddii¤¤iinnii ssööyy-
lleeyyeebbiilliirr mmiiyyiizz??

Evet. Özellikle “Kitap De-
¤erlendirmeleri” bafll›¤›n› tafl›-
yan üçüncü bölümdeki yaz›lar
için bu söylenebilir. Sonuçta
elefltirmenli¤e soyunmufl, bunu
meslek ya da temel bir u¤rafl
edinmifl biri de¤ilim ben. Ayr›ca
birbirinden farkl› alanlarda da
yazmak zorunda kal›yor insan.
Bunun da hem olumlu hem de
olumsuz etkileri olabiliyor. Ya-
p›p etti¤im, yaz›p çizdi¤im her
fleyde bir bilinç ve sorumluluk
yörüngesi bulunsun istiyorum
ben. Edebiyatla ifltigal etmek,
sonuçta, çok önemli olmakla
birlikte bir varolufl sorunu de¤il
benim için. ‹yi bir insan, iyi bir
Müslüman olma, iyi ve anlaml›
bir hayat sürme kayg›s›n›n izdü-
flümü vard›r bütün etkinlikle-
rimde. Ben de sonuçta bunca
k›yamet, bunca kekemelik,
bunca tu¤yan aras›nda bütün-
lüklü bir dil, bir anlam dizgesi
ar›yorum. Bu aray›fl çabas›, kimi
zaman küçük ölçekli bir dene-
me, kimi zaman bütünlüklü bir
düflünce yaz›s›, kimi zaman da
önemsedi¤im bir kitap ya da
yazarla ilgili bir de¤ini yaz›s›
olarak görünürlük kazan›yor.

GGeenneellddee iiyyii yyaapp››ttllaarr vveerreenn
yyaazzaarrllaarraa bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa,, yyaaflflaamm-
llaarr››nn››nn ççookk ttuuttaarrll››,, ddüüzzeennllii ooll-
mmaadd››¤¤››nn›› ggöörrüüyyoorruuzz.. BBuu ssiizziinn
hhaayyaatt››nn››zzddaa nnaass››ll??

Zor bir soru bu. Biraz da bu
zorlu¤u gözeterek, kitab›n ba-
fl›nda eflime ve çocuklar›ma bir
ithaf yazd›m. Onlardan çald›k-
lar›m›n ifle yarar, anlaml› bir
fleyler oldu¤u konusunda helal-
lik dilemek için. Sahip oldu¤u-
muz dünya görüflü, kulluk ve
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mücadele eksenli hayat tasav-
vurumuz bizim yaln›zl›klar›m›-
za, ac›lar›m›za, aray›fllar›m›za,
sorunlar›m›za da bütünlüklü bir
mihver sunmaktad›r çok flükür.
Adam gibi yaflamaktan daha
de¤erli hiçbir fley yoktur sonuç-
ta. Edebiyat›, okuyup yazmay›
hayattan, yaflad›klar›m›zdan ya-
l›tmak hem mümkün de¤il hem
de do¤ru de¤il. Hele böyle bir
ülkede. Bu koflullarda. Hiçbir
zaman bir okurluk ya da yazar-
l›k lüksüm, ayr› zaman dilimle-
rim olmad› zaten. Y›llard›r,
günde bir iki saat uykuyla yeti-
nirim. Uyuyam›yorum zaten.
Fakat daha iyi bir iflim olabilirdi.
Nerdeyse her gün, sabah sekiz-
de bafllay›p akflam sekizde do-
kuzda biten bir ifl ortam›nda
dönenmek çok kötü gerçekten.
Çal›flmalar›m›, üretkenli¤imi
olumsuz etkileyen as›l s›k›nt›
bu. Kafka’n›n sahip oldu¤u ola-
naklara da sahip de¤iliz yani. O
yüzden çabucak büyüyen, yafl-
lanan çocuklarla dolu bu ülke.
Ailem de bunun bir parças› ol-
du¤u için, fazla h›rpalamazlar
beni.

YYoozzllaaflflmmaa vvee BBaasskk›› OOrrttaamm››nn-
ddaa SSaannaatt’’››nn iillkk bbööllüümmüü ddüüflflüünnccee
eeddeebbiiyyaatt iilliiflflkkiissiinnii oorrttaayyaa kkooyy-
mmaakkttaa.. BBuu bbööllüümmddeekkii yyaazz››llaarr››nn,,
ddüüflflüünncceeyyllee,, ddüünnyyaa ggöörrüüflflüüyyllee
eeddeebbiiyyaatt››nn//ssaannaatt››nn aayyrr››llmmaazz bbiirr
bbüüttüünn oolldduu¤¤uu ggöörrüüflflüünnddee bbiirrlleeflfl-
ttiikklleerriinnii ssööyylleeyyeebbiilliirr mmiiyyiizz?? 

‹nsanlar, edebiyatla u¤rafl›r-
ken, zihinlerindeki ayr› bir böl-
meden hareketle yazmazlar.
Sanat alan›nda bir durufl, bir
kimlik sahibi olmak aç›kça kü-
çümseniyor bugün. Bu da poli-
tik bir tutum asl›nda, bir tür
kimliksizlik bata¤› ya da. Hâlbu-
ki yozlaflma, yabanc›laflma ve

bask› ortam›nda yiti¤imizi gör-
me ve bulma çabalar›nda eli-
mizden tutabilir sanat. Güçlü ve
umut afl›lay›c› bir etkinlik hatta
bir güzelleflme devriminin bir
parças› olarak insan ve hayatla
bütünleflebilir. F›trat›m›zda ç›n-
layan anlam dizgelerine ulafl-
mada bize efllik edebilir. Bu
alandaki kötücül iktidar› sorgu-
lamak, silkelemek gerekiyor el-
bette. “Büyük” diye nitelenen
sanatç›lar›n hepsi iyi kötü bir
durufl sahibi olan, bir dünya gö-
rüflüne sahip olmay› önemseyen
kiflilerdir. Kirli vadilerde flaflk›n
flaflk›n dolaflanlar, iblis ve ava-
nesinin ekme¤ine ya¤ sürmek-
ten kurtulamazlar sonuçta. Bu
yüzden yeni bir hamleye, yeni
bir dile, soluklan›fl ve durufla ih-
tiyaç var. Ola ki kaybetmeye de-
vam ettiklerimizin biraz›n› ol-
sun kurtarabiliriz bu sayede.
Benim yazd›klar›m kendini in-
kâr etmeyenlere, kendi serüve-
nini küçümsemeyenlere, durdu-
¤u yeri bilenlere âflinad›r. Ben
Yakup kadar beklemeye haz›-
r›m. Yeter ki ortada gerçekten

Yusuf olsun, Yusuf’lar olsun. Bi-
rileri ›srarla görmek istemese de
bu konuda yaln›z olmad›¤›m›,
ustalar›n yan› s›ra bizim mahal-
lede bu sanc›lar› çeken ve say›-
lar› hiç az›msanamayacak bir
yekûna ulaflan genç ve güzel in-
sanlar›n oldu¤unu da biliyo-
rum.

