
Siyah Yüze Beyaz Maske 

11 Eylül sonrası, bir taraftan olayın yapılış biçimine, "terör" e karşı tepkilere bir taraftan da 

Amerika'nın hedef alındığı düşünülerek sevinç gösterilerine şahit olmuştuk. Hatta istanbul 

Fatih'te bir bakkal amca 11 Eylül günü yüzünde içindeki rahatlığın yansıması ile aynen şu 

cümleyi sarf etmişti:" Amerika'dan büyük Allah var". Zihinlerdeki Amerika imajını açığa çı

karan koca bir kitaptan daha anlamlı bir cümleydi bu. Kan, vahşet, saldırganlık, istiğna ve 
ist ikbar i le oluşan ve Batı dışı dünyanın neredeyse tamamında "cellat"a dönüşen Ameri

kan imajının 11 Eylül'de yara almasına insanlar doğal olarak sevinmişlerdi. Bugün aynı in

sanlar, Obama'nın seçilmesi üzerine, Kenya'da, Güney Amerika'da, Türkiye'de, Ortado
ğu'da hatta Filistin'de seviniyorlar. -Bakkal amca ne düşünüyor ayrı bir merak konusu ta

bii.-

imaj l arın gerçek görüntülerden daha belirleyici olduğu bir çağda yaşadığımızı bir kere 

daha hatı rlıyoruz burada. Çünkü heı;n 11 Eylül'e hem de Obama'nın seçilmesine karşı in

sanların sevinmesinin en önemli nedeni zihinlerdeki Amerika imajı. 
Amerikan rüyasının yeniden inşa aracı olarak "Obama", Amerika imajı üzerine yeniden 

düşünmeyi gerekli kılıyor. Amerika, içerde "Zenciler", "Hispanikler", "Kızılderililer" ve dı

şarda da Afrika'dan islam dünyasına(!) kadar ötekileştirdiği unsurları, Obama ile, "yeni 

ötekiler" e karşı daha geniş bir cephede -aynı aşk hikayesinde- buluşturmuş görünüyor. 
Bu unsurlar için, edebiyattaki karşılığı ile bir "celladına aşık olma" durumu söz konusu 

o labilir. 'Rehin alınan, eziyet edilen, baskı altında tutulan kişinin bir süre sonra bunu ya

pan kişiye karşı duyduğu sempati, aşk hatta bağlılık olan 'celladına aşık olma' durumunun 

nedeni 'baskı altında kalan kişinin (veya toplumun) bir süre sonra üstündeki baskıya sebep 
olan kişiye (veya imaj ya da kavrama) onsuz kendini eksik hissedeceğini düşünecek dere

cede alışması, ona bağımlı hale gelmesi' olarak açıklanır. Hatta insan, "onun yaptıklarını 

kendi kafasında meşrulaştırmaya ve onu dünyaya açılan tek kapısı olarak görmeye baş
lar'mış. Eğer durum böyle ise problem dünya için hayli ciddi görünüyor. 

Bununla birlikte aşk hikayesinin bir de öte tarafı var: Obama'nın başkan seçilmesi ile 

oluşan "yeni Amerika imajı"na Amerika'yı iten nedenleri de gözden geçirmek gerekiyor. 

Abdurrahman Babacan'ın yönettiği ve Ferhat Kentel ile birlikte açıkaturumumuza konuk 

olan Akif Emre, ABD'nin eski gücünü kaybettiği ni ve stratejik öngörüyle tedbirlerini alma
ya çalıştığını söylüyor. Amerika'nın öncülüğünü yaptığı Batı medeniyetinin en ileri düzeye 

eriştiğini "Tarihin Sonu" teziyle iddia eden Fukuyama da -çark etmeye devam ediyor-, Um
ran için çevirdiğimiz ve bu sayımızda yayımlanan makalesinde: "ABD ekonomik modelinin 

bir "kovboy kapitalizmi" şeklinde tanımlanması, pekala umursanmayabilirdi. Ancak mev

cut durumda bu hala mümkün mü?" diye soruyor. 

Obama, basit bir tercih olmanın ötesinde Amerika için bir zorunluluktu. Karanlık geç

mişi onun geleceği aydınlatmasına izin vermiyordu. Kirli/ siyah WASP'Iı (yani Beyaz, Ang

Io-Sakson ve Protestan) yüzüne; beyaz bir maske gerekmişti; Obama. Olanları küresel eko

nomik çöküşle birlikte düşününce insan, bu aşk hikayesinin sonunu daha bir merak ediyor. 
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Ümran 'a Yansıyanlar

GAZZE’DE ÖLÜM YAKLAŞIRKEN 1967’YE DÖNMEK

■ nsanlığın en son trajedisi 
I  mi dem eli, d in ler arası sa-
I  vaşın son perdesi mi yoksa?

Yahut akraba olan iki ırk ara
sındaki kan davasının son hal
kası mı? Adına ne dersek d i
yelim, Gazze ö lüyor! Bir şehir 
ö lü r mü? Cevabını arayanlar,
İslam şehirlerin in  yerle yek
san ed ild iğ i 'kanlı ta rh im iz 'e  
bakabilir. Gırnata, Bağdat, İs
kenderiye, Kudüs, Saraybos- 
na, Mostar, Felluce vd. şehir
lerin akıbeti yalnızca Müslü- 
manlara değil aynı zamanda 
insanlığa karşı topyekun sa
vaş açmış gözü dönm üşlerin zulmü ile karanlığa gö
m üldü. Bir şehir insan ruhunun mücessem halid ir, 
top lum la rın  ve m edeniyetlerin  de aynı zamanda. 
Bugün yaklaşık 1,5 m ilyon 'insan'ıyla Gazze, d iren i
şinin ve geleceğe üm itle  bakışın tüke tilm eye  çalışıl
dığı b ir mekanın adı. 2005'in Ocak ayında Hamas'ın 
büyük b ir çoğunlukla kazandığı seçimlerin ardın
dan başlayan yeni am bargo dalgası neticesinde Fe
tih  ve Abbas'ın lider(!) kadrosu batı ile işbirliğ i, İsra
il'le  yeni b ir sözde barış müzakeresi süreci karşılı
ğında Filistin 'derin  dev le ti'n in  verasetini, halk üze
rindeki vesayetini sürdürdü. Gelecek tasavvurunda 
ve p ra tik tek i fa rk lılık la r çatışmaya dönüştü ve Ha- 
mas yönetim i Gazze'ye hapsedilirken, Fetih halkla 
arasında açılan mesafeye rağmen, Filistin 'i hakika
ten temsil ediyormuş g ib i davrandı. A rtık  g iderek 
daha da Mısır'ın kucağına itilen  b ir Hamas yöne ti
mi, d iğer yandan Suriye-İsrail görüşm elerinden b ir 
netice çıkacak o lu r da Suriye denklem  dışı kalırsa 
bütünüyle köşeye sıkıştırılmış olacak. Fakat hadise
nin siyasal boyutun ötesinde tartışılması ve nihayet 
M üslümanların gündem ine girmesi gerekiyor. İsrail 
neredeyse hiçbir insani yardım malzemesinin Gaz
ze'ye geçmesine izin verm iyor, dahası şehrin dışarı
ya açılan yegane kapısı olan Refah'ta Mısır as
ker/polisleri kimseye göz açtırm ıyor! Söz konusu 
olan ABD'nin, dolaylı o larak da İsrail'in rızasıysa; 
gerisi te fe rru a t oluyor.

İsrail'in siyasal skandallarının yeni b ir halkası 
olarak Ehud O lm ert'in  istifasıyla sonuçlanan süreç 
boyunca oluşan siyasal kaosun tesiriyle işgal gücü

Filistin lilere haklarını iade e tm ek ve daha önce im 
zaladığı anlaşmaları fiiliya ta  geçirmek için yine oya
lama, manipülasyon ta k tik le rin e  başvuruyor. Fakat 
O lm ert'in  "1967 sınırlarına dönm eliy iz" söylem inin 
herhangi b ir inandırıcılığı kalmadı zira benzer b ir 
süreç Şaron'un başlattığı Batı Şeria'dan çekilme 
operasyonunda yaşandı. İsrail bu tü rlü  söylem lerle 
hem ta rih i baştan yazmayı (örneğin neden 1948 ön 
cesi değil de 1967 öncesi sınırları!), hem ortaya çı
kardığı f i i l i  durum a da razı gelmeyerek daha ötesi
ni elde etmeyi ve 'u luslar arası kam uoyu 'nu (kim 
ciddiye alıyorsa!) oyalamayı başarıyor. Mevcut şart
larda, yeni ABD yöne tim in in  tavrı, Filistin ve İsrail içi 
dengelerin  istikam eti, e lbette  en m ühim i İslam top - 
lum ların ın  tavrı yeni dönem i belirleyeceği için 
uzunca b ir m üddet kimse 'Filistin devle ti'nden  bah
setmeyecektir. Fakat Filistin davası el'an orada va
rolmaya devam edecektir; bü tün  siyasası, askeri ve 
iktisadi yön le rin in  de ötesinde, insan yüzüyle. Dö
nelim  Gazze'ye... A rtık  e lek trik  değil gaz yağı dahi 
bulm akta zorlanan; hastaneleri tıb b i gereçler ve 
ilaçlar bakım ından yetersiz; yiyecek stokları dahi 
azalan b ir açık hava hapishanesine dönüştü Gazze- 
lile rin  evi! Yola çıkanların can güven liğ in in  sağlana
madığı, her an b ir İsrail savaş uçağı ya da zırhlı b ir
liğ in in  operasyon yaptığı b ir to p lu  ö lüm  kampı san
ki Gazze... Okula g iden yavrucaklar geleceğin po
tansiyel 'te rö ris t'i (yani vatanını savunacak şehidi) 
o ldukları için te reddütsüz kurşunların hedefi, anne
ler yeni doğurdukları yavrularının m ukadder akı
betle rin in  fa rkında da, te k  b ilm ed ik le ri zamanla-

4 ÜMRAN ARALIK '08



Umran'a Yansıyanlar

ması... Yine de; Gazze direniyor! Gele
ceğe da ir um utlan , her doğan yavrucak
la b ir lik te  yeniden yeşeriyor. Anneler 
düşmanın ölüm  kusan tekno lo ji harikası 
silahlarına karşı insanlığın kalesini ko ru 
yo rla r, babalar herşeyiyle yeryüzüne 
hapsolmuş bizlere ö te dünyaya açılan 
kapıları işaret ediyorlar. İslam coğrafyası 
son iki yüzyılda başa gelenlerin hiç de
ğilse b ir kısmına karşı "ne o luyor" diye 
sorabilm iş olsaydı, herhalde bu kadar 
musibet, dert ve kederle yoğrulan yur
dum uz daha iyi ve güzel olanı görecek 
yahu t 'ye r' iç indekileri haber verdiği, in 
san "ne  o luyor" diye sorduğu gün Müs
lüm anların verilecek cevabı olacaktı.

DÜŞES’İN  ÇEKTİĞ İ Ö ZÜRLÜ SİSTEMİN FO TOĞRAFI!

S arah Ferguson'un Ankara Saray'da b ir özürlü 
bakım evindeki çekim leri bir anda medyamızın 
b ir kısmının 'kendi utanç duvarımızda ağlaya

lım ' çığlıklarıyla, b ir kısmının kabaran m illi(y)etçi 
duyguları nedeniyle hışımlarıyla karşılansa da esa
sında ortaya koyduğu durum , ülkenin içine terke- 
d ild iğ i 'özü rlü  sistem'in resmidir. Zira bu ülkede in
sanlar fiziksel özürlü olmadan da 'özü rlü ' muame
lesine tab i tu tu luyo r, en basit ve tab ii haklarını ku l
lanmak istediklerinde öcü ilan ediliveriyor ve çok 
açık ayrımcılıklara maruz kalabiliyorlar. Sistem ise 
kör topa l ilerleyemez haliyle, bizlere 'iyi, güzel ve 
d oğ ru ' namına nasihatte bulunuyor. Bir sistem so
runu o larak 'büyük kapatılm a', her tü rlü  gösterge
siyle aslında gözümüzün içine kadar sokuluyor. 
O ku lla r b irer ideo lo jik  öğütm e aracı, siyaset ve bü
rokrasi ü lkenin kendi çapsızlığında daha da mah
kum oluşunun tescili, nev'i şahsına münhasır 're jim i 
korum a ve ko llam a' vazifesi ise rahm etli Cemil Me- 
riç 'in  tab iriy le  "id rak im ize  g iyd irilen  deli göm leğ i".

Elbette düşesin çektiği fo to ğ ra fla r tam  düşeş o l
du batılıla r için, zira AB 'n in 'ne yapsak da alıyor g i
bi yapıp almasak ve bu böylece sürüp gitse' b içim in
deki özlü düşünüşüne katkıda bulunm ak suretiyle 
T ürk iye 'n in  halihazırda olumsuz olan imajını daha 
da yerlere düşürmek için bulunm az bir fırsat oldu. 
Hadisenin Türkiye 'deki sosyal h izm etlerin, aile ku- 
rum unun ve bütünüyle  sistemin geldiğ i yer bakı
m ından tartışmasının yanında b ir de batılıların ik i
yüz lü lüğü bakım ından tartışılması ise şarttır. Ben
zer örnekleriy le  belki Avrupa'nın en önemli ü lke le

rinde dahi karşılaşabileceğiniz m uam elenin sıra her 
nedense b ir doğuluya geld iğ inde bu kadar gürü ltü  
koparması da manidardır. Oysa b ir muamele ve ta 
vır, nerede olursa olsun eşit derecede 'iy ilik ' veya 
'k ö tü lü k ' içermeli değil m idir? Batılıların ku tlad ık la 
rı m odern ite  bizlere bunu vazetmez mi? Meselenin 
ta r if i aslında basittir: Bu b ir sistem sorunudur, ama 
öyle Türkiye ile sınırlı değil... Topyekun b ir dünya 
sisteminin, yani insana layık o lduğu şekliyle ve 'öy
lece' davranmak yerine metalaştıran ve kendisi, 
dünya, ka inat üzerine düşünecek m elekelerinden 
m ahrum  eden sistemin.
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DİNLER ARASI DEĞİL! 
SAHİ KİMLER ARASI DİYALOG?

BİR “EV ZENCİSİ” OLARAK OBAMA

G eçtiğ im iz hafta larda Vatikan 'da  
gerçekleşen Sünni-Şii karışık b ir 
g rup  Müslüman âlim  ve Kato lik 

dünyası lide rliğ i arasındaki 3 gün lük  'ta 
rih i' top lan tın ın  izleri henüz silinmemiş
ken 16. Benediktus, birden b ire çıkıp 
"d a r anlamda d in le r arası d iyalogdan 
söz edilem ez" deyiverdi. Zira ona göre 
bu durum, kişinin "kend i d in in i paran te
ze alması" anlamına geleceği için m üm 
kün değ ild i. Fakat yalnızca kü ltü rle r ara
sı b ir diyalog m üm kündü. Papa, bu söz
leriyle gerçeğe en yakın ve m antıki ola-

4 Kasım seçim lerin in  
arından bizleri de içine 
çeken tartışm alara ne
reden bakıldığı önem li 
b ir noktadır. Buna göre, 
seçim lerin m uhtem e l 
e tk ile ri, dünya sistem in
deki karşılığı, Am erika 
içindeki dengelerin  ala
cağı yeni şekil üzerine 
düşünceleri de şekillen
d iren  fa rk lı bakışlar 
m evcuttur. Burada kısaca vurgulayacağım ız husus ise Oba- 

ma'nın başkanlığı ile b ir lik te  'Am erikan 
rüyası'nın yeniden kendisin i gerçekleştir
d iğ i, dünya lide rliğ in in  neo-con şahinli
ğ inden dem okra tik  idealler e tra fında ke
netlenm iş 'yardımsever' ve 'g iriş im ci' (ce
sur anlamında) b ir ABD'ye yeniden geçişi 
meseleleri değ ild ir. Buradaki vurgu Oba- 
ma'nın (eğer öyle kabul edeceksek) bir 
zenci olarak m utlak olmayan anlamda ik
tida rı ele alışından sonra nasıl davranaca
ğı sorusunadır. Zira Fanon'un ev zencisi, 
yahut Malcolm  X 'in  ku llandığı ta rla  zen

cisi tab irle ri ile an la tılm ak istenen tam  da şu söze karşılık ge
leb ilm ekted ir: 'k ra ldan fazla kralcı o lm ak'.

Obama'nın gelişi Am erikan top lum unun  d ip  dalgası ola
rak 'beyaz hak im iye ti'n in  sonunu getirecek m id ir? Veya kırk 
küsur yıld ır o rta larda görünmeyen g iz li ayrımcılığı bu defa 
tüm üyle  yerin d ib ine gömecek mi? Am erikan z ihn indeki deri 
üzerine odaklı dünya okumasının ne kadar değişeceği su gö
tü rü r e lbette  ama dünyanın geri kalanına yeni b ir imaj taze
leme fırsatı ile yeni şeyler sunuyormuşçasına hareket edecek
t i r  yeni ABD yönetim i. Başta ekonom ik kriz o lm ak üzere he
men her kron ik  vakıaya çözüm getirecek kadroları ister iste
mez eski C linton dönem inden devralan Obam a'nın özellik le  
dış po litikada nasıl b ir yol haritası izleyeceği merak konusu 
olacaktır. Şu kadarını tahm in  etmek zor değil yine de: D ikkat
ler Irak'tan A fganistan ve Pakistan'a kayacaktır. El Kaide ye
niden gündem in baş sırasına o turacaktır. Finansal kriz in  uzun 
vadede etkisini azaltacak yeni b ir hüküm et harcaması dalga
sının önüm üzdeki günlerde geleceğini tahm in  e tm ek güç o l
masa da, artan işsizlik ve tüke tim dek i daralm anın boyutları 
ancak 2009'un ilk yarısından sonra ortaya çıkacaktır. Her şeye 
rağmen dünya Obam a'nın başkanlığından mem nun gib i gö
rünüyor, ta ki herkes kendi gerçeğiyle yüzleşinceye dek.

rak en tu ta rlı cümlesini sarf ettiyse de, 
bundan sonra kimseye yaranamayacak- 
tır. Zira onca yıl, d in le r arası d iya log ve 
hatta yenilerde BM bünyesinde İspan- 
yol-Türk başbakanları düzeyinde sürdü
rülen m edeniyetler itt ifa k ı süreçlerinde 
görülen ancak karşılıklı tem enn ile r ve iyi 
d ileklerden iba re tti. Yerkürede, iyi ile 
kö tünün (hak ile batıl) kıyamete dek sü
recek savaşının dışında zulm edenler ile 
zulme uğrayanlar, işgal edenlerle işgale 
maruz kalanlar, sömürgecilerle sömür
geler vs. arasındaki ifsad edici mücadele 
varolduğu müddetçe sahi neyin ve ki
m in d iyaloğundan bahsediyoruz! Bir d i
yalog sahiden varolacaksa ancak silahla
rın susması ve kan dökülm esin in önüne 
geçilmesi gerekmez mi? Haydi o tu rup  
b ir kez daha düşünelim , d iya log üzeri
ne: 'Ne, ne zaman, nerede, nasıl ve k im 
le' sorularını sorarak...
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D ünya sistemi son finansal krizle te m e lle rin 
den sarsılır mı b ilinm ez ama en az tarihsel 
kapita lizm  kadar vakıa olan şey, belki de 

onun b ir parçası o larak değişen sermaye yapısı ve 
yükselen-alçalan sosyo-ekonomik züm relerd ir. Her 
krizde o lduğu  g ib i şimdi de bir yandan zarar hane
sine yazanlar, d iğe r yandan ko lladığ ı fırsa tları 
'ka r'a  tahv il edenler olacaktır. İşte bu g ib i zamanla
rın en gözde piyasaları Türkiye g ib i 'k ırılgan ekono
m ile rd ir . Yılsonu cari açığının yaklaşık 50 m ilyar 
do lar olması beklenen, hali hazırdaki reel fa iz i yüz
de 7-8  seviyelerinde seyreden ve top lam  borç sto
kunun m iktarı 400 m ilyar dolara yaklaşan b ir ü lke 
den söz ediyoruz. Elbette 2002 yılının b irinci çeyre
ğ inden bu yana ülke ortalam a yüzde 6-7 oranında 
büyüme hızı yakaladı, ihracat rakamları 35 m ilyar 
do lar seviyelerinden yaklaşık 4 misline yükselirken 
enflasyon oranı tedric i bir düşüşle, yüzde 10'un al
tına ind i ve fa ka t son b ir yıl içersinde yeniden ç ift 
haneli düzeye geldi. Bütün bu makro göstergeler, 
aşağı yukarı dengede (yüzde 9-10 aralığı) işsizlik ra
kamları ile birleşince genel görünüm ün çok da kö 
tü  olm adığı sonucu ortaya çıkarabilir. Fakat yukarı
da da z ik re ttiğ im iz  g ib i göstergelerin her dönem 
değişme potansiyeline sahip olduğu ve ülke ekono
misinin dünya ile olağanüstü biçimde entegre hale 
ge ld iğ in i göz önünde bulundurduğum uzda, için
den geçtiğ im iz 'k r iz ' dönem inde kırılgan olan yapı
lara kısaca göz atm akta yarar var:
- Azalan yabancı sermaye girişi (2008'in ilk  on 

ayında yaklaşık 10 m ilyar dolar)
- Özel sektörün muazzam dış borç stoku (yaklaşık 

191 m ilyar dolar)
- Bankaların a k tif  ka lite lerinde bozulma riski
- Finans sektörünün yeni kredi kullandırmayışı ve 

mevcutların geri çağrılması riski
- M erkez Bankası'nın elindeki döviz rezervinin 

(yaklaşık 76 m ilyar dolar) hızla erimesi riski
- IMF başta o lm ak üzere uluslar arası kuruluşlarla 

yapılacak anlaşmaların potansiyel zorlam aları 
(bütçe kısıtları, fa iz dışı fazla dengesi vb.)

- Kurdaki dalgalanmanın ticaret üzerindeki o lum 
suz tesiri

- Genel belirs iz liğ in  güven kaybı ile birleşip mev
cut tasarrufu  sermaye piyasası araçlarından gay
rı m enkul veya a ltın  vb. emtiaya kaydırması

- Oluşan belirs iz lik  ortam ında tü ke tim in  daralm a
sı ve ikincil e tk i o larak üre tim in  yavaşlaması (son 
endeksler im a la t sanayi ü re tim in in  yüzde 5,5 da
raldığını gösteriyor)

Yukarıda z ik re ttiğ im iz  olası risk ve mevcut te h 
d itle re  karşı alınacak te db irle r e lbette  çok yönlü 
olacaktır. Zira hüküm etin  yurtdışındaki vatandaşla
rın döviz b irik im lerin i ülkeye çekmek için vergi yü 
künü hafifle tm esi, KOBİ'lere destek m ahiyetinde 
biri 350 m ilyon YTL, d iğeri Halkbank tara fından 1,5 
m ilyar YTL'lik iki destek paketin in  açıklanması ve iş
gücü artırm aya dönük te db irle rin  tamam ı hadiseyi 
çok yönlü ele alışın zarure tin i ortaya koyan adım 
lardır. Ü lkenin mevcut haliyle yeniden IMF stand-by 
anlaşmasına dönüşü b ir yandan kriz ortam ında ya
bancı güvenini artırırken, d iğer yandan kendi ayak
ları üzerinde durma becerisini köstekleyen ve gecik
tiren  b ir unsur olacaktır. Yaklaşık 30-40 m ilyar do 
la rlık  b ir anlaşmanın ü lken in  kısa vadede 
(2009-2010) artan döviz finansman ihtiyacını karşı
lamaya yardımcı olsa da, ü lke d inam ik lerin i uzun 
vadede zorlayacaktır. Zira hemen bütün gelişmiş 
ekonom ilerde devletler artık piyasada merkez ak
tö rle r haline gelmiş ve ekonom ik hareketlenm eyi 
te tik ley ic i ro lle r üstlenm ektedir. Türkiye'de ise, üs
te lik  yaklaşan yerel seçimlere rağmen, altyapı başta 
o lm ak üzere a rtırılab ilecek kamu yatırım ların ın  
m iktarında azaltmaya g id ild iğ i olası b ir anlaşmanın 
her bakımdan etkisi olumsuz olacaktır. Tabii ki, 
hepsinden önemlisi reel sektörde hissedilecek e tk i
lerdir. Başta artan işsizlik, azalan üretim  ve tü ke tim  
g ib i bireysel unsurlar ekonom inin  tüm ünü  yavaşla
tacaktır. OECD'nin son tahm in le rine  göre 2009 yılı 
için yüzde 2 'n in  altında, IMF'ye göre yüzde 3 civa
rında olacak büyüme oranları, değişken kurla b ir lik 
te  düşünüldüğünde (Dolar/YTL= 1,50-1,60 ara lığın
da seyrederse) gayrı safi m illi hasılada düşüş kaçınıl
maz görünüyor. Ülkeyi bekleyen zor günlerde, bü 
yük sermaye başta olm ak üzere, yabancı speküla
tö rle r krizden nemalanmaya çalışacaklar ve yamala
rını hüküm et eliyle m ille te  yaptırmaya çalışacaklar
dır. Bu hususlarda t it iz  ve özensiz davranması ha lin 
de, hüküm etin  kısa vadede, ülkeninse uzun vadede 
kaybedecek çok şeyi olacaktır.
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AKP’NİN ZOR KARARI:
VESAYETE EVET Mİ, HAYIR MI?

Cevat ÖZKAYA

B aşbakan Erdoğan'ın, parti
sinin Hakkâri merkez ilçe 
kongresinde yaptığı ko

nuşma ülkede yoğun tartışmalara 
sebep oldu. Erdoğan konuşmasın
da "biz ne dedik? Tek millet, de
dik. Ne dedik. Tek bayrak, dedik. 
Ne dedik? Tek devlet, dedik. Buna 
kim karşı çıkabilir yahu? Buna kar
şı çıkabilenin bu ülkede yeri yok. 
Buyursun istediği yere gitsin." 
şeklinde sözler sarf etmişti. Bu 
sözler, gerek basında gerek siyasi 
alanda ciddi tartışmalara sebep 
oldu. Bugüne kadar Erdoğan'ın 
politikalarına yakın duran bir 
grup entelektüel, bu sözleri bir kı
rılma, özgürlükler çizgisinden bir 
sapma olarak niteleyip, yoğun 
eleştirilerde bulundular. Erdoğan 
politikalarının karşısında yer alan 
bir grup entelektüel de, bu sözle
ri destekleyen yazılar yazdılar. Bir 
üçüncü grup da, bu sözleri yanlış 
bulmakla beraber, aşırı bir yorum
lamayla Erdoğan'ın ve AKP'nin 
çizgisinde bir kırılma olarak de
ğerlendirilmesinin doğru olmaya
cağını ifade ettiler.

Sayın Başbakan'ın sözlerinin 
bu kadar tartışma yaratması, ne 
kadar hassas bir konjonktürden 
geçtiğimizi göstermektedir. Baş
bakan, tonlaması farklı da olsa, 
bundan önce de benzer sözleri 
sarf etti. Fakat bugünkü gibi yo
ğun bir eleştiriyle karşılaşmadı. 
Bugün eleştiri dozunun yüksek

olması ve Başbakan'ın sözlerinin 
"ya sev, ya terk e t" şeklindeki 
aşırı m illiyetçi bir tonda algılan
ması, seçime doğru yol alan Tür
kiye'de siyasi ortamın giderek 
gerild iğinin bir göstergesidir.

Gerginlik Kime Yarar?

AKP'nin yerel seçimlerde Diyar
bakır Belediyesi'ni almaya hedef
lenmesi, DTP'yi ciddi oranda te 
dirginliğe itti. Çünkü Diyarbakır 
Belediye Başkanlığı seçimini kay
betmiş bir DTP'nin, Kürt sorunu 
konusunda yegâne temsilci olma 
konumunu kaybedeceği açıktır. 
Dolayısıyla AKP'nin ortaya koy
duğu hedefe her ne olursa olsun 
ulaşmasını engellemek DTP için 
hayati b ir öneme haizdir. 
DTP'nin halka çok iyi hizmet gö
türdüğünü söyleyerek yapama
yacağını biliyor. Siyasetin dilini 
kullanan bir hizmet götürme ya
rışının, rakibi olan AKP'ye yara
yacağının da farkında. Dolayısıy
la sorunu normal siyasi alanın dı
şına, güvenlik alanına çekerek, 
mağdur pozisyonda bulunmak 
DTP'nin daha işine gelen bir du
rumdur. Nitekim DTP tahammülü 
zor ve tahrikkar söylemlere baş
vurarak seçim kampanyasını yü
rütmeye başladı. Bir ülkenin Baş- 
bakanı'nı, bölgeye gelirse ortalı
ğı toz duman edeceğini söyleye
rek engellemeye çalıştılar. Bir

m ille tvek ili Başbakanın Van'a 
gitmesini Şaron'un Mescid-i Ak- 
sa'ya girmesine benzetme cüreti
ni gösterebildi. Bu bir yandan 
Ariel Şaron'un katil imajını, diğer 
yandan da İsrail'in işgalci imajını 
çağrıştırıyordu. Dolayısıyla Erdo
ğan hem kişisel olarak hem de 
devlet açısından tepki vermek 
mecburiyetini hissetti. Tepki ve
rilmesi kaçınılmazdı.

Tepkisi'nin dozu tartışılabilir. 
"Ya sev, ya te rk  e t" gibi aşırı yo
rumlara imkan vermeyecek bir 
söylemde bu tepki dile getirilebi- 
linirdi. Eğer böyle yapılabilmiş o l
saydı, eylem planında güvenlik 
güçlerinde sağlanabilen dene
tim , söylem planında da sağlana
bilmiş olsaydı, bu hem AKP hem 
de ülke açısından daha müspet 
sonuçlar doğuracaktı.

Maalesef, niyeti doğru ve tam 
yansıtmayan bu tepkisel söylem, 
biz çözüm hassasiyetinden uzak 
olduğu izlenimi veren DTP'nin 
"nega tif siyaseti"nin revaç bula
cağı bir ortamın oluşmasına hiz
met etmiştir.

AKP, bu konjonktüre l ve 
DTP'nin provakatif eylemleriyle sı
nırlı o lduğunu düşündüğümüz 
söyleminin meydana getird iğ i 
olumsuz havayı gidermek için 
elinden gelen çabayı göstermeli
dir. Bunu da birkaç belediye daha 
kazanmak için değil, doğru olan 
davranış o olduğu için yapmalıdır.
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Türkiye bazı sorunlarını yok 
sayarak, bazılarını erteleyerek bir 
yere gidemez. Söylemekten 
korktuğumuz, tevil etmeye çalış
tığımız, adını koymaktan çekin
diğim iz konular bugün ekranlar
dan, sayfalardan hayatımıza, zih
nimize boca edilmektedir. Sorun, 
sadece bir bölgede yaşanmıyor. 
Böyle algılamak yanlışların en 
büyüğüdür. Sorun bir Türkiye so
runudur. Ve Türkiye'nin önemli 
birkaç sorunundan biridir. Aynı 
zamanda bir zihniyet sorunudur. 
Bu zihniyet teşhir etmek için son 
zamanlarda meydana gelmiş b ir
kaç olayı arka arkaya sıralamak 
yeterlidir.

- Bir kaymakam, ismi Rojda 
olan bir öğrencinin şiir okuyaca
ğını öğrenince toplantıyı iptal e t
tird i.

- Meclis polisleri, DTP m ille t
vekilleri geçerken arkalarını dö
nüyor.

- Yargıtay Hukuk Genel Kuru
lu, Cüneyt Zapsu'yu kastederek 
"Erdoğan'ın danışmanlarının 
Kürt olması tesadüf mü? Türkiye 
düşmanlarını yanlış yerde arı
yor?, diye yazan yazarı suçsuz 
buldu.

- Bir gazeteci Bolu Expres'te 
çıkan "Türk İşte Düşmanın" baş
lıklı köşe yazısında kimi DTP'lile- 
rin isimlerini sıralayarak, her şe
h it için DTP'li öldürülmesini iste
di. Savcılık bu sözleri fik ir  hürri
yeti olarak niteledi, mahkemede 
onu haklı buldu.

Mesbleye diğer taraftan ba
karsak, tersinden bu zihniyetin iz
düşümünü orada da görüyoruz.