PPeekkii,, aannaa hhaattllaarr››yyllaa,, ddüünnddeenn
bbuuggüünnee MMüüssllüümmaannllaarr››nn ssaannaatt-
llaa//eeddeebbiiyyaattllaa iilliiflflkkiilleerriinnddee nneelleerr
ddee¤¤iiflflttii//ddee¤¤iiflflmmeeddii ddiiyyee ssoorraaccaakk
oollssaamm...... EEddeebbiiyyaatt››mm››zz nneerreeddee
dduurruuyyoorr??

fiunu peflinen söyleyeyim ki
bütün eksiklerine, huzursuzluk-
lar›na, tuhafl›klar›na ra¤men
ben, içinde durdu¤um mahalle-
yi önemsiyor ve seviyorum. Ara-
m›zda kimi görme, iflitme, anla-
ma özürlüler olabilir. Ama ben
her fleye ra¤men, bu mahalle-
nin sokaklar›n›n birbirleriyle
daha fazla tan›fl›p biliflmelerini,
birbirlerini daha fazla izleyip
sevmelerini, ürettiklerine sahip
ç›kmalar›n› arzu ediyorum. Kö-
tücül iktidar mekanizmas›na
boyun e¤memek için bizim ken-
di k›ymetimizi bilmemiz gereki-
yor. Baflkalar› da bizim sahip ol-
du¤umuz güç ve de¤erin far-
k›ndalar zaten. fiiirde, deneme-
de, öyküde belli bir yetkinli¤e
ulaflt›¤›m›z söylenebilir. ‹yi kötü
bir düflünce birikimimiz var ar-
t›k. ‹çeri¤i, niteli¤i tart›fl›labilir
olsa da bu böyledir. Kimi zaman
birileri “edebiyat m›zrakç›l›¤›”
yapmaya yelteniyor, tamam. Ki-
mileri türkü söylemek yerine,
elindeki saz› onun bunun kafa-
s›na vurmakla ifltigal ediyor bel-
ki. Fakat sanat› önemsememiz,
edebiyata daha fazla sokulma-
m›z gerekiyor. Okuma sevgisini
edebiyat afl›lar. ‹nsan›n ufkunu
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açmada ciddi katk›s› olur. Dilini
dima¤›n› açar insan›n edebiyat.
Konuflmas›n›, yazmas›n› düzel-
tir kiflinin. Düflünsel, siyasal ni-
telikli yap›tlara da bu tür ilgiler
eflli¤inde yönelebilir insan. Bu
zaman›nda önemsenmedi¤i ya
da çok s›¤, güdük kald›¤› için
belirgin, tan›mlanabilir bir oku-
yucu kitlemiz yok bugün. Her
on y›lda bir, küçük ölçekli de ol-
sa bir okuyucu kitlesi olufltur-
maya, yaratmaya çal›fl›yoruz bu
yüzden. Edebi eserlerle bir ba¤
kurmak, okumay› düzenli bir
al›flkanl›k haline getirmede, iyi
bir okuyucu profili oluflturma-
da, bir tart›flma ve paylaflma or-
tam›, imecesi oluflturmada katk›
sa¤lar. Aksi halde sürekli ayn›
yerden bafllamak zorunda kal›r-
s›n›z. 

SSiizzccee ‹‹ssllaammii dduuyyaarrll››kkll›› eeddeebbii-
yyaatt››//mm››zz››//nn bbaaflflaatt ssoorruunnuu nneeddiirr??

Türkiye’de ‹slami duyarl›kla
örülmüfl ve varl›¤› hissedilebilir
bir bütünlü¤e ulaflm›fl bir edebi-
yat kanonu yok. Bir öbeklenme,
çevre, mahalle bilinci de yok bu
anlamda. ‹fllevsel bir tan›fl›kl›k,
istiflare, dayan›flma anlay›fl› da
tesis edilmifl de¤il. Yaz›p çizen-
ler aç›s›ndan da böyle bu, bölük

pörçük hale gelmifl okuyucu
profili aç›s›ndan da böyle. Daha
genel bakt›¤›m›zda ise flu söyle-
nebilir: Kimlik ve kiflilik sahibi
olmay› önemseyenlerin, edebi-
yata sanata yeterli bir yatk›nl›k-
lar› yok. Edebiyatla ifltigal eden-
lerin ço¤u da düflünceden, bi-
linçten, hayat›n içinde durmak-
tan, tav›r üretmekten uzak. 

EElleeflflttiirriiyyii ggeenneell hhaattllaarr››yyllaa ddüü-
flflüünnüürrsseekk ttüürr ffaarrkk››nn›› ggöözzeettttii¤¤iinnii
ssööyylleeyyeemmeeyyiizz.. KKiiflfliilleerriinn ttüürrlleerr
üüzzeerriinnee uuzzmmaannllaaflflmmaass›› ssöözz kkoo-
nnuussuu oollaabbiilliirr.. DDüüzzyyaazz›› bbiirr kkiittaabb››
ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeekkllee bbiirr flfliiiirr kkiittaabb››-
nn›› ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeekk aarraass››nnddaa ssiizzee
ggöörree yyöönntteemm bbaakk››mm››nnddaann ffaarrkk-
ll››ll››kkllaarr vvaarr mm››?? 

Çok ciddi, çok büyük farkl›-
l›klar var. Kifli, düzyaz› alan›nda
uzmanlaflmay›, belli bir birikime
ulaflmay›, ifllevsel bir yöntem
edinmeyi daha kolay sa¤layabi-
lir. Fakat fliirde uzmanlaflmak
hem kolay de¤ildir hem de ye-
terli de¤ildir. Çok dar bir çevre-
de seyrediyor bu ülkede fliir.
Çok h›zl› de¤ifliyor ayn› zaman-
da. Çok çabuk baflkalafl›yor. Dil
yönünden de böyle bu; içerik,
entelektüel ilgi düzeyi, biçem,
yeni aray›fllar düzleminde de

böyle. Daha spesifik, daha neta-
meli. fiiiri günü gününe izle-
mek, kuflatmak, de¤erlendir-
mek o kadar kolay de¤il. Belki
de bu yüzden fliir elefltirmeni
pek ç›km›yor bizde. fiiir üzerine
yazanlar, elefltirel metinler or-
taya koyanlar yine flairler ara-
s›ndan ç›k›yor. Bu kadar sözle
yetinelim flimdilik bu konuda.

KKiittaabb››nn››zzddaa kkiimmii yyaazzaarrllaarraa
iilliiflflkkiinn öözzeelllliikkllee ppoossttmmooddeerrnn
ddaarrbbee ssüürreecciinnddee ddaahhaa ddaa bbeelliirr-
ggiinnlleeflfleenn yyoozzllaaflflmmaa ooddaakkll›› yyaazz››-
llaarr››nn››zz yyeerr aall››yyoorr.. BBuu bbiirr bbaakk››mmaa
yyaazzaarrllaarr››nn sseerrüüvveenniinnii yyaannss››tttt››¤¤››
kkaaddaarr ssiizziinn oonnllaarraa oollaann bbaakk››flfl››nn››-
zz›› yyaannss››tt››yyoorr.. YYoozzllaaflflmmaa iillee bbaasskk››
vvee ssaannaatt aarraass››nnddaa nnaass››ll bbiirr iilliinnttii
kkuurruuyyoorrssuunnuuzz??

“Bask›, sanat› do¤urur.” de-
mifl Andre Gide. Fakat bizde ge-
nellikle geri çekilmeye, özür di-
lemeye, mevzileri terk etmeye,
kendini inkâra yol aç›yor bask›.
28 fiubat süreci, bu tablonun il-
ginç örnekleriyle doludur. So-
lun kendi serüveni de yine bu
eksende gözden geçirilebilir.
Yozlaflma ise, edebiyata kolay-
ca sokulma istidad› göstererek
hem yayg›nlaflma ve alenileflme
hem de kal›c› ve olumsuz ör-
neklikler sergileme özelli¤i gös-
termektedir. Teslimiyetle, gö-
nüllü kölelikle bütünlefliveriyor
hemen. Ahmet Mayal›’n›n ede-
biyatla çözülme iliflkisini merke-
ze ald›¤› yaz›s›, son derece
önemli ve aç›klay›c›d›r bu yüz-
den. Bu yaz›dan ben de yarar-
land›m kitapta. Postmodern
darbe sürecinde, “edebiyat›n
çözülmeye katk›s›, çözülenlerin
de edebiyata tutkusu” oldu¤u,
de¤iflik örnekler üzerinden gös-
terilebilir bir gerçekliktir. Hem
yazarl›k tutumu aç›s›ndan böy-
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ledir bu hem de ele al›nan ko-
nular ve seçilen karakterler yö-
nünden. Nitekim Kenan Ça-
y›r’›n inceleme ve çözümleme-
leri de iflaret edilen tutumlar ve
ulafl›lan yarg›lar aç›s›ndan, be-
nim söylediklerimi genelde te-
yit etmektedir. Benim olmas›n-
dan / öyle alg›lanmas›ndan
korktu¤um fley, temel bir olgu
olarak kabul edilip sunulmufl
yani. 

SSaannaatt aannllaayy››flfl›› bbaakk››mm››nnddaann
ttoopplluummssaall dduuyyaarrll››kkllaarraa yyaassllaa-
nnaann,, kkeennddii ggeerrççeekkççiillii¤¤iimmiizzii
oolluuflflttuurrmmaakkttaann yyaannaa bbiirr dduurruuflfluu-
nnuuzz vvaarr ddeenneemmeelleerriinniizzddee.. DDii¤¤eerr
ee¤¤iilliimmlleerree bbaa¤¤ll›› ggöörrüünneenn yyaapp››tt-
llaarr›› nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriirrssiinniizz??

Evet. Günün heybesinden
dökülen parçalarda hep kendi
gerçek(çi)li¤imizi oluflturmaya
dönük bir istek ve dikkat vard›r.
fiairleri hayk›rmayan bir mille-
tin içinde döneniyoruz ve flu ak
kâ¤›t flu kara kalem de sonuçta
bizim tan›kl›¤›m›za iflaretler dü-
flürüyor. Hayat›n kazas› olmad›-
¤›n› bilmek ve bu ba¤lamda
hakk› ve adaleti ayakland›rmak
gerekiyor. Di¤er e¤ilimlere ge-
lince; ben hiç de¤ilse, bir insa-
n›n yazd›¤› bir yaz›n›n bir ge-
rekçesi olmas›n› beklerim do¤-
rusu.

KKiittaapp ttaann››ttmmaallaarr››nn››nn,, eelleeflflttii-
rriilleerriinniinn ffaarrkkll›› öözzeelllliikklleerrii vvaarr..
MMeerraakk eettttii¤¤iimm,, ookkuurr iiççiinn bbuunnccaa
ppeenncceerreelleerr aaççaann yyaazz››llaarr››nn››zz››nn
ggöözzlleemmlleeyyeebbiillddii¤¤iinniizz,, kkoonnuuflflaa-
bbiillddii¤¤iinniizz,, sseezzeebbiillddii¤¤iinniizz oorraann-
ddaa yyaazzaarrllaarr üüzzeerriinnddeekkii eettkkiissii
nneeddiirr?? 

K›zg›nl›k ya da sevinç önce.
‹kisi de normal fakat yeterli de-
¤il. Sonra daha fazla çal›flma is-
te¤i, eksiklerin üzerinde durma

çabas› ve yenilik aray›fl›. Fakat
çakt›rmadan, gizliden gizliye
genellikle. Türkiye’de yazarlar
da genellikle yaral›d›r. K›r›lgan-
d›r. Çocuk gibidir. Koca koca
yazarlarda, flairlerde de görmü-
flümdür bunu. Olumlu bir fley
söyledi¤iniz zaman, bir yerde
onlar›n kitab› hakk›nda iki sat›r
yaz› yazd›¤›n›z zaman büyük
bir sevinç duyarlar. Olumsuz bir
fley söyledi¤inizde ise, sizinle
selam sabah› hemencecik kesi-
verirler. Yazd›klar›m nedeniyle
iki tutuma da bizzat flahit ol-
dum ben. Fakat do¤ru, tutarl›
fleyler söylemiflseniz kesinlikle
etkili oluyor. Onu zamanla ka-
bullenip içsellefltirenler oluyor
yani. Birçok iyi kitab›n arkas›n-
da, iyi elefltiriler vard›r kuflku-
suz.

SSööyylleeflfliimmiizzii eelleeflflttiirrii aannllaayy››flfl››-
nn››zzaa iilliiflflkkiinn bbiirr ssoorruuyyllaa bbiittiirreelliimm
iissttiiyyoorruumm.. KKiimmiilleerrii eelleeflflttiirrii yyaazz››-
llaarr››nn››nn hheepp oolluummssuuzz yyaarrgg››llaarr
iiççeerrmmeessii ggeerreekkttii¤¤iinnii,, iiyyii kkiittaapp
üüssttüünnee yyaazzmmaann››nn ppeekk ddee aann-
llaammll›› oollmmaadd››¤¤››nn›› ddüüflflüünnüürr.. KKiittaa-
bb››nn››zzddaa yyeerr aallaann yyaazz››llaarr››nn››zz ssiizziinn
bbuu ggöörrüüflflttee oollmmaadd››¤¤››nn››zz››nn kkaann››tt››
ggiibbii ggeelliiyyoorr bbaannaa,, nnee ddeerrssiinniizz?? 

Gerçekten iyi, nitelikli bul-

du¤um kitaplar hakk›nda da
yazd›m ben; be¤enmedi¤im,
hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›¤›m ya
da içeri¤ine kat›lmad›¤›m yap›t-
lar hakk›nda da yazd›m. ‹yi ki-
tap hakk›nda yazmak zor gele-
bilir belki. Bu biraz da kötücül
bir psikolojiyle iç içe girmifl bir
tutum san›r›m. ‹kircikli, kötüle-
yerek, eksik gedik göstererek
öne ç›kmak isteyen bir elefltiri
anlay›fl› egemen hâlâ bu ülke-
de. Halbuki güzele neden güzel
demeyelim? ‹yi, sahici ve nite-
likli olan›n hakk›n› neden yiye-
lim? “Sevgisizlikten üflüyen”,
“kendi varl›¤›n› baflkalar›n›n
yoklu¤u üstüne kurmaktan hofl-
lanan” insanlar›n az olmad›¤›
bir ülke buras›. Bir de insan ya-
n›labilir, hata yapabilir elbette.
Bunlardan tamamen kaç›nmak
için hiçbir fley üretmemeniz, ya-
z›p çizmekten kaç›nman›z gere-
kir. Bu da kiflinin kendini zehir-
lemesidir bir bak›ma. Hepimiz
için geçerli bir durum bu. Unut-
mayal›m ki tövbe kap›s› edebi-
yatç›lar, sanatç›lar, elefltirmen-
ler için de aç›kt›r. 

SSööyylleeflflii iiççiinn tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoo-
rruumm..