DTP'li bir m illetvekili Başba- 
kan'ın Van'a gelişini Ariel Şa- 
ron'un Mescid-i Aksa'ya gelişine 
benzetiyor. Başbakan için bir ka
til imajı çiziyor, devlet için de bir 
işgalci pozisyonunu çağrıştırıyor.

Ülkenin başbakanının ülkenin 
bir bölgesine gelmemesi için teh
d it ediyor.

Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama 
şunu açıkça belirtmeliyiz ki, bu 
iki zihniyet b irb irin i besliyor. Biri
nin varlığı diğerine hayat veriyor. 
Birbirinden beslenen bu iki zihni
yet, hayatiyetlerini devam e ttirir
ken, Türkiye'nin ve Türkiye halkı
nın hayatına kastediyorlar. Biri
nin ortadan kaldırılması, diğeri
nin de yok olması sonucunu do
ğuracaktır. Bu bakımdan Türki
ye'nin, yukarda örneklerini verdi
ğimiz bu zihniyet tasfiye etmek 
için önlem alması gerekir.

Türkiye, bu zihniyetin tasfiye
si için siyasi aklı devreye sokma
nın yollarını bulmalıdır. Bu zihni
yetler, siyasetin diliyle değil, gü
venlik diliyle konuşan bir müca
dele alanı oluşturmaktadırlar. Si
yasetin dışlandığı sadece güven
lik diliyle yapılan mücadele ise, 
gerginliği yükseltmek ve bölün
meyi derinleştirmekten başka bir 
işe yaramayacaktır.

Siyasi Alan Siyaset Dışının Tasal
lutundan Kurtarılmalıdır

Toplumsal merkezle, siyasal mer
kezin çakışmaması, Türkiye'de si
yasetin en önemli sorunlarından 
birisidir. Normal şartlarda siyaset, 
toplumsal talepleri yansıtan, top
lumdan beslenen ve toplumu ifa
de eden bir temsil kurumudur.

Ülkemizde siyaset, bunun ötesin
de başka bir anlam ifade eder. Si
yaset dışı olması gereken, ancak 
siyasete doğrudan müdahil bulu
nan bürokratik kurumların siyasi 
kararlarını toplum hattına indir
meye yarayan bir aracı kurum 
görevini görür aynı zamanda.

Dolayısıyla halktan icazet al
mak, siyaset yapmak için yeterli 
olmamaktadır. Türkiye'nin seç
kinleri, silahlı ve silahsız bürokra
si de kendilerini bir icazet maka
mı olarak görmektedirler. Bu sa
dece bir görme meselesi değildir. 
Kendilerinden icazet alınmasını 
gerektirecek güçleri de bulun
maktadır.

Genel oy, demokrasilerde, 
meşruiyetin en önemli kaynağı
dır. Halkın çoğunluğunun oyunu 
almış siyasi partile r meşruiyet 
problemi ile karşılaşmazlar. An
cak bizde durum farklıdır. Bizde 
seçkinler genel oyu ve bu oyun 
iktidara taşıdığı insanları hazme- 
dememişlerdir. Halka tepeden 
bakan, bir kısmı sosyolojik ola
rak, bir kısmı da zihniyet olarak 
seçkin konumda olan e lit tabaka, 
halkın oyunu almış siyasi partileri 
meşruiyet sorununu düşürecek 
imkânlara sahiptir.

Merkeze oturmuş iktidar seç
kinleri, halkın oyunu alarak mer
keze taşınan insan gruplarını, hu
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kuki organların yardımı ve silahlı 
bürokrasinin yaptığı darbelerle 
hep merkezinin dışına itm iştir. 
Her darbe sonrasında ise, konu
munu güçlendirecek ve genel 
oyun getirdiğ i kitleleri merkez
den uzak tutacak yasal düzenle
meleri yapmıştır. 1950'den bu ya
na, med-cezir halinde bu müca
dele devam etmektedir.

Bu mücadele, "daha kurum
sal ve soyut bir düzeyde bakılırsa, 
siyasetle siyaset dışı arasındaki 
bir gerilimdir. Pratik ve olgusal 
düzeyde orduyla siyasal kurum
lar arasında cereyan eder."1

Burada halkın oyunu istedik
leri gibi kanalize edemeyen, mer
keze yerleşmiş seçkinler, bu oyu 
güçsüz kılmak esası üzerine bir 
politika yürütmektedirler. Kısaca 
halkın oy vererek iktidar ko ltu 
ğuna o turttuğu  partileri, mukte
dir kılmamak için gereken her ça
bayı göstermişlerdir.

Bu durum, Türkiye siyasetini 
ciddi bir biçimde zorlamaktadır. 
Siyasetçiyi hem iktidarsız hem de 
itibarsız bırakma sonucunu do
ğurmaya müsait bir ortamda ya
pılmaktadır siyaset. Türkiye'de si
yasetçinin kendini halka beğen
dirmesi yetmiyor. Seçkinlere de 
kendini beğendirme mecburiyeti 
var. Halk ile seçkinlerin ortak 
noktaları yok denecek kadar az 
olduğu için halka kendinizi be
ğendirmek için yaptığınız davra
nış ve verdiğiniz söz sizi seçkinler 
karşısında zor durumda bırakır. 
Oysa kendinizi seçkinlere de be
ğendirmek zorundasınız. Bu du
rumda halka verdiğiniz sözleri 
eğip, bükerek seçkinlerin beğen
diği duruma getirirsiniz. Bu du
rum, siyaseti üçkâğıtçılık, siyaset
çiyi de mürai ve güvenilmez ko
numa düşürür. Bu siyasetçinin 
şahsi özellikleriyle ve ahlakıyla il
gili b ir sorun değildir sadece. Tür
kiye'de siyasetin yapısal bir soru
nu ve hastalığıdır. Bu hastalığı gi

dermek için gerekli mücadeleyi 
vermeden siyaset kurumu ve si
yasetçi yeterli itibara sahip ola
maz. Halka başka seçkinlere baş
ka davranıp, mürai olarak nitelen
mek istemiyorsa, halka kendi söz 
verdiği politikaları uygulamak is
tiyorsa, öncelikle siyasi alanı siya
set dışının tasallutundan kurtar
malıdır. Yani vesayetçi demokrasi
den, temsili demokrasiye geçme
nin mücadelesini vermelidir.

Son Söz

2005 yılında Diyarbakır'da konu
şan Erdoğan 'illa  her soruna bir 
ad da koymak gerekmez. Çünkü 
sorunlar hepimizindir. Ama illa 
ad koyalım diyorsanız Kürt soru
nu bu m illetin bir parçasının de
ğil, hepsinin sorunudur. Benim 
de sorunumdur.'

Yine aynı konuşmada!
'Her ülkede geçmişte hatalar 

yapılmıştır. Her ülke geçmişinde 
zor günler yaşamıştır. Türkiye gi
bi büyük bir devlet ve güçlü bir 
ülkede pek çok zorluğun harma
nından geçerek, bu günlere gel
dik. O nedenle geçmişte yapılan 
hataları yok saymak büyük dev
letlere asla yakışmaz. Büyük dev
let, güçlü m illet kendisiyle yüzle
şerek, hatalarını ve günahlarını 
masaya yatırarak geleceğe yürü
me güvenine sahip m illet ve dev
le ttir.' diyerek Kürt meselesine 
yepyeni bir açılım getiriyordu. Bu 
açılımın, hem halkın genelinde, 
hem de bölge halkında itibar 
bulduğunun göstergesi, AKP'nin
2007 seçimlerinde bölgede oyu
nu ciddi bir biçimde arttırmasıdır.

Aynı Erdoğan'ın Hakkâri'de, 
yukarıdaki ifadeleri geçersiz kıla
cak sözleri söylemesinin sebebi 
ne olabilir? Herkesi misafir değil, 
ülkenin sahibi olarak nitelemek 
varken, bir kısmına beğenmiyor
sanız buyurun gidin gibi -kastı 
öyle olmasa da- çok yanlış bir an

lama çekilebilecek sözleri sarf e t
mesinin sebebi ne olabilir? Siya
set alanını vesayet altına alan si
yaset dışı güçlerin baskısı bunda 
rol oynamış mıdır? Son Anayasa 
Mahkemesi kararıyla meşruiyet 
kaygısına düşürülmüş olmanın 
bu tavır değiştirildiğinde b ir payı 
var mıdır? Sorulan çoğaltabiliriz. 
Gerekçe ne olursa olsun, siyasi 
alanın, siyaset dışı güçler tara fın
dan vesayet altına alınmasını 
onaylayan her tü rlü  eylemden 
uzak durmalıdır. Siyasi iktidar, 
AKP, başörtüsü sorunu ve katsayı 
sorunu gibi, kendisine oy veren 
kitlenin çok önemli ta lep lerin i 
karşılayamamıştır. Buna rağmen, 
geçmiş iktidarlar göz önüne alın
dığında, genel oyun itibarını si
yasete vesayet etmek isteyen 
güçler karşısında görece olarak 
en iyi koruyan bir partid ir. AKP 
halktan aldığı meşruiyeti tartış
maya açmadan, kurumlan huku
kun sınırları içine çekerek bir uz
laşma, b ir m utabakat arayışı 
makbul bir arayıştır. Bunun dışın
da aranacak her uzlaşma, siyasal 
iktidarı halktan uzaklaştırma so
nucunu doğuracaktır. Böyle bir 
uzlaşma arayışının örnekleri ya
kın tarihim izde çokça bulunmak
tadır. Bu arayışı yapan siyasi ku
rum ve kişilerin hazin akıbetleri 
de yakın tarih in sayfalarında bu
lunmaktadır. Dolayısıyla, Sayın 
Başbakan'ın ve AKP'nin yanlış 
olan veya yanlış anlaşılmaya mü
sait olan eylem ve söylemlerini 
düzeltmesi hem kendileri, hem 
de m illet açısından yararlı sonuç
lar doğuracaktır. AKP, vesayetçi 
siyaset anlayışına karşı çıkışını 
sürdürerek, hem oy aldığı kitle le
rin beklentilerini karşılamış ola
cak, hem de siyaseten ve ahlaken 
doğru olanı yapmış olacaktır.

Not:
1 Kahraman, Haşan Bülent, Türk Siya
setinin Yapısal Analizi, s. XIII.
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SIZ ALEVİ DEGOLSIN0Z!

Mehmet KARAMAN

A nkara'da 9 Kasımda Ale- 
v i-Bektaşi Federasyonu 
öncülüğünde bir m iting 

düzenlenmişti. M iting i düzenle
yenler "D iyanet İşleri Başkanlı
ğ ın ın  kaldırılmasını, alevi köyle
rine cami yapılmamasını, zorun
lu din derslerinin kaldırılmasını" 
ta lep e ttik le rin i bir b ild iriy le  de 
açıkladılar. CHP, SHP ve ÖDP de 
m itinge destek verdiklerin i be
lirttile r.

Herkesin kendi inancını iste
d iğ i gib i açıklama hakkı olduğu 
g ib i inancını tanım lam akta da 
serbesttir. Ancak bu açıklamayı 
b ir öğreti veya mezhebin adına 
yapıyorsanız en azından o öğre
tin in  veya mezhebin takipçisi o l
manız gerekir. Bu da en azından
o öğretin in  temel inanç ve ku
rallarına da uymayı gerektirir. 
A leviler adına açıklama yapanın 
a lev iliğe  ve onun öğretis ine 
inanmasa bile en azından temel 
kuralları hakkında bilgisi olması 
gerekir. M iting i destekleyenle
rin ve katılanların kompozisyo
nundan alevilikle ve dinle ilgisi 
olmayan sol ve sosyalist çevrele
rin yine din adına ve Aleviler 
adına ta leplerde bulundukları 
gö rü lm ekted ir. Aslında kendi 
başına Türk toplum unda bir ta 
ban tu tturam ayan 'sol' ve 'sos
yalist çevreler'; gerçek aleviliği 
ideo lo jik  olarak b itirip , aleviliği 
a teizm e çevirmeye çalışmış, 
bunda da bir ölçüde başarılı o l

d î n  d e r s i

f c A L D l R I L S

muşlardır. Sol kesimin, alevileri 
ve aleviliğ i istismar ederek 1980 
öncesi g ib i alevilerle ittifa k  ku
rup kendilerine sosyal bir taban 
sağlama stratejisine geri dön
müş o lduğu anlaşılmaktadır.

A lev iliğ in  öğre tile rin i hatta 
özünü yok eden sosyalist ve 
marksist akımlarla b irlik te  bü
yük bir alevi grubununda onlar
la işb irliğ i yaptığı ve ittifaka  
destek verdiği de bir gerçektir.
O halde sorulacak temel soru

şudur; 'Neden alevilerin önemli 
bir kısmı kendilerine kü ltü r ba
kımından daha yakın olan MHP 
gibi m illiyetçi partile rle  işbirliği 
yapmıyorlar da ateist bir kökten 
gelen sosyalist kesimlerle işbirli
ğine sıcak bakıyorlar?' Bu soru
yu şöyle de sorabiliriz; Temel 
dünya görüşleri b irb irine  zıt bu 
iki inanışın takipçileri neden iş
b irliğ i yapıyorlar? Aziz Nesin g i
bi ne alevi ne de sünni olan bir 
ateistle aleviler ortak to p la n tı

Alevi-Bektaşi Federasyonu öncülüğünde dü
zenlenen mitingte, mitingi düzenleyenler: "Di
yanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmasını, alevi 
köylerine cami yapılmamasını, zorunlu din 

derslerinin kaldırılmasını” talep ettiklerini bir 
bildiriyle de açıkladılar. CHP, SHP ve ÖDP de 

mitinge destek verdiklerini belirttiler.
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lar ve çalışmalar düzenliyor da; 
aynı dine inandıklarını söyledik
leri sünnilerle aynı çalışmaları 
yapmıyorlar?

Bu soruya doğru cevap ver
mek için "Türkiye A lev iliğ i"n i 
doğru analiz etmem iz gerek
mektedir. Türkiye'deki A lev ili
ğin İslam tarih indeki A li-M uavi- 
ye veya Şii-Sünni ayrışmasıyla 
fazlaca b ir ilgisi yoktur. İslami
yet öncesi Türklerin tek  b ir din 
inanışı yoktu. Bir bölümü Gök
tü rk  dini diyebileceğim iz gök 
tanrı inanışına inanıyor, bir bö
lümü Mani d in in i seçmişti. Şe
h irle rde  yaşayanların önem li 
kısmı da Budizm'e inanıyordu. 
Orta Asya bu dönemde çok koz
m opolit b ir dini kü ltü r ortamına 
sahipti. Türkler 7.-8. yüzyılda 
Müslüman Arap tüccarların Or
ta Asya'ya Çin'le ticaret maksa
dıyla gelmeleri vesilesiyle İslam'
la tanıştılar. Önceleri 'rîba t' de
nilen ticaret ko lonilerin in  e tra
fındaki Türk tüccar ve sanatkâr
ların arasında yayılan İslamiyet 
daha sonra kuzeyden güneye 
göç eden göçebe Oğuz boyları 
arasında da hızla yayıldı. Ancak 
göçebe Oğuzlar sözlü b ir kü ltü 
re sahip olduklarından eski Gök
tü rk  dini ve 'a ta lar ru h u '1 ina
nışlarını hemen te rk  edemediler 
İslamiyetin yanında eski inanış 
ve kü ltle rin i yaşatarak, islami- 
leştirerek veya dönüştürerek

devam e ttird ile r. Bugün alevi 
inançlarının arasında Türklerin 
bu eski dini ve kü ltüre l m o tifle 
ri büyük ölçüde dönüşerek ve 
değişerek yaşam aktadır. İran 
üzerinden Anadolu'ya göç eden 
Oğuz boyları Abbasi İm parator
luğu ve Şii inançları etkisiyle Eh
li Beyt sevgisini de bu kü ltürün 
arasına kattılar. İşte bu karma 
kü ltü r bugünkü alevi kü ltü rü 
nün tem ellerin i oluşturdu. Bu 
karma kü ltü r sebebiyle A lev ili
ğin b irtek tanımlaması yoktur. 
Birçok alevi ta rifi ve tanım lam a
sı mevcuttur. Ancak bütün Alevi 
tanım lamalarının ortak noktası
nın İslamiyet olması gerekmek
tedir. Yoksa Alevileri yatır ve 
tü rb e  z iyare tle rine  ve rd ik le ri 
önem ve anlam sebebiyle hala 
'a ta lar kü ltü 'ne  bağlı o ldukları
nı söylemek yanlıştır. Alevi çev
relerin en fazla itibar e ttiğ i iki 
ozan Şah İsmail ve Pir Sultan 
Abdal'dır. Gerçek A leviliğ i anla
mak için bu iki ozanın şiirlerinin 
İslamiyetle ilgisini incelemek ye- 
te rlid ir. Şah İsmail ve Pir Sultan 
Abdal'ın m iting te  'cami istemi
yoruz' 'din dersi istemiyoruz' d i
yenlerle bir ilg ilerin in  olduğunu 
da sanmıyoruz. Hele hele Hz. 
A li'n in  camide namaz kılarken 
şehid o lduğunu bilenlerin; ca
miye, namaza ve din in ö ğ re til
mesine karşı çıkmaları anlaşılır 
bir şey değild ir! Bu sebeble A le

vi-Sünni ayrımının nerede ve na
sıl başladığıyla Şah İsmail ve Pir 
Sultan A bda l'ın  İslam'a olan 
bağlılıklarının anlaşılması günü
müzde kendilerin i onların ta 
kipçisi sayanların aslında alevi 
bile olmadıklarını gösterecektir.

Asıl Alevi-Sünni ayrılığının, 
Yavuz Sultan Selim döneminde 
bir devlet politikası olarak ortaya 
çıkarıldığı söylenebilir. 1499 yı
lında Yavuz şehzadeliğini Trab
zon'da yaptığı sırada Doğu'da 
Şah İsmail, 14 yaşında Şii-Safevi 
devletinin tem ellerin i atıyordu. 
Şah İsmail, Türk kökenli, Türkçe 
şiirler yazan ve şiirlerini Hatayi 
mahlasıyla b ir divanda toplayan 
bilge bir sultandı. Kurduğu dev
letin sınırları bugünkü Azerbay
can ve Kuzey İran'da Azerilerin 
yaşadığı bölgeleri kapsayan, ba
tısında Osmanlı, doğusunda Öz
bekistan, güneyinde Farisilerin 
bulunduğu bölgeye dayanıyor
du. Bugün yaşayan Azerilerin 
Şah İsmail'in halkının torunları 
olduğunu söylersek durumu da
ha iyi kavrayabiliriz.

Koyu tasavvufi fik irle re  sahip 
Şii-Safevi inancına bağlı Erdebil 
Tekkesi'nden yetişen Şah İsmail, 
dini bir devlet ve iyi bir propa
ganda ekibi kurmuştu. Şah İsma
il propagandistlerini Anadolu'ya 
göndermişti.2 İnançları hızla ya
yılıyordu. Şamlı, Rumlu, Tekeli, 
H indli, Bayburtlu, Karamanlı, 
Dulkadirli, Avşar ve Kaçar gibi 
Türkmen aşiretleri Şah İsmail ta 
rafında yer aldılar3. Bilhassa Sel
çuklu döneminden beri isyan ve 
ayaklanmalara katılan başarısız 
kalan, yönetim e karşı gizli mu
halefete geçen Türkmen to p lu 
lukları, kendilerine Şah'ın Türk
çe D ivan 'ından Türkçe şiirler 
okuyan, onlara anladıkları kü l
türden hitap eden bu Şii-Türk 
propagandacıları çok sevdiler.4 
Yavuz'un Farsça Divan'ına karşı
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Temel dünya görüşleri birbirine zıt bu iki 
inanışın takipçileri neden işbirliği yapıyor

lar? Aziz Nesin gibi ne alevi ne de sünni olan bir 
ateistle aleviler ortak toplantılar ve çalışmalar 

düzenliyor da; aynı dine inandıklarını söyledikle
ri sünnilerle aynı çalışmaları yapmıyorlar? 39

lık. Şah İsmail'in Türkçe Divan'ı 
onlara daha yakın geldi. Ya
vuz'un Türkçe şiirleri de vardı 
ancak onlar koyu b ir Osmanlı- 
cayla yazılmış, kendini aşkına 
mahkûm eden ahu gözlü güzel
lerden bahsediyordu. Oysa Şah 
İsmail'in Hatayi mahlasıyla yaz
dığı özgün olarak aktardığımız 
hece vezniyle yazılmış dö rtlük 
lerinde tevhidden ve İslam'dan 
bahsediyordu:

"Tevhid ile b itm ez işler b it
m iştir/ Tevhid ile dünya karar 
tu tm uş tu r/ Tevhid ile ta lip  
Hakk'a ye tm iş tir/ Dermansız 
dertlerin dermanı tevh id "

"Ezelden evveli biz Hakk'ı bil
dik/ Hakk'tan nida geldi Hakk'a 
hak dedik/ Kırklar meydanında 
yunduk pak olduk/ İstemem ta 
haret yundum da geldim "

"Baharın geldiğ in  neden b i
leyin/ Gül dikende b iter bülbül 
daldadır/ Eyyub'un ten inde iki 
ku rt kaldı/ Biri ipek sarar biri 
baldadır"

"Şu dünyanın ötesine/ Var
dım deyen yalan söyler/ Baştan 
başa safasını/ Sürdüm diyen ya
lan söyler"

"A rk  kazarlar argın argın/ 
Felek çevirm ekte çerh in/"Bu 
dünyada mal-ü m ülkün/ Vardır 
deyen yalan söyler"

"K uru  ağaçta o lu r ga- 
zel/Kendi okur kendi yazar/Ahdı 
bütün hüsnü güzel/Vardım de
yen yalan söyler"

Doğaldır ki Yavuz-Şah İsmail 
rekabeti şiir meselesi değild i. 
Ancak her iki Türk devletin in5 
kü ltür farklılığını ve olaylara ba
kış açısını yansıtması açısından 
bir örnek olarak alıntı yapılmış
tır. Böylece OsmanlI'da merkez 
güçlerini Arapça-Farsça ve Türk
çe karışımı bir dil kullanan, d i
van kültürü ve Selçuklu'dan mi
ras Fars geleneğine sahip Saray 
ve yerleşik şehirli ahali temsil

ediyordu. Çevre güçlerini ise da
ha önce çeşitli isyan ve ayaklan
malarla gündeme gelen kırılan 
ve dışlanan göçebe Türkmen 
toplu luk ları oluşturuyordu. As
lında İslam öncesi geleneklerini 
de içlerinde taşıyan bu Türk- 
menler için safevi propagandacı
ları anladıkları dilden hitap edi
yor, onları eğitiyor kendilerine 
bağlıyorlardı. Safevi tebliğcilerin 
dili ve kü ltürü  onlara çok yakın 
gelmiş ve aradıkları kurtarıcıya 
kavuştuklarını düşünmeye baş
lamışlardı. Yavuz ise yeni ku
rumlaşan Osmanlı İmparatorlu- 
ğu'nun doğuya yayılmasını ve 
doğu sınırlarının sağlamlaşması
nı istiyordu. Şah İsmail'in Ana
dolu içlerinde ta ra fta r kazanma
sı ve nüfuzunun yayılmasını dev
let için teh like li görüyordu. Bu 
sebeble Şah İsmail'e ve onun 
destekleyicisi saydığı k itle lere  
karşı Kürt beyleriyle6 ittifa k  ya
parak mücadele verdi. Neticede 
hem Yavuz hem de Kürt beyleri 
bu mücadeleden başarıyla çıktı
lar. Şah İsmail mağlup oldu Do
ğu ve Güney-Doğu Anadolu'dan 
çekildi. Bu bölge Yavuz'un fe r
manlarıyla Kürt beylerine teslim 
edildi. Yukarıda şiirlerinden alın
tıla r yaptığım ız Şah İsmail'in 
kendi mezhebince çok dindar ve 
İslam'a bağlı bir devlet adamı o l
duğunu söyleyebiliriz.

A leviliğ in  en büyük ozanla
rından sayılan Pir Sultan Ab
dal'ın şiirlerinde de ana ekseni

İslam oluşturur. Pir Sultan A b
dal, Şah İsmail'in temsil e ttiğ i 
Erdebil Tekkesi inancına bağlı 
olarak mücadele vermiştir. Pir 
Sultan Abdal ne ateisttir, ne de 
sosyalist! O sadece Şii-Alevi 
inancına bağlı b ir Türkmen oza
nıdır. Osmanlı-Safevi ik tida r 
kavgasında ağırlığını Safeviler- 
den yana koymuştur. Pir Sultan 
Abdal'a a it olduğundan şü'phe 
olmayan aşağıdaki dizeler Pir 
Sultan'ın gerçek inançlarını o r
taya koymaktadır:

" . . . /  Ay A lid ir gün Muham- 
med/ Okunan seksen bin ayet/ 
Balıklar derya'ya hasret/ Çarhı 
döner göl içinde."

Bir başka şiirinde: "Deniz 
çaldım asa ile/ Göğe ağdım İsa 
ile /Tur dağında Musa ile/ Müna- 
catta dura geld im "

".../K u r'a n  oldu d e lilim iz / 
Sırr-ı hak ika t yolum uz/ İmam 
Caferdir u lumuz/ Mürüvvet ke
rem Erenler/

".../Ş eria ttan  edep öğ 
ren/İlim le üsdad o lur oğlan/AI 
bu pendi belin bağlan/Kimi farz 
kimi sü n n e ttir"7

Pir Sultan Abdal, Şah İsmail'e 
bağlılığını koruduğu ve Osman
lI'ya siyasi b ir teh like  o luşturdu
ğu için idam edilm iştir. Yoksa 
Pir Sultan Abdal'ın İslamiyetle 
onun tem e lle riy le  b ir sorunu 
yoktu. Siyaseten kaybeden ta 
raftaydı. Samimi İslam'ı savunu
yor, rüşvete haksızlığa ve zulme 
itiraz ediyordu. Onun itirazı İs
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lam'a değild i. Bu ta rih i olay
lardan Alevi-Sünni ayrışması
nın temelde b ir inanç ve aki
de sorunu olmayıp öncelikle 
sosyal siyasi ve ekonom ik 
şartların o luştu rduğu  b ir 
farklılığ ın siyaset aracılığıyla 
kullanılmasından ortaya çık
tığı tesbitinde bulunabiliriz. 
Aslında o dönemde dahi her 
iki top lu luğun  inançlarının 
tem elinde vahdet-i vücuda 
kadar uzanan koyu b ir tasav
vu f akidesi vardır. Bu sebeb- 
le ayrışmanın din i ve akidevi 
b ir temele dayandığını söyle
mek zordur. Kü ltür ve yaşam 
tarzı olarak bazı fa rk la r bu
lunsa da bunların mezhep fa rk
lılığı olarak nitelendirilm esi zor
dur. Bunları söylerken günü
müzde kendilerin i alevi olarak 
tanıtan aslında ateist ve mark- 
sist bir anlayışa sahip aydınların, 
A lev iliğ i "m edrese İslamı"na 
karşı ateist b ir mücadele gibi 
gösterm ek amacıyla görmeye 
çalıştıkları A li'siz ve saptırılmış 
b ir A leviliğ i kasdetmiyoruz. Sö
zümüze konu olan, Safevi 
inançları tem e linde  göçebe 
Türkm enlerin özgün A lev iliğ i
dir. Bu A levilik; dinden ayrılma
yan, İslam'ı yadsımayan, vahdet-
i vücuda kadar uzanan tasavvu- 
f i b ir inançla, abartılmış Hz. Ali 
ve Oniki İmam sevgisine daya
nan göçebe Türkm enlerin tem 
sil e ttiğ i ta rih i A lev ilik tir. Bu se- 
beble kıyasladığımız günüm ü
zün sanal ve yapay (gerçek Ale- 
vileri ayırarak) A leviliğ in i kas
detm iyoruz. Bunlar Alevi bile 
değild irler. İşte, A levilerle Sün- 
nilerin ayrıştırılmalarının tarih i 
tem elinde Osmanlı-Safevi siyasi 
rekabeti ve yandaşlığı vardır. 
Osmanlı yandaşlarına Sünni, Sa
fevi yandaşlarına Alevi denmiş
tir. Osmanlı-Safevi siyasi müca
delelerinin paralelinde b irlik te

yaşayan akraba b ir top lum un 
idarecilerinin, d iğerini ötekileş- 
tire rek siyasi e tk ile rin i ve yöne
tim le rin i devam ettirm eye çalış
tık ları bu yönde propaganda ya
pıp, d iğerin i ö tekileştirip  küçük 
düşürmeye çalıştıkları açıktır. 
Safevi ve A leviler için sünniler 
Yezid ta ra fta rı, Osmanlı ve Sün
niler için A leviler Rafizi ve "sa
pık" yapılmıştır. Bu ötekileştir- 
me ve psikolojik savaştır. Ancak 
ne yazık ki OsmanlI'nın kendi 
uyruğu ve karındaşı olan Şah İs
mail yanlısı Türkmen toplum u- 
na karşı yü rü ttüğü  pisikolo jik 
savaş ve propaganda malzeme
lerinin söylemleri günümüze ka
dar gelmiş ve halen devam eden 
haksız isnadların da ana kayna
ğı olmuştur. Bu güne kadar bu 
haksız isnadların ortadan kaldı- 
rılamamasının en önemli sebeb- 
lerinden birisinin Yavuz döne
minden sonra yasadışı b ir alana 
itilm iş Alevi top lu luğunun  kendi 
içine kapanarak gizlenmesi o l
muştur. Ancak günüm üzdeki 
özgür ortam dan dolayı yavaş 
yavaş Alevi top lu luk la rı kendile
rini açmaya, anlatmaya başla
mış, bu sebeble de bu isnadlar 
tartışılmaya açılmış, doğruluğu 
sorgulanır olmuştur. Yavuz dö

neminden sonra Anadolu 'da 
yaşayan Aleviler içlerine ka
panmış, inançlarını gizli g izli 
yaşamaya başlamış ve muha
lefete çekilm işlerdir. A levilik 
b ir m uhalefet ideolojisi hali
ne gelm iştir. Bu karşı duruş 
günüm üze kadar devam 
eder. A levilerin devletin ve 
statükonun koruyucusu ola
rak gördükleri MHP çizgisine 
-bütün kü ltü r yakınlıklarına 
rağmen- uzak durmalarının 
sebebi de bu muhalefet ide
olojisidir. Diğer m uhalif b ir 
hareket olan sosyalist akım
lar (materyalist ve ateist o l
malarına rağmen) onlara da

ha sempatik gelm iştir. Türk top- 
lumunda bilhassa Sünni kesim
de taban tutamayan sol ateist 
sosyalist çevreler, A levilerin mu
ha lif duruşu sebebiyle onları iş
b irliğ ine ikna ettiler. 1960'lar- 
dan sonra başlayan bu işb irliğ in
de A leviler marksizmin ateist ve 
materyalist içeriğine direneme
d ile r etkisi altında kaldılar. Sos
yalist hareket içine giren Alevi 
gençler aleviliklerini, İslam'ı ve 
kimliklerini kaybettiler. Sosya
lizm onların dinlerini çaldı. Bu 
sefer Aleviliği; Alisiz, Islamsız bir 
inanışmış gibi topluma sunmaya 
çalıştılar. Oysa onlar artık ne 
Aleviydi, ne de Müslüman.