Ben teflekkür ederim.
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B
ireysel olarak insan›n; dünya-
ya gelmeden önce bafllayan
hayat›, anne karn›nda geçir-

di¤i evre, dünya hayat› ve ölümün-
den sonra bafllayan uhrevi hayat›
insan›n bir yol, bir rota takip etti¤i-
nin göstergesidir. Bu, bafllang›c› ve
sonu belli olan dünya hayat›nda
sürekli insanlar›n karfl›s›na iki farkl›
yol ç›karm›flt›r ve insanl›k yaflad›¤›
sürece ç›kmaya devam edecektir.
Bu iki yol Hz. Âdem ve fleytan ara-
s›nda bafllay›p sürekli devam eden,
hak ve bat›l yolu, kavgas›d›r. ‹rade-
si olan insan da karfl›laflt›¤› bu seçe-
neklerden hep birini seçmifltir, seç-
mektedir. 

Dünyay› ve insanl›¤› yaratan
Rabbimiz kullar›n›n hak yolu seç-
mesini, dosdo¤ru yol olan s›rat-›
müstakimi takip etmesini emret-
mifltir. Bunun içinde yaflad›¤› dö-
nemlerde Rabbini ve varolufl ama-
c›n› unutan, haddi aflan insanl›k
için do¤ru yola ça¤›ran, sapk›nl›k-
tan uzaklaflt›ran, uyaran ve ahiret
hayat›n› hat›rlatan peygamberler
göndermifltir. 

Yaflad›¤›m›z zamanda da do¤ru
yolu bulmam›z, hakk yolda yürü-
memiz için eksiksiz, çeliflkisiz, tu-
tarl›, mükemmel ve esfliz bir yol ha-
ritam›z olan Kur’an-› Kerim vard›r.
E¤er biz insanlarda dünyevi ve uh-
revi hayat›m›zda do¤ru yolu, hida-

yeti istiyorsak; hayat kitab›m›z olan
Kur’an’a gereken özeni, ihtimam›
gösterip, hayat›m›za yans›tmak için
okumam›z gerekmektedir. 

Günümüzün modern dünyas›n-
da yollar birbirine kar›flmakta, bir-
birinden ay›rt edilememektedir. ‹n-
sanlar, yollar›n›, izlerini, istikamet-
lerini Kur’andan uzaklaflt›klar›
oranda flafl›r›p kaybetmifllerdir. Bu
ç›kmaz içinde bulunan insanl›¤›n
bu hidayet rehberinden bihaber
yaflad›¤›, varolan bu karmaflaya
Kur’andan uzaklaflman›n sebep ol-
du¤u aç›kt›r. Oysa, ‘fifiüüpphheessiizz bbuu
KKuurr’’aann eenn ddoo¤¤rruu yyoollaa kk››llaavvuuzzlluukk
eeddeerr,, iilleettiirr..’’ ((‹‹ssrraa,, 1177//99)), ‘DDee kkii:: DDoo¤¤-
rruu yyooll aannccaakk AAllllaahh’’››nn yyoolluudduurr..’’((AAll--ii

‹‹mmrraann 33//7733)) fleklindeki Kur’an
ayetleri günümüz modern prob-
lemlerinin kayna¤›n›n ne oldu¤u-
nu ve bu problemlerin çözümünün
ne oldu¤unu bize göstermektedir. 

Müminler, do¤ru yolu seçip
ilerleyenler bu problemlere, ortaya
ç›kan sorunlara Kur’an gözüyle
bakmay› ö¤rendikleri ve O’nun be-
lirledikleri flaflmaz ilkeler do¤rultu-
sunda hareket ettikleri takdirde,
bat›l cephesinin bütün fleytani plan
ve tuzaklar› geri tepecek, er ya da
geç Hakk’›n hâkim oldu¤u, bat›l›n
olmad›¤› bir yaflam gerçekleflecek-
tir.

Kur’an’›n indirildi¤i zaman ki
toplum yap›s›yla günümüz modern
dünyas› flekil flartlar› aç›s›ndan ayn›
olmamakla beraber yaflanan prob-
lemler aç›s›ndan birçok benzer
nokta bulunmaktad›r. Sözünü etti-
¤imiz ahlaks›zl›k, utanmazl›k, fu-
hufl, sapk›nl›kk, günah ve haram
gibi modern dünyan›n temel so-
runlar› o zamanki Arap cahili top-
lumunda da kol geziyordu. Öyle
bir toplumda ço¤unlu¤u okuma
yazma bilmeyen bir toplumu,
Kur’an merkezli bir yaflamla 23 y›l-
l›k bir sürede de¤ifltirip, do¤ru yolu
bildiren Kur’an günümüz modern
cahili problemlerini de çözmede
temel kayna¤›m›zd›r.

Kur’an›n bize yol gösreicili¤ini

Kültür - Sanat

8800 UMRAN KASIM ’08
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YOL HAR‹TAMIZ KUR’ÂN
Ahmet ÜZMEZ



biraz daha açarsak; Kur’an bize
fleytan›n hilelerini, bizi nas›l ayarta-
ca¤›n› (‘‘......DDoossddoo¤¤rruu yyoolluunn üüssttüünnddee
ppuussuuyyaa yyaattaaccaa¤¤››mm.. SSoonnrraa oonnllaarraa
öönnlleerriinnddeenn,, aarrkkaallaarr››nnddaann,, ssaa¤¤llaarr››nn-
ddaann vvee ssoollllaarr››nnddaann ssookkuullaaccaa¤¤››mm..’’
AA’’rraaff 77//1166--1177), nelerle bizi do¤ru
yoldan sapt›raca¤›n› bu ve bunun
gibi ayetlerle bize bildirerek, hile
ve tuzaklara karfl› tedbir almam›z›,
bunlara kanmamam›z› ö¤ütlüyor.
Hangi özellikteki ve nitelikteki in-
san ya da toplum iyidir, bize dost-
tur, hangi özellikteki insan ve top-
lum kötüdür, bize düflmand›r ve
onlara karfl› tutumumuzun nas›l ol-
mas› gerekti¤ini bilmek için yol
göstericidir. Sürekli varolan, flekil
de¤ifltirerek insanl›¤›n karfl›s›na ç›-
kan putlardan korumak üzere bun-
lara temayül edip do¤ru yoldan
sapmamam›z ad›na yol göstericidir.
Terbiye ve e¤itimde, ümmet ve kar-
deflli¤in inflas›nda, mümin insan-
toplum modelinin oluflmas›nda yol
haritam›z ve göstericimizdir.

Türkiye ‹slam alg›s› konusunda
’80 sonras› iflte bu anlay›fl›n zengin-
leflti¤i, köklerini daha derinlere sal-
d›¤› bir dönemi yaflad›. Abdullah
Y›ld›z, Kur’an merkezli düflünce ve
mücadele konusunda bu ilerleme-
ye çok fleyler katt›. Y›ld›z, Umran’›
da “ümmetin uzun soluklu yürüyü-
flü’ne bu bak›fl aç›s›yla ç›kartt›. Ara-
dan geçen zaman düflünceleri daha
da olgunlaflt›r›p, hassaslaflt›r›rken
Y›ld›z’›n Kur’an üzerine düflünme-
leri, yazd›klar› kitap çap›nda bir ke-
re daha okuyucuyla buluflacak nok-
taya geldi. Son zamanlarda Namaz
Gönüllüleri ile yürütülen gayrete
yeni bir destek kabilinden de saya-

bilirsiniz bir boyutuyla bu eseri. 
“Yol Haritam›z Kur’an” sadece

kitaba verilmifl bir ad de¤il asl›nda.
Hz. Peygamber’in Kur’an alg›s›na
mümkün oldu¤unca yak›n olma ça-
bas›n› da yans›t›yor bu bafll›k.
Kur’an’a Allah’›n istedi¤i ve elçisi-
nin uygulad›¤› tarzda bir yol hari-
tas› olarak da bakmay› ifade edi-
yor. Abdullah Y›ld›z, Kur’an üzeri-
ne düflünmeye devam ediyor. Yol
Haritam›z Kur’an bir eser olarak
okurla bulufltu ama üzerinde söyle-
necek daha çok fley var. Bu
ba¤lamda Abdullah Y›ld›z ayn› bafl-
l›kla Araflt›rma ve Kültür Vakf›’nda
bir seminerler, sohbetler serisi de
bafllatt›.

Bu dünyaya irade sahibi bir var-
l›k olarak gelifl amac›m›z› “yyaallnn››zzccaa
AAllllaahh’’aa kkuulllluukk eettmmeekkllee öözzeettlleeyyeenn

aayetleri de göz önünde bulundura-
rak soraca¤›m›z sorulara bir cevap
bulma noktas›nda Abdullah Y›l-
d›z’›n Yol Haritam›z Kur’an kitab›
ve ayn› adl› seminerleri ilgililerini
bekliyor. 

Tüm insanl›¤› karanl›klardan
ayd›nl›¤a ç›karacak, hidayete eriflti-
recek, tüm insanl›¤a do¤ru yolu
gösteren bir kitapt›r Kur’an. Yeter
ki Kur’an’a s›ms›k› sar›lal›m, onu
hayat kitab›m›z olarak görelim,
onun emir ve yasaklar›na uygun ya-
flayal›m. Allah bizlere Kur’an ahla-
k›yla yaflayaca¤›m›z bir hayat nasip
etsin, bizleri do¤ru yoldan ve bu
yolun haritas› olan Kur’an’dan ay›r-
mas›n inflallah...

Abdullah Y›ld›z’›n Yol Harita-
m›z Kur’an Seminerleri için AKV
tel.: 0212 533 72 02
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A
raflt›rma ve Kültür Vakf›
Genel Merkezi’nde dü-
zenlenen, Kur’an ve Ha-

yat Sohbetleri zincirinin 18
Ekim’deki halkas›nda, Prof. Dr.
Burhanettin Can’›n sunumuyla
‘Güzel Ahlak›n Yeniden ‹nflas›’
adl› konu ifllendi. 

‹ki bölüm olarak planlanan
ve ilk bölümü 18 Ekim Cumar-

tesi günü yap›lan program,

AKV Müdürü Aflk›n Özcan’›n
girifl konuflmas›yla bafllad›. Ar-
d›ndan kürsüye gelen Prof.
Dr. Burhanettin Can, sunu-

muna, güzel ahlak›n niçin ye-
niden infla edilmesi gerekti¤i
konusunu ele alarak bafllad›.

Can, Türkiye’de uzun zaman-
dan beri devam eden ahlaki çö-
küntüye dikkat çekerken, bu
çöküntüye gerek bürokrasinin,
gerekse toplumun sessiz kald›-
¤›n› vurgulad›. 

Ülkemizdeki ahlaki dejene-
rasyonun ulaflt›¤› boyutlar›n ör-
neklerle aç›kland›¤› program-
da, mevcut hukuk sistemimizin
de geliflen bu olumsuz sürece
çanak tuttu¤u belirtildi. Sanc›l›
bir ortam›n ve zaman diliminin
içinde oldu¤umuz bu günlerde,
bütünü yakalaman›n, olaylara
ve durumlara kuflbak›fl› bakabil-

UMRAN KASIM ’08

Prof. Dr. Burhanettin Can,

“Güzel Ahlak’›n ‹nflas›’na 
Devam Ediyor

Hüseyin BULADI

Prof. Dr. Burhanettin Can
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menin, ancak kufl gibi bakma-
man›n önemine iflaret eden
Can, en temel s›k›nt›m›z›n e¤i-
tim sistemimizdeki çarp›tmalar
oldu¤unu dile getirdi. “Ayn› di-
li konufluyoruz, ancak anlaflam›-
yoruz” sözleriyle Can, genel
olarak toplumumuzdaki ahlaki
anlay›fllar›n birbirinden ne ka-
dar kopuk oldu¤unu, z›t dünya
görüfllerinin, sahip olunan fark-
l› ahlaki de¤erlerin bir tezahürü
olarak ortaya ç›kt›¤›n› belirtme-
ye çal›flt›.

Prof. Dr. Burhanettin Can,
odak noktas›ndaki ahlak›n, sa-
dece ‹slami hayat› kapsamayan,
her fleyi etkileyen, hayat› kufla-
tan ve onu tanzim eden bir ‘di-
ni ahlak’ olmas› gerekti¤ini dile
getirdi. Bat› kaynakl› e¤itim
metodunda, ahlaki sistemlerin

kas›tl› olarak Eski Yunan’dan
bafllat›ld›¤›na dikkat çeken Can,
bunun aksine dini ahlak olarak
benimsedi¤imiz ilk ahlak siste-
minin Hz. Âdem’le birlikte bafl-
lad›¤›n› ve ilk ahlaki sistemin
ana k›r›lma noktas›n›n da, bu-
gün de hala devam eden bir
mücadele olan, tesettür–ç›plak-
l›k ayr›m› oldu¤unu aktard›.
Can’a göre bu k›r›lma noktas›n-
dan sonra ortaya iki ahlak siste-
mi ç›km›flt›r. Bunlar; “fleytani
ahlak yani kötü ahlak ve tevhi-
di ahlak yani güzel ahlakt›r.”

“Sen en yüce bir ahlak üze-
resin” (Kalem 68/4) ayetinde ve
“Ben ahlaki [prensipleri] ta-
mamlamak üzere gönderildim.”
hadisinde aç›kland›¤› üzere, gü-
zel ahlak zincirinin son halkas›-
n›n Hz. Muhammed (s.) oldu¤u-

nu belirten Can, gerek ayetler-
den, gerekse hadis-i fleriflerden
anlafl›ld›¤› kadar›yla, ahlak-
iman iliflkisinin ayr›lmaz bir bü-
tünü oluflturdu¤unu belirtti. 

Son olarak, kötü ahlak› te-
mel alarak yola ç›kan sekülariz-
me de de¤inen Prof. Dr. Can,
ahlaki anlamda sekülarizasyo-
nun dayand›¤› en önemli nok-
tan›n ‘unutmak’ oldu¤unu dile
getirdi. Can, seküler ahlak›n te-
mel gayesinin, bireye, Allah’›,
hesap gününü, ayetleri ve ken-
di amellerini unutturmak oldu-
¤unu belirtti.

Bir buçuk saat gibi k›sa bir
zaman dilimi içinde, oldukça
verimli bir ortamda geçen
program›n ilk bölümü, soru-ce-
vap fasl›n›n ard›ndan ikramla
sona erdi.

KASIM ‘08 UMRAN
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‹LEM (‹lmi Etüdler Derne¤i),
2008-2009 Aç›l›fl Konferans›’n›
9 Ekim 2008 günü Altunizade
Kültür Merkezi’nde gerçeklefl-
tirdi. Sosyal teoride Türkiye’de
önde gelen isimlerinden Yusuf
Kaplan’›n takdimi ile gerçekle-
flen Aç›l›fl Konferans›’n› ça¤dafl
sosyal teorinin önde gelen
isimlerinden Stjepan G. Mes-
trovic verdi.