Bu sürecin etkisiyle ta rih tek i 
Bektaşi-Alevi çizgisinde olan bü
tü n  şahsiyetler Şeyh Bedrettin, 
Hacı Bektaş, Pir Sultan Abdal, 
Yunus Emre vb. çarpıtılarak san
ki çağlarının devrimci sosyalist
leri g ib i tanıtılm aya başlandı. 
Aynı istismara top lum dak i İs
lam'ı azaltmaya çalışan liberai- 
hüm anistler de katıldılar. Onlar 
da bu ta rih i şahsiyetlerin b ir 
ateist ve hümanist o lduğunu is
patlamaya kalktılar. K im ileri on
ların inançlarını ve kökenlerin i 
Anadolu 'nun antik  Yunan, H itit
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halklarına bağlamaya kalktılar. 
Bu dönem b ir çarpıtma dönem i
dir. Her biri b irer ta rika t şeyhi 
o lan bu insanlar, a te is t-d ine  
başkaldıran-din karşıtı insanlar 
g ib i tanıtılmış, bu konuda ger
çek dışı saçma sapan yorum lar 
yapılm ıştır.8 Bu konudaki en 
esaslı gerçek: A leviliğ in  bağdaş- 
tırmacı ve dönüştürücü b ir İsla- 
mi anlayış ve kavrayış o lduğu, 
bu sebeble a te is t yorum  ve 
inançlarla bir ilgisi olmadığı ve 
bundan sonra da olmayacağıdır. 
Bin yıllık bir din i tarih, 150-200 
yıllık b ir geçmişi olan sol, sosya
list ve ateist istismara malzeme 
yapılamaz. Gerçekte bu insanlar 
bizim  insanlarımız ve bizim  top - 
lumumuzun asli b irer parçasıdır. 
Tarihin sosyo-ekonomik koşulla
rının ve ik tid a r kavgalarının 
farklılaştırdığı Alevi ve Sünni ke
simler, Türklerin Orta Asya'dan 
başlayan uzun yürüyüşle rin in  
aynı kaynaktan doğan, fa rk lı ya
taklarda akan, ama aynı denize 
kavuşan iki önem li koludur. Bu 
aynı kaynaktan çıkan çok sonra
ları fa rk lı yataklara düşen iki ır
mak, Türkçe 'n in  yaşatılması, 
Anadolu 'nun türkleşmesi ve İs
lamlaşması, devletin ve İslam'ın 
yaşatılması alanlarında önemli 
ve büyük işler başarmıştır. Bu 
yönüyle hepimiz biraz Alevi, b i
raz Sünni'yiz.

Alevi inancına samim iyetle 
bağlı b ir a levin in  d in  ders
lerinde tek b ir mezhebin e ğ iti
m inin verilmesine itiraz etmesi 
anlaşılabilir birşeydir. Mezhep 
eğitim i yerine din eğ itim i olarak 
Kuran eksenli Kuran'ı tem el 
alan din eğitim i verileb ilir. Çün
kü Kuran; Sünni olsun Alevi o l
sun her mezhebin ortak d in i re
feransıdır. A leviler arasında ya
pılan b ir ankette alevi yurttaşla
rımızın %65 dinin en önem li 
kaynağı olarak Kuran'ı gördük

lerini söylemiştir. O zaman dini 
öğretim de, mezhebî tartışm a
lardan uzaklaşılıp. Kuran öğre ti
mine geçilerek müslümanlığın 
ortak paydası çocuklarımıza öğ
retileb ilir. Mezhebi eğ itim ler ai
lelere veya sivil kuruluşlara bıra
kılabilir. Böylece Alevi-Sünni ke
sim arasındaki fay kırığı da bü
yük ölçüde kapanacaktır. Din 
öğretim inde mezhep eğitim ine 
karşı çıkmak başka bir şeydir. İs
lam'ın tamamen öğretilmesine 
karşı çıkmak bambaşka bir şey
dir. İslam'ın öğretilmesine karşı 
çıkanlar ne Alevi ne de Sünni sa
yılabilir.

Şimdi bu iki büyük toplum  
kesiminin yapması gereken en 
büyük işleri; ta rih in  kendilerine 
miras bıraktığı farklı İslam yo
rumlarının ve inançlarının vahiy
le sağlamasını yaparak, doğru 
olanları geliştirmek, yanlışı ve 
hurafeyi hem kişisel, hem de 
toplumsal alandan uzaklaştırıp 
bütün müslümanların ortak pay
dası Kuran'a dayanan "büyük 
bir uzlaşma"yı başarmaktır. Bu 
uzlaşma Anadolu 'nun Türkleş
mesi ve İslamlaşması'ndan sonra 
en büyük projesi olacaktır.

Notlar:
1 Ataların ruhunun ata öldükten 

sonra da yaşadığına inanılır. An
cak bu ruh yaşayanların evlerinde 
dolaşır, onları dinler, gözler ancak 
onlara kötülük yapmaz, onları ko
rur ve yol gösterirdi. İslamiyetle 
birlikte bu kült; evliyaların ve ya
tırların kendilerine dua edenlere 
bu dünyada kabirlerinden yardım 
ettikleri, ahirette de şefaat ede
cekleri inancına dönüştü.

2 Şah İsmail bir dörtlüğünde: "Gel 
öğüt vereyim öğüt alırsan/Hizmet 
eyle gene gülü bulunca/Kervan 
gider sakın geri kalırsan/Heman 
elden koma yolu bulunca" diye
rek yeni taraftarlar topluyordu.

3 N. Ahmed Asrar, Kanuni Sultan 
Süleyman ve İslam Alemi, ikinci 
Baskı, Tarihsiz, s.37.

4 Şah İsmail bir başka dörtlüğünde: 
"Tuttuğumuz bir gerçeğin eli

dir/Gittiğimiz imamların yoludur/ 
Serçeşmemiz Hacı Bektaş Veli'dir/ 
Mihman canlar bize safa geldi
niz" diyerek Anadolu erenlerinin 
çok iyi bildiği Hacı Bektaş Veli yo
lunda olduğunu göstererek onla
rın kalbine giriyordu.

5 Elbette ki her iki devlette aşiret 
ve ulus esası üzerine kurulmamış
tı. Ancak her iki devletinde hâkim 
unsuru ve çoğunluğu Türk soyun
dan geldiği için bu Türk devleti 
terimi kullanılmıştır. Aslında Sa
fevi bir din-mezhep devleti, Os
m an lI karışık uluslardan bir İslam  

imparatorluğuydu.
6 Bu Kürt Beyleri Yavuz'a yazdıkla

rı bir mektupta: "Can-ü gönülden 
İslam Sultam'na biat eyledik. İl- 
hadları zahir olan Kızılbaşlardan 
teberri eyledik. Kızılbaşlarm neş
rettiği dalalet ve bidatleri kaldır
dık ve ehlisünnet mezhebi ve Şa
fii mezhebini icra eyledik..." de
mişlerdir.

7 Pir Sultan Abdal, Abdülbaki Göl- 
pınarlı, Der Yayınları, shf 116- 
128-134.

8 Bu husustaki en ilginç yaklaşım
Bir İslam dervişi ve şeyhi olan Yu
nus Emre'yi çarpıtan Sabahattin 
Eyüboğlu'nun tanımlarıdır:...(Yu
nus Emre) Tanrı'yı insanlaştırmak- 
tan, insanı tanrılaştırmaya kadar 
bütün evrelerden geçmiştir. O, 
bir Anadolu köylüsüdür. Bu top
raklarda bizim topraklarımızda 
yaşamış bütün insanların, Hitit, 
Pagan, Hıristiyan, Müslüman bü
tün yurttaşlarımızın sözcüsüdür. 
Bütün dindarlığına ve Müslüman 
görünüşüne rağmen hiçbir dinin 
adamı değil, tersine bütün dinle
rin ötesinde, camilerin, kiliselerin 
dışında, kitapsız, tapınmasız, tö- 
rensiz, kıblesiz bir inancın adamı
dır. Bu inancın tek kuralı, yasası 
sevgidir.... "
Bu konudaki ikinci örnek Nazım 
Hikmet'in Şeyh Bedrettin Desta
nıdır. Bu destanda Şeyh Bedret
tin, komünist bir toplum kurma 
hevesinde mal ortaklığını savu
nan bir tarihi şahsiyet gibi tanıtı
lıyor. Bu konuda üçüncü örnek 
Hacı Bektaş-Veli'nin fikirlerinin 
çok açık bir şekilde Makalat isim
li eserinde yazılmış olmasına rağ
men kendisinin dindışı hümanist 
ve masonik ateist olarak tanıtıl
maya çalışılmasıdır. 4
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Yaşayan İslâm

EGEMENLER İSLAM’DAN 
NEDEN HAZZETMEZ?

Abdullah Y ILD IZ

! s lâm iyet'in  küresel emper-
I yalizm  ta ra fından en büyük 
'  te h d it ilan ed ilip  boy hedefi 

haline g e tir ild iğ i b ir süreci yaşı
yoruz. M üre ttep  11 Eylül olayı, 
ABD m erkezli em peryalizm in 
İslam dünyasına ve b izzat İs
lâm 'a yöne lik  fiilî, f ik r î ve psi
ko lo jik  saldırılarının bahanesi 
ve startı o ldu. Zaman zaman 
"Ilım lı İslam", "D em okra tik  İs
lam " vb. pro je ler devreye girse 
de, em perya lis t güçlerin  İs
lâm 'dan  hoşlanm adıkları, İs
lâm 'ı kendi egem enlikleri için 
b ir " te h lik e " o larak gördükleri 
ve bir b içim de İslâm'la/müslü- 
m an larla  hesaplaşma yo luna  
g ird ik le ri kesin.

Soru şu:
-İslâm Dini, hangi özelliklere 

sahip ki, yerkürenin d izg in le ri
ni e lle rinde tu tan  egemenler 
bu d inden hazzetm iyorlar? Ya 
da İslam, insanlara nasıl b ir ha
yat tarzı öngörüyor ki, sömür
geci zorbalar bu dinden rahat
sız o luyorlar ve İslâm'ı du rdu r
mak için plan ve pro je ler geliş
tir iyo rla r?

Sorunun cevabını, her konu
da öncü ve önderim iz Hz. Pey

gam ber'in  (s.) b ir kabile  eşrafı 
ile yaptığı d ip lom atik  görüşm e
nin satır aralarında arayalım. 
Görüşme, M ekke 'de  M üslü- 
manlara yöne lik  baskı, işkence 
ve am bargonun had safhaya 
vardığı ve R asûlüllah 'ın  (s.) 
M ekke'den b ir başka yere göç
menin çarelerini veya güçlü b ir 
kabilen in himayesini aradığı b ir 
dönemde yani H icre t'ten b ir sü
re önce yapıldı. Bu çok anlam lı 
olayı M evdûdî ve İbn Ke- 
s ir 'd e n ^ l naklediyoruz.

"Bizi Davet Ettiğin Şey 
Kralların Hoşuna Gitmez"

Hz. A li (r.a) şöyle dedi:
Bir defasında ben(A li), Ra- 

sûlüllah(s.) ve Ebubekir M i- 
nâ'da çeşitli kabile lerle  görüşü
yorduk. Dolaşırken çok g ö r
kemli b ir top lan tıy la  karşılaştık. 
Buradakilerin hepsi varlıklı, kı
ya fe tle ri düzgün ve yaşlı başlı 
k im selerd i. Ebûbekir on lara  
doğru ilerleyip sordu:

-Sizler k im lerdensin iz?
Şu cevabı verdiler:
-Biz Şeybân b in  Sa'lebe ka- 

bilesindeniz.

Bunun üzerine Ebûbekir Ra- 
sûlüllah'a(s.) dönerek şöyle de
di:

-Anam babam size fedâ o l
sun. Bunlardan daha m uhte 
rem şahsiyetler tanım ıyorum . 
Bu kab ilede sözü geçenlerin  
hepsi de buradalar.

Zira, top lan tıda  M efrûk bin 
Amr, Hâni bin Kabisa, Müsennâ 
bin Hâris ve Nu'man bin Şerik 
g ib i kabilenin bütün  ileri ge
len le ri hazır b u lun uyo rla rd ı. 
M efrûk, hepsinden daha güzel 
konuşuyordu. Ebubekir'in  yakı
nında o turan da oydu. Ebûbe
kir ona sordu (o da cevapladı):

-Kaç adamınız var?
-Adam larım ız b in 'den  fazla

dır, b in  adam da azlığından do
layı yenilecek b ir  m ik ta r değil
dir.

-Birisi size sığınırsa, onu  h i
maye e tm eniz nasıldır?

-Gücümüzle onu korum aya  
çalışmaktır.

-Ya düşmanlarınızla savaş
m akta nasılsınız?

-Biz, en çok düşmanlarım ız
la karşılaşırken ö fke le n iriz  ve 
en çok ö fke len irken  düşmanla 
karşılaşırız. Biz öyle kim seleriz
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İslâm dini, hangi özelliklere sahip ki, yerküre
nin dizginlerini ellerinde tutan egemenler bu 
dinden hazzetmiyorlar? Ya da İslam, insan
lara nasıl bir hayat tarzı öngörüyor ki, sö
mürgeci zorbalar bu dinden rahatsız oluyor
lar ve İslâm'ı durdurmak için plan ve projeler 
geliştiriyorlar?

ki, iy i a tları evla ttan  daha çok 
severiz. Sütü b o l develerden  
daha çok silaha önem veririz. 
Bununla be raber ya rd ım  A l
lah 'tandır. Bazen düşmanları
mıza karşı bizi, bazen de bize 
karşı düşmanlarım ızı üstün kı
lar. Galiba siz Kureyş'tensiniz.

-Evet, ben Kureyşliyim.
Hz. Ebûbekir Hz. Peygam- 

ber'i (s.) işaret ederek devam 
etti:

-K ureyş lile rden  b ir  zâ tın  
peygam ber o lduğunu  duymuş
sunuzdur; işte huzurunuzdaki 
şahsiyet kend ile rid ir.

M efrûk:
-"Evet, b iz  böyle b ir  şey işit

t ik "  dedi.
Sonra Hz. Peygamber'e (s.) 

dönüp:
-"Siz, insanları neye davet 

ediyorsunuz?" diye sordu.
Bunun üzerine Hz. Peygam

ber (s.) ilerleyip o turdu . Ebube- 
k ir de ayağa kalkıp elbisesini 
ona gölge yaptı. Peygamberi
miz (s.) söze başlayıp ona şöyle 
dedi:

-"Ben sizi Islâm'a davet edi
yorum . Sizi A llah 'ın  tek o lduğu
na, h içb ir o rtağ ı olmadığına, 
ibadete  layık olan tek varlığın  
A llah  o lduğuna ve benim  de 
O'nun Rasûlü o lduğum a şaha
de t etmeye çağırıyorum. Siz
den yardım  ve emân ta lep edi
yorum . Beni barındırıp  kolla
manızı ve A llah 'ın  bana emret
t iğ i şeyleri halka teb liğ  edince
ye kadar bana yard ım  etm eniz i 
te k l if  ediyorum . Böylece, A l
lah 'ın  bana ve rd iğ i vazifeyi tam  
manasıyla yerine ge tireb ilir im . 
Zira Kureyşlile r A lla h 'ın  işini 
durdurm ak için it t ifa k  kurmuş
lar, A llah 'ın  em rine karşı ge lip  
ben i yalanlam ışlar ve Hakk'ı bı
rakıp Batıl'dan yana çıkmışlar
dır. H a lbuk i A llah , ku lla rın ın

yardım ına m uhtaç d eğ ild ir ve 
kend i başına M ahm ûd 'du r."

M efrûk: -"Ey Kureyşli kar
deş! Bizi daha başka neye da
vet ediyorsun?" dedi.

Hz. Peygamber (s.) bu defa 
onlara şu âyetleri okudu:

"De ki: Gelin Rabbinizin size 
neleri haram kıldığını okuya
yım: O’na hiçbir şeyi ortak koş
mayın, ana-babaya iyilik edin, 
fakirlik korkusuyla çocuklarını
zı öldürmeyin, zira sizin de on

ların da rızkını Biz veririz. Çir- 
kin-hayasızlıkların açığına da 
gizlisine de yaklaşmayın ve A l
lah'ın yasakladığı cana haksız 
yere kıymayın! İşte bunlar A l
lah'ın size em rettikleridir. 
Umulur ki düşünüp anlarsınız. 
Rüşd çağına erişinceye kadar, 
yetimin malına, ancak en iyi tu
tumla yaklaşın; ölçü ve tartıyı 
adaletle yapın. Biz herkese an
cak gücünün yettiğ i kadarını 
yükleriz. Söz söylediğiniz za-
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man, yakınlarınız  
dahi olsa adaletli 
olun, Allah'a verdi
ğiniz sözü tutun. İş
te Allah size, iyice 
düşünesiniz diye 
bunları em retti.
Şüphesiz bu, benim  
dosdoğru yo l um
dur. Buna uyun.
(Başka) yollara uy
mayın. Zira o yollar 
sizi Allah'ın yolun
dan ayırır. Sakınma
nız için Allah size 
bunları em re tti."
(En'âm 6/151-153)

Bundan sonra 
M efruk:

-"Ey Kureyşli kar
deş, sen başka neyi 
vaaz ediyorsun ?
Vallahi bu, dünyalı
ların /insan la rın  ke
lâm ı d eğ ild ir. Z ira  
böyle b ir  şey olsay
dı, b iz bun ları b ilir 
d ik ."  dedi.

Rasûlüllah(s.) bu
nun üzerine şu âyeti 
(Nahl 16/90) okudu:

"Şüphesiz Allâh, adâleti, ih- 
sânı, akrabaya vermeyi emre
der; çirkin hayasızlıktan (fah- 
şâ), kötülükten (münker) ve az
gınlıktan (bağy) men eder. Tu
tasınız diye size böyle öğüt ve
rir."

M efrûk şöyle devam e tti:
-Ey Kureyşli kardeş! Vallahi 

siz en güzel ah lâk i vasıflara ve 
iy i amellere davet e ttin iz . Sizi 
yalanlayan m ille t çok a p ta l ve 
akılsızdır; size ift ira  ve zu lm et
miştir.

Sonra M efrûk, Hâni bin Ka- 
bisa'yı göstererek:

-"Bu da b iz im  büyüğüm üz  
ve din adamımız Hâni b. Kabi- 
sa 'd ır." dedi.

Haşan Aycın, Asâ

Bunun üzerine Hâni b. Kabi- 
sa söze başlayarak şöyle dedi:

-Ey Kureyşli kardeş! Ben sizin 
söylediklerinizi duydum ve da
vanızda haklı o lduğunuza inan
dım. Fakat, bizim  b ir toplantıda  
aniden d in im iz i değiştirip sizin 
d in in iz i kabu l etm em iz biraz  
acele b ir iş olur. Biz daha sizin 
durum unuzu öğrenmiş değiliz. 
İşinizin neye varacağını da bile
meyiz. Aceleye getirilen  işlerin 
çoğunda ayak kayması, akıl ha
f if l iğ i ve işin sonunu düşünme
mek vardır. Arkamızda m ille ti
m iz vardır ki, rey ve fik r in i alma
dan onlara b ir şeyi kabu l e ttir
memiz doğru olmaz. Onlardan 
habersiz olarak onlar adına her 
hangi b ir sözleşmeye g irm ek is

Hâni, Müsen- 
nâ'nın da kendi görü
şüne katılmasını ister 
g ib iyd i. Müsennâ de
di ki:

-Ey Kureyşli kar
deş! Sözlerinizi d in le
d im  ve güze l buldum. 
Benim  cevabım da 
H ân i'n ink i g ib id ir. Bir 
anda d in im iz i bırakıp  
siz in  d in in iz i kabu l 
etm eyi doğru bulm u
yoruz. B iliyorsunuz k i 
b iz  ik i büyük su (veya 
zo rluk) arasında bu
lun uyo ruz : B iri Ye- 

mâme, d iğe ri Semâve. 
Rasûlüllah (s.): - " İk i büyük  

su/zorluk o lduğunu  söylediğin  
Yemâme ve Semâve ned ir? " d i
ye sorunca, Müsennâ b. Haris 
şu cevabı verdi:

- Biri A rap la rın  arazisi olan  
dağlık ve tepe lik le rd ir. D iğeri 
de Farsların arazisi ve Kisra'nın 
neh irle rid ir. Kisra (İran hüküm 
darı), başına herhangi b ir  gaile  
çıkarmamak ve yen i b ir  iş peşin
de bulunan herhang i b ir  kimse
y i barındırm am ak için bizden  
söz almıştır. Sizin bizi davet et
tiğ in iz  şey ise hükümdarların 
hoşlarına gitmeyebilir. Eğer se
n i ya ln ız A rap lara  karşı savun
mamızı istiyorsan bunu üzeri
m ize alırız. Fakat Iran ile ilg ili 
herhang i b ir  yüküm lü lüğün  al

tem iyoruz. Ş im dilik  
sen de dön, b iz de dö
neceğiz. Sen de dü
şün, b iz de düşünece
ğiz.

Bundan sonra Hâ
ni, Müsennâ bin Hâ- 
ris 'i Rasûlüllah'a(s.) 
tanıştırdı:

-Bu da b iz im  bü
yüğüm üz ve savaş li
derim iz  Müsennâ'dır.
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"İnsanlara ma'rûfu/iyiliği emreden, mün- 
mm  keri/kötülüğü yasaklayan, temiz şeyleri 
helâl, pis/iğrenç şeyleri haram kılan, onların 

sırtlarındaki ağır yükleri indirip zincirleri kıran 
bir peygamber"(A'râf 7/157) o çağın ve bu ça
ğın zorbalarınca en büyük tehlike/tehdit ilan 
edildi!

tına g irem eyiz; z ira  Farsların 
yum uşak davranm alarına im 
kan ve ih tim a l y o k ."

Rasûlüllah(s.) cevaben:
-"Çok güzel cevap verdiniz 

ve doğru söylediniz. Fakat bilin 
ki, Allah'ın diniyle kalkanları 
Allah himaye eder. Biraz sabre
din, çok geçmeden bir de ba
karsınız, Allah İranlIların malla- 
rını-mülklerini ve topraklarını 
size verir, kızlarını da size cari
ye kılar. O zaman Allah'ı tesbîh 
ve takdîs edecek misiniz?" bu
yurdu.

Hz. Peygamber'in (s.) bu so
rusunu Numan b. Şerik şöyle 
cevapladı:

-Ey Kureyşli kardeş! Bu, sa
dece sana a it  b ir  görüştür.

Numan'ın bu cevabı üzerine 
Hz. Peygamber (s.), şu ayetleri 
okudu:

-«Ey Peygamber, biz seni şa- 
hid, müjdeci ve uyarıcı; Allah'ın 
izniyle O'na çağıran, nurlandı- 
ran bir ışık olarak göndermişiz
dir.» (Ahzâb, 33/45-46.)

Bu ayetleri okuduktan  sonra 
Rasulullah (s.), Ebubekir'in  elini 
tu ta rak  o meclisten kalktı ve 
sonra bize dönüp : -"E y A li!  
Arapların  cahiliye tten  kalma ne 
iy i ahlakları var."  ded i."

Kıssadan Hisse: 
Sömürgeci Zorbalar

İslam'dan Korkar/Çekinir

Bin kadar savaşçısı olan Beni 
Şeyban bin Salebe kabilesi, 
İran'a karşı Rasûlüllah'ı (s.) ko
rumayı göze alamadı. Peygam- 
berimiz(s.) sonra M edine'ye hic
ret e tti ve İslâm orada yeşerdi.

Elbette İslam, insanları ve 
ha lk ları söm ürerek sem iren 
yeryüzü zorbalarının, saltanat
larını haram lar üzerine kuran 
tira n la rın  hoşlarına g itm eye 

cekti. Zira İslâm, A llah Rasû- 
lü 'nün (s.) kabile reislerine oku
duğu âyetlerde görü ldüğü gibi; 
adaleti, iy iliğ i ve başkalarına 
vermeyi emrediyor; ahlaksızlı
ğı, kö tü lüğü  ve azgınlığı da ya
saklıyordun 6/90). Dahası şirk
ten kesinlikle kaçınmayı, ana- 
babaya iyi davranmayı, çirkin 
hayasızlık yapmamayı, haksız 
yere cana kıymamayı, fa k ir lik  
korkusuyla çocuk öldürm em e- 
yi, yetim  malı yememeyi... em- 
rediyordu(6/151-153). Kısaca İs
lâm, helalleri ve haramları belli 
olan b ir d indi.

Yukarıdaki görüşmenin ya
p ıldığı sırada henüz ahkam 
âyetlerin in çoğu inmemiş o lm a
sına rağmen, Şeyban b. Salebe- 
liler bu d in in  yepyeni b ir yaşam 
biçimi önerd iğ in i ve bu ö ğ re ti
nin, devrin süper gücü İran em
peryalizm in in  sömürü çarkını 
tersine çevirecek b ir gelişme o l
duğunu ilk  bakışta fa rke ttile r. 
Onlar, sonraki yıllarda b ir İslam 
elçisinin İran orduları başkomu
tanı Rüstem'e haykırdığı g ibi, 
"İslâm'ın insanları kula kul ol
maktan kurtarıp yalnız Allah'a 
kul yapmak için geldiğini" an
lamışlardı. Bu durum, ne İran'ın 
ne de Bizans'ın işine gelird i.

Evet, hayata tüm üyle  yön 
verm ek ve insan iliş k ile r in i 
a'dan z'ye tanzim  etm ek idd i

asındaki b ir Din, dün o lduğu g i
bi bugün de küresel ve yerel 
o to rite le rin  hoşuna gitm ez ve 
g itm iyo r da.

"İnsanlara m a'rûfu/iyiliği 
emreden, münkeri/kötülüğü  
yasaklayan, temiz şeyleri helâl, 
pis/iğrenç şeyleri haram kılan, 
onların sırtlarındaki ağır yükle
ri indirip zincirleri kıran bir pey
gamber'^ A 'râ f 7/157) o çağın 
ve bu çağın zorbalarınca en bü
yük tehlike/tehdit i I a n ed i I d i !

Ama ta rih in  çarkı ilahi yasa
lar (sünnetullah) doğru ltusun
da ilerlemeye devam ediyor.

Rasûlüllah'ın(s.) yukarıdaki 
vaadin i/öngörüsünü hatırlaya
lım:

-Sabredin, çok geçmez, Al
lah İranlIların maliarını-mülkle- 
rini... size verir.

Bu m üjdeyi çağa taşımak 
için bize düşen; inanmak, cehd 
etmek ve sabretm ektir.

Öyleyse, o müjdeye layık o l
mak için. Kutlu  Rasûl'ün (s.) ta 
lim atına sarılalım: Sürekli "Al
lah'ı teşbih ve takdis edelim"; 
O'na, O 'nun em ir ve yasakları
na râm olalım , O 'nun çizdiği 
yol haritasında yürüyelim !..

[1] Ebû'l-A'lâ el-Mevdûdî, Hz.Pey
gamberin Hayatı, Pınar Yay, İst- 
2004, s.944-945; İbn Kesîr, El-Bi- 
dâye Ve'n-Nihâye, Çağrı Yay, 
3/214-227.
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OBAMA X

Murat SOFUOĞLU*

“Tabiatımızın iyicil melekleri tekrar tekrar (bize) dokundukça -ki onlar 
mutlaka orada olacaklar- bu geniş ülkenin her yaşayan kalbinden ve oca
ğından her savaş alanına ve vatansever mezarına kadar yayılan (ortak) 
hafızanın ahenkli mistik notaları Birliğin korosu olarak yükselecek."

Abraham Lincoln

'Obama Fenomeni'
Neye Tekabül Ediyor?

B arack Hüseyin Obama 10 
Şubat 2007'de Am erika 
B irleşik D ev le tle ri Baş

kanlığı için D em okrat Parti'den 
adaylığını açıkladığında sınırlı 
sayıda insan ona başkan o lab il
me şansı veriyordu. Çoğunluk 
anketlerin  en az % 25'lik  b ir ö l
çekle O bam a'nın önünde gös
te rd iğ i H illary C lin ton 'ı banko 
başkan o larak görürken orta is
mi Hüseyin ve babası Kenyalı 
b ir M üslüm an mirasa sahip 
olan b ir şahsın iki Müslüman ü l
ke olan Irak ve A fganistan'da 
savaş sürdüren b ir devletin  ba
şına geçme şansını "s lim " (za
yıf) o larak görüyordu.

Her şeyin ötesinde Obama 
başkan o lab ilm ek için hangi ye
te rliliğe  ve tecrübeye sahipti? 
Senato'da 4 yılını ancak do ldu 
ran 47 yaşındaki Obama egzo
t ik  Havvai'de doğmuş ve Ende- 
nozya'da büyümüş b ir A frikan- 
A m erika lı o la rak  ne kadar 
A m erika lı id i ki A m erika 'ya  
başkan olm a cüre tin i gösterebi-

liyordu? Obam a'nın rak ip le ri 
nereden bakılırsa bakılsın Oba- 
ma'dan daha Am erikalı gözü
küyorlardı. Eşi Am erika 'yı iki 
dönem yönetm iş WASP [yani 
Beyaz, Anglo-Sakson ve Protes
tan ] olm anın tüm  öze llik le rine  
sahip H illary C linton, Güney'in 
çocuğu John Edwards, hayatı
nın yarısından fazlasını Sena
to 'd a  geçirmiş Senato Dış İlişki
ler Komitesi Başkanı Joe Biden 
karşısında Obama gerçekten  
neyi temsil ediyordu?

Malcolm  X (1993) ve Am eri
can History X(1998) film le rin in  
ü re tild iğ i ve çekild iğ i mekan

olan Am erika 'nın  M anifest Des- 
tiny 's i belki de kaçınılmaz b ir 
şekilde Müslüman orta isimli si
yah b ir başkandı. Roma'nın Lib
ya doğum lu im paratorlarından 
baba ta ra fı ya Fenikeli ya da 
Berberi olan Septimus Severus 
(145-211)'u aklımıza getirirsek 
Obama'nın başkanlığı belki de 
çok şaşırtıcı değ ild ir. Yalnız b ir 
farkla . Septimus Severus Am e
rikalı olsaydı A rno ld  Schwarze
negger hesabı yüksek ih tim a lle  
başkan olamazdı, çünkü A m eri
kan top rak la rında  doğmamış 
sayılacaktı. (Am erikan anayasa
sına göre Am erikan to p rak la 
rında doğmayan b ir vatandaş 
başkan olamıyor.) Obama Ha- 
w a i'de  olsa - te ğ e t geçerek- 
Am erika 'da doğmuş sayılıyor.

Am erikan top lum unun  A fri-  
kan-A m erikan  b ir  lide re  en 
azından H ollyw ood 'dan bakıl
dığında çok uzak olm adığını da 
söylemek lazım. B ilind iğ i g ib i
11 Eylül öncesinde yapılmış ve 
başrollerinde te rö ris t ile te rö 
rist olmayan Müslüm anları ayır
ma bağlamında em pati arayı
şında olan FBI d irek tö rü  siyah
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Denzel W ashington ¡le hard-co- 
re (sert çe k irdek),"bun la rın  
hepsi b ir " ,  "o n la rın  anladığı 
d ilden konuşalım ", "pa tronun  
kim o lduğunu anlasınlar" tarzı 
tavizsiz WASP askeri lider Bruce 
W ills 'in  oynadığı "S iege" (Ku- 
şatma-1998) film i bu hazırlıkla
rın herhalde b ir yerlerindeydi. 
Film Müslüm anları ulusal te h d it 
g ib i görüp  II. Dünya Savaşı'nda 
Japonlara yapıldığı şekilde ade
ta top lam a kamplarına to p la 
maya çalışan beyaz Wills ile du
rumu derin  b ir analizden geçi
rip  anlamaya çalışan ve te h like 
li ile teh likesiz i ayırt etmeye ça
lışan W ash ington 'un  doktrin  ve 
m eto t mücadelesine sahne o lu 
yo rdu . Aynı ta rz  mücadele 
fa rk lı b ir  konsept -d e n iza ltı 
konsepti- bağlamında olsa da 
başka b ir film  "Crimson Tide" 
(1992)da da sözkonusu o luyor
du. Bu sefer Gene Hackman 
(WASP) versus Denzel W ashing
ton  (A frikan-Am erikan) şeklin
de sorun kurgulanıyordu. Gene 
siyah subay durum a daha ılımlı 
yaklaşıyor ve nükleer b ir savaş
tan dünyayı korumayı başarı
yordu.

Kuşkusuz yukarıdaki H oll
yw ood  film le rin d e n  bahisle 
film  e leştirm enliğ i yapmaya -en 
azından bu aşamada- niyetim iz 
yok. Ancak söylemek isted iğ i
miz bu film le rde  ortaya konan 
siyah lide r p ro to tip in d e  pek 
çok bakımdan pre-Obama ön
cesinin işaretleri o lduğunu vur
gulam aktır. Burada iyi kavran
ması gereken nokta film le rde  
kurgulanan siyah p ro to tip in  ey- 
vallahçı, klasik savaş karşıtı naif 
ve afaki b ir insan tipo lo jis i o l
madığıdır. Her iki film dek i pro
to tip te  savaşla karşılaştığında 
mücadeleden kaçınmayan; an
cak kend is in in  tem sil e tt iğ i

m enfaatler ve hayat alanlarını 
başka tü rlü  de korum ak m üm 
künse bunu yapm ayı te rc ih  
eden şahin-güvercin karışımı 
b ir yapıyı temsil e tm ektedir. Bu 
tab i b ir açıdan bakılırsa klasik 
Anglo-Sakson dok trin in  uygu
lama yöntem lerinden biri o la
rak görü lebilir.

Ünlü s tra te jis i Brzezinski 
yaklaşık iki sene önce W ashing
ton  Post'ta yayınlanan "Irak 'ta  
Gerçek Seçim" (The Real Choice 
in Iraq) başlıklı b ir yazısında bu 
film le rde  tanım lanan WASP ti-  
polojisini Bush D oktrin i olarak 
görüyor: "hang in and w in "  
(kal ve kazan) ya da "q u it and 
lose" (vazgeç ve kaybet). Brze
zinski bu d o k tr in  karşısında 
başka b ir yaklaşımı, Anglo-Sak- 
son doktrine belki konsept o la
rak daha uyan b ir yaklaşımı 
öneriyor: "persist b u t no t w in "  
(kazanmasa da kararlılık la var
lığını sürdüren) veya "desist 
bu t no t lose" (kaybetmeyen b ir 
şekilde durabilm e/çekilebilm e). 
Herhalde Carter'ın ulusal gü
venlik danışmanı ve ulusal gü
ven lik  konu la rında  da Oba- 
ma'ya kampanya süresince da

nışmanlık yapmış Brzezinski'nin 
öne rd iğ i yaklaşım film le rd e n  
halihazırda reel hayata akta rıl
mış olan Obama Başkanlığı sü
resince uygulamaya geçirileb i
lirse buna "Obama D o k trin i" 
diyeceğiz. Belki bu dok trin  d ı
şişleri lite ra tü rüne  "neoconser- 
vative dem okra tlık " o larak da 
geçebilecektir.

Bu noktada sözkonusu yak
laşım konusunda birkaç kelam 
e tm ekte  fayda var. Bush'un 
dünyayı siyah-beyaz (iyi kötüye 
karşı) gören, nüanslardan uzak 
şeklen sert görünerek herkesi 
hizaya sokabileceğini düşünen 
yaklaşımı ile süreçlere renkli 
lenslerle bakan, ayrıntılara de
ğer veren şekilden çok öze vu r
gu yapan Obama yaklaşımı ha
yatı anlamak bakım ından da 
süreçleri yönetm ek bakımından 
da b irb irle rinden ciddi fa rk lara  
sahiptir, ilk yaklaşım kabalık ve 
sertlikle dünyaya düzen ge tire 
bileceğini sanırken diğeri sofis- 
tikasyonu ve bilinci öncelemek- 
ted ir. Güç tem e lli b ir sertliğ in  
kurduğu o to rite  üzerine b ir dü 
zen inşa etm ekle karşıdakini 
anlama kaygısı ile o rtak b ir ze
m in üzerinden m üşterek b ir 
güç paylaşımı tem e lli b ir düzen 
kurm ak b irb irinden bütünüyle  
ayrı yaklaşım lardır. İlk yaklaşım 
muhatabını kendi üstünlüğüne 
ikna etmeyi "zo r"da  görürken 
ikinci yaklaşım gönüllü  b ir b ir
lik te liğ in  anahtarlarını araştır
maktadır. Her ikisi de b ir o to r i
te, disiplin ve düzen peşinde
dir; ancak nosyon ve m eto t o la
rak ciddi farklara sahiptirler.

Günümüzde bu yaklaşım lar 
iyi polis-kötü polis ve sert güç 
(hard pow er)-yum uşak güç 
(soft power) ifadeleri a ltında 
sıkça konuşulm aktadır. Ancak 
sözkonusu tanım lam alar yuka

ARALIK '08 ÜMRAN 21



Kapak

rıda anlattığ ım ız süreçleri ta 
nım lamak bakımından yetersiz
d ir. Gerçek b ir güç kendi içinde 
hem yumuşaklığı hem de se rtli
ği doğru oranlarda barındırabi- 
len ve gerektiğ inde yumuşayan 
gerektiğ inde  sertleşebilen b ir 
esnekliğe sahip o la b ilen  b ir 
kuvvettir. Yoksa tek  başına ve 
saf o larak sert olan güçler so
nunda duvara ya da kayaya çar
pab ilir le r veya yalın o la rak yu
muşak olan güçler de ezilmeye 
mahkum olurlar. Dolayısıyla bu 
bağlamda örneğin C lin ton dev
rin i yumuşak güç zamanları gö 
rüp Bush yönetim in i sert güç 
devri o larak algılam ak kavram 
sal çerçevenin yeterince kavra- 
namadığının ifadesidir. Gerçek 
polis kamu güvenliğ in i en az 
zarar ve kayıpla sağlamayı ba
şarandır. Bunun için de tüm  
sert ve yumuşak te db irle ri du 
ruma ve koşullara göre sırasıyla 
uygulamayı başarabilme ye te
neğini göstermesi gerekir.

Her şeyin ötesinde şu gerçek 
iyi anlaşılmalıdır ki sertlik  tek  
başına d isip lin i ve düzeni ga
ranti etmez ve sertlik sofistikas- 
yon ve hakikatin  tüm  veçheleri 
ile kavranma prosedürleri bağ
lamında kolayın tercih  edilmesi 
şeklinde de tezahür ed ileb ilir. 
Kuşkusuz Bush sofistike o la b il
meyi becerebilseydi ve tedric i 
süreçler bağlamında self-kon- 
tro l ve kritiğe  daha fazla sahip 
o labilecek b ir karakteri temsil 
edebilecek olsaydı herhalde öy
le olmayı tercih  ederdi. (Belki 
de istemezdi) Yalnızca kaba ve 
ince olm a süreçlerinin iç işleyişi
nin resmini vermek için Bush ve 
Obama'ya b ir bakalım. Her iki 
şahsın geld iğ i background, ar
ka plan, eğitim  ve avantaj-de- 
zavantaj dengesi içinde herha l
de Bush daha şanslı b ir p ro file

sahiptir. Ayrıca en azından da
ha sert gözüktüğü de kesindir. 
Ancak hiç kuşku yok ki daha d i
s ip lin li olan kayıtların ve b iyog
ra file rin  ispat edebileceği gib i 
Obama'dır. Onun tüm  kam pan
ya süresince gösterd iği d isiplin, 
se lf-ko n tro l ve denge karşı 
kampta yer alanların bile hay
ranlığını kazanmayı b ild i.

Bu disiplin "kazanmasa da 
kararlılıkla varlığını sürdüren" 
ve "kaybetm eyen b ir şekilde 
durab ilm e"y i de bilen b ir d isip
lind ir. Bu şekilde tezahür eden 
d is ip lin in  dünya ta rih inde  çok 
daha e tk ili sonuçlar ü re ttiğ in i 
b iliyoruz. Belki de bu çerçevede 
b ir Obama yöne tim in in  dünya
ya neler getireceğin i düşünme
ye ihtiyacımız var. O halde şu 
an başkanlık yolu açılmış Oba- 
ma'nın temsil e ttiğ i fenom eni 
iyi anlamaya ihtiyacımız var.

Sorun Bush yöne tim in in  sert 
güç ku llan ım la rın ı m üteak ip  
yumuşak güç Obama'nın ik t i
dara gelmesi o larak özetlene- 
meyecek b ir karaktere sahiptir. 
Problem sert-yumuşak güç ku l
lanım larını iyi dengelem eyen 
Bush yö ne tim in in  yerine  bu 
dengeyi daha iyi kurgu layab ile 
ceği ve tem in  edebileceği düşü
nülen ve um ut edilen Obama 
yöne tim in in  gelm esidir. Oba- 
m a'nın değişim ve um ut sloga
nı tam  da bu durum un ifadesi
dir.

'Obama Fenomeni'nin 
Kökenlerine Doğru Bir Seyahat

Obama'nın arkadaşları

Türkçede çok güzel b ir deyiş 
vardır: "Bana arkadaşını söyle; 
sana kim  o lduğunu  söyleye
y im ." Bu arkadaş ö lçütü seçil
miş b ir başkanı anlamaya ne 
kadar yardımcı o lu r onu tam

olarak b ileb ilm em iz m üm kün 
değil; ancak b ir takım  ipuçları 
da vereceğinde kuşku yok. A r
kadaşlardan yola çıkarak insan
ların tam  o larak ne yapmak is
te d ik le rin i çıkartamasak bile en 
azından sofistikasyon derecesi 
konusunda b ir f ik ir  sahibi o la 
b iliriz .

Bu manada O bam a'nın ar
kadaşlarına b ir göz a tm akta 
fayda var. 2008 Başkanlık seçi
mi kampanyası boyunca Cum
huriye tç iler ta ra fından  sürekli 
gündem de tu tu la n  ve Oba- 
ma'nın Am erikan k im liğ ine  ne 
kadar a it o lduğunun  sorgula
masına dönüştürü len arkadaş
larından biri Bill Ayers'di. Ayers 
1960'lı yıllarda kurucularından 
biri o lduğu W eather U ndergro
und adlı radikal sol b ir ö rgütün  
liderle rindend i. Ö rgü t esasında 
"özgü r okul h a reke ti"n in  b ir 
parçası o larak tem ayüz etm işti. 
Ayers yalnızca radikal sol dü
şüncelere sahip o lm akla kalma
dı. Aynı zamanda bunların V i
etnam  Savaşı sendromunu ya
şayan Am erika 'da uygulaması
na dönük eylem ler de yaptı. 
New York Polis D epartm a
n ınd an  Am erikan Kongresi ve 
Pentagon'un bombalanmasına 
kadar b ir sürü eylem in m üte
şebbisi o la rak  Ayers kend in i 
gösterdi.

Ayers'in şaka yapmadığı o r
tadaydı. Y ıllar sonra kendisi ile 
yapılan b ir röporta jda  gençli
ğ inde  yap tık la rından  pişman 
o lup  o lm adığ ı so ru lduğunda  
Ayers pişman olm adığını hatta 
V ietnam  savaşına karşı çıkma 
bağ lam ında "ye te rin ce  karşı 
koyuş yapm adıkların ı" düşün
düğünü ifade e tm ekten kaçın
mıyor. Ayers şimdi ne yapıyor? 
Evet yanlış b ild in iz . İdam ed il
medi veya hapishanelerde de
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"Değişmne inanıyorum" 

O b a m * » «  seçim  sloganı

m

»  *  #
%  > 7  'W . ' T  ;

&  F  V J

W W W . B A R A C K O B A H A . C O M

İ CHANGE
I  WE CAN BELIEVE IN

•  m
I

Sorun Bush yönetiminin sert güç kullanımları
nı müteakip yumuşak güç Obama'nın iktidara 

gelmesi olarak özetlenemeyecek bir karakte
re sahiptir. Problem sert-yumuşak güç kulla
nımlarını iyi dengelemeyen Bush yönetiminin 
yerine bu dengeyi daha iyi kurgulayabileceği 
ve temin edebileceği düşünülen ve umut edi
len Obama yönetiminin gelmesidir. Obama'nın 
değişim ve umut sloganı tam da bu durumun 
ifadesidir.

çürümedi ya da yurtdışına ka
çıp gurbe t ellerde vatan hasreti 
içinde ruhunu teslim  etmedi. 
Ayers d oğduğu  şehir Chica
go 'da  lllion is  Üniversitesi'n in  
eğ itim  fakü ltes i'nde  profesör 
o ldu. Halihazırda aynı görevi 
sürdüren Ayers dahasını da 
yaptı. Gelecekte Am erika 'ya  
başkan olmaya cüret edecek si
yah b ir başka Chicagolu Barack 
Hüseyin Obama ile de arkadaş 
oldu.

Tabi bu hikaye pek çok kişi
ye garip  geleb ilir. Ancak WASP 
rüyaları ile uyanıp günü Müslü
man te rö ris t avıyla geçiren ra
dikal sol ya da kom ünizm  den
d iğ inde yüreği hoplayan kimi 
C um huriye tç ile r için "b ira z "  
değil fa ka t "çok" fazla garip. 
Bir önceki seçimlerde V ietnam  
Savaşı gazisi ve kahram anlık 
m adalyaları sahibi Dem okrat 
başkan adayı John Kerry'yi va
tansever bulmayan hatta  ma
dalyalarını daha sonra katıldığı 
savaş karşıtı gösterilerde fır la t
tığ ı için Am erikalılığ ını sorgula
yan Cum huriyetçiler için Penta
gon bombacısı Ayers'in arkada
şı siyah Dem okrat Barack Hüse
yin Obama tam  b ir kabustu ve 
her koşulda kaçınılması gere
ken büyük b ir liberal belaydı.

Buna karşın Obama'nın yal
nızca radikal soldan arkadaşları 
da yoktu . Obama 1985 yılından 
beri istikrarlı b ir şekilde devam 
e ttiğ i Chicago'nun en büyük ki
lise lerinden  b iri olan T rin ity  
United Church o f Christ'in pa
pazlığ ını yapan Jeremiah 
VVright ile de uzun süreli b ir 
dostluğa  sahip. Bu dostluk  
VVright'ı O bam a'nın  "ru ha n i 
danışmanı" yapacak kadar da 
derind ir. Barack ile eşi M ichelle 
Obama'nın ev lilik  tö ren in i yö
neten ve çocuklarının va ftiz in i

de gerçekleştiren din adamı ge
ne papaz Jeremiah W righ t. 
Obama The A udacity  o f  Hope 
(Umudun Korkusuzluğu) isimli 
k itabında W rig h t'in  kendisi için 
ilham kaynağı o lduğunu açıkça 
ifade ediyor.

Peki W rig h t kim? W rig h t 
belki de seküler Ayers'in A fri- 
kan-Am erikan kökenli d in i ver- 
s iyonuo la rak g ö rü le b ilir . 
W righ t Ayers'den aşağı kalma
yacak b ir "ra d ika l" liğ e  de sa
hip. W rig h t kilisesinde ateşli

vaazlar verm esiyle ta n ın ıyo r 
-kilisesi Siyah Müslüman hare
ketlerin  yükseldiği Chicago'da 
Hıristiyanlığın yeniden fo rm u li- 
ze edilmesinde önem li b ir role 
sahip; ancak bu k r it ik  noktaya 
bu makalenin sınırları nedeniy
le g irm iyoruz-. Bu vaazlarından 
bazı ö rnekler verelim : 13 Nisan
2008 yılında W righ t kilisesinde 
"Kudüs'ün Düştüğü G ün" baş
lıklı b ir vaaz verdi. Bu vaazda 
W rig h t Malcolm X'in Kennedy 
Suikastine verdiği cevabı tek-
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Obama 1985 yılından beri istikrarlı bir şekilde 
devam ettiği Chicago'nun en büyük kiliselerin
den biri olan Trinity United Church of Christ'in 
papazlığını yapan Jeremiah Wright ile de uzun 

süreli bir dostluğa sahip. Barack ile eşi Michel
le Obama'nın evlilik törenini yöneten ve ço
cuklarının vaftizini de gerçekleştiren din ada
mı gene papaz Jeremiah Wright. Obama The 
Audacity of Hope (Umudun Korkusuzluğu) 
isimli kitabında Wright'in kendisi için ilham 

kaynağı olduğunu açıkça ifade ediyor.0

rarlayarak ("A m e rik a 'n ın  ta 

vukları pişmek için eve g e ld i")
11 Eylül olaylarının Am erikan 

dev le tin in  kendisi ta ra fından  
-Kennedy suikasti g ib i- yapıldı

ğını ima e tti. W rig h t Am eri

ka 'nın F ilis tin lile re  ve Güney 
A frika lıla ra  karşı devlet te rö riz 

mine başvurduğunu ve pek çok 

fa rk lı yerde de -Nagazaki, Hi
roşima, Libya, Granada ve Pa

nama g ib i- aynı yön tem le re  
başvurduğunu da d ile  g e tir 
m ekten kaçınmadı.

W rig h t Pearl Harbor'a yapı

lacak Japon saldırısını Roose

ve lt hüküm etin in  b ild iğ in i ve 
savaş için b ir neden aradığı için 
de saldırının gerçekleşmesine 

göz yum duğunu da tak ipç ile ri

ne ifade ediyor. Am erika 'nın 

Kızılderililere, Japonlara ve si

yahlara adaletsiz davrandığını 
söyleyen W rig h t "Tanrı A m eri
ka'yı lanetles in" bile dem ekten 
çekinm iyor. Bu noktada kimse
n in  gözden kaçıramayacağı 
nokta bu vaazların ve rild iğ i k i
lise m üdavim leri arasında gele
ceğin başkanı Obam a'nın da 
yer aldığı gerçeğidir.

Obam a'nın ruhani danışma
nının sahip o lduğu bu rad ika l
lik  özellik le  Obam a'nın Dem ok
ra t Parti adaylığı için H illary ile 
mücadelesinde ciddi b ir şekilde 
başını belaya sokabilird i. Ancak 
Obama'yı ya " ta n rıla r"  kurtardı 
ya da Am erikan sosyolojik ta 
banında oluşabilecek olumsuz 
reaksiyondan korkan establish
m en t (müesses nizam ) Oba- 
ma'nın üstüne g itm ek isteme
di.

Obam a'nın arkadaşları liste
sinde bahsetmeden geçilem e
yecek b ir başka isim de Raşid 
Halidi. Obama g ib i ilg inç b ir 
p ro to tip in  arkadaşları arasında 
eğer A m e rika 'n ın  O rtadoğu  
po litika la rına  karşı çıkan Müs
lüman b ir ta rih  profesörü o l
masaydı şaşırmak ge rek ird i. 
Halidi şu an Colombia Universi- 
tesi'nde ta rih  profesörü o larak 
çalışmalarını sürdürüyor. Ancak 
H a lid i'n in  Obama rabıtası Uni
versity o f Chicago'daki gün le ri
ne geri g id iyor.

Halidi FKÖ'ne danışmanlık 
yapm asının yanı sıra A m e ri
ka 'n ın O rtadoğu politikasını da 
sert b ir şekilde eleştirmesi ile 
tanınıyor: "O rtadoğu 'da  y ılla r
d ır devam eden b ir karışıklık ve 
çıkmaz sözkonusu. Açık söyle
mek gerekirse bunun tem el ne
den lerinden biri Am erikan gü 
cüdür." Halidi F ilis tin lile rin  İsra
il'e  karşı d irenm elerin in  uluslar 
arası hukuk nezdinde legal b ir 
hak o lduğunu  da ifade ediyor.
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Hal idi neoconları, onların Bush 
yöne tim indek i destekçilerini ve 
İsrail Likud Partisi ile olan ilişki
lerin i de ortaya koym aktan çe
kinm iyor. Dahası ilg inç bir şe
kilde  Raşid Halidi yalnızca Oba- 
m a'nın değil fa ka t Ayers'in de 
b ir kontağı olma özelliğ in i taşı
yor.

Yukarıda sözünü e ttiğ im iz  
'rad ika l' arkadaşlar ile Obama 
arasındaki ilişkiler Obama Fe
nom eni konusunda bize bir f i 
k ir verir mi? Her şeyden önce 
Obama'nın radikal arkadaşları 
Obama'nın sıradan b ir insan o l
m adığını gös te riyo r. Obama 
Am erika 'n ın  temsil e ttik le ri ile 
ciddi problem lere sahip olan 
insanlarla neden arkadaş olmuş 
o lab ilir?  Belki de Obama Am e
rika 'n ın  temsil e ttiğ i her şeyin 
C um huriyetçilerin ve özellikle 
neoconların her fırsa tta  ifade 
e ttik le r i g ib i büyüklük, doğru
luk, iy ilik  çerçevesinde 'istisnai' 
b ir karaktere sahip o lduğunu 
düşünm üyor o lab ilir. Bu arka
daşların Am erika 'n ın  büyüklü 
ğünü de, doğru luğunu da iy ili
ğ in i de istisnai karaktere sahip 
oluşunu da fazlasıyla sorgula
dıklarından hiç kuşku yok. O 
halde Obama onların  e leştirile
rinde belli b ir doğru luk payı o l
duğunu mu düşünüyor?

O bam a'nın  "D eğiş im  ve 
U m ut" mesajı ile beraber düşü
nü ldüğünde  bu arkadaşlar 
Am erika 'nın  gelecekteki başka- 
nının A m erika 'n ın  "g rea t- 
ness"(büyüklük)ınm  "g ran ted " 
(garanti) o lduğunu pek düşün
m ed iğ in i g ös te riyo r o la b ilir. 
Obama Am erika 'n ın  ta rih in in  
gösterd iğ i gib i kendini eleştir
dikçe (self-critic) büyüyen b ir 
ulus olduğuna inanıyor. Siyah, 
babası Müslüman kökenlere sa
hip b irin i Am erika başkan ola

rak seçerse bu da kendi kendini 
aşmakta Am erika 'n ın  ne ölçü
de sınır tanım az o lduğunu gös
terecektir. Bu manada Obama 
belki arkadaşlarından fa rk lı 
o la rak A m e rika 'n ın  kend in i 
aşabileceğine ve dünyaya iyi bir 
örnek ve önderlik  yapabileceği
ne inanm aktadır. Bunu Am eri
ka ancak kendin i eleştirerek ve 
aşarak yapabilecektir. Dünya
nın ve insanlığın istediği tam  
da budur. Am erika bunu vere
b ild iğ i ölçüde Am erikan Rüya- 
sı'nın yaşandığı yer o larak dün
yanın gözünün üzerinde o ldu 
ğu ülke olacaktır. Obama da o 
ü lkenin başkanı o larak yalnızca 
Am erika'yı iyi bulanların  değil 
fa ka t kötü bulanların da başka
nı olacak ve dünyada da Am eri
ka'yı seven ve sevmeyen herke
se e lin i açacaktır. Böyle lik le  
Am erika Obam a'nın her zaman 
söylediği g ib i kırmızı ve mavi 
eyaletlerin ülkesi o lm aktan çı
kıp bütün  çeşitliliğ ine rağmen 
tek b ir Am erika olmayı tekrar 
başaracaktır. Ve dünya da böy
le b ir Am erika 'yı b ir kez daha 
bağrına basacaktır.

Siyah Afrika'nın Evladı

Hiç kuşku yok ki Obama yalnız
ca kendi şahsiyetine ilişkin  
özellik le rle  şu an fenom en hali
ne gelmiş b ir o lgunun  gerçek
leşmesini sağlamadı. Esasında 
Obama kendi hayatına ilişkin 
olarak Am erikan konteksti için
de engel veya dezavantaj o la
rak görülebilecek şeyleri avan
ta j haline getireb ilen  üstün bir 
rasyonalite, yetenek, azim ve 
irade göstereb ild iğ i için Başkan 
seçilebilmeyi başardı. Siyah o l
mak belki Am erika gib i hala 
kö le lik mirasının kalıntıları ile 
mücadele eden ve ırksal önyar
gıların kuşattığı b ir ülkede baş
kan olm ak için ciddi b ir engel
dir. Ancak Obama olaya bu şe
kilde yaklaşmadı. Obama siyah 
b ir liderin başkan seçilmesinin 
A m erika 'n ın  kö le lik  "chap- 
te r"ın ı, (ajandasını) kapatacak, 
yaraları saracak ve A frika n - 
Am erikan top lum u  tüm  Am eri
kan yapısına tem elden ve öz
den bağlayacak ve entegre  
edecek b ir an olacağını Am eri
ka'ya hissettirdi. Kuşkusuz ge
nelde ü lkenin adı süper karak
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te riy le  anılan Am erika g ib i b ir 
ülke sözkonusu o lduğunda bu 
durum  çok daha göz çarpıcı 
o luyordu. Üstelik bu ülke Irak 
ve A fganistan'da başı belada 
ve son zamanlarda ciddi prestij 
kaybına uğramış b ir ülkeyse.

Obama'nın seçilmesini bıra
kalım adaylığı bile yalnız baba 
m emleketi Kenya'da değil tüm  
A frika  kıtasında büyük b ir he
yecan yarattı. Seçilmesi ise se
vinç gösterileri ve kutlam alarla  
karşılandı. Obama'nın tek  başı
na Am erika 'nın A frika  p o litika 
larının şekillenm esinde güçlü 
b ir leverage olacağından her
halde hiç kimse şüphe etm iyor.

Böyle bir çerçevede Obama 
ten renginin Am erika 'n ın  iç ve 
dış sorunlarını aşmasında trans- 
fo rm a tik  bir fonksiyona sahip 
olacağını Am erikan z ih in le re  
güçlü re to r iğ i ve "change" 
("değ iş im ") sloganı eşliğinde iş
liyordu.

Müslümanlık Sorunu

Bu noktada siyah-Kenya etkisi
nin ötesinde başka b ir Obama 
özelliğ i de Obama'nın adaylığı 
ve başkanlığı önünde ciddi b ir 
engel o larak görülm üştü: Oba

ma'nın orta ismi Hüseyin. Am e
rika 'n ın  bizzat resmi o larak aşı
rı İslamcılarla savaşta o lduğunu 
açıkladığı b ir zamanda orta  is
mi Hüseyin olan ve babası Müs
lüm anlıkla  alakalı b irin i A m eri
ka başkan o larak seçebilir m iy
di? İs lam o fob in in  yükse ld iğ i 
Müslüman olmakla te rö ris t o l
manın hatların ın inceldiği bir 
ü lke Barack Hüseyin Obama'yı 
seçer miydi?

E ko po litik .o rg  O bam a'nın  
başkan seçilmesinden neredey
se iki sene önce "Am erika 'ya  
Kenya'dan İthal Başkan: Barack 
Hüseyin Obam a" başlıklı b ir ra
por yayınlamıştı. NYT'da yayın
lanan rapor şu satırlara yer ve
riyor:

"Yanlış duym adınız. Ö nü
m üzdeki Başkanlık seçim lerin
de kulislerde adaylığı konuşu
lan Dem okratların yükselen is
mi Barack Obama'nın orta  ismi 
Hüseyin. Yani Saddam Hüse
y in 'dek i Hüseyin gib i. Peki bu 
isim nereden mi geliyor? Ba- 
rack'ın Müslüman Kenyalı bü
yükbabasından. Çiftçi büyükba
bası g ib i çoban babası da Ba- 
rack'ın orta  ismi Hüseyin'i ku t
sal b ir Müslüman ismi o larak 
taşıdılar.

Bunun ne önem i var diye 
herhalde sormazsınız? Am erika 
O rta-Doğu'da Hüseyin ismi taşı
yan b ir sürü te rö ris tle  savaşta 
ve özellik le  C um huriyetçiler bu 
isim yakınlığını Obama aleyhi
ne ku llanm ak için şim diden 
kollarını sıvazladılar.

Obama ise best-seller olan 
kitabı The Audacity  o f Hope 
(Korkusuz Umut) da b ir p o litik  
danışmanla yaşadığı garip  b ir 
öğle yemeğinden konuyla ilg ili 
ilg inç b ir kesit veriyor: Danış
man Obama'ya orta  ism inin va
ham etinden bahsedip p o lit ik  
kariyeri üzerinde ne tü r  yaralar 
açabileceğinden bahsedip eğer 
işin başında olsaydı ismini de
ğiştireb ileceğin i ama a rtık  çok 
geç o lduğunu sanki umutsuz 
b ir hastaya kötü  haberi verirce
sine anlatıyor. Obama ise bu 
sahne karşısında danışm anın 
orta  isim şansızlığı ve seçmenle
rin bu tü r  şeylerden şüphelene
cekleri düşüncesinin b ir nok ta 
dan sonra doğru luğu  inkar edi
lemez b ir gerçek o lduğunu  his
se ttiğ in i yazıyor.

C um huriye tç ile r de daha 
önce Yunan köken li M ichael 
Dukakis ile dalga geçmişlerdi. 
Hatta b ir Cum huriyetçi ye tk ili 
"ism in i bile te la ffu z  edem edi
ğim  b irin i niye seçelim" dahi 
demişti.

Obama lllion is 'ten  açık fa rk 
la senatör seçilmeyi başarmıştı. 
Başkanlık yarışına girerse en 
büyük rak ib i H illa ry  C lin ton  
o lab ilir. Ve Obam a'nın o rta  is
mi Hüseyin'i b ir mesele yapm a
ya kararlı C um huriyetçiler Hil- 
lary 'n in  Obama'yı a lt etm esin
den özel b ir zevk alacak g ib i
ler."

Gerçekten bu raporda ifade 
ed ilen  k im i n o k ta la r seçim 
kampanyası süresince su üstüne
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de çıktı. Kim in gönderd iğ i g i
zemli olan bazı m ektuplar ve 
em a ille rde  -C u m hu riye tç ile r
den kuşkulanalım  mı?- Oba- 
ma'nın esasında Müslüman o l
duğu  vu rgu land ı ve A m eri
ka'da seçim gününde bile hala 
Obam a'nın Müslüman olma ih
tim a line  inananlar vardı ve on
lar oy da kullandılar. Kuşkusuz 
Obama United Church o f Christ 
kilisesine bağlı b ir Hıristiyan. 
Ancak M üslüm anlıkla alakası 
noktasında bu kadar spekülas
yon olan b irin in  herhalde Ame
rika 'da başkan olabilm esinin o 
kadar kolay olmadığı da o rta 
da.

Burada Obama'nın baba ta 
ra fından  akrabalarının  du ru 
muna b ir göz atm akta fayda 
var. Obama'nın baba ta ra fın 
dan büyükbabası Hüseyin On- 
yango Obama K a to lik lik te n  
M üslüm anlığa ihtida etmiş b ir 
ahçı. I. Dünya Savaşı'nda İngiliz 
O rdusu 'na ka tıld ı. Babasının 
üvey annesi Sare ise kendisini 
"İslam inancının güçlü b ir bağ
lısı" o larak tanım lıyor. Barack 
Obam a'nın üvey erkek kardeş
lerinden b iri M alik Obama ismi
ni taşırken b ir başka erkek kar
deş Bernard Obama "Ben Müs- 
lümanım  ve bunu reddetm iyo
rum " diyor. Am erika'nın yeni 
başkanı Obam a'nın üvey amca
ları ise Ömer Obama ve Yusuf 
Obama isim lerini taşıyor.

İlginç olan başka bir aile ay
rıntısı ise annesinin ikinci eşin
den dünyaya gelmiş b ir üvey 
kızkardeşe ait. Maya Soetoro- 
Ng Malezya-Çin kökenli anne 
babaya sahip KanadalI Konrad 
Ng ile evlenmiş ve kendisini Bu
dist o larak tanım lıyor. Burada 
O bam a'nın  ağ ırlık lı o larak 
WASP olan anne tara fından söz 
e tm ek istem iyoruz; yoksa bu

yazı b ir soybilim  araştırmasına 
konu olmaya başlayabilir. Yal
nızca şunu söyleyelim; Obama 
anne ta ra fından yerli-K ızılderili 
dedelere sahip.

Tüm bu ayrın tıla r sanırız 
Obam a'nın ailesinin b ir ta ra fı
nın şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde M üslüm an köken lere  
sahip o lduğunu gösteriyor. Bu 
noktada da Obama'nın kendi 
başkanlığı önünde ciddi b ir en
gel olabilecek b ir durum u Müs
lüman dünya ile diyalog kur
maya en müsait adam olabilm e 
halin i Am erikan ve dünya ka
m uoyuna hissettirm e yoluyla 
aştığını görüyoruz. The Econo- 
m ist'in  "It's  tim e " (Zamanı gel
di) başlıklı kapağının içeriğine 
b ir bakalım. Ekonomist editörü  
"İslam dünyasındaki nefre t ya
yıcılarının (Am erika'yı) Büyük 
Şeytan o la rak lanetlem eleri 
eğer orta  ismi Hüseyin olan biri 
ta ra fından  yönetilmesi halinde 
çok daha zor o lacak" d iyor. 
"Dünyanın değişik nokta ların 
da bulunan o tokra tla rın  Am eri
kan demokrasisini gösterm elik 
o larak tanım lam aları ise daha 
da zorlaşacak."

K ritik  b ir evrede dünya 
M üslümanları ile barışı ancak 
onlarla ciddi b ir kü ltü re l ilişkiye 
sahip b iri çözebilir ki bu şahsi
yetin  Am erikan başkanı o ldu 
ğunu düşünün. Obama bu me
sajı da belki siyah oluşundan 
daha d ikka tli b ir şekilde hem 
Am erikan hem de dünya kamu
oyuna e tk ili b ir şekilde vermeyi 
başardı.

Demokrat Parti'de 
Değişim Talebinin Şekillenmesi

Tüm bu süreçler içinde Oba- 
m a'n ın  kişisel ö ze llik le ri ve 
temsil e ttiğ i değerler Am eri

ka'dan önce eğer senatörü o l
duğu Dem okrat Parti'n in taba
nında bir karşılık bulmasaydı ve 
pa rti e lit le r in in  de yöne tim i 
devralmak için ihtiyaç duyduk
ları transform ative fig u re  (de
ğişim figü rü ) konseptine uygun 
düşmeseydi hiç kuşku yok ki 
Obama ta rihe  başkan o larak 
değil yalnızca birkaç iyi adam
dan biri o larak geçecekti.