‹‹llmmii EEttüüddlleerr DDeerrnnee¤¤ii, yafla-
nan toplumsal sorunlara kufla-
t›c› çözümler üreten ilim adam-
lar›n›n yetiflmesine hizmet
amac›yla 2002 y›l›nda kurul-
mufltu. ‹lmi Etüdler Derne¤in-
de çal›flmalar lisans ve lisansüs-
tü düzeyde olmak üzere iki bö-
lüm halinde devam ediyor.
Akademik yaflam›n d›fl›nda ol-
mas›na karfl›n entelektüel çal›fl-
malar›n› devam ettiren kifliler
için ise bir dizi etkinlik de yine
ilgililer ile paylafl›lmaktad›r. 

Sosyal teorinin önde gelen
isimlerinden Stjepan G. Mes-
trovic “Duyguötesi Modern Ba-
t› ve fiiddet” bafll›kl› konferan-
s›nda bat›l› toplumlar› çözüm-
lemek için kulland›¤› “duygu-
ötesi toplum” ve “uygar bar-
barl›k” kavramsallaflt›rmalar›n-
dan hareketle bat› toplumu-
nun fliddet tasavvurunu ve bu-
nun fiili yans›malar›n› analiz
etti.

Mestrovic, Bat›l› toplumlar›,
önce Bosna’da Müslüman hal-
k›n, ard›ndan Kosova’da Arna-
vutlar›n S›rplar taraf›ndan soy-
k›r›mdan geçirilmesini televiz-
yondan seyretmekle yetinen,
tepkisiz ve sinmifl insanlar›n ço-
¤unlu¤u oluflturdu¤u bir top-
lum olarak tan›mlamaktad›r.
Bat›l› toplumun bu noktaya
nas›l geldi¤ini ise flöyle ifade
ediyor; “Olaylar›n insanlarda
kollektif bir coflku yaratt›¤›,
onlar› duyguland›rd›¤› ve eyle-
me sevk etti¤i zamanlar geçip
gitmifl, duygular [t›pk› televiz-
yon ekranlar›ndaki en trajik
haberler sunulurken bile yap›l-
d›¤› gibi] paketlenip [nas›l ve-
rilmek isteniyorsa öylece rötufl-
lan›p, cilâlan›p, tüketime] kul-
lan›ma sokulur hale gelmifltir.
Ça¤›m›z insan› art›k gerçek
duygular›n› [öfkelerini veya

ac›lar›n›, üzüntülerini veya se-
vinçlerini] yaflayamaz, onlar›
eyleme dökemez; olsa olsa [te-
levizyon ekran› arac›l›¤›yla] bir
duygu simülasyonu yaflayabi-
lir.” 

Mestrovic, bat›l› toplumlar-
da meydana gelen kay›ts›zl›k,
tepkisizlik durumunu “ça¤dafl
Bat› dünyas›n›n ufkundan do-
¤an, sentetik duygular›n kültür
endüstrisi taraf›ndan genifl
çapta güdümlendi¤i/manipüle
edildi¤i yeni-Orwell’ci bir sü-
reç” olarak tan›mlar ve flöyle
aç›mlar: “Duygular, yeni bir
entelektüel biçim alarak meka-
nikleflmifl, seri üretime ve me-
lez duygulara dönüflmüfltür.
Uygun biçimde paketlendi¤i
sürece her politika ya da olay
kabul edilebilir hale gelmifltir.
Eylem için gerekli olan ak›l-
duygu ba¤› kopmufltur. Öfke
art›k kollektif eyleme dönüfl-
meyecektir. Kuflku ve belirsiz-
lik, duyguötesi entelektüelle-
rin mihenktafl› olmufltur: Onlar
her bak›fl aç›s›n› bilme ve hepsi-
ne karfl› tav›rs›z kalabilme be-
cerisini edinmifllerdir.”

PPrrooff.. DDrr.. SSttjjeeppaann GG.. MMeessttrroovviicc
‘‘iinn TTüürrkkççee’’ddee YYaayy››nnllaannaann EEsseerr-
lleerrii::
-Uygar Barbarl›k, Aç›l›m Kitap
-Duyguötesi Toplum, Ayr›nt›
Yay›nlar›

“Duygu-Ötesi MModern fifiiddet”
‹LEM (‹lmi Etüdler Derne¤i), 2008-2009 Aç›l›fl Konferans›

S. G. Mestrovic

Abdullah fiANVER
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K
uruluflu Bosna Savafl›’na da-
yanan ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf› bu Balkan tecrübesi-

ne de dayanarak hâlihaz›rda ya-
flanan siyasi, ekonomik ve kültü-
rel sorunlar›n afl›lmas›na katk›
sa¤lamay› amaçlayan ““BBaallkkaannllaarr-
ddaa GGeelleecceekk TTaassaavvvvuurruu”” bafll›kl› bir
sempozyum düzenledi.

Balkan co¤rafyas› ve Türkiye
halklar› aras›ndaki kültürel hare-
ketlilik, temas ve bilgi ak›fl›n›n
tekrar canland›r›lmas› noktas›nda
katk› sa¤lamas› da düflünülen
sempozyum ile mevcut Balkan
konjonktürü, tarihi ve kültürel
zemin ba¤lam›nda ele al›nd›. 

Sempozyum, Balkan ülkeleri-
nin ve Türkiye’nin önde gelen si-
yaset, akademi ve sivil toplum
temsilcilerinin kat›l›m› ile gerçek-
leflti ve sempozyumun son günü
gerçeklefltirilen atölye çal›flmala-
r›nda, bölge sorunlar› uzmanlar›
taraf›ndan de¤erlendirildi. Atöl-
ye çal›flmalar›n›n somut projeler
üretilmesi noktas›nda faydal› ol-
mas› bekleniyor. 

Balkan ülkelerinde yaflayan
Müslümanlar›n sorunlar›n›n ve
gelece¤inin tart›fl›ld›¤› Balkan
Sempozyumu ‹stanbul’da Grand
Cevahir Otel’de yap›ld›. ‹HH ‹nsa-
ni Yard›m Vakf› düzenledi¤i sem-
pozyum ile, Bosna Hersek, S›rbis-
tan, Arnavutluk, Makedonya,
Bulgaristan ve Yunanistan müftü-
lerini de y›llar sonra ilk defa bir
araya getirmifl oldu. 

9 Balkan ülkesinin bafl müftü-
leri ‹stanbul’daki tarihi buluflma-
da önemli mesajlar verdiler. Ko-
nuk müftüler, Balkanlarda etnik
ve dini ayr›l›klar› öne ç›karan an-
lay›fllar›n çözüm olmad›¤›n›, Os-

manl› modelinin hayata geçiril-
mesiyle ancak gerçek bir bar›fl ve
huzur ortam›n›n sa¤lanaca¤›n›
belirttiler. 

Dikkat çeken konuflmac›lar-
dan Bosna Hersek Baflmüftüsü
MMuussttaaffaa ÇÇeerriiçç, ‹slam› seçmeleri-
nin ard›ndan “afl›r› dinci”, “Türk”
veya “Arap” yaftas›yla sürekli
bask› alt›nda tutulduklar›n› söy-
lerken gözlerinin sürekli Türki-
ye’de oldu¤unu belirterek “Tür-
kiye ne kadar güçlü özgür bir ül-
ke olursa biz de o kadar güçlü ve
özgür olaca¤›z” ifadesini kul-
land›. Balkanlardaki Türk okulla-
r›na da dikkat çeken Çeriç, okul-
lar›n önemli bir ifllev gördü¤ünü
söyledi. Yüzy›llard›r Balkanlarda
medrese olarak e¤itim veren Ga-
zi Hüsrev Medresesi’ne ek olarak
Gazi Hüsrev Üniversitesi’nin ku-
rulmas›n› önerdi. Çeriç, üniversi-
tenin Balkan Müslümanlar›n›n so-
runlar›n›n çözülmesinde önemli
katk›lar sa¤layaca¤›n›n alt›n› çiz-
di.  