Obama önce lik le  11 Ey- 
lü l'den beri kendi k im liğ i Cum
huriyetçi Parti ta ra fından sü
rekli tartışılan ve Bush'un savaş 
politika ların ı e leştird iği için va
tansever bulunm ayan Dem ok
rat Parti'n in  yaşadığı k im lik  bu
nalımına b ir cevap oluşuyla te 
mayüz e tti. Dem okrat Parti 11 
Eylül'den beri tam  da bu cevabı 
arıyordu. O bam a'dan önce 
2005'ten beri Dem okrat Ulusal 
Kom ite 'n in  başkanlığını yü rü 
ten ve Irak savaşına daha ilk 
safhalarda karşı çıkmış Howard 
Dean bu cevabı fo rm ü lize  e t
meye çalıştı. Ancak 2004 baş
kanlık seçimleri için çok liberal 
bulunan Dean fo rm ü lünü  o za
man Dem okrat Parti kabul e t
meye hazır değ ild i. Ancak De- 
an'ın online bağış top lam a dev
rim i ve kökleri V ietnam  Savaşı 
karşıtlığına kadar geri g iden 
grass-roots m ovem ent (taban 
hareketi)'ı başlatması Demok
rat Parti için dönüm  noktası o l
du.

Dean'ın hareketi 2004 se
çim lerinde partin in  başkanlık 
adayı olan Kerry için de ilham 
kaynağı o ldu. Al Gore ise en 
baştan Dean'e destek veren 
parti liderlerinden b iriydi. B ilin
diğ i gib i Gore Bush'a 2000 se
çim lerinde şaibeli b ir şekilde 
kaybetm işti. Dean ve Kerry 
Cumhuriyetçi Parti'n in  11 Ey- 
lü l'e  endeksli korkulardan ör
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dükleri güvenlik surlarını aşma
yı başaramamıştılar. Ancak tüm  
bu teşebbüslerin  D em okra t 
Parti tabanında  o luş tu rd uğ u  
b ir kümülasyon vardı ve bu kü- 
mülasyonun top lam da o luştur
duğu m om entum  gücü e litle ri 
de yavaş yavaş etkisi altına al
maya başlamıştı.

Demokrat e litle rden  bu im- 
petusu ilk  algılayan ve cevap 
verenler kim oldu dersiniz? Ta
bi ki Kennedy ailesi. Bu makale 
sınırları içinde Kennedy ailesi
nin "Am erikan hanedan" a ile 
leri içindeki yeri ve önem in i an
la tm ak m üm kün olm ayacağı 
için yalnızca b irkaç noktaya 
d ikka t çekebiliriz . Bunlardan 
biri Kennedy ailesinin A m eri
kan establishmentı (müesses n i
zam) içinde özel ve bazen 
problem atik  b ir yere sahip o l
duğudur. B ilindiği g ib i pek çok 
kom plo teorisine konu olan J.F. 
Kennedy suikastı (22 Kasım 
1963) halen tam  o larak aydın- 
latılab ilm iş değ ild ir. Kennedy 
suikastını siyah lide rle r M al- 
colm X (ö. 21 Şubat 1965) ve 
M artin  Luther King (ö. 4 Nisan 
1968) suikastları ta k ip  etm işti. 
Tüm bu türbülansın işaret e t t i
ği dönem -dünyada 68 kuşağı

o larak b ilinen- Am erikan ta r i
hine Civil Rights M ovem ent (Si
vil Haklar Hareketi) o larak geç
mişti. Yukarıda isimleri ifade 
edilen hayatını bu hareket için 
y itiren  siyah liderle r kadar De
m okrat Parti içinde harekete 
destek veren liberal kanat ve 
Kennedyler de hareketin  te 
kemmül etmesinde önem li rol 
oynamışlardı. Bu bağlamda li
beralliğ i ismiyle beraber sürekli 
anılan J.F.K.'nm kardeşi Mas
sachusetts senatörü  Edward 
Kennedy'n in  daha D em okrat 
Parti önseçimleri sürecinin baş
larında erken b ir zamanda ne
den Obam a'yı destek led iğ in i 
açıkladığı da b ir parça anlaşıla
b ilir.

Kennedy Obama'ya destek 
konusunda yalnız değild i. Libe
ra lliğ i ve Bush g ib i sert (tough 
and rough) b ir re to riğe  sahip 
olmadığı yüzünden belki de se
çim kaybeden önceki dönem in 
'ku rban 'la rından  yine Massac
husetts senatörü John Kerry'de 
Obama'yı a k tif b ir şekilde en 
başından destekleyenlerdi. Ve 
tab i ki Howard Dean. Dean ko
numu itiba riy le  partin in  ta ra f
sız genel koord ina tö rü  -Türki
ye'de bu pozisyonun henüz b ir

karşılığı yok- o lduğu için h içbir 
adayı destekled iğ in i açıklaya- 
mazdı. Ancak D ean'in  kendi 
adaylığı sırasında y ü rü ttü ğ ü  
kampanyanın benzerini yü rü 
ten ve tem aları neredeyse aynı 
olan Obama'yı kavramsal o la
rak Dean'in desteklem ediğin i 
düşünm ek pek m üm kün gö 
zükmüyor. Pek çok basın ku ru 
luşunun ve analistin ısrarla be
lir tt iğ i g ib i Dean'in başlattığı 
taban hareketi Obam a'nın güç
lü mesajı, kiş iliğ i ve re to riğ i ile 
D em okrat Parti içinde hayat 
bulmuştu. Tam da bu dinam ik 
C lin ton 'ın  ve 'C lin ton  haneda- 
n ı'nın uzun süren önseçim ma
ratonunda Obama'ya karşı ne
den k a y b e ttiğ in in  h ikayesin i 
yazmıştı.

Dean'in bazılarını gülümse
ten  '50 Eyalet S tra te jis i' ile 
Obama bu hareketi Cum huri
yetçi ka le lere  b ile  yayan ve 
Am erika'yı ele geçiren b ir kam
panyaya dönüştürdü. Bu belki 
de klasikleşmiş b ir Am erikan 
m ottonun  zaferiydi: "Zoru ba
şarırız; im kansız ise zaman 
a lır." Obama fo rm ü lü  işe yara
mıştı, D em okratlar kırk yıld ır 
kazanamadıkları Güney'in baş
kenti V irg in ia 'da  bile ipi göğüs
lemeyi başarmışlardı.

Am erika değişim istediğin i 
gösterm iş ve Obama mesajını 
doğrulam ıştı: "Yes We Can."

Obama the Who

Peki tüm  bu tam  olmayan resim 
içinde Obama neyi temsil ed i
yor? Sosyolojik açıdan bu soru 
önem li o lm akla beraber belki 
de sorunun siyasi te rm ino lo ji 
içinde form ülasyonu şimdiki za
man içinde herkesi daha fazla 
ilg ilend iriyo r: Obama neyi te m 
sil edecek?
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Sözkonusu soruya cevap ye
tiştirm eden önce şunu bile lim  
ki sosyolojik b ir karşılığa sahip 
yapılar ancak siyasi sonuçlar 
ü re teb iliyo r. Dolayısıyla Oba- 
ma'nın geld iğ i sosyolojik yapıyı 
ve o yapının üstünde gelişen 
kendi psikolojisini a lg ılam adık
ça Obama'nın neyi temsil e tt i
ğ in i anlam adıkça onun  neyi 
temsil edeceğini anlamamız da 
m üm kün olamayacak.

O halde radikal arkadaşları, 
A frika lılığ ı, M üslüm an mirası 
ve dem okrat p a rtililiğ i ile  Oba
ma neyi temsil ediyor?

Yukarıda belli b ir ölçüde ak
tarmaya çalıştığımız Obama fe 
nomeni hiç kuşku yok ki baba 
tarafı ile ciddi b ir şekilde ilişkide. 
Baba tarafından gelen b ir çeki
min Obama'ya pek çok soru sor- 
durttuğu  ve ilginç ilişkiler içine 
soktuğu ortada. Yoksa Obama 
ezici çoğunlukla siyahların de
vam ettiğ i b ir kilisenin müdavimi 
olamazdı. Ancak Obama baba 
ocağında değil ana ocağında 
büyüdü. Kimsenin babası hak
kında spekülasyon yapmak bize 
düşmemekle b irlik te  Obama'nın 
babasının tüm  iyi hasletlerine 
karşın oğlunu büyütmek nokta
sında anne kadar takipçi ve ısrar
lı o lduğunu söyleyemeyiz. Kuş
kusuz baba Kenyalı o lduğu için 
Amerikalı bir anne tarafından 
hukuksal ya da başka b ir takım 
araçlarla devredışı bırakılm a 
tehlikesini hissetmiş de olabilir; 
ancak bunun da tek başına bir 
mazeret oluşturabileceği kuşku
ludur. Sorun babanın çocuk yeti
şirken yanıbaşında olmadığıdır.

Politik psikoloji d is ip lin in in  
kurucularından Prof. Vamık Vol- 
kan'ın A ta tü rk  analizini -Ö lüm
süz A ta tü rk- tersinden Obama 
için düşünürsek Obam a'nın ba
bası g ib i değil annesi g ib i ü lke

yi yönetm e şansı çok yüksektir. 
Nasıl M ustafa annesinin ısrarla
rı ile birkaç hafta lığ ına Kur'an 
kursuna gönderilir ama sonra 
babasının isteği doğrultusunda 
modern m ekteplerde eğ itim in i 
tam am lar ve "ü lken in  kurtarıcı
sı", "u lu  önd e r" ve "tek  adam" 
A ta tü rk  olursa radikal arkadaş
lara sahip Müslüman b ir baba
nın A frika lı çocuğu Obama da 
A m erika 'ya  ancak WASP b ir 
Başkan o lab ilir. Bunun böyle 
olmasına şaşırmamamız lazım.

Şükredelim  ki Obam a'nın 
annesi iyi b ir VVASP. II. Dünya 
Savaşı'nda orduya yazılan asker 
kızı Ann Dunham University o f 
Havvaii'den an tropo lo ji dok to 
rasına sahip. Asker baba oğlan 
çocuk istemiş; ama kadere ba
kın ki kısmette kız varmış. Baba 
oğlan isteğini kızına erkek ismi, 
Stanley -kend is in in  de orta is
mi- vererek gidermeye çalışmış. 
Obama'nın annesi ismini Ann'e 
çevirene dek herkese neden b ir 
erkek ismi taşıdığını açıklamak 
zorunda kalıyormuş. A ile Dick 
Cheney, George Bush ve Harry 
Truman ile uzaktan kuzenliğe 
de sahip. Yani Obama Am eri
ka'nın hanedan aileleri ile ku
zen ve nereden geld iğ in i b ili
yor. Belki de o k im b ilir yeni b ir 
Am erikan  hanedanı, Obama 
hanedanı kurmaya aday.

Hikaye burada bitm iyor, te r
sine yeni başlıyor. A ile 1960'da 
Havvaii'ye taşınmaya karar verir 
ve Ann burada University o f 
Havvaii'nin ilk A frika lı öğrencisi 
geleceğin başkanı Obama'nın 
babası Barack Obama ile bu lu 
şur. A ile le rin  her iki ta ra ftan  
karşı koyuşlarına karşın ç ift ev
len ir ve 6 ay sonra -A nn  18 ya
şında iken- Barack Obama dün
yaya gelir. Bir yakın arkadaşı 
ta ra fından  "o rijin a l fem in is t"

o larak tanım lanan Ann garip 
b ir şekilde Kenyalı b ir hanımla 
önceden evli olan Obama'nın 
ikinci karısı olmayı kabul edebi
liyor. Baba New Y ork 'ta  burslu 
b ir program a kabul edilmesine 
karşın daha prestijli okul Har- 
vard'a g itm eyi te rc ih  ediyor. Bu 
aynı zamanda eşi ve oğlunu ge
ride bırakma anlamına da ge li
yor. Kariyer mi? A ile  mi? Har- 
vard 'a giden baba oğ lunu daha 
sonra yalnızca b ir kez daha - 
1971- görüyor. Bu arada anne 
ise bebeğ in i büyü tm ek için 
okulunu te rk  ediyor.

Böyle b ir senaryoda oğul ne
reye kendisini a it hissetmelidir? 
A frika 'ya mı? Am erika'ya mı?

O bam a'nın  annesi oğul 
Obama'nın ifadesiyle "seküler 
hüm anizm in yalnız b ir şahidi. 
New Deal, Barış G önüllü leri ve 
akadem ik libera lizm in b ir aske
ri id i." Annesine göre din "h a 
yatlarım ızın en derin hakikatle 
rin i anlamak ve bilinem ezi kon
tro l etm ek için insanın teşeb
büs e ttiğ i yollardan yalnızca b i
ri ve m utlaka en iyisi de olması 
gerekm iyor."

Obama annesini "Kansaslı b ir 
Hıristiyan" olarak tanım lıyor ve 
"beni annem büyü ttü " diye de
vam ediyor: "Bunun için ben her 
zaman b ir Hıristiyan oldum ."

Her şeye rağmen Obama 
Kenya'daki akrabalarını ihmal 
etm edi ve zaman zaman onları 
z iyaret de e tti. Hatta bu ziya
re tle rinden b irinde babası gib i 
A frika  kökenli olan -ancak A f- 
rikan-Am erikan, Obama baba
sının renginden b ir kadınla ev
leniyor- eşi M ichelle Obama'yı 
da onlarla tanıştırıyor.

Barack-Michelle Obama ç ifti 
iki çocuk sahibi o ldu. Kızları 
Malia Ann ve Sahsa isim lerini 
taşıyor.
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SİYAH YÜZE BEYAZ MASKE
OBAMA SONRASI D Ü N Y A  SİYASETİ 

AÇIKOTURUM
Abdurrahman Babacan, Akif Emre, Ferhat Kentel

Abdurrahman Babacan: Bu sa
yıda Obama ve Obama sonra
sında dünya siyaseti ve ABD'nin 
lide rlik  siyasetinin nasıl şekille
neceğini; bizi nelerin bekled iğ i
ni sorgulayarak; kom plo te o r i
sine çekmeden b ir üstten bakış 
vermek istedik; bununla alakalı 
aklımıza özellik le  sizler ge ld i
niz. Bizi kırmadınız, teşekkür 
ediyoruz. Bir defa birçok şey 
konuşuluyor; daha henüz Oba- 
ma'nın seçild iğini öğrendiğ im iz 
sabah, fa rk lı te lev izyon la rda  
farklı kişilerden üç defa "A m e
rikan rüyası" ta b irin i duydum; 
gayri ih tiya ri söylediler evet;

gayri ih tiya ri bunu kullanm a 
gereğ i duydu la r. Şimdi A k if 
Bey'in yazısından b ir alıntı yap
mışım burada: "Am erika lıların  
yeni şartları hazmedebilmesin
den çok, sistemin tem el karak
te rin i koruyarak görün tüyü  de
ğiştirm e yeteneği ve değişim 
ta lep le rine  karşılık verme başa
rısının h ikâyesi" d iyor. Ve şöyle 
b ir ibare kullanıyor: "beyaz yü
ze siyah maske". İzin verirseniz, 
yeni Am erikan imajını nasıl yo
rum lam ak lazım d iyerek g ir
mek istiyorum . A k if Bey, ne de
mek bu görün tüyü  değiştirm e 
yeteneği?

Akif Emre: Evet, b ir defa 
zenciliğ in  Am erika 'da çok san
sasyonel b ir ta rih i var. Bu süreç
te  b ir siyah derilin in  -ki bunu 
konuşmamız lazım- gerçekten 
seçilebilmiş olması en azından 
oradaki siyahlar, zenciler açı
sından önem li; bunu inkâr ede
meyiz, her şeye rağm en bu 
önem li. İşin b ir bu yüzü var. 
İkinci yüzü, Am erikan siyaset 
kü ltü ründe  top lum un  z ih in  ar
ka planını okuduğum uzda, ırk
la ilişkili b ir şeyleri gö reb ilm e
miz lazım; yani niye zenci d iyo 
ruz sorgulamamız lazım. Bura
da çok ciddi b ir şey var; yani ırk
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Akif Emre

Amerikan devletinin, derin devletinin; neyi 
ise o "establishment" dediğimiz "müesses 
nizam''ın çıkarlarında bir dönüşüm oldu mu; 
vaz mı geçti; artık biz eski kıtamıza çekiliyo
ruz mu diyor Obama? Böyle bir şey yok; bila
kis bunu sürdürecek; hatta daha temkinli ola
rak sürdürecektir yani Amerika şu anda bir 
imparatorluk fakat çöküşe geçen bir impara
torluk ve çöküşe geçen bütün imparatorluk
lar son derece tehlikeli ve saldırgan olurlar.

çılığın ne kadar derin lerde o l
duğunu görüyoruz. Obama'yı 
siyahların temsilcisi o larak ad
landırırken bile ırkçılık var bu
rada; yani ırkçılığı ka ldırdım  
derken bile ırkçılık devam edi
yor. Bunu ele almalıyız; niye 
beyaz, melez dem iyoruz da si
yah diyoruz? Bir de baktığım ız
da O bam a'nın  neden beyaz 
o lab ileceğ in i ayrıca tartışırız; 
ama yani Malcolm  X'in, M artin  
Luther K ing'in  o kö le lik  ta ra fın ı 
taşım ayan b iris i; Kenya'dan 
gelm iş, başka b ir maceranın 
adamı; ama söylediğim şu, bu
rada Obama'nın rengi üzerine 
konuşacaksak burada da ırkçı
lık yapmış o lu ruz . Yani bu 
önem li, ama atlanan b ir husus. 
İkinci b ir husus, beyaz yüze si
yah maske olayı. Geçenlerde 
Edward Said'i okurken, an tro 
po lo jin in  Am erikan im para tor
luğu olayından ayrı düşünüle
meyeceğini tartışıyor. Obama, 
Am erika'nın bundan sonraki iz
leyeceği po litika lara  ilişkin rol 
m odel mi üstlendi; işin böyle 
b ir boyutu da var. Am erika, 
Bush ile b ir lik te  yıpranan o 
imajı yeniden kullanışlı hale ge
tirm e k  için Obama fig ü rü n ü  
araç haline getirm eye çalışıyor.

Babacan: Evet ABD 'nin gel
d iğ i noktayı birkaç unsurla aç
manızı isteyeceğim ilerde; ama 
tam  belki bu noktada sosyoloji
den de faydalanarak, kişileştir
m enin önem li b ir ö rneğ in i gör
dük sanki bu süreçte. Michael 
M oore mesela çok net b ir şekil
de Bush karşıtlığı yaptı hep, y i
ne MTV'de ödül tö ren le rinde  
önem li sanatçılar Bush'tan bah
setti; hatta Bush karşıtı eylem
lerde bu lunan lar o ldu. Sekiz 
y ıllık  b ir Bush dönem i gördük 
ve bu dönem in, kişi özelinde

zulm ün, saldırganlığın, işgalin 
sembolü o lduğunu gördük san
ki. Böyle b ir kişileştirme mi var; 
şu an Obama geldi, Bush g it t i
ğ ine göre tem izlend i mi her 
şey; nasıl b ir bakış içerisinde an- 
lam landırılm alı bunu?

Ferhat Kentel: Buna kişileş
tirm e  deneb ilir e lbette; A m eri
ka Bush dönem inde güvensizlik 
üzerine po litika la r ü re tti; ya
rattığı duygu da güvensizlik o l
du. Yani nasıl desem 11 Eylül, 
bunun en büyük tasdikiydi; 11 
Eylül'ü kim  yaptı b ilm iyorum , 
o ldukça ka ran lık  b ir h ikâye; 
ama 11 Eylül çok iyi kullanılmış

b ir operasyon oldu. Irak, A fga
nistan o tü m  coğrafya larda  
"Am erika 'n ın  uygulamış o ldu 
ğu saldırgan po litikada  sürekli 
şu söylemi ku llanıyordu: Am eri
ka'ya saldırı var, Am erika te h li
ke altında, dünya demokrasisi 
teh like  a ltında"; işte bu, her ta 
rafta benzer b ir şey üretir. Tür
kiye bundan bağımsız değil; ö r
neğin Türkiye de ne t b ir şekilde 
-bu ne kadar örtüşür b ilm iyo
rum ama- şu an içinde yaşadığı 
güvensizlik duygusundan kay
naklanan p rob lem li hali yaşı
yor. Şöyle b ir şey yani bu; ister
seniz ulus-devlet, isterseniz im 
parato rluk m antığını alın; ister-
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Obama, Amerikan toplumunun kendisine ba
karken bir tür aynası olarak düşünecek olursak, 
Bush aynasından farklı bir ayna. Artık Oba- 
ma'da kendisini gören göçmeni, siyahı ve hatta 
bir sürü beyazı galiba Amerika'daki değişen nü
fus, siyasal eğilim ideolojik yapıların; bir tür 

karşılığı durumunda.

şeniz küreselleşme nosyonun
dan hareketle  kelebeğin kana
dını oynatması yüzünden başka 
b ir yerde etki yaratması g ib i b ir 
m an tık tan  g id in , Türkiye  de 
çok benzer b ir 11 Eylül sonrası 
sürecin ve algılam anın içinde
d ir; yani Kürt meselesi. Kuzey 
Irak meselesinde en tem elde, 
resmi devle t düzeyindeki söy
lem tam am en aynı; yani büyük 
b iraderler orada b ir şey dediği 
zaman küçük b iraderler fa rk lı 
b ir şey söylemiyor; bilakis, kü
çük b iraderler kendi yapacakla
rı şeyi de büyük biraderleri re
ferans göstererek yapıyorlar. 
Bu sadece küçük b iraderle r,

devlet düzeyi fa lan değil; biz 
de böyleyiz, insan hayatına 
benzer b ir m antık hâkim . Bir 
yerden saldırı ge leb ilir; o za
man silahlanırız. Dünya kadar 
silah var m em lekette; niye? As
lında b ir tü r  Am erika 'yız biz de 
bu anlamda. Şimdi dolayısıyla 
güvensizlik meselesi enteresan 
b ir şey; tam  bu iş başlarken 
Bush seçildiği zaman şöyle b ir 
şey oldu; bütün A m erika lıla r si
vil, dem okrat utançlarını b e lir t
tile r. İşte Am erika bu değil, biz 
bu değiliz; biz Bush'tan u tan ı
yoruz. Aslında bu ne demek? 
Koskoca, kendine güvenen b ir 
m ille t in , b ir d ev le tin  başına

sembolik o larak kö tü  b ir adam 
geldi. Yani hiç b ir şekilde Am e
rika 'n ın  o ruhunu yansıtacak 
kapasitede değil bu adam; tam  
tersi beceriksiz, ha bire sava
şan, kavgacı b ir çocuk halinde 
olan b iri. Şimdi ondan utanıldı 
zira o, sembol o larak utanç ve- 
silesiydi. Ve o sembol g itt i, yeri
ne başka b ir sembol geldi. O 
beyaz, saldırgan, fe thed ic i, em- 
peryal vs.; ama b ir yandan bu
nu bilinçsizce yapmaya çalışan 
b ir Am erika'ya karşı başka b ir 
Am erika da galiba Obama'nın 
sembolünü kullanıyor.

Yani Obama, Am erikan to p 
lum unun kendisine bakarken 
b ir tü r  aynası o larak düşünecek 
olursak, Bush aynasından fa rk lı 
b ir ayna. A rtık  Obama'da ken
disini gören göçmeni, siyahı ve 
hatta  b ir sürü beyazı galiba 
Am erika 'daki değişen nüfus, si
yasal eğilim  ideo lo jik  yapıların; 
tüm  bu dönüşümün karşılığını 
Obama'da buluyor. Tabi şimdi 
şu da var; sembol her zaman 
gerçeği yansıtm ayabilir ya da 
b ireb ir gerçektir anlamına gel
mez. Sadece şöyle b ir şey tekra r 
ed ilir; top lum da  b ir takım  arzu
lar var, bu arzu lar sıkıştırılıyor 
ve Obama g ib i b ir adamda kar
şılığını buluyor; ama bu şey de
mek değil Am erikan top lum u  
dem ek. A m erikan  ekonom isi 
demek, siyaseti demek, içinde 
FBI'dan ClA'ine, ş irke tlerinden 
pentagonuna vs. bütün  bun la
rın bileşimi demek. Bunların ta 
mamının tam am en değişim in
den bahsetm iyoruz. Ancak ben 
orada birşey o lduğuna inanıyo
rum; b ir ta lep, b ir arzu, b ir de
ğişim arzusu o lduğuna inanıyo
rum. İlk defa b ir seçime bu ka
dar yüksek b ir katılım  oldu. Ta
nıdığım arkadaşlar fa lan  e-mail 
yo lluyorlar; hayatım ın en m utlu
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£ £  Obama, Amerika'nın bundan sonraki izle
yeceği politikalara ilişkin rol model mi 

üstlendi; işin böyle bir boyutu da var. Amerika, 
Bush ile birlikte yıpranan o imajı yeniden kulla
nışlı hale getirmek için Obama figürünü araç 

haline getirmeye çalışıyor. m m

günü, 250 kişiyle te le fo n  görüş
mesi yaptım , insanları seçmen 
listesine yazdırdım  onları sandı
ğa gö tü rdüm  diye. İşte siyahıy
la beyazıyla Türküy le  fa lan ; 
inanılm az heyecan içindeler...

Emre: Orada şöyle birşey de 
var; beyazların kanaati ne ka
dar değişti ayrı; ama beyaz o l
mayanların, ö tek ile rin  hareke
te  geçmesi çok önem li. Siyah
lar, H ispanikler, üçüncü dünya
lıların fa lan yani. Burada belki 
sembol üzerinden gidersek, işin 
reel olan yanı şu ki, bundan 
sonra po litika la rın  da reel o la
cağını söylemek gerek. Bu ka
dar yıpranmış b ir Bush imajı ye
rine üçüncü dünyada, A frika 'da  
ve O rtadoğu 'da  vs. rol model 
anlamında tam  da rol model 
o la b ilir bu yeni imaj; yani şahıs
ları fa lan aşan b ir şey bu.

Kentel: Pardon ben birşey 
daha söyleyeyim. Ulusal mem
leket sınırlarının ötesine çıkar
tılması operasyonu da d iyeb ilir
siniz bu yeni imaj yenilenmesi 
sürecine. İçerde siyahlar, Hispa
n ik le r vs. "U n ite d  States o f 
A m erica"y ız  derken  aslında 
bunlar kabulüm üzdür; bunlar 
b iz im d ir dedi sistem...

Emre: Merkeze taşındı.

Kentel: İçerdeki bütün  bu 
"ö te k ile r"  sınırların içine alındı. 
En ulusal sınırlarda; esas orada; 
d iyor ki A fganistan 'dı, işte d i
ğer o dünyadaki kö tü lük le re  
karşı savaşlar fa lan; içerisi de
m okrat, dışarıda ö tek ile r hala 
var olacak, vardı.

Emre: Kendi başına b ırakıl
dığında hiç b ir top lum  doğuş
tan vahşi, barbar, başkalarını

yok edici fa lan değ ild ir. Ama 
to p lu m la r devlet politika larına  
yöne lik  b ir takım  çok güçlü ma- 
n ipü lasyon  araçlarıyla -işte 
m edyaydı, değişik araçlardı- 
m anipüle edileb iliyor. Çok çar
pıcı b ir örnek; Birinci Körfez Sa
vaşı çıkmadan önceki b ir şey. 
Saddam Kuveyt'i işgal etmiş; 
her an Saddam fırtınası esiyor; 
işte acayip füzeler yapmış fa lan 
filan , bu medyada pom palanı
yor. Am erika 'da b ir kasırga o l
du, b ir kadın anlatıyor: "m üth iş  
b ir gü rü ltüy le  uyandım " diyor; 
zannettim  ki Saddam'ın füzele
ri buraya düştü diye korkuyla 
pan ik led im ". Şimdi Alaska'daki 
b ir kadına bu algıyı sağlatacak 
b ir  d ev le t politikası var. Bir 
ağaç düşmüştür, o bunu füze 
saldırısı zannediyor. Irak neresi, 
Saddam'ın böyle b ir kapasitesi 
var mı gerçekten; böyle b ir şey 
üretm iş mi, bunlardan bihaber; 
ama norm al basit araçları ku lla 
narak top lum la rı böyle b ir a lg ı
ya sokabiliyorsunuz.

Babacan: Peki. Ferhat Bey'e 
"ö te k iliğ i"  soracağım; ama ön
cesinde hazır buraya gelmişken 
şuna değ inm ekte  fayda var. 
Şimdi genel resim ve bu resmi 
oluşturan temel unsurlar varo l
maya devam ediyor. Biraz önce 
Ferhat Bey'in bahsettiği; işte fi-  
nans kuruluşları var, halen ciddi 
büyük küreselleşen-küreselleşti- 
ren şirketler var. Pentagon var

vs. Yani bu resmin temel unsur
ları, aynen oldukları yerde. Peki, 
O bam a'nın "change (deği- 
şim )"in i nasıl anlamalıyız o za
man? Dönüşümden veya deği
şimden kastettiğim iz ne? Bunlar 
mı değişecek; mahiyet mi deği
şecek? Çünkü eğer bunlar deği
şirse, enteresan b ir adam olan 
Jirinovski'n in şu sözünü hatırla
makta da fayda olacak: "Oba
ma, ABD'nin Gorbaçov'u olacak; 
Amerika'yı çökertecek".

Emre: Şimdi Am erikan siste
mi nelerden oluşur, nasıl çalışır 
bunlara bakmak lazım. İk tidar 
b ir bileşke orada; bütün  güçle
riyle, işte küresel kapita lizm i, 
askeriyesi vs. Mesela ordu çok 
önem li orada; yani o anlamda 
A m e rika 'n ın  dev le t yapısının 
çok askeri b ir yanı vardır. Çoku
luslu ş irketlerin, finans kapita 
lizm in in  çıkarları ve Am erikan 
dev le tin in  çıkar ilişkileri, çok 
kompleks şeylere dönüştü ar
tık ; yani eski ulus devlet serma
yesini aşan b ir boyuta geldi. 
Bütün bun lar nasıl evrild i ve 
bun la r siyaseti nasıl e tkileye
cek; bundan sonraki Am erikan 
s tra te jile rin i nasıl belirleyecek 
bunları konuşmak lazım. Şimdi 
bu dönüşüm sürecini iyi irdele
mek lazım; yani küreselleşme 
ded iğ im iz şey biraz da finans 
sektörünün, finans kap ita lizm i
nin ulus sınırlarını aşmasıdır. 
Burada bir, iddialarından vaz
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geçmiş değiller; Bush çok gad
darlığ ından , kan dökm ekten  
zevk aldığı için Irak'ı işgal etmiş 
değil; yani bu güvensizlik algı
sını niye b irdenbire  ortaya çı
k a rttı la r  da hangi s tra te jiy i 
10-15 yıl sonra ne tü r  önlem ler 
almak için uyguluyorlar? Bunu 
becerirler beceremezler o ayrı 
b ir konu; işte bunu okum ak la
zım. Am erikan devletin in , de
rin devletin in ; neyi ise o "estab- 
lishm ent" ded iğ im iz "müesses 
n izam ''ın  çıkarlarında b ir dönü
şüm o ldu  mu; vaz mı geçti; ar
tık  biz eski kıtamıza çekiliyoruz 
mu d iyor Obama? Böyle b ir şey 
yok; bilakis bunu sürdürecek; 
hatta  daha te m k in li o larak sür
dürecektir yani Am erika şu an
da b ir im para to rluk fa ka t çökü
şe geçen b ir im para to rluk  ve

çöküşe geçen bütün  im para tor
luklar son derece teh like li ve 
saldırgan o lu rla r. Tarihte böy- 
ledir; yani bu açıdan baktığı
mızda iyimser b ir ta b lo  çizmek 
zor g ib i geliyor; iyi n iyetli o l
mak da yetm iyor. Yani o an
lamda Am erika ded iğ im iz b i
leşkeyi o luşturan güç odakları
nın dünya üzerindeki m enfaat
leri, çıkarları, dengelerinde b ir 
değişiklik o lduğunu düşünm ü
yorum; fa ka t nasıl b ir ta k tik  iz
leyecek onları konuşmak lazım. 
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
nüfus anlam ında dünyanın 
% 5'in i fa lan  oluşturan Am eri
ka, dünya kaynaklarının yüzde 
50'sini tüke tiyo rdu . Yani böyle- 
sine anorm al b ir durum ; şu an
da %40'lara düştü ve bu den
genin ko llanabilm esid ir bütün

strateji. Aslında söyledik lerim i
zin özeti o larak böyle b ir du
rum var; yani Mc Donalds'tan 
ham burgeri 3 dolara değil de 5 
dolara yediğ i vak it bü tün  o se
vecenliği, hoşgörülü tavrı fa lan 
b iter. Yani böyle b ir şey bu, iş 
bütün  bu dengeler nasıl ko ru 
nacak, orada ve bütün  bunların 
sonucu bize Am erikan p o litika 
sı o larak yansıyor.

Babacan: Mesela Fukuyama, 
son yazdığı makalede tarihsel 
anlam da a lıyo r ve d iyo r ki: 
"ABD 'n in  ge ld iğ i nokta itiba 
riyle -bunun Bush'la d irek t ala
kası yok ama ciddi katkısı var- 
ekonom ik anlamda, siyasal an
lam da ve to p lu m sa l-kü ltü re l 
anlamda hegem onik b ir krizin 
ve b ir açmazın içerisine g irm e
ye başladığı gö rü lüyo r" ve çö
zümün b ir "rebrand  (yeniden 
m arka la nd ırm a )" sürecinden 
geçtiğ in i be lirtiyo r. Yani, "ye n i
den markalandırmayı başka b ir 
vizyona, insanları b ir şekilde 
A m erikan  lid e rliğ in e  en jekte  
eden, onların  gözüne hoş g e ti
ren b ir mekanizmaya dönüştür
memiz lazım ve bu seçimin ga
lib i kim  olursa olsun bunu sağ
layabilecek en iyi aday ve en iyi 
kadronun o işin başına gelmesi 
laz ım " d iyo r. Buna ka tılıyo r 
musunuz? Yani Am erika, eko
nom i, siyasal hegem onya ve 
to p lu m s a l-k ü ltü re l anlam da 
ciddi güç kaybına uğradı da 
böylesi b ir v izyon ik değişikliğ i 
gerektiren  b ir ortam  mı var?

Kentel: Burada iki tane dü
zey geliyor benim  aklıma. Bir 
tanesi, işte Am erika 'n ın  içinde 
b ir derin devle t var evet; o es
tab lishm ent b ir takım  p lanlar 
yapıyor, bunu atıp bunu g e tir i
yor. Hatta Türkiye için de b ir ta -
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Belki daha vahşi politikalar izlenecek; 
ama bu daha sempatik, daha kabul edile

bilir bir sembolle yapılacak. Obama bunu temsil 
ediyor. Afrika'dan Ortadoğu'ya, Pakistan'a ya
pılacak operasyonlarda mesela. Ben büyük bir 
operasyon yapacağını düşünüyorum Afrika'ya; 
yeni bir strateji ve bunu belki siyah adamın yü
züyle yapması çok daha akıllıca; Amerikanvari 
bir iş.

kim  şeyler söy leyeb iliyo ruz. 
Kim ne yapıyor; evet b irile ri ta 
bii ki böyle hesaplar yapıyor. 
B irileri oynuyor, medyayı hare
kete geçiriyor, top lum  ona gö
re şekillen iyor ve ona göre  ha
reket ediyor. Ama tab ii b ir yan
da da öbür ta ra f var; yani insan 
h içb ir zaman to ta l o larak kon
tro l edileb ilen b ir varlık değil. 
İşte sıkıntıları var, inançları var, 
arzuları var, beğenileri var, şu
radan buradan derlenmiş ufak 
te fe k  ideolo ji kırın tıları var. Ha
ya tta  kalma arzusu var. Dolayı
sıyla bu ikisi karşılaştığında so
nucun ne olacağını daima bile
meyiz. Ya da o planlanan; yani 
plancıların yaptığı şey her za
man aynı sonucu verm eyebilir. 
Topluma b ir ivme katıyorsunuz 
ama top lum da  buna karşılık 
gelen fa k tö rle r onu çarpıtarak 
başka b ir sonuç ortaya çıkarta
biliyor.

Babacan: Başka b ir yo la so
kuyor.

Kentel: Evet, yani genel ola
rak Am erika 'nın  bundan sonra 
gireceği, izleyeceği yol bakı
m ından bunu söylemekte de 
fayda var. Bir tanesi de sosyolo
jik  o larak -ona derin  devle t di- 
ye lim - Am erikan dev le tin in  bir 
bütün  o larak dünya ile o lan iliş
kisi var. Orada da bu değişim in 
kendisi sadece te k  b ir fa k tö rle  
g itm iy o r ga liba . Yani dışarı 
baktığınız zaman bütün  dünya
da Am erika 'n ın  imajı denilen 
şey yerin d ib ine girm iş durum 
da. Peki, ö rneğ in  Türk iye 'de  
Am erikan karşıtlığı %90'ın üze
rindeyken, Türkiye 'n in başında 
olan hüküm etle r Am erika 'y la  
b ireb ir, Am erika 'n ın  çıkarlarına 
uygun olacak faa liye tle re  g ir i
şebilirler mi? Yani Am erika 'n ın

herhangi b ir taşeronluğunu ya
pab ilirle r mi?

Emre: Veya bunu hesap et
meden davranabilirler mi?

Kentel: Her halükarda ken
di top lum unu  m anipüle etm e
nin b ir yo lunu bulacak. Yani ar
kadaşlar b iz bunu sadece ulusal 
çıkarlarımız için yapıyoruz fa 
lan diyeceklerdir. O zaman bir 
de şu çıkıyor dem ektir: dünya 
çapından baktığ ın ız  zaman 
Am erika ’daki değişiklik denen 
şey; yani Am erika 'nın  vizyon ve 
imajının yenilenmesi hikayesi 
galiba b ir ta ra ftan  da dünya 
sisteminin hikayesi. Yani evet 
biz de vatandaş olmasak bile, 
oy vermesek b ile  neredeyse 
seçmeni g ib i davranmamız; işte 
yaşasın iyi oldu dememiz tam 
da galiba o Am erika 'nın, o im
paratorluğunun bu sözü tırnak 
içinde söylüyorum, "m erkezi" 
g ib i olan yer o lduğu için hepi
mizi ilg ilend iriyo r orada olan
lar. Buradaki b ir Türk po litika 
cısı hacca g ider g ib i orayı ziya
rete g idiyor.

Babacan: Bu değişim Am eri
ka'yı da zorluyor ama.

Kentel: Evet, sonuç o larak 
bu değişim Am erika'yı da zor
luyor. Sadece Bushvari b ir po li
tikay la  devam edemezsiniz; 
Am erikan vatandaşı dünyaya 
baktığı zaman rezil o lduğunu 
düşünüp içerde değişiklik yap
maya çalışıyor. Yani Türkiye 'de
ki versiyonu nedir bunun? Ya
bancılara ayıp o luyor, A vru 
pa'ya ayıp oluyor; bu çok ko
m ik b ir şey. Siz kendi kendinize 
rezil olmuyorsunuz; yabancıla
ra rezil oluyorsunuz. Ama ister 
istemez içerde başka b ir şey dü
şünmeyi getiriyor.

Babacan: Değişim in böyle 
de b ir itic i gücü var diyorsunuz 
yani.

Kentel: Ben çok fazla anla
mıyorum kapita lizm in yapısının 
değişmesi, finans dünyasındaki 
o krizler, m ortgageler fa lan. O 
piyasadaki kârların, sanal kârla
rın oradan oraya, borsadan 
borsaya taşınması, sonuçta şi- 
şik, reel anlamda gerçekliğ i o l
mayan b ir balon. Bu nereye ka
dar devam edecek, ü fley ip  du
ruyorsunuz. Hani bankno t ve 
altın için den ir ya karşılığı o l
ması lazım. Bu da benzer bir 
şey; üre tim  yoksa nasıl olacak
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Amerika'daki değişiklik denen şey; yanı Ameri
ka'nın vizyon ve imajının yenilenmesi hikayesi 
galiba bir taraftan da dünya sisteminin hikaye
si. Yani evet biz de vatandaş olmasak bile, oy 

vermesek bile neredeyse seçmeni gibi davran
mamız; işte yaşasın iyi oldu dememiz tam da 
galiba o Amerika'nın, o imparatorluğun "mer
kezi" gibi olduğu için hepimizi ilgilendiriyor 

orada olanlar.

bu? Tabii a ttıla r ortaya Marx'a 
dönüş, devletç iliğe  dönüş; yok, 
öyle b ir şey değil, ulus devlete 
dönüş fa lan da değil.

Babacan: Evet. Ben özellik le 
bu "beyaz" kelimesi üzerinde 
durm ak istiyorum . A k if Bey, siz 
"beyaz" demişsiniz, "beyaz yü
ze siyah maske". Bir yerde mas
ke varsa orada b ir şey ö rtü lüyo r 
dem ektir. Yani aslından başka 
b ir şey. Bu işin b ir ayağı ve A k if 
Bey'e sormak istediğim , bun
dan ne kastettiğ in iz . Bir de Fer
hat Bey'e "beyaz"ı başka bir 
yönden soracağım; çünkü ora
da b ir "ö te k ilik "  anlamı da var.

Emre: Şimdi beyazın iki bo
yutu var. Birincisi Am erika 'nın

Batılı o lan kü ltürüyle , m edeni
yetiy le  simgelediği sembol olan 
beyaz; b ir de kendi içindeki be
yaz. Yani Am erika insan hakla
rı evrensel beyannamesini ana
yasasına koymuş, özgürlükçü  
b ir anayasa yapmış b ir devlet 
o lm akla  övünür; ama Oba- 
m a'nın seçilmesi o anlamda b i
raz da kendi içinde tersinden, 
çok pesimist b ir okumayla zen
cilerin  m ücadelesinin bitmesi 
anlamına da gelir. Bütün argü
manlarını e linden alıyor.

Babacan: Kim kim in  argü- 
m anlarin i e linden aliyor?

Emre: Beyaz dev le t bunu 
alıyor. Bir yönüyle değişim, dö
nüşüm sistemin açılması g ib i

okunab ilir; d iğer yönüyle  de 
devletin  siyahları içine alarak, 
merkeze alarak e lindeki bütün  
argüm anları teslim  alması, m ü
cadeleyi hadım etm esidir aslın
da. Bu bir. İkincisi, dışarıya dö
nük o yıpranmış, deform e o l
muş Am erikan rüyasını yeniden 
parlatm aya yönelik. Belki daha 
vahşi p o litika la r izlenecek; ama 
bu daha sempatik, daha kabul 
e d ileb ilir b ir sembolle yapıla
cak. Obama bunu temsil ed i
yor. A frika 'd an  O rtadoğu 'ya , 
Pakistan'a yapılacak operas
yonlarda mesela. Ben büyük b ir 
operasyon yapacağını düşünü
yorum  A frika 'ya ; yeni b ir stra
te ji ve bunu belki siyah adamın 
yüzüyle yapması çok daha akıl
lıca; Am erikanvari b ir iş. Çok 
kom plo  g ib i duruyor ama öyle 
değil.

Babacan: A frik a 'y ı b irkaç 
isimden yaptığım  a lın tıla rla  b ir
lik te  soracağım. Ama tam  bu 
noktadayken, Ferhat Bey'e öte- 
k ileştirilm iş nüfus k im lik le ri d i
ye adlandırılabilecek, düzene 
yabancılaştırılm ış "s is tem in  
zencileri" hakkında ne söylene
b ilir  diye sormak istiyorum . Bu 
bölgesel de o la b ilir  e lb e tte ; 
ama ABD'nin dünya lide rlik  si
yaseti içinde anladığı "ö te k i- 
le r" in  sisteme dâhil edilmesi 
anlamında b ir şey m idir? Oba
ma sosyal içerik o larak böyle 
b ir fa rk ı mı temsil ediyor; fa k ir 
lik le  iyi eğ itim , beyaz ile siyah, 
im ajla güç, M üslüm anlıkla Hris- 
tiyanlık... Bunların hepsini ken
disinde birleştiren b ir imaj g ib i 
duruyor. Yani ö tek ileş tirilen le - 
rin, sistem içinde eritilm esi g ib i 
b ir durum  var g ibi.

Kentel: Var evet. Bauman'dan 
esinlenerek söylemeye çalıştı
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ğım şey o aslında. Sistemin ken
di kendin i meşrulaştırmak için 
ihtiyaç duyduğu ö tek ile r o rta 
dan kalkınca sanki içeride daha 
dem okra tik  b ir hal oluyor. Bu 
bence kendi başına önem li bir 
hikâye. Sırf Am erika olsa ben 
bundan çok m u tlu  o lu rdum . 
Ben Am erika 'da yaşayan, dün
yayı da fazla umursamayan bir 
insan olsaydım, nihayet a rtık  şu 
ülkede şu renkten, bu halden 
olmak, kü ltü re l k im lik  nedeniy
le ö tek ileş tirilm ek nedeni de
ğ il; dolayısıyla ben d iğer vatan
daşlarla eşit vatandaşım. O an
dan itibaren şöyle birşey çıkar: 
benim siyah olmam kendi başı
na önem li birşey değil artık. Be
nim örneğin  işçi olmam önemli. 
Bir yandan kendi siyahlık kü ltü 
rüme dair faa liye tle rde  bu lunu
rum, ama b ir yandan da başka 
çıkarlar düzeyinde, başka arzu
ların ta tm in i noktasında artık 
ayrıksı b ir durum a düşmem. Bu, 
Güneydoğu Kürt sorunu gibi. 
Tabii Güneydoğu'da ekonom ik 
sorun, işsizlik fa lan dünya ka
dar; ama b ir de benim ekono
m ik sorunlarım ın üzerinde veya 
onunla yan yana giden Kürt 
k im liğ im  var. DTP diye b ir pa rti
nin olması, PKK diye b ir ö rgü 
tü n  olması, bu soruna eğilmemi 
gerekli kılıyor. Çünkü bu devlet 
hep beni ö tekileştiriyor; aşağı
layarak, yok sayarak. Şimdiye 
kadar, yoksunuz d iyordu. Be
nim, Kürt k im liğ im le  rahatça 
konuşabilmem gerekiyor değil 
mi? Ama önce benim  içeri alın
mam lazım, önce dışarıda tu tu l-  
mamam lazım; teh like  olarak 
addedilm em em  lazım. Bölücü 
bilmem ne g ib i bütün o işaret
lenmiş dam galanm ış halden 
çıkmam lazım ki konuşabile
yim. Bu sanki psiko lo jik b ir ba
r iye rin  aşılması o anlam da.

Am erika'nın kendi içindeki o 
psiko lo jik bariyeri aşması. Ya
pacağı operasyonları ayrı tu ta 
rak söylüyorum; dünyanın baş
ka yerlerine de etkisi o lacaktır; 
mesela adam 44 tane kurban 
kesiyor. O sembol, Obama vası
tası ile buralara geliyor. Ama 
galiba o beyazlık halin in, bura
da kendi m em leketinde m o
dern liğ in i yaratırken Türk top - 
lumuna karşı oryanta list b ir şe
kilde  yaklaşarak, ö tek ileş tire - 
rek olaya yaklaşması var. Bura
daki beyazlığın sorgulanması 
ve siyahların biraz daha m er
kezde yer almak için m eşruiyet
lerin i artırıcı b ir role soyunma
larının mücadelesinden bahset
meliyiz. Nasıl o büyük b iraderin  
öğretm iş olduğu şiddeti bura
larda tekrar ettiysek, o büyük 
biraderden gelen bu anlam da
ki mesajları da yeniden ü re teb i
liriz.

Babacan: Söylediklerinizden 
sonra aklıma şu geldi: bu g e li
nen nokta, Am erika için sevini
lecek b ir nokta g ib i görünüyor. 
Çünkü bu, böyle b ir adımı gö
rüp atan; bu anlamda da vizyo
nu gelişmiş olan b ir z ih in  yapı
sını işaret ediyor g ib i?  Yani 
söylediğ in iz şey, izah e ttiğ in iz  
çerçeve, doğrusu önem li b ir o l
gun luğu yakalamak g ib i gözü
küyor.

Emre: Baktığımızda A m eri
ka zaten kendini yenileyebild i
ği için bu günlere geleb ild i. Bu 
yenileme ne kadar insani, ne 
kadar hakça ayrı b ir şey; ama 
kendi çıkarları ve yapının ayak
ta durması için bu yenilenmeyi 
gerçekleştirebiliyor. Buna ilave
ten  karar alma süreçleri bizim  
g ib i daha dışa bağımlı veya ta 
mamen bağımsız olmayan yer

lere göre daha serbest. Oradaki 
sosyal, siyasal ve ekonom ik d i
nam ikler; dünya ile kurulan iliş
kiler çok daha fa rk lı. Bu, ırkçılık 
tam am en kalktı anlamına ge li
yor mu Am erika'da? Semboller 
üzerinden konuşuyoruz, sem
bolik  olarak öyle b ir hava var. 
Sonuç olarak bakıyorsun; Am e
rika b ir yönüyle özgürlük le r ü l
kesi, b ir yönüyle b irile ri için ce
hennem gibi b ir ü lkeydi b ir za
m anlar. O tobüste  yan yana 
oturam adığın, köpeklerle zen
cilerin g irm esinin yasak o lduğu 
yerler. Yüz yıl öncesinden bah
setmiyoruz; çok yakın b ir ta rih 
ten  bahsediyoruz. Buna rağ
men sanki bunları yokmuş gib i 
sayıp b ir yanda kendin i revize 
ediyor, belli b ir yere geliyor. 
Gücü de buradan kaynaklanı
yor. D inamizm i, toplum sallık la  
siyasallığı barıştırd ığı oranda 
sağlıyor.

Kentel: D evle t ded iğ in iz , 
tecrübed ir aslında. Para b ir ik i
mi, vatandaşların hatta yatak 
odalarına kadar tü ke tim  alış
kanlıklarına, paralarına, verg i
lerine kadar, her şeyi b ir ik tir 
m ektir devlet. Tek başına bunu 
yapabild iğ i için, böyle b ir meş
ru iyet ü re ttiğ i için devlet dev
le ttir  aslında. Yazılı fa lan olm a
sı gerekm iyor; belki CIA rapor
larında falan vardır: k im in kö
keni Ermeni; k im in  değil. Bunu 
b ir ş irke t yap tığ ında  bölücü 
muamelesi gö rüyo r; sokakta 
b ir anket yaptığında kökenin 
ned ir diye, hemen ihbar e d ilir
sin. Sonuç o larak Am erika da 
böyle tecrübe  b ir ik tire n  b ir 
devlet olma yolunda çabalamı
yor mu?

Babacan: Evet, hani hep de
n ir ya: eğer güçlü b ir yapı o lu 
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şacaksa, bu bir şekilde bir me
deniyet birikiminin üstünde 
oturan birileri tarafından oluş
turulacak diye. İşte Mısır yapa
bilir bunu; İran yapabilir, Türki
ye yapabilir belki Osmanlı üze
rinde oturduğu için; yani köklü 
birikimlere, köklü tecrübelere 
dayanılarak bazı şeyler yapıla
bilir. Bu, işin doğasında var. 
Amerika da kendisinde olma
yan bu tarihsel hafızayı, bugün 
inşa ediyor ya da etmeye çalışı
yor. Son olarak şöyle bir şey so
racağım: Thomas Friedman, 
"balayı uzun sürmez, zira 
ABD'nin stratejik zorunlulukla
rı vardır" diyor. Altını özellikle 
çizmek istediğim kelime, zo
runluluklar. Bu konuda sizler 
ne düşünüyorsunuz?

Kentel: Evet, mesela Akif 
bunu açsa iyi olur hakikaten; 
niçin özellikle Afrika mesela?

Emre: Afrika, Afrika olduğu 
için değil; Afrika'da Çinle yarışı
yor ABD. Orada iki unsur var: 
bir, toplumsal düzeyde İslam si
yasi etkinliği olmasa da bir şe
kilde alternatif olarak birşey 
öngörüyor; iki, siyasal ve eko
nomik anlamda Çin'le karşı kar
şıya. Yani iki sorunla baş etme
si lazım ABD'nin. Bugün Su
dan'da problem yoktu; birden 
bire ortaya çıktı manasında de
ğil ama, manipülasyon yoluyla 
bir anda dünya gündemine ge
len iki olay var: ilki, güneydeki 
durum; Hristiyan-Müslüman ça
tışması olarak sokulup orası ko
parıldı. Orası niye koparılıyor; 
Sudan'ın en fazla petrol çıkan 
yerlerinden biri çünkü. İki, Dar- 
fur; orada petrol bulundu, iç 
savaş çıktı. Olayın taktim edilişi 
ve bunun üzerinden üretilen 
politika açısından söylüyorum.

Çünkü Sudan Çin'le iş yapıyor. 
Çin, enerji ihtiyaçlarını ciddi 
olarak buradan karşılamak isti
yor. Dolayısıyla sadece Su
dan'da değil, değişik yerlerde 
durumu dikkatli takip edelim. 
Bu bir öngörü sadece. Korsan 
krizi birden bire dünya günde
mine geldi. Nasıl oldu dünya
nın en işlek ticari yollarında üç 
beş tane çapulcu... Müdahale 
etmek için bundan daha meşru, 
daha gerçekçi, daha reel bir şey 
olabilir mi? Tarihi bir filmden 
fırlamış gibi; işte korsanlar fa 
lan... Şimdi NATO gemileri ora
da; ne kadar masumane değil 
mi? Yeni bir olaydan, kehanet
ten falan bahsetmiyoruz. 
1990'ların başında Kissenger 
dâhil bu işe kafa yoran adamlar 
yazdı. 15-20 yıl içerisinde Ame
rika'nın tek başına dünya me
selelerine karar verme gücü 
kalmayacak. Bunun yerine altı- 
yedi tane bölgesel güç çıkacak 
ortaya. Bunlarla bir gün pazar
lığa oturacak Amerika; oturma
dan evvel ise gücünü arttırmak  
istiyor. Bunun kaba yönü aske
ridir. Önceden uzaktan yöneti
yordu, şimdi zayıfladığı için biz
zat klasik kolonyalizm yöntem
leriyle orayı işgal etmesi gereki
yor. Niçin Afganistan; yani iki 
tane El-Kaideciyi halledemiyor 
mu? Bakıyorsun Rusya, Hindis
tan, Çin'in ortasında bir yer; 
orayı tutması lazım, Irak'ı tu t
ması lazım. Dolayısıyla ABD es
ki gücünü kaybetti, gücünü 
tam kaybetmeden stratejik ön
görüyle tedbirlerini alıyor. Bu
nun maliyeti ne peki: kaç mil
yon can, ne kadar açlık, sefa
let... Bu, karar vericilerin umu
runda değil. Bunun için Ameri
ka toplumu da manipüle edilir, 
kamuoyu da manipüle edilir; 
dünya siyaseti böyle yürüyor.

Kuzey Afrika'da bizim 1950'ler- 
de Marshall Planı ile yaptırdığı
mız gibi yol yapılıyor. Ameri
ka'nın yapmak istediğini oku
ma anlamında söylüyorum 
bunları.

Kentel: Evet, bunlar hakika
ten böyle; bir de başka birşey 
daha var: içimden bir ses bana 
ne diyor? Tabi ki ilgilendirecek 
bizi; ama bu konuda aslında 
ben buralıyım. Biz bir balayı ya
pabilecek miyiz? Bu memleket
te dünya kadar sorun var, hep 
buna mı mahkûmuz; küresel 
im paratorluk gibi durumlara 
sürekli maruz kalarak mı yaşa
yacağız? Hep nesnesi mi olaca
ğız? Sıkıntı burada; aktör ol
mak lazım. Benim kendimi an- 
lamlandırabilmem için, benim 
bu dünyada etkili olduğumu 
hissetmem lazım; yoksa ne diye 
uğraşalım röportajlarla, dergi
lerle falan; bu dünyaya bir kat
kımız var mı; soru bu işte.

Emre: Ben haberin yanlış ol
masını umuyorum hala; Van'da 
44 tane kurban kesilmiş. Bu şu 
demek: oradaki insanların bu 
coğrafya ile bu devletle, bu ya
pıyla artık hiçbir bağının kal
madığı anlamına geliyor. Kor
kunç bir durum.

Kentel: Bu aslında burayla 
ilgili ne kadar umutsuz olduk
larını da gösteriyor.

Babacan: Sorulacak belki iki 
temel soru, nerede olduğumuz 
ve nereye gittiğimiz; ama yanlış 
anlaşılmasın, dünyadan önce 
biz, yani kendimiz; yani fert 
fert bunun cevabını vermemiz 
lazım. Gerçekten keyifli oldu. 
Ümran ve okuyucuları adına 
çok teşekkür ediyorum...
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“AMERİKA A.Ş.”NİN ÇÖKÜŞÜ MÜ? 
“AMERİKAN RÜYASI”NI KURTARMAK MI?

Francis FUKUYAMA  
Türkçesi: A b du rra hm an  Babacan

National Interest dergisinin 1989 yaz sayısında çıkan 15 sayfalık bir makalenin adıydı, sonra kitap oldu, slogan 
halini aldı, yazan  pop teorisyen Fukuyama ünlü oldu. Makale, “tarihin sonu”nu getirmiş, herkesi köşelerine çe
kilmeye davet ediyordu. Aradan 19 yıl geçti; tarih bir 19 yıl kadar daha devam etti yani. Fukuyama’y a  ne deme
li bilmiyoruzCO; ama o kadar konuşulan bir tezin, aslında tamamen konjonktürel ve pragmatist olduğunu söyle
me cesaretiyle konuşuyor, Johns Hopkins’in bu meşhur hocasının 4 4 . Amerikan Başkanlık seçimlerinden önce 
Newsweek’te yazdığı makalesini sunuyoruz; yorumumuzu da katarak: konjonktür ellik ve pragmatizm, Fukuya
ma’ya halen yakışıyor!...

A m erika 'nın  ciddi yatırım 
bankalarının çöküşü, 1 
tr ilyo n  doları aşkın meb

lağın b ir günde borsada buhar
laşması, Am erikan vergi m ükel
le fle rine 700 m ilyar dolarlık ek 
fa tu ra , vs... W all S treet'in  hasa
rı daha büyük de o lab ilird i el
bette. Ne var ki birçoğumuz 
ABD ekonom isine olan zarar
dan bahsederken; kim ileri de 
görünm eyen, ancak ekonomiye 
olan devasa zarardan çok daha 
büyük başka b ir  teh likeden  
bahsediyor. Yani Am erika bir 
markaysa eğer, son yaşadıkları
mızın Am erika markasına olan 
yansımalarını tartışm ak gereki
yor. Fikirler, b izim  en önemli 
ihraç unsurum uz ve 1980'lerin 
başından bu yana; yani Ronald 
Reagan'ın başkan seçilmesin
den itibaren, küresel düşünce 
ik lim in i dom ine eden iki temel 
Am erika menşeli düşünsel viz
yondan bahsedebiliriz. Biri, ka
p ita lizm in  fe lsefi ve ente lektü 

el vizyonu. Temeline ekonom ik 
büyüm enin  ye rle ş tir ild iğ i b ir 
hedeflenm e içerisinde, düşük 
verg ilendirm e sistemi, m üdaha
lelerden büyük ölçüde bağım 
sız serbest işleyen piyasa siste
mi, devletin  ro lünün m inim ize 
edild iğ i b ir mekanizmayı öngö
ren b ir vizyon. İkinci büyük dü
şünce vizyonu ise, zengin, mü
reffeh ve barışçıl b ir uluslarara
sı sistemin inşası yo lunda çok 
önem li b ir aşama o larak kabul 
ed ilen  libe ra l dem okrasin in  
tüm  küre sathına yayılma çaba
sı ve bunun lide rliğ in in  ABD ta 
rafından üstlenilmesi. ABD'nin 
gücü ve etkisi, yalnızca sahip 
o lduğu askeri ve ekonom ik üs
tün lük ten  kaynaklanmıyor; da
ha önemlisi, kendi kendin i yö
netim  anlayışının ve top lum la - 
rın şekillenmesinde, siyaset b i
limci Joseph Nye'ın kavramsal- 
laştırmasıyla, "so ft povver (yu
muşak güç)" siyasetinin dünya 
tara fından benimsenmesi saye

sinde o luyor.
Bu iki önem li vizyona rağ

men, Am erika markasının ge
çird iğ i bu travm atik  hali nasıl 
tanım layacağız peki? 2002 ile 
2007 arasında, dünya çok da 
beklenm edik b ir şekilde ekono
m ik büyüm enin ve artan re fa 
hın n im etle riy le  sarhoş olmuş
ken, bazı Avrupalı sosyalistlerin 
ve Latin Amerikalı popülistlerin  
ABD ekonom ik  m ode lin i b ir 
"kovboy kap ita lizm i" şeklinde 
tanımlaması, pekâlâ umursan- 
m ayabilird i. Ancak mevcut du 
rumda bu hâlâ m ümkün mü? 
Zira o büyümenin m otoru olan 
ABD ekonom isi raydan çıkmış 
ve dünyanın geri kalanını ciddi 
b ir biçimde te h d it eder hale 
gelmişse, b ir defa daha düşün
mek ve biraz daha ciddi olm ak 
gerekiyor. Daha da kötüsü, bu
rada suçlu. Amerikan m odeli
nin b iza tih i kendisi: kutsal b ir 
re to rik  o larak sınırlı devlet v iz
yonunun çöküşünden bahsedi
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Birçoğumuz ABD ekonomisine olan zarardan 

bahsederken; kimileri de görünmeyen, ancak 
ekonomiye olan devasa zarardan çok daha bü
yük başka bir tehlikeden bahsediyor. Yani 
Amerika bir markaysa eğer, son yaşadıklarımı
zın Amerika markasına olan yansımalarını ta r
tışmak gerekiyor.

yoruz. W ash ing ton , finansa l 
sektörü tanzim  etm ede ve yö
netmede aciz kaldı ve bunun 
zararlarının to p lu m u  e tk ilem e
sinin önünü alamadı. Dem okra
si ise, daha da önce k irle tild i. 
Saddam'ın k itle  imha silahı sa
h ib i olm adığının görülm esine 
rağmen Bush yöne tim in in  öz
g ü rlü k  bahanesine sarılarak 
Irak Savaşı'nı meşrulaştırma ça
bası ve demokrasiyi yayma mis
yonunun te rö rizm  karşısında 
b ir silah o la rak kullanılm ası, 
dünyadaki b irçok kişi ta ra fın 
dan demokrasinin, ABD hege
monyasının e tk is in in  ve gücü
nün arttırılm ası yo lunda ku lla 
nılan b ir bahane şeklinde algı
lanmasına neden oldu.

Şimdi ise önümüzde, ekono
miyi kurtarm a ya da seçim kam
panyalarından çok daha önem 
li ve tem el b ir gündem duru 
yor: Am erika markasını onar
mak. Çin ya da Rusya'nın daha 
çekici m ode llem ele r sunması 
ih tim a lin i de göz önünde bu
lundurursak, bu zarure t daha 
b ir be lirg in  o larak karşımızda 
duruyor. Bu tem el ve asli görev, 
finansal istikrardan çok daha 
önem li b ir gündem  maddesi b i
zim için. Bu bağlamda hem Ba- 
rack Obama hem John McCain, 
kendi perspektifleri d o ğ ru ltu 
sunda bu tem el amaca ciddi b ir 
biçimde h izm et etme potansi
yeline sahipler. Tabi bu o kadar 
da kolay değil. İlkin, nerelerde

hata yapıldığının ve nerelere 
ağırlık verilm esinin net b ir b i
çimde belirlenmesi, sonrasında 
ise yeni b ir imaja dönük ne tü r  
yen ilik le rin  ortaya konacağının 
tartışılm ası gerek iyo r. Birçok 
analiste göre W all S treet'in  ya
şadığı kriz Reagan dönem i an
layışının b itiş i demek. Büyük f i 
k irler, belli tarihsel dönem lerde 
doğar ve o tarihsel bağlam içe
risinde b ir yere o tu ru r. O bağ
lam kaybo lduğunda ise, ancak 
çok az b ir kısmı yaşamını sürdü
reb ilir; bu, siyasetin ta rih  içeri
sinde neden b ir o yana, b ir bu 
yana savrulduğunu izah eder.