Sempozyumda konuflan Ma-
kedonya Merhamet Derne¤i Bafl-
kan› AAddnnaann ‹‹ssmmaaiillii ise, milliyetçi-
lik ak›m›n›n ‹slam dünyas›nda çö-
zülme ve da¤›lmaya sebep oldu-
¤unu söyledi. Sempozyum’da öne
ç›kan bafll›klardan biri de, bölge
için art›k geri dönülmesi çok zor
görülen AB sürecinde, Balkanlar›
ve Müslümanlar› bekleyen “kül-
türel asimilasyon” endiflesiydi. 

Sempozyuma: “Balkanlarda
‹slam’›n Gelece¤i ve Birlikte Ya-
flam” bafll›kl› oturumda: T.C. Di-
yanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Mehmet Görmez, Bos-
na-Hersek ‹slam Toplumu Lideri
ve Bosna Baflmüftüsü Mustafa

Çeriç, Arnavutluk Diyanet ‹flleri
Baflkan› Selim Muça, Kosovo ‹s-
lam Toplumu Lideri ve Baflmüftü-
sü Naim T›rnova, Makedonya ‹s-
lam Birli¤i Baflkan› Reisu’l Ulema
Süleyman Recebi, Bulgaristan
Baflmüftüsü Mustafa Alifl; “AB Sü-
recinde Balkanlarda Gelecek
Perspektifi” bafll›kl› oturumda
ise, Doç. Dr. Ebubekir Sofuo¤lu,
Prof. Dr. Cemaleddin Latiç, Dr.
Mlazim Krasniqi, Prof. Dr. Nazmi
Maliqi, Fuat Ramiqi gibi isimler
kat›ld›. Sempozyum sonunda,
‹HH, içinde tebli¤ metinlerinin de
yer ald›¤› bir kitab› da kat›l›mc›la-
ra hediye ederken, sempozyum
metinlerine http://www.balkan-
sempozyumu.org  ve http://www.
ihh.org adresinden de ulaflma im-
kân› sunuluyor.

KASIM ‘08 UMRAN
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A liya’n›n vefat›n›n ard›n-
dan befl y›l geçti. Aradan
geçen zaman içinde gö-

rüldü ki, Aliya, belki Türkiye’de
en az Bosna’daki kadar bir anlam
ifade ediyor. Aliya, Türkiye’de bi-
reysel hayattan siyasete kadar
çok genifl bir alanda önemine bi-
naen ön s›ralarda yer alabiliyor.
Hikmeti, bilgeli¤i, tevazuu, rol-
modelli¤i, sözleri, yaflant›s›, dü-
flünceleri, kitaplar›, hat›ralar› ile
neredeyse hayat›n›n bütün yüz-
lerine ilgi duyulmufl ender insan-
lardan biri o. K›sa sürede “Aliya”
okurlar›, seyyahlar›, uzmanlar›,
gözlemcileri, hayranlar› olufltu
ve bu durum flimdiye kadar “Ali-
ya” üzerinden üretilmesi gere-
ken o güzel anlam›n çok da d›fl›-
na ç›kmad›. Bu noktada, Ali-
ya’n›n “tüketim meta›” haline
dönüfltürülmeden, onun “üze-
rinden kiflisel konumlar›, siyasal
tutumlar› meflrulaflt›rma handi-
kap›na düflülmeden, vefat›n›n
beflince y›l›nda düzenlenen et-
kinliklerle an›ld›.

Ba¤c›lar Belediye Baflkanl›¤›-
n›n Türkiye’de uluslararas› plan-

da ilk defa yap›ld›¤› söylenen Ali-
ya Sempozyumu da bu anlamda
de¤er üreten, anlam üreten bir
etkinlik olarak kayda geçti.

Sempozyuma konuflmac› ola-
rak Türkiye d›fl›ndan Aliya’n›n
o¤lu Bakir ‹zzetbegoviç ve efli,
Adamir Jerkovic, Kas›m Trnka ve
Gabriel Mestrovic gibi isimler ka-
t›l›rken;  Türkiye’den de Yasin
Aktay, Tahsin Görgün, Sad›k Yal-
s›zuçanlar,  Ali R›za Abay, Alev
Erkilet, Bahad›r ‹slam, Recep
fientürk, Raflit Küçük, Hüseyin
Kansu, Bülent Y›ld›r›m, Cevat
Özkaya, Mahmut Koçak gibi
isimler kat›ld›.

Oturumlarda konuflmac›lar
çok önemli tebli¤ler sundular.
Yasin Aktay’›n da “siyaset kültü-
rünü kiflisel iktidar kavgas›n›n
belirlemekte oldu¤u bir ortamda
‘de¤erler için üstlenilmekten ka-
ç›n›lamayan bir sorumluluk ola-
rak siyasetin’ en güzelini ve en
ak›ll›cas›n› yapt›” dedi¤i Ali-
ya’n›n hikmetle siyaseti birlefltir-
me konusundaki yeri bugünün
siyaset-ahlak iliflkisinin tart›fl›ld›-
¤› ortamda ayr› bir anlam ifade

etmifltir san›r›z.  
Ba¤c›lar Belediyesi ile Nar ‹le-

tiflim’in organize etti¤i sempoz-
yumda ayr›ca Saraybosna Aliya
Müzesi’nin deste¤iyle Müze So-
rumlusu Elvis Kondzic’in yönet-
menli¤inde haz›rlanan Aliya Ser-
gisi de iki gün boyuca otel fu-
ayesinde sergilendi. Sergide Ali-
ya’n›n do¤umundan vefat›na ka-
dar hayat›n› anlatan foto¤raf,
belge ve bilgiler sergilendi.
13–20 Ekim tarihlerinde de Ba¤-
c›lar Belediyesi Halk Saray›nda
“Grbavica: Esma’n›n S›rr›”, “Av
Partisi”, “Aliya / Belgesel”, “Ya-
flama Cesareti – Bosna’n›n Hiz-
metinde” etkinlik kapsam›nda
ücretsiz olarak gösterildi. 

B‹R ‹LK; ULUSLARARASI 
AL‹YA SEMPOZYUMU



Kültür - Sanat

8877

VVeehhbbii VVaakkkkaassoo¤¤lluu;; Ülkem ad›-
na iftihar ediyorum; tarihim ad›-
na, kültürüm ad›na, inanc›m ad›-
na... Biz çok de¤erli bir tarihin
mensuplar›, mirasç›lar› olarak da-
ha büyük sorumluluklar tafl›ma-
m›z konusunda burada hem bir
eziklik hem de bir gayret duygu-
su içinde cofluyorum do¤rusu.

AAhhmmeett MMeerrccaann:: 
Bu fuar, bugün çok konuflulan

ve gelinen merhale olan küresel-
leflmeye altm›fl y›l önce at›lm›fl bir
ad›md›r. 