Reaganizm (İng iltere  versi
yonu için, T ha tcherizm )1 de 
kendi tarihsel bağlamı içerisin
de doğruydu. 1930'larda Frank
lin  R oosevelt'in  Yeni Düze- 
n i'nden beri hüküm etler büyü
dükçe büyüdü. 70'lerle beraber 
ise büyük refah devletle ri ve 
ekonom ile r tam  b ir kırtasiyeci
liğ in  içinde boğulm aya başladı 
ve e lbe tte  bu da onları fonks i
yonsuz kılmaya başladı. Tele
fon  kullanım ının pahalı, hava 
yo lunun sadece zenginlere öz
gü b ir lüks o lduğu ve birçok in 
sanın tasarrufla rın ı banka he
saplarında tu tm ay ı yeğ led iğ i 
gün le rden  bahsediyoruz. Bo
şanmış a ile lerin  çocuklarına yö
nelik yardım  program ları gib i 
sosyal içe rik li p rogram la r da 
a lab ild iğ ine  suistimale açık ve 
dev le tin  a leyhine işleyen b ir 
m ekanizma haline gelm işti. Da
hası, Reagan-Thatcher devrim i- 
n in işçilerin istihdam ını ve işten 
a tılm alarını kolaylaştıran yapısı 
b irçok endüstrin in  kırılgan b ir 
işgücü piyasası içerisinde yeteri 
kadar verim li olmasını enge lli
yordu. Fakat tüm  bunlara rağ
men, yaklaşık o tuz yıl g ib i b ir 
zaman d ilim i boyunca, ciddi b ir
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ekonom ik büyüme ve genişle
meye tan ık  o ldu dünya ekono
misi. Ve bu genişleme, iletişim , 
b ilg i ve b iyo tekno lo jidek i iler
lemelere kapı açtı.

Uluslararası arenada ise 
Reagan Devrimi, "W ashington 
Uzlaşısı"^ o larak tercüm e ed il
di. W ashington ve onun etki 
a lan ındak i ku ru luş la r o larak 
IMF ve Dünya Bankası'nın geliş
m ekte  olan ü lke lere  yöne lik  
p o lit ik a la r ı ve tavs iye le rin in  
kavramsallaşmış ifadesi şeklin
de yani. Hugo Chavez g ib i po
pülis tle rin  tüm  olumsuz propa
gandalarına rağmen W ashing
to n  Uzlaşısı, 80 'le rdeki Latin 
Am erika borç kriz le rin in  yatış
masında ve olumsuz e tk ile rin in  
d inmesinde e tk ili oldu. Bunun 
g ib i, Çin ve Hindistan ekonom i
lerin in  piyasa-dostu b ir po litika  
dâh ilinde  şekillenmesi, bu eko
nom ile rin  bugünün  önem li 
ekonom ileri olması anlamında 
atılmış isabetli b ir adımdı. Daha 
fazla ispat isteyenler, merkezi 
planlı ekonom ilere sahip Sov- 
ye tle r B irliğ i ve d iğer komünist 
ü lke lere bakabilirler. 1970'lere 
ge lind iğ inde, hemen her alan
da kap ita lis t rak ip le rin in  geri
sinde kalmalarını nasıl açıkla
malı? Berlin Duvarı'nın yıkılm a
sı ile beraber uğradıkları çözül
me, tam  anlamıyla b ir tarihsel 
ö lüm ü ifade e tm iyor mu?

Bununla b ir lik te , tüm  dö 
nüştürücü hareketler g ib i Rea
gan Devrimi de yo lunu kaybet
meye başladı. İki tem el doku
nulmaz fik r i vardı: bir, vergi in 
d irim le ri kendi kendini finanse 
eden b ir mekanizma idi; iki, f i-  
nansal piyasalar kendi kendin i 
düzenleyebilen ve kontro l ede
b ilen  b ir yapıya sah ip ti. 
1980'lere varıncaya dek muha
fazakârla r, mali anlamda da

muhafazakârdı; yani harcama
larını verg ile rine  göre ayarlı
yor, dışsal herhangi b ir değişik
liğe kendilerin i daha d ikka tli 
adapte ediyorlardı. Lâkin Re- 
aganizm, bambaşka b ir um ut 
veriyor, vergi ind irim in in  harca
maları a rttırm ak suretiyle eko
nom ik büyümeyi patlatacağını 
taahhü t ediyordu. Fakat gele
neksel görüş haklı çıktı ve sü
reç, ciddi b ir bütçe açığıyla nok
ta land ı. C lin to n 'ın  90 'la rdak i 
vergi arttırım ı b ir bütçe fazlası 
olarak yansısa da Bush dönemi 
politika ları yeniden bu kez da
ha büyük b ir açıkla yüzleştird i 
ABD ekonom isini.

Fakat küreselleşme, bu ha
ta ların  üstünün örtülmesinde, 
ABD'ye can sim idi g ib i yetişti. 
Yabancılar, ABD dolarını elde 
tu tm aya bu kadar hevesliyken, 
bütçe açıkları öyle çok da sorun 
teşkil eden şeyler o larak görü l
mez. Zira a rtık  büyüm eden 
bahsedilecekse, küresel büyü
meden bahsedilir ve birçok ü l
kenin gözü de bu küresel büyü
meyle kamaşmışken b ir soru
nun o lduğunu söylemek inan
dırıcı gelmez kimseye. Öyle ya 
ne diyordu Dick Cheney 80'ler- 
den çıkarılacak derslerden bah

sederken: "açık lar mı; sorun 
değil (déficits d o n 't m a tte r)."

ik inc i Reagan-çağı inancı 
o larak n ite leyebileceğ im iz f i-  
nansal deregülasyon, 90'larda 
Wall Street ve özel sektör ta ra 
fından en az İsa'nın öğre tile ri 
kadar kutsallıkla d in lenen ve 
önemsenen b ir po litikayd ı. 
U zun-vadeli düzen lem e le rin , 
tıpk ı daha önceki ekonom ik 
depresyon dönem lerin in  bize 
öğre ttiğ i g ib i Am erikan finan- 
sal kurum larının rekabet ed ile 
b ilir liğ in i ciddi biçimde engelle
d iğ i konuşu luyordu . Çok da 
haksız sayılmazlardı; ki bu da, 
deregülasyonun şu ana dek 
olan ve halen devam eden 
p rob lem le rin  te m e lin d e  yer 
alan borç sözleşmeleri ve yü
küm lü lük lerin  karşılıklı tem ina t 
altına alındığı b ir mekanizma 
üretmesiyle daha net görüldü. 
Kim i cum huriye tç ile rin  buna 
kendilerin i halen daha inandı- 
ramamaları ve vergi ind irim in i 
savunmaya devam etmeleri, ay
rı b ir vakaysa da.

Problem esasında W all Stre- 
e t'in  Silikon Vadisi g ib i kim i gö
reli h a fif düzenleme ve m üda
haleleri kaldırabilecek ve bun
dan yarar çıkarabilecek b ir n i

i t  Bazı AvrupalI sosyalistlerin ve Latin Ame
rikalı popülistlerin ABD ekonomik modelini 

bir “kovboy kapitalizmi" şeklinde tanımlaması, 
pekâlâ umursanmayabilirdi. Ancak mevcut du
rumda bu hala mümkün mü? Zira o büyümenin 
motoru olan ABD ekonomisi raydan çıkmış ve 
dünyanın geri kalanını ciddi bir biçimde tehdit 
eder hale gelmişse, bir defa daha düşünmek ve 

biraz daha ciddi olmak gerekiyor. 35
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£ £  Şimdi ise önümüzde, ekonomiyi kurtarma  
ya da seçim kampanyalarından çok daha 

önemli ve temel bir gündem duruyor: Amerika 
markasını onarmak. Çin ya da Rusya'nın daha 
çekici modellemeler sunması ihtimalini de göz 

önünde bulundurursak, bu zaruret daha bir be
lirgin olarak karşımızda duruyor. Bu temel ve 
asli görev, finansal istikrardan çok daha önem
li bir gündem maddesi bizim için. 9 9

te lik  taşımamasında. Zira fin a n 
sal piyasalar ve kurum lar, an
cak ve ancak devletle rin  şeffa f 
ve başka insanların para ları 
üzerinden b ir risk oyununun 
içine girmeyecek kadar dışsal 
o lduklarında gelişebilir. Yani f i 
nansal sektör fa rk lı b ir meka
nizma; çünkü herhangi b ir f i 
nansal kurum un çöküşü, sadece
o kurum un ortakları ve çalışan
larını e tk ilem ekle  kalmaz, her
kesi vurur.

Fakat krizin sinyalleri yavaş 
yavaş alınmaya başlanmıştı. İlk 
dalga 1997-98 Asya finansal 
kriziydi. Tayland ve Güney Kore 
g ib i ülkeler. Am erikan etkisi ve 
baskısı ile 90'ların başlarında 
sermaye piyasalarını liberalleş
tird i. Ülke ekonom isine ciddi 
m iktarda sıcak para g ird i; bu 
giriş, e lbette  ki spekü la tif b ir 
balon ü re tti ve sonrasında bu 
balon patladı. Peki ya başka ö r
nekler? Çin ve Malezya'dan da 
bahsetmeliyiz; fa ka t tersinden 
bakmak için. Yani bu iki ülke 
Am erikan tavsiye ve etkisine 
rağmen finansal piyasalarını 
kapalı tu tm a k  ve kati b ir biçim 
de kon tro l e tm ek suretiyle bu 
dalganın içine g irm ekten ken
d ile rin i korumayı başardılar.

Diğer önemli dalga ise, Am e

rika 'nın g ittikçe artan yapısal 
açıkları ile geldi. Çin ve birkaç 
ülke daha, 1997'den sonra ken
di para birim lerine değer kay
bettirerek dış ticaret fazlası ver
mek, sanayilerini işler durumda 
devam e ttirm ek ve ekonom ileri
ni dışsal negatif finansal e tk ile r
den korumak amacıyla ABD'den 
yüklü m iktarda dolar satın al
maya başladı. Bu, 11 Eylül son
rası süreç ile de bütünleşince sı
kıntı kaçınılmaz oldu; zira 11 Ey
lül sonrası dönemde, harcama
ları arttırm ak amacıyla vergiler 
düşürülüp; b ir de iki savaşı f i 
nanse etmek durum unda kalı
nınca ciddi b ir mali açık ile karşı
laşıldı. Sadece 2007 yılı itibariyle  
hesaplanan 700 milyar dolarlık 
ve sürekli de artmaya devam 
eden ticare t açığı, artık sürdürü
lemez b ir noktaya vardı; öyle ki 
yabancı yatırımcılar, çok uzun 
olmayan b ir gelecekte ABD'nin, 
paralarını yığabilecek kadar bü
yük b ir piyasa olmadığını dü
şünmeye başlayacaklar. Ki ABD 
dolarının düşüşü, bu noktaya 
vardığımızı gösteriyor g ibi. Yani 
net b ir biçimde, ve Cheney'nin 
aksine: "açıklar, her zaman so
rundur (deficits do m atter)."

Esasında içeride bile, dere- 
gülasyonun nelere mal o lduğu

W all Street'in  çöküşünden çok 
daha öncesinde gö rü lm üş tü . 
Ka liforniya 'da, enerji piyasası
nın Enron g ib i firm a la rın  oyunu 
insafsızca kendi lehine çevirme
sine imkân veren kontro lsüz 
yapısı nedeniyle 2000-2001'de 
e lek trik  fiya tla rında  ciddi dal
galanm alar yaşandı. Ve nihaye
tinde  Enron, hesap ka lem leri
nin doğru işletilmemesi ve bu
nun düzgün b ir kon tro l meka
nizması a ltında kon tro l edilm e
mesi nedeniyle 2004'te iflas e t
t i. ABD sathında eşitsizlik de bu 
süre za rfında  g itt ik ç e  a rttı; 
e konom ik  büyüm eden elde 
ed ilen  kazanım lar, as im etrik  
b ir biçimde yüksek tahs illi ve 
görece zengin k im selere/grup
lara g iderken; to p lu m u n  daha 
a lt tabakasından gelen işçi sını
fın  ge liri ise artm ıyor; hatta  yer 
yer daha da kötü leşiyordu. Ve 
tüm  bunlara, Irak'ın -son dere
ce yanlış b ir strate ji o larak- iş
gali ve Katrina Kasırgası'nın yı
kıcı etkisi de eklenince kamu 
sektörünün problem leri, a rtık  
çözülemez b ir noktaya ulaştı.

Tüm bunlar, Reagan döne
m in in epey evvelden bitmesi 
g e re k tiğ in i g ös te riyo rdu . Ne 
var ki burada b ir şey var. De
m okrat Parti'n in  adayları ya da 
argüm anlarının ye terli düzeyde 
o lup  olmamasının ötesinde, b i
zi fa rk lı kılan ve Avrupa 'dan 
ayıran Am erikan kü ltü rü  ile iliş
kili b ir şey. Avrupa'da az eği
tim li işçi sınıfı kendi ekonom ik 
çıkarları doğru ltusunda sosya
list, kom ünist ve d iğer sol tan- 
danslı partile re  oy verirle r; fa 
kat ABD'de sağ-sol arasında sü
rekli b ir salınım m evcuttur. Me
sela, Roosevelt'in 1960'lardaki 
Yeni Düzeni'nde büyük dem ok
ra tik  koalisyonun b irer parçası- 
dırlar; sonrasında Nixon ve Rea-
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gan dönem lerinde Cumhuriyet- 
ç iler'e  oy verirken, tekrardan 
D em okratlar'a  yönelip  C linton 
yöne tim in i işbaşına ge tirir, da
ha sonrasında yeniden Cumhu- 
riye tç ile r'i önemser ve Bush dö
nem in i başlatırlar. Cum huriyet
çiler'!' seçerken tem el saikleri 
ise, d in, vatanseverlik, aile de
ğerle rid ir. Böylesi b ir seçmen 
to p lu luğu , Kasım'da yine karar 
verm e m akamında olacaklar. 
Harvard e ğ itim li ve ekonom ik 
çıkarlarını daha iyi yansıtacağı
nı düşündükleri Obama'ya ya 
da kend ile rin i daha iyi anlaya
cağını düşündükleri McCain'e 
oy verecek ve yeni b ir dönem in 
başlatıcısı olacaklar. Fakat ne 
olursa olsun bu seçimleri önem
li kılan unsur, Am erika markası
na olacak yansımasıdır.

Bu m arkanın  b ir d iğer 
önem li parametresi demokrasi 
ve ABD'nin dünyanın geri kala
nına dem okra tik  norm ları yay
ması m isyonudur. Bu idealist 
ta ra f, ABD'nin geçen yüzyıldan 
bu yana dış politikasını be lirle
yen en tem el saik olm uştur; 
W o o drow  VVilson'ın M ille tle r 
Cem iyeti f ik r in d e n  başlayan, 
Roosevelt'in D ört Ö zgürlük'ün- 
den geçen ve Reagan'ın Gorba- 
çov'a duvarların yıkılması çağrı
sına kadar uzanan b ir serüve
nin yani.

Demokrasinin, diplomasi, si
vil top lum  kesim lerine yöne lik 
ya rd ım la r ve serbest medya 
aracılığıyla yayılması ve b ir an
lamda ihracı h içb ir zaman ta r
tışma götürm em iştir. Ne var ki 
şu an yaşanan problem, Bush 
y ö n e tim in in  Irak Savaşı'nın 
m eşru laştırm asında dem okra
siyi b ir araç o larak kullanması 
ve demokrasi kavramının ku lla
nılmasının b irçok kişinin aklına 
askeri müdahale ve rejim  deği

ş ikliğ in i g e tir iyo r olmasıdır. Or
tadoğu, ABD 'nin Suudi Arabis
tan g ib i an tidem okra tik  idare
lere destek verdiğ i ve Hamas ve 
H izbullah g ib i seçimle gelen 
yö ne tim le ri tanım am aya de
vam e ttiğ i sürece ABD için dai
ma b ir mayın tarlası olacaktır. 
Ve a rtık  özgürlük nosyonuyla, 
insanları e tk ileyeb ilm e kred im i
zi y itird iğ im iz i de söyleyebiliriz.

Am erikan m odeli, Bush yö
n e tim in in  işkence ku llanım ı 
söylentilerinden sonra iyice le
kelendi. Ve maalesef özellik le  
11 Eylül sonrası Am erikalılar, 
güvenlik adına tem el bazı ana
yasal düsturlardan vazgeçmeye 
hazır hale geldiler. Guantana
mo ve Ebu Gureyb, A m e ri
ka'nın sembolize e ttiğ i özgür
lük imajını darmadağın e tti.

Kasım'da kim seçilirse seçil
sin, Am erika ve dünya siyaseti
nin yeni b ir döneme gireceği 
muhakkak. Ve W all S treet'teki 
sarsıntının b ir benzerinin Main 
Street'e de sirayet edeceği yö
nündeki popü lis t g e rilim le r 
şimdiden hazırlanıyor.

Küresel anlamda ABD, şu 
ana dek tu ttu ğ u  hegem onik 
poz iyondan  daha fa rk lı b ir 
noktaya çekmek durum da ken

disini; ki bu da son Rusya-Gür- 
cistan gerilim inde kısmen gö
rüldü. Yine, tica re t anlaşmaları, 
IMF ve Dünya Bankası kanalıyla 
g lobal ekonom iyi şekillendirm e 
kabiliyeti de büyük ölçüde ma
hiyet değiştirecektir. Zira finan- 
sal kaynakların azalması doğal 
o la rak böyle b ir d eğ iş ik liğ i 
mecbur kılacaktır. Ve en n iha
yet Am erikan fik ir, tavsiye ve 
hatta yardım ları da şimdiye dek 
olduğundan daha az m em nuni
yetle karşılanacaktır.

Böyle bir durum da, A m eri
ka'yı daha iyi b ir şekilde "yen i
den m arka land ıracak" aday 
kim peki? Barack Obama, p a rti
zanlığın ötesine geçen kucakla- 
yıcılığıyla bu anlamda d ikkate  
alınmaya fazlasıysa değer; ide- 
o logtan ziyade bir pragm atist 
olması önemli. Fakat e lbette, 
uzlaştırıcılığı ve kapsayıcılık ka
pasitesi belli k r it ik  aşamalarda 
kendisini gösterecektir. McCain 
ise, partisini b ir "Reagan-sonra- 
sı döneme (post-Reagan era)"^ 
sokabilecek belki de yegâne 
Cumhuriyetçi o lab ilir. Fakat ön
ce, kendisinin ne tü r  bir Cum
huriye tç i o lduğuna  ve yeni 
ABD 'den ne anlad ığ ına  tam  
olarak karar vermesi gerek.
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Am erikan gücü yeniden te 
sis e d ile b ilir  ve ed ilecek tir. 
Dünya, ciddi b ir ekonom ik bu
nalımın içindeyken bile, Çin ya 
da Rusya m odellerin in  daha iyi 
m odeller o lduğu oldukça ta rtış 
ma götürür. Hem kaldı ki ABD, 
1930'lar ve 70 'le rde  bundan 
çok daha kötüsünü yaşamasına 
rağmen, bun la rın  üstesinden 
kendisini kuvvetlendirerek gel
meyi başaran b ir m odele sahip. 
Ve bizim  en önem li gücüm ü
zün, kim i tem el değ iş ik lik le ri 
yerinde ve zamanında yapabil
me yeteneğim izde yattığ ı unu
tu lm am alı. Bir defa ve rg ilend ir
me ve düzenlemeye dair Rea- 
gan dönem inden kalma deli 
göm leğ in i a rtık  üzerim izden 
atmalıyız. Vergi ind irim le ri bize 
kendim izi iyi h issettireb ilir bel
ki, faka t ekonom ik büyümeyi 
tetikleyeceğinden o kadar emin 
olmamalıyız. Yine, deregülas- 
yon yahut piyasa aktörlerin in  
hızlı işleyen piyasa mekanizma
larını devreye sokamamalarının 
da ciddi biçimde olumsuz an
lamda geri döndüğünü gördük. 
Bütün b ir Am erikan kamu sek
törü , fon  problem lerinden tu 
tun, demoralize olmaya kadar 
b ir dizi ciddi hasar yaşadı bu sü
reçte. Ve bu, bize bazı revizyon 
ve gözden geçirmelerin artık el
zem o lduğunu göstermeye ye t
t i de a rttı bile.

Değişiklikleri yapma cesare
t i ve kararlılığı, e lbette  ki risk 
almak dem ektir b ir yandan da. 
Ö rneğin, finansal piyasaların 
denetim  ve gözetim e tab i tu 
tulması arzulanırken, b ir başka 
sektörün bundan nasıl e tk ile 
neceği ayrı b ir soru işareti o la 
rak karşımıza çıkacaktır. Ama 
bunun üstesinden iyi b ir hesap
lama ve koord ineli b ir yönetim  
stra te jis iy le  ge lm ek pekâlâ

müm kün. Serbest tica re t, eko
nom ik büyüm enin en önemli 
m otoruysa, bunun  üstünden 
g itm ekte  fayda var. Benzer b ir 
şekilde, işverenlerin ve hükü
m etle rin , çalışanların küresel 
eğilim lere göre hareket edebil
me yeteneğinin  arttırılm asına 
h izm et etmesi gerek ir. Evet, 
vergi ind irim le ri, o tom a tik  o la 
rak bizi zeng in liğe g ö tü rm ü 
yor; peki sınırsız b ir sosyal har
cama politikasının buna g ö tü 
receğinden emin o lm ak için ne
denim iz var mı? Uzun dönem li 
b ir kur zayıflığı ve k im i ku rta r
ma s tra te jile rin in  yıkıcı etkisini 
bizzat müşahede e ttik  ve halen 
de etm eye devam ediyoruz. 
Hâsılı, mali ve finansal p o litika 
ların sorum lu lukların ın -ekono
miye yansımaları açısından ba
kıldığında- ne derece büyük o l
duğu hatırda tu tu la ra k  yapıl
malı ne yapılıyorsa.

Bu tavsiyeler belki de Am e
rikalı olmayan çok az insan için 
d in len ir tavsiyeler o larak görü 
lecek; zira birçoğu öyle görü lü 
yor ki halen Reagan dönem in
de kalmış. Kıta Avrupa'sında, 
çalışan kesim halen uzun ta t i l
ler veya çok esnek çalışma ko
şulları g ib i ve rim lilik  ve finansal 
sü rdürü leb ilirliğ i zayıflatan ne 
varsa uygulamayı sürdürüyor. 
Bu ise, Am erika dışındaki dün
ya için konuşursak, henüz yete
ri kadar ders alınm adığının işa
reti. ABD için ise W all Street 
k riz inden  ç ıka rılab ilecek en 
önem li ders, en büyük değişik
lik sahasının aslında siyaset sa
hası o lduğudur. Reagan devri
mi, libera lle r ve D em okratlar'ın  
50 y ıllık  hâk im iye tin in  ardın
dan, dönem im  sorunlarına dö
nük çok fa rk lı kapılar açmıştı. 
Fakat o zamanlar için taze olan 
fik irle r, bugün için artık, kırıl

ması gereken dogm alar. Am e
rikan m odelin in  nihai sınavı, bir 
anlamda kendin i yeniden icat 
etmesinde yatıyor. Yani A m eri
kan rüyasının önünde zorlu  bir 
yol var.

Notlar:
1 Reagan ve Thatcher isimleri

ne ayrı bir vurgu yapmakta 
fayda var; zira neoliberâliz- 
min hikâyesini yazmak demek 
bu iki isme özel yoğunlaşmak 
demek. Uyguladıkları po liti
kalar ve temsil ettik leri eko
nomik yönetim  biçimi, Was
hington Uzlaşısı politikaları
nın çerçevesi içerisinde yorum 
yapmak kaydıyla, neolibera- 
lizmin tanımına ulaştırır bizi. 
(A.B.)

2 D irekt olarak "W ashington 
Konsensüs" diye de çevrilebi
lecek kavram, 80'lerle bera
ber öze llik le  kalkınmakta 
olan ülkelere dönük tavsiye 
edilen politikalar bütününü 
ifade eder. Özelleştirme, libe- 
ralizasyon, finansal deregü- 
lasyon en önemli unsurlarıdır. 
Washington'un ABD'nin baş
kenti olduğunu bir daha ha
tırla tm anın  ise, tam  yeri. 
(A.B.)

3 Burada, çevrildiğinde çok an
lamlı durmayan b ir ibare 
mevcut. Temelde kastedilen, 
Reagan döneminin bir Cum
huriyetçi ik tidar dönemi oldu
ğu, bununla beraber Bush dö
neminin de bir Cumhuriyetçi 
dönem olduğu; lâkin Rea- 
gan'ın dünya sahnesinde kalı
cı ve önderlik edici bir iz bı
rakmasına rağmen Bush dö
neminin izlerinin daha kötü 
olduğu söylenmeye çalışılıyor; 
dolayısıyla da Fukuyama'ya 
göre McCain'den beklenen, 
bu anlamda yeni bir Reagan 
dönemivari bir liderlik siyase
ti olsa gerek. (A.B.)

44 ÜMRAN ARALIK '08



Düşünce

PİYASA TEKTANRICILIĞI

Roger GARAUDY  
Çev: Ayşe MERAL

Adam Smith'in Postulatı'ndan Piyasa Tektanrıcılığı'na (İngiliz Felsefesi)*

K ap ita lizm 'in  ilk biçim i ve 
İnsanî tem e lle rin in  ilk b i
linci İn g ilte re 'd e  doğ

muştur.
Batı H in t Adaları Ş irketi'n in  

1770 ta rih li resmi raporu şunu 
be lirtir: "H a lk ın  üçte b irinden  
fazlası, eskiden çok verim li olan 
Purneah bölgesinde ö lm üştür 
ve başka yerlerde ise sefalet 
büyüktü r."

İngiliz Devleti, Ş irket'in  yeri
ni a ldığında H indistan genel 
valisi Lord Cornwallis b ir bilân- 
ço çıkarmıştır "H ind istan 'da  şir
ke t toprak la rın ın  üçte b irin in  
vahşi hayvanların  yaşadıkları 
b ir vahşi orm an haline geld iğ in i 
kesin o la rak  sö y le yeb ilir im ." 
H indistan'da yaşanan ilk büyük 
kıtlığ ın tem elinde, 1793'de bu 
va lin in  Bengal ve Bihar için ya
yınladığı, H indistan'ı özel to p 
raklara bölen ve ortaklaşa ku l
lanarak geçim lerin i sağladıkları 
toprakla rdan fa k ir  köylü leri çı
karan Toprak Tüzüğü yatmak
tadır: 1800 ile 1825 yılları ara
sında 1 m ilyon ölü, sonra 1850 
ile 1875 arasında 5 m ilyon ve 
1875 ile 1900 arasında 15 m il
yon ölü. Böylece Hindistan'ın 
tarımsal geçim ekonom isi sonra

da tekstil zanaatı yok edilm iş
tir . Bu libera lizm  oyunu, bu ü l
keyi M anchester'in kumaş ithâ- 
latçısı yapmıştır: 1814 ile 1834 
arasında ith â la t rakamı 1 m il
yon dolardan 51 m ilyon dolara 
çıkmıştır.

Resmi tan ıtım  kitapçıkların
da "İng iliz  f ilo z o fla r ı"  olarak 
adlandırılan kişilerin hepsi, Do
ğu H int Adaları Ş irketi'n in  doğ
rudan ücretli teorisyenleri hali
ne gelmemişlerse bile, öncelik
le kendi dönem lerin in  impara
to rlu k  ekonom isine sıkı sıkıya 
bağlı siyasetçiler olmuşlardır.

D oğm akta  o lan  k a p ita liz 

min yasalarını doğanın yasaları 
o larak gören  Hobbes (1588- 
1679) "Siyasî ve Doğal Yasanın 
Unsurları" (1640) adlı eserinde 
pazar ekonom isin in  ilkesini o r
taya koymuştur: Vahşi bireysel
cilik  ve acımasız rekabet. Toplu
mun, doğal şartlar içerisinde 
"herkesin herkesle savaştığı b ir 
a lan" o lduğu sonucuna varmış
tır.

A tina  dem okrasisinin  if la 
sında b ir uyarı gören Hobbes, 
çatışan bu vahşi iştah ormanına 
b ir b ir lik  empoze etm ek için 
yalnızca "m u tlak  b ir despotlu
ğa" başvurulabileceğini düşün
müştür. Leviathan (1654) adlı 
eserinin merkezî tezi de budur.

Hobbes, sonraki üç asır bo
yunca doğrulanacak olan libe
ralizm in m antığını böylece keş
fe tm işti: Bireylerde o lduğu ka
dar ulusların rakipsel bencillik
lerinin  vahşi karmaşasıyla baş
layan b ir düzen, sadece b irin in  
m utlak diktasına varıncaya ka
dar en güçlü lerin  en zayıfları 
yutmasını sağlar.

Hobbes, burada aslında ona 
görünürde  ters gelen ama içsel 
m antığının neticesini oluşturan 
rekabetçi bireyselciliğ in gidişa-
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tın ı ve sonunu çizm iştir: Tota li
te r d ikta, siyasi o larak daha g iz
li b ir biçim alırken, ekonom ik 
olarak onun kadar e tk ili ve t i 
rana olan piyasa tektanrıcılığ ı 
biçimi a ltında b ir küresel hege
monya şirketi fo rm atın ı alır.

Ondan sonra adaleti m ülk i
yetin korunması o larak algıla
yan John Locke (1632-1704), 
1671'den itibaren  yazmaya baş
ladığı ve 1683'de yayınlanan 
"İnsanî Sağduyu Üzerine Dene
m e" adlı eseriyle öğ re tin in  o lu 
şumunu devam e ttirm iş tir.

Locke, para b ir ik im in i temel 
alan devle tle r için zorunlu  olan 
fa izi övmek suretiyle Bankacılı
ğın propagandacısı o lm uştur. 
A rtık  m ülk iyetin  savunusu ola
rak spekülasyonun yolları açıl
mıştır: İnsan kazandığı oranda 
değerli o lduğundan toplum sal 
sözleşme, m ülke sahip olan kişi 
için kumarhaneye dönüştürü l
müş olan bankanın oyununa 
girme hakkını esas alır.

Ticaret ve Sömürgeler Krali
yet Komiseri o larak atanan Loc
ke, Am erika 'daki İng iliz  sömür
ge le rin in  ekonom ik  o la rak

merkeze bağlanması ve ticarî 
m allara fa tu ra  kesilmesinin ya
saklanması amacıyla bu sömür
gelerin  -daha önce b ir kra liyet 
"F e rm anıy la " tanınm ış o lan- 
haklarını sınırlamak için aman
sız b ir mücadele verm iştir.

1721'den 1742'ye kadar İn
g ilte re 'y i tem silen yönetici Ed
m ond W a lpo le  o lm uştu r. 
1712'de yo lsuz luktan  dolayı 
Londra Kulesine hapsedilm iş 
olan W alpole, 1715'de Maliye 
Bakanı o lm uştur. W alpole, Ma
liye Bakanlığı dönem inde b ir
çok teorisyenle b irlik te  hareket 
etmiş ve 1714'de M andeville  
(1670-1733), "A rıla r Fablı"nda 
özel kö tü lük le rin  kamu iy iliğ i
ne h izm et e ttiğ in i savunmuş
tu r.

Jerem ie Bentham  (1748- 
1832) bu düşünür z incirin i en 
iyi temsil eden kişidir. O da ka
p ita lis t sistemi doğal düzenle 
aynı kabul ederek insanı, ya l
nızca haz peşinde koşan ve acı
dan kaçan b ir hayvan tü rü  o la 
rak görm üştür. Bu doğru ltuda  
hazzı ö lçm ek için o rtak  b ir pay
da o lduğunda ancak m üm kün

olan b ir haz a ritm e tiğ in i hayal 
e tm iştir. Bentham'a göre bize 
haz veren ve acıdan koruyan 
nesnelerin de b ir fiya tı o lm a lı
dır. Bu fiya t da piyasada oluşur. 
Demek ki bu o rtak  payda yani 
ölçü aleti paradır. "A h la k  ve 
Yasa İlke le rine  G iriş" (1789) 
'ten , "Cezanın A k l i l iğ i"  
(1830)'ne kadar B entham 'ın  
bü tün  fe lsefî eserleri, rekabet 
düzeninde adaletin, suçla o ran
tılı ekonom ik cezalar g e rek tir
d iğ in i savunur.