AAyyflflee BBuu¤¤rraa::
Türkiye'nin kendi kültür dün-

yas›n› d›flar›da tan›tmas› için, Av-
rupa ve dünyadaki bütün kültür
dünyas›yla al›fl verifle girmesi için
çok iyi bir olanak bu. Yani bir al›fl
verifl olana¤› bir karfl›l›kl› iletifli-
me geçme olana¤› böyle bakmak

laz›m diye düflünüyorum. Bir pro-
paganda arac› olarak de¤erlendi-
rilmesini çok faydal› ve anlaml›
bulmuyorum ancak bir iletiflim
imkân› olarak çok iyi bir f›rsat ol-
du¤unu düflünüyorum.

HHüüsseeyyiinn ÖÖzzttüürrkk::
Türkiye'nin onur konu¤u ol-

mas› tabi bizim için büyük bir
avantaj. Ancak onur konu¤u
olan ülkenin çok iyi haz›rlanmas›
gerekirken fuara çok iyi haz›rla-
namam›fl›z bunu gördük. Aç›l›flta
bir protokol krizi yafland› fuar›n
onur konu¤u ülkesinin kültür ba-
kan› konuflma yapamad›. Hiç ol-
mazsa konuflmac› olarak ç›kanla-
r›n Kültür Bakan›’n›n orada oldu-
¤unu belirten ifadeler kullanma-
lar› gerekirdi o da olmad› ve do-
¤al olarak Orhan Pamuk'un ismi
geçti ama Kültür Bakan›’n›n ismi
geçmedi. 

SSaabbrrii OOrrmmaann::
Benim Frankfurt’a ikinci geli-

flim ama fuara ilk geliflim oldu.
Kitap fuar› muhteflem bir hadise
benim buraya gelmeden önceki
bütün tahminlerimin üzerinde.
Bir kere hacim olarak büyük ikin-
cisi tabi muhtevay› bu kadar k›sa
bir zamanda anlamak mümkün
de¤il ama ilk izlenimlere göre o
da muhteflem bir olay.

‹‹hhssaann SSüürreeyyyyaa SS››rrmmaa:: 
Efendim, ben senelerdir bu

fuara kendi imkânlar›mla geli-
rim. Bu sene Türkiye'yi onur ko-
nu¤u olarak davet etmifller ama
maalesef bizim Türk stantlar›na
fazla ra¤bet yok. Çünkü bizim
yay›nc›lar›m›z›n kendi eselerini
yabanc› dile tercüme etme konu-
sunda zaaflar› var.  

KKaaii DDiieekkmmaannnn (Almanya’n›n
en tirajl› gazetesi Bild’in Genel
Yay›n Yönetmeni): Dünyan›n en
büyük kitap fuar› olan Frankfurt
kitap fuar› yazarlar ve yay›nevle-
ri için oldukça büyük bir organi-
zasyondur. Bu sene fuar›n konuk
ülkesi Türkiye. Türkiye herhangi
bir ülke de¤il bizim için. Alman-
ya’da 2.7 milyon Türk vatandafl›
veya Türk kökenli Alman vatan-
dafl› yaflamaktad›r. Bu grup Al-

KASIM ‘08 UMRAN

Frankfurt Kitap Fuar›’ndan 
K›sa K›sa...

Emir Timur KAFKAS
Abdullah Mühsin YILDIZ

Vehbi Vakkaso¤lu

‹hsan Süreyya S›rma
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manya’daki göçmenler içerisin-
deki en büyük gruptur. O yüzden
entegrasyondan bahsetti¤imizde
bizi en çok meflgul eden konu da
bu konudur. Bu yüzden bu fuar
hem bu konular› konuflmak hem
de modern, muhteflem Türki-
ye’nin kültür ve edebiyat alan›n-
da sahip olduklar›n› sunaca¤› çok
büyük bir f›rsatt›r. 

EErrhhaarrddtt BBrruunnnn (Gazeteci- YYazar): 

Avrupal›lar, Avrupa’n›n yük-
sek kültürünün oluflumunda Tür-
kiye’nin önemini biliyorlar. Antik
Yunan’a bakt›¤›n›zda, Romal›la-
ra bakt›¤›n›zda çok fleyin Türkiye
topraklar›nda gerçekleflti¤ini gö-

rüyorsunuz. Yine o topraklarda
ilk H›ristiyan kilisesinin infla edil-
di¤ini biliyoruz. H›ristiyanl›k tari-
hindeki ilk olaylar yine bu top-
raklarda gerçekleflti. Binlerce y›l-
d›r devam eden bu benzerlikleri
hat›r›m›zdan ç›kartmamam›z ge-
rekiyor. 

‹‹bbrraahhiimm ÖÖzzttüürrkk: 
Kitap fuar›na büyük destek

veren kurumlar›n bafl›nda ‹stan-
bul Ticaret Odas› geliyor. “Kül-
tür, paran›n üzerinde yürür” diye
bir söz var. Kültür iyi ama onun
arkas›ndan parasal güç olursa te-
kabülü de seçkin, s›ra d›fl› bir ifltir.
Hak etti¤i de¤eri ancak ilgili ikti-
sadi ortamda sa¤larsa kazan›r.
Dolay›s›yla bu kitap fuar›n›n, me-
sela Türk stantlar›n› gezdiyseniz
ne kadar kalitesiz, baflar›s›z; dil

bilen insanlar›n da yoksun oldu-

¤u ortaya ç›kt›. Demek ki bu d›fla

aç›lman›n bu kültür aya¤›, top-

lum aya¤› tam oturmufl say›lmaz

ve orada bir s›k›nt› var, ama bun-

lar ilk hamleler, deneme yan›lma

hamleleri. Bunlar ortadan kalk›-

yor, Türkiye özgüven kazan›yor.

Bunlar› yapabilece¤ini anlamaya

bafll›yor, daha çok kitap ç›karma-

s› gerekti¤ini anl›yor? 

Orhan Pamuk Nobel ödüllü

bir kifli. Orhan Pamuk’un konufl-

mas› evrensel bir konuflma m›yd›,

yoksa Türkiye’nin içine kapal› bir

konuflma m›yd›? Maalesef, Türki-

ye’nin içine kapal› bir konuflmay-

d›. “fiu durumda geldim. Kimseye

sözümü anlatam›yordum. Hiçbir

yere ç›kma cesaretim yoktu. fiim-

di aflt›k, ülkem de yasak var” bil-

mem ne. Hâlbuki dünya korkunç

bir kaosun efli¤inde. Savafllar, ik-

tisadi krizler, küresel ›s›nma vs.

böyle bir ortamda ödül alm›fl Do-

¤ulu, Do¤u?dan gelen, Do-

¤u?nun materyallerini satarak

para kazanan ve büyüyen bir ya-

zardan daha bilgece laflar› bek-

lerdik. 

Dünya bar›fl›yla, evrensel insa-

n›n yabanc›laflmas›yla, insan›n

kendisiyle bar›flmas›yla, do¤al

varl›¤›yla bar›flmas›yla; ama bun-

lar› göremedik orada.

Frankfurt Kitap Fuar› insan›-

m›za, baflka yay›nevlerine bakt›-

¤›nda baflka insanlar›n halel ko-

nular›na bakt›¤›nda baflka insan-

lar›n durdu¤u yerlere bakt›¤›nda

bizim yanl›fl yerde duruyor oldu-

¤umuzu biraz daha göstermifl

olabilir. Yeniden yap›lanmaya,

fark›ndal›¤›n artmas›na biraz da-

ha katk›da bulunmufl olabilir.
‹brahim Öztürk

Bild Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni 
Kai Diekmann