N icelik çağı böylece tem e lin i 
bulm uştur: Yalnızca piyasa, in
san ilişk ile rin in  düzenleyicisidir 
ve insanı da (hom o econom i- 
cus) yalnızca üretici ve tüke tic i 
olmaya ve yalnızca kendi men
fa a ti doğru ltusunda davranm a
ya ind irgem iştir. Marcuse'ün üç 
asır sonra tek  b oyu tlu  insan 
o larak adlandırdığı da budur.

İnsan ile hayvan arasında 
h içb ir fa rk  gözetmeyen Bent
ham, düşüncesini şu ifadeyle 
özetlem iştir: "Doğa, insanlığın  
yalnızca ik i e fend i ta ra fından  
yöne tilm esin i istem iştir: Haz ve 
acı."

1763'de İngilte re  hüküm e ti
nin başına W alpo le 'un  yerine 
geçen Lord Shelburne, Bent- 
ham 'ı "beşeri b ilim le rin  New- 
to n 'u "  o larak görm üştür.

Batı H in t Adaları Ş irketi'n in  
ve Baring Bankası'nın yardım la
rıyla Shelburne, İrlanda'ya ve 
İng iliz  sömürgesinden k u rtu l
muş olan Am erika 'ya her tü r  
ayrıcalığı reddetm iştir. Onun si
yasetinin ana çizgisi şuydu: Ti
caretin tamam en özgürleşmesi 
ve serbest m übadele sayesinde 
Am erika 'y la  bütün  işlerini b it ir 
mek.

27 Ocak 1783 Lordlar Kama- 
rası'ndan, Am erika 'n ın  sömür- 
geleştirilmesine son veren Paris
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Ekonominin motoru, kişisel menfaattir: 
Ulusların Zenginliği'nin 4. kısmında 

Smith, sisteminin ana hattını şöyle ifade etmiş
tir: "Sanayisini, mümkün en yüksek değerden 

üretime yönlendiren herkes kendi kazancını 
düşünür, böylece görünmeyen bir el tarafından 
yönlendirilerek, bilincinde olmadığı bir hedefi 
gerçekleştirir... Sırf kendi menfaatini gerçek
leştirmek amacıyla, istemeyerek de olsa toplu
mun menfaatine hizmet eder." ■  ■33

Antlaşm ası'n ın feshedilm esini 
ta lep  etmiş ve ticare tin  serbest
liğ i yön tem iy le  genç A m e ri
ka 'n ın zayıf düşürülüp, tekra r 
İng iliz  boyunduruğu a ltına alı
nabileceğini be lirtm iştir:

"Rekabet, sağlıklı b ir  ser
best m übadelenin tem elid ir... 
Yalnızca toprak üzerinde ser
best m übadeleyi hedeflem eli- 
yiz... Bizim ana hedefim iz, dün
yanın bü tün  tüccar ulusların
dan daha ile ri sanayi ile  daha 
çok sermayeyle, daha fazla g ir i
şim le bütün  piyasaları açmak
tır ."  Bu ifade, aynı küresel he
gemonya hedefleriyle hareket 
eden GATT, Dünya Ticaret Ör
gütü ve Amerikan liderleri tara
fından kullanılmaktaydı.

Shelburne, Adam Sm ith 'ten 
(1723-1790) b ir k itap yazmasını 
istem iştir.

Edinbourg'da G üm rük Ko
m iseri olan Adam  Smith, 
1776'da eserini tamam lamıştır: 
"U lus la rın  Z eng in liğ i". Eserin 
güncelliğ i hâlâ devam e tm ekte
d ir. Siyasi ekonom inin babası 
o la rak  ad land ırılm ak tad ır 
Smith. Özellikle XX. asrın ikinci 
yarısında dünyanın egem enliğ i
ni İng ilte re 'den  devralan Am e
rika 'da, serbest m übadele bü
tü n  teorisyenler ta ra fından  sa
vunulm uştur.

Ekonom inin m otoru, kişisel 
m en faa ttir: Ulusların Zengin li
ğ i'n in  4. kısmında Smith, siste
m in in  ana hattını şöyle ifade 
e tm iştir: "Sanayisini, m üm kün 
en yüksek değerden üre tim e 
yönlendiren  herkes kendi ka
zancını düşünür, böylece gö
rünm eyen b ir el ta ra fın da n  
yön lend irile rek, b ilinc inde o l
madığı b ir hedefi gerçekleşti
rir... Sırf kendi m enfaatin i ger
çekleştirmek amacıyla, isteme
yerek de olsa top lum un m enfa

atine h izm et eder."
Bundan da, devletin  b ilinçli 

m üdahalesinin zararlı o lab ile 
ceği ve dolayısıyla da asgariye 
indirgenmesi gerektiğ i, sonucu 
ortaya çıkar.

Sömürgelerle olan güç ilişki
leri, devletin  savaş g iderlerin i 
çoğaltır; oysa ticare tin  serbest 
yapılması ye terlid ir: Bu bağlam 
da İngiliz üstünlüğü tartışılmaz.

Shelburne, Adam Smith'e si
pariş verd iğ i k itabın  verile rin 
den ta tm in  o la b ilird i. Ama 
Bentham, Adam  Sm ith 'in libe
ra lizm in in  ye terli olmadığı ka- 
naatindeydi. Adam  Smith'i ye
terince detaylandırm adığı için 
e leştird iği “ Faizin savunması" 
isimli kendi eserini kaleme al
mıştır. Ona göre Smith, faize 
konmuş sınırların, girişim  ve öz
gürlüğü boğduğunu daha açık
ça ifade etm eliyd i. Adam Smith 
bu eleştiriyi m em nuniyetle  ka
bul etmiş ve Bentham'a şöyle 
cevap verm iştir: "S izin kitabın ız  
üstün b ir  insanın eseridir."

Gerçekten de Bentham 'ın li
beralizm i, çok daha radikal ve 
çok daha tu ta rlıy d ı. Adam  
Smith, devletin  görevleri ara
sında (Ordu ve donanma, yöne

tim  ve kamu işleri) işsizlere ve
ya dışlanmışlara yardımı sayma
mıştı. Bentham bu eksikliğ i g i
derm iştir: Panopticon'adlı çalış
masından (1802) suçlulara, yok
sullara ve bunların çocuklarına 
yöne lik mecburi çalışma kam p
ları tasarlamıştı; kam pların g ir i
şindeyse "Ö zgür o lduğunuzda  
çalışkan olsaydınız, buraya kö le  
o la rak g e tir ilm e z d in iz "  yazısı 
yer a lm aktaydı, bu da Ausc- 
hvvitz 'in  kapısında asılı o lan 
"Çalışma ö z g ü rlü k tü r !"  şeklin
deki Nazi yazısını ha tırla tm ak
tadır.

1832'de ö ld üğ ün d e  Bent- 
ham 'ın bedeni, göm ülm em iştir 
ve mumyası Londra Üniversite- 
si'nde bulunm aktadır.

Bentham, James M ill'in  ve 
oğlu John Stuart M ill'in  (1806- 
1873) ilham kaynağı o lm uştur. 
Stuart M ili, hayatıyla ve eseriy
le, bu oligarşi ve sömürgeci ide
o lo jiy i özetler... 1822'de, ^ y a 
şındayken iç ine işlemiş o lan 
Bentham 'ın öğretis in i sunmuş 
ve hayatın ın  sonunda da, 
1865'de Auguste Comte ve po
z itiv izm  üzerine b ir sentez yaz
mıştır.

Felsefesinin bu ik i ku tbu
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arasında kaleme aldığı, Ekono
m i Po litiğ in  İlkeleri, (1845), Öz
gü rlük , (1854) ve Faydacılık 
(1861), kariyerin in  en önem li 
eseri o lan  Tümevarım ve Tüm
denge lim  M an tığ ı'nda (1843) 
Batı H in t Adaları Ş irketi'n in  fa 
a liye tine  uygun fik ir le r ortaya 
koym uştur. 30 yaşındayken, 
1836'da oraya g irm iş ve 
1858'de şirketin feshine kadar 
da orada kalmıştır.

M althus'un (Batı H int Ada
ları Ş irketi'n in  b ir başka teoris- 
yeni) ideolo jis in i paylaşan M ili, 
söm ürgeciliği savunanların te 
mel referansı o lm uştur. Bu da 
mesleki başarısının h a k e ttiğ i 
b ir referanstır. Batı H int Adala
rı Ş irketi'n in  yöneticisi o larak 
1842'de Çin'e karşı esrar savaşı
na ve 1858'de H indistan'daki 
C ipayes'lerin l isyanının bastırıl
masına katılm ıştır.

M althus (1746-1834) Top
lum  İlke le ri Üzerine Denem eler 
adlı eserinde, "h a lk  geom etrik  
olarak çoğalırken geçim ürün
le ri gelişme a ritm e tiğ ine  göre  
çoğa lır"2 şeklinde b ir yasa o rta 
ya koyduğu günlerde, Batı H in t 
Adaları Ş irketi'ne a it b ir oku lun  
ekonom i p o litik  ve ta rih  ö ğ re t
m eniydi.

Bu yasa hiçbir olayla doğ ru 
lanmamıştır. Tam tersine; İng i
liz sanayi devrim i, Hargrea- 
ves'in dokum a ip liğ i makinesi
n in kullanım ı, VVatt'ın buharlı 
m akinesin in  icadı, Cart- 
vvright'ın  mekanik dokuma tez 
gahı ve serbest piyasanın gelişi 
sayesinde şu sonuca ulaşılmış
tır: 1870'den 1910'a İngilte re  
nüfusu % 58 artm ıştır. Oysa 
H ind is tan 'ınk i yalnızca % 19 
artm ıştır.

Böylece ortaya koyduğu ya
sasıyla, sömürgeciliği suçların
dan ayrı tu tan  Batı H int Adala

rı Ş irketi'n in  ve İngiliz  libe ra liz
m in in bu teorisyeni, aşırı kala
balık nüfusu, aslında sistemin 
meydana ge tird iğ i işsizlikle irti- 
batlandırarak günüm üzde açlı
ğın gerçek suçlusunu, suçsuz 
gösterm ek isteyenlerin atasıdır. 
M althus'a göre, yoksullar fo 
nu/yoksullar ödeneği ortadan 
kaldırılm alıdır; çünkü bu, fa k ir
leri çocuk doğurm aya teşvik e t
m ektedir.

* * *

M althus değişm ez yasalar 
değil de, kap ita lizm in , sömür

geciliğ in ve ekonom ik libe ra liz 
min yani vahşi rekabetin  yasa
larını keşfetm işti: Herkesin her
kese karşı yü rü ttü ğü  savaş, ya
sal veya ahlaki sınırları o lm a
yan, m ilyarlarca hayvan ve b it
kiyi, m ilyonlarca çaresizi, b in 
lerce küçük g iriş im leri yok eden 
b ir savaş...

Malthus, Darvvin'in "doğa l 
seçim teo ris i"n in  ilham  kaynağı 
olm uştur. Darwin, Ekim 1836'da 
T. R. M althus'un Topluluk İlkesi 
Üzerine Denem eler adlı eserini 
okuduğunda sorununa b ir çö
züm bulmuştur. M althus'un bü
tün  siyasi ve ırkçı öğretis in in  so
nuçlarını ku llanarak W . Gra- 
ham'a (3 Temmuz 1881) şöyle 
yazmıştır: "Aşağı ırklar, b ir  üst 
m eden iye t derecesine sahip  
olan ırk la r tara fından yakında  
yok edileceklerdir."

Her tü r  söm ürgeciliğ in  te 
m elinde bulunan bu ırkçılık an
layışı, o günden bugüne dek 
egemen olmaya devam e tm ek
ted ir.

Notlar:
1 Cipaye: Ingiliz ordusuna mensup

Hintli askerler. Bu olay Batılı 
kaynaklarda Sepay Rebellion 
veya Indian Muting, Sepay Mu- 
ting şeklinde geçer. Cipaye keli
mesi, Farsça Sipahiden Fransız
ca'ya Sebay olarak geçmiş ve 
Hintçe karşılığı "Cipaye" şeklin
de kullanılmıştır, (ç. n.)

2 Thomas Robert Malthus, burada
kendisine ait meşhur "nüfus 
kuramı"ndan bahsetmektedir. 
Bu kurama göre normal şartlar
da nüfus, gıda maddelerine na
zaran daha hızlı oranda artar
ken, yani nüfus geometrik di
ziyle (2,4,8,16,32...) artarken 
gıda ürünleri aritmetik diziyle 
(1,2,3,4,5...) artmaktadır; böy
lece kişi başına düşen gıda mik
tarı azalır, dolayısıyla bu den
gesizliğin çaresi nüfusun çoğal
masını engellemektir, (ç. n.)
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AİLEYİ YENİDEN İNŞA ETMEK
Geleneksel Ailenin Kritiği

Hikmet DEMİR

A ileye yöne lik  saldırılar ve 
ailedeki d iğe r çözünmeler 
g iderek artan b ir şekilde 

kendisini h issettirm ektedir. A ile 
ye yöne lik  saldırılar, sadece te o 
rik  bağlamda ütopyacı düşünce
ler ya da Marksist ve fem in ist 
yaklaşım lar ta ra fından yapılm a
makta, p ra tik te  eğ itim  ve sosyal
leştirici süreçler içerisinde de his
sedilm ektedir. A ileye saldırıların 
ta b ii ki sadece aile kurum una yö
neltilm iş d irek t e leştirile r olması 
gerekm iyor. Geç evlenmeyi, ser
best yaşamı vb. teşvik eden çağ
daşlık içinden sunulan te lk in le r 
de, b ir m üddet sonra a ilen in  to p 
lumsal önem ini azaltıcı e tk ile r bı
rakıyor. Tabii ki her şey g ib i aile 
zamanımızdaki hızlı değişim sü
recinden nasibini a lm aktadır. Bu 
anlamda geleneksel aileden mo
dern zamanlardaki a ile lere doğ
ru dönüşüm de oldukça sıkıntılı 
geçm ektedir. İşin b ir d iğer boyu
tu  ise, b irtakım  sorunlarla malul 
geleneksel aileyi ro l model ala
madığımız gibi, m odern zaman
lardaki a ile lerin  b irçok p roblem 
lerin  tem el kaynağı o lduğunu  
görm ekteyiz. Bu durum da en can 
alıcı soru geçmişle bugün arasın
da değişen aileyi, yeniden değer
ler üzerinde nasıl inşa edeceğiz?

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 
sebeple geleneksel büyük aile ile 
m odern çekirdek aile ya da mo
dern a ilen in  yeniden k ritiğ in in  
yapılması gerektiğ in i düşünüyo
ruz.

Bu yazıda biz, öncelikle "ge le 
neksel a ile " şeklinde tanım  bulan 
aile yapısını katkı ve zaafiyetle- 
riyle tartışmaya çalışacağız. Bu 
b ir anlam da nasıl b ir aile inşa 
ed ileb ilir sorusuna da katkılarda 
bulunacaktır. Genel o larak sosyo
loji k itap larında aile iki kısma ay
rılm aktad ır. Bunlar; geleneksel 
(büyük) a ile  ve modern (çekir
dek) aile. Bu aile yapıları çoğun
lukla b irb irle rine  karşıt b ir biçim 
de konum landırılm aktadır. Böyle 
b ir konum landırm anın  neticesi 
o larak her tü rlü  konjonktürden 
bağımsız şekilde geleneksel aile 
negatif, m odern çekirdek aile ise 
p o z itif n ite lik le riy le  ele a lınm ak
tadır. Gerçekten geleneksel aile 
bü tün  boyutlarıy la  negatif m i
dir? Yoksa m odern çekirdek aile
ye alan açmak için ö tek ileştiril- 
m ekte m idir? Şüphesiz bununla, 
apo lo je tik  reflekslere dayanarak 
geleneksel aileyi tüm  içerikleriyle 
savunmak n iyetinde değiliz. A n
cak geleneksel aile yapısının de
vamlılığına bakarak, onun sağ

lam boyutların ın önem inin, ayrı
ca katkı ve zaafiye tlerin in  ta rtış ıl
ması gerekm ektedir.

Geleneksel (büyük) aile; er
kek, kadın, erkeğin anne baba
sıyla, evli ve evli olmayan tüm  ço
cukları kapsamaktadır. Bu yönüy
le geleneksel a ilen in  birkaç özel
liğ in in  a ltın ın  çizilmesi ge rek
m ekted ir. Birincisi, erkek m er
kez lid ir. İkincisi, anne-babanın 
(yani dede ve nenenin) içinde bu
lunduğu bir yapıdır. Üçüncüsü ise 
oldukça ko le k tiftir . Böyle b ir aile 
yapısı, beraberinde akrabalık, 
komşuluk ve yardımlaşmayı da 
çağrıştırmakta ve ha tırla tm akta 
dır. Aslında geleneksel aileden 
m odern çekirdek aileye geçiş, 
kon jon türe l öze llik le rle  de bağ
lan tıla r içerm ektedir. Bu bağlam 
da geleneksel (büyük) aile daha 
çok kırsal alan, perife ri ve varoş
larda yaygındır. Çekirdek aile ya
pısı ise daha kentsel, merkezi n i
te lik le r taşım aktadır. Bu durum  
tam  da T ürk iye 'de  köyle rden 
kentlere göç ile çekirdek ailenin 
dönüşümünün çakışmasını im le
m ektedir. Bugün gelinen nokta 
da, Türkiye'de nüfusun büyük ço
ğun luğu  şehirlerde yaşamakta
dır. Şüphesiz kırsal kesimde yaşa
yanların  hepsi geleneksel aile
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m odeline uym ayabilir. Ancak 
ilişki ta rz ları itibarıy la  kolek- 
tiv ite  hala devam etm ekte
d ir. Öte yandan şehre her 
göçen aile de çekirdek aileye 
dönüşmüş değ ild ir. Bilhassa 
şehrin varoşlarında büyük a i
le m odelleri devam edebil
m ekte; bu devam etmese b i
le ko lek tiv iten in  hâkim iyeti 
sezin lenm ektedir.

Geleneksel aile, aile üye
leri arasında b ir hiyerarşi ku
rarak o to rite n in  en yaşlı er
kekte top land ığ ı b ir yapıya 
sahiptir. En yaşlı aile üyesi sı
fa tıy la  a ilen in  reisi, erkeğin 
babasıdır. Baba, aynı zaman
da görevleri belirleyen ve ge
lir le r i to p la y ıp  paylaştıran, 
karar veren b ir o to rited ir. Bu 
aile yapısının yol haritası, son 
derece de tay land ırılm ış tır. 
Herkes ne yapması ge rek tiğ i
ni b ilir, anlaşmazlıklar önce
lik le  aile meclisinde çözülür. 
A ile  reisi, yakın akrabalar ve 
aile büyükle rin in  bu anlaş
mazlıklarda vereceği karara 
uyulur. Daha çok uyumu, dü
zeni esas alan bu ailede b i
reyler eşitlik  tem elinde  sıra
lanmazlar ve karar süreçleri
nin tam am ına katılmazlar.

Şimdi geleneksel a ilenin 
bu boyutunu k r it ik  edelim. 
Her şeyden önce ailedeki da
ğılmayı önleyici b ir liderlik , 
o to rite  ve uyum boyutunun 
p o z it if  n ite lik le r in i o rtaya 
koymalıyız. Toplum un en kü
çük ünitesi olan ailenin de, 
b ir to p lu lu k  o larak uyuma ih
tiyacı vard ır. Belki burada 
herhangi b ir prensipten yok
sun biçimde o to rite r liğ in  var
lığı e leştirileb ilir. Her ne ka
dar geleneksel a ilenin yol ha
ritası gelenek ve tö re le r olsa 
da, bunların her zaman ada

le tli o ld uğ un u  söylem ek 
m üm kün d eğ ild ir. O to r ite  
tarzından ve geleneksel kü l
tü r  kalıplarından dolayı a ile 
nin dağılması daha zor o l
m aktadır. Çünkü bu aile ya
pısının böyle devam e tt ir i l
mesine dair geleneksel ka lıp
lar ve kü ltü rle r nesilden nesi- 
le aktarılm aktadır. Bu kü ltü r 
aktarım ını sekteye uğratan 
da şehirleşme olm uştur. Çün
kü şehre göç ve oranın o rta 
mına uyum, eski geleneksel 
kü ltü re l kalıpların sorgulan
masını ve değişim ini de bera
berinde ge tirm ekted ir.

Sorunların aile içinde hal
ledilmesi ve aile meclislerine 
g ö tü rü lm es i b ir b oyu tuy la  
önem lid ir. Çünkü en u fak b ir 
meselede bile eşlerin b irb ir
lerin i mahkemeye verm eleri, 
hem a ile lerin  sağlıklı b ir şe
kilde  devamı, hem mahke
melerin yükü hem de psiko
lo jik  açıdan o lum suz luk la r 
o luşturm aktadır. Bu bağlam 
da aile içinde sorunların po
z it i f  b ir  şekilde halledilm eye 
çalışılması o ldukça o lum lu  
b ir durum dur. Fakat tö re  ve 
geleneklerin  kim i zaman ağır 
baskı ve yaptırım ları bazen 
meseleyi çözmekten öte, cid
di sorunsala dönüştürm ekte
dir. D iğer yandan aile üyeleri 
arasındaki istişare sürecinin 
oldukça sınırlı olması, aile içi 
d iya log ve ilişkileri zorlaştıra- 
b ilm ekted ir.

Hakikaten aile içi ilişkiler, 
geleneksel aile yapısında ge
leneğin bakış açısı içerisinde 
oluşm aktadır. Dolayısıyla bu
rada erkek kesin ve sıkı b ir 
o to r ite  o larak öne çıkm akta
dır. A ilen in  düzeni açısından 
o to r ite  önem li o lm akla bera
ber, b ir lik te  karar alma süre-

Geleneksel aile, aile üyeleri
arasında bir hiyerarşi kurarak 
otoritenin en yaşlı erkekte 
toplandığı bir yapıya sahiptir. 
En yaşlı aile üyesi sıfatıyla ai
lenin reisi, erkeğin babasıdır. 
Baba, aynı zamanda görevleri 
belirleyen ve gelirleri toplayıp 
paylaştıran, karar veren bir 
otoritedir. Bu aile yapısının yol 
haritası, son derece detaylan- 
dırılmıştır. Herkes ne yapması 
gerektiğini bilir, anlaşmazlık
lar öncelikle aile meclisinde 
çözülür. Aile reisi, yakın akra
balar ve aile büyüklerinin bu 
anlaşmazlıklarda vereceği ka
rara uyulur.
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cine ailenin tüm  b ireyleri dâhil 
olam am aktadır. Bu arada şunu 
be lirtm e liy iz  ki, Türkiye 'n in  kırsal 
kesim inde geleneksel aile yapısı
nın sıkı b ir şekilde devam e ttiğ i 
göz len irken , sosyal m esafenin 
azalması, iletişim  araçları ve şe
hirleşme ile bu yapıda gevşeme
lerin o lduğu da söylenebilir.

Geleneksel aile yapısının "k ü l
tü r  aktarım " üslubuna da burada 
değinm eliyiz. Üç neslin b ir arada 
yaşadığı bu aile yapısında, kü ltü 
rel aktarım  ve sosyalleşme daha 
çok ailenin büyüğü dede ve nene 
tara fından to run la ra  verilm ek su
retiy le  gerçekleşmektedir. Aslın
da bunun çok önem li ve avantaj
lı boyutların ın bu lunduğunu gör
memiz gerekm ekted ir. Hayatın 
a k tif  alanından çekilen dede ve 
neneler, to run la rıy la  b ireb ir ilg i
lenmekte, onlara an la ttık la rı ma
sallar, hikâyeler, gelecek neslin 
hayal dünyası ve ahlaki tavırlarını 
be lirlem ede o ldukça e tk ili o l
m aktadırlar. Bunun yanı sıra, ba
ba ve annenin  vermesi gere
ken/verebileceği eğ itim  ve kü ltü 
rü daha yumuşak ve ılımlı b ir şe
k ilde  aktarab ilm ekted irle r. Çün

kü onların çocuk yetiştirm e ko
nusundaki tecrübeleri daha faz
ladır. Yaşam tecrübeleri onlara 
daha çok sabır te lk in  etm iştir. Ay
nı eğ itim  ve kü ltürün , yoğun ya
şam meşgalesi içinde baba ve an
neler ta ra fından çocuklara akta
rımı aynı sonuçlan verm em ekte
dir. Üstelik daha sert b ir üslup da 
taşıyabilir. Hatta çoğu zaman an
ne ve babanın sert yaptırım larını, 
dede ve neneler gevşetmektedir
ler. Bu da çocukların ahlaki, sos
yal k im lik le rin in  inşasında önem
li rol oynadığı gibi, kü ltü rün  yu
muşak aktarım ını da sağlamakta
dır. Dede ve nenelerin bulunm a
dığı evde, özellik le  anne ve baba
nın ikisi de çalışıyorsa, çocuğun 
k im lik  inşasında ailenin rolü san
ki eksik kalacaktır. Bugün çocu
ğun hem ahlaki, hem davranışsal 
eğ itim i hem de bilgisel öğretim i 
daha çok okula  b ırakılm ıştır. 
Okula bu konuda çok büyük b ir 
rol biçilm ekle b irlik te , a ilenin ek
sikliğ i h içb ir zaman te lafis i müm
kün olmayan b ir unsurdur.

Burada yeri gelmişken, dede
min benim üzerimde bıraktığı te 
sirden b ir örnek olarak bahset

menin yararlı olacağını düşünü
yorum . 1983 yılında 83 yaşında 
ve fa t eden dedem, tam  da masal
lardaki aksakallı nur yüzlü ve son 
derece yumuşak huylu b ir insan
dı. Dedem, annem in babasıydı ve 
annem ler yedi kardeştiler. Bu se
beple dedem sürekli olarak değil, 
zaman zaman bizim  evde kalı
yordu. Yazları ise biz köye g ide
rek onların  yanında kalıyorduk. 
Oldukça uzun zamanları onunla 
b ir lik te  geçird ik. O zamanlardan 
bende kalan en önem li şeylerden 
b iri, dedem in her akşam pey
gam ber kıssaları anlatmasıydı. 
Bugün it ira f etm eliyim  ki, en iyi 
b ild iğ im  şeylerden birisi peygam
ber kıssalarıdır ve bunda en bü
yük pay dedeme a ittir. Öte yan
dan daha ilkoku lda iken cami ve 
namaz sevgisini de bu şekilde ka
zandığım ı ha tırlıyo rum . Köyde 
iken sabahleyin erkenden uyanı
şım, sabah namazına cemaate 
dedem le gidişim  hiç unutam a
dıklarım dan. Dedem akşam na
mazını da cem aatle  k ıld ık tan  
sonra eve gelir, akşam yemeğini 
yedikten sonra kahve değirm e
n inde çektiğ i kahvesini yanan

m
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Yaşayan İslam

ateşte cezveyle pişirerek içer; ar
dından yatsı namazı için camiye 
g iderd i ve hep beni de g ö tü rü r
dü. Bir keresinde çok şiddetli b ir 
yağm ur sırasında, ik ind i namazı
na dedemle g itm e ısrarıma karşı 
annem ler dedeme yük olm am a
mı istediler. Fakat dedem benim 
üzerime kalın parkalar atarak ca
miye gö türdü . Bunların dışında 
Kur'an-ı Kerim 'i ona okurdum  ve 
b irçok yanlışlarım ı düze ltm em  
konusundaki nazik uyarıları da 
hep aklımdadır. O, her şeyden 
önce davranışlarıy la  benim  
önümde yakın b ir ö rnekti. O ö l
düğü zaman çok üzülmüştüm.

Geleneksel a ilenin tö re  m er
kezli daha sıkı yapılanması, bazı 
zaman sağlıklı b ir aile ilişkisi ve 
etkileşim ini olumsuz e tk ileyeb il
m ektedir. Kadınların yaşlarına ve 
kendi beğenilerine bakılmaksızın 
e rkek le rle  ev le nd irilm e le ri söz 
konusudur. 13-14 yaşında kızla
rın başlık parası adı a ltında ken
d ile rinden çok yaşlı insanlarla ev
lend irilm e le rin in  ta b ii ki tasvip 
edilecek hiçbir yönü yoktur. Bu
rada kadının da istek ve beğeni
leri m utlaka d ikka te  alınmalıdır. 
Bu şekilde evlendirilen kızların 
kaçmaları ve ardından tö re  cina
ye tle ri ismi ve rilen  fenom en, 
böyle b ir uygulam anın sonucu 
o larak ortaya çıkm aktadır. Diğer 
yandan, kadınların erkeklerden 
sonra yemek yemeleri, aile lerin 
bilhassa Doğu'da adlarını b ile 
meyecek ve onlarla ilg ilenm enin 
m üm kün olamayacağı kadar çok 
çocuk sahibi o lm aları kanaati
mizce sıkı geleneksel aile yapıla
rının n ega tif boyutlarıd ır. Hiç ço
cuk sahibi olmama ya da b ir ço
cukla yetinm e g ib i kim i te lk in le 
rin yanı sıra, 30-40 çocuğa kadar 
uzanan ö tek i çizgi b ir başka sağ
lıksızlığı beraberinde ge tirm ek
ted ir.

Geleneksel aile yapısında a l
tın ın  çizilmesi gereken önem li 
b ir nokta  da ko le k tiv ited ir. Bu 
bağlam da ko le k tiv iten in  sebep 
o lduğu  o lum lu  ve olumsuz d u 
rum lardan  bahsetm eliyiz. Gele
neksel a ilede üyeler beraber ha
reke t ederler. Hatta akraba lık ve 
kom şu luk ilişk ile ri de oldukça 
kuvve tlid ir. Bu ko le k tiv ite  hem 
aile, hem komşu, hem de akra 
balar arasındaki yardım laşma ve 
ilişk ile rin  derinleşmesi ve boyu t 
kazanm asına yardım cı olması 
bağ lam ında o lum lu  işlevler g ö r
m ekted ir. M odern zam anlarda 
"b irey"leşm en in  öne çıkması ve 
o lum lanm ası karşısında, k im i za
man bu ko le k tiv ite  ku rtu lunm a- 
sı gereken b ir öze llik  o larak da 
g ö rü lm ek te d ir. Hatta sosyolojik 
an la tım la rda  k o le k tif l ik  daha il
kel zamanlara özgü b ir n ite lik  
o la rak evrim ci düşünceye re fe 
ransla ve rilm ekted ir. Ancak şe
h irleşm enin  ve bireyselleşmenin 
koyu b ir şekilde yaşandığı bu za
man d ilim inde , kom şuluk ilişk i
leri o lab ild iğ ince  zayıflamış, ak
rabala r arası z iyare tle r ise çok 
gevşem iştir. Hâlbuki p s iko lo jik  
o la rak insanın bu tü r  ilişk ile rle  
ayakta durması söz konusudur. 
Toplum sal travm alara yol açacak 
b irçok  aksak lık la r da k o le k t if  
ilişk ile rin  kuvveti ile g id e rileb il-  
m e k te d ir. A ile le rin  yapısının 
güçlü kalması, akraba lık ve kom 
şuluk ilişk ile rindek i ile tiş im , yar
dımlaşma ve sosyal ko n tro l ile 
m üm kün o lab ilm ekted ir. Ancak 
ö te  yandan bu ko le k tiv ite  b ir so
runsala dönüşeb ilm ekte , hele 
tö re  ve ge leneklerle  birleşince 
a ile le r ve hatta  ev lilik le ri, iç in 
den çıkılması zor b ir cendere ha
line  g e tire b ilm e k te d ir . Kişisel 
te rc ih le r, beğeniler, yaşam ta rz 
ları d ikka te  alınm adığı için, a ile 
ler dağ ılab ilm ekte  ya da mutsuz,

sağlıksız aile yuvaları o luşab il- 
m ektedir.

Günümüzde geleneksel aile 
yapıları, Doğu-Güneydoğu Ana
do lu 'dak i daha tö re  m erkezli uy
gulam alardan, şehrin varoşların
da tö re le rin  kısmen gevşediği ya
pılara kadar kendi içerisinde b ir 
çeşitlilik  gösterm ekted ir. Hatta 
bugün şehirlerde yaygın olan çe
kirdek a ile ler de büyük oranda 
geçiş sürecindedirler. Yani bazen 
geleneksel aile refleksleri göster
m ektedirler. Yine bugün 50-60 
yaşın üzerindeki evli ç iftle rin  o l
duğu aile ler de, şehirleşmiş de o l
salar geleneksel aile yapısına ya
kın durm aktadırlar.

Bu ilişk iler ağı içerisinde, anla
şılm aktadır ki, geleneksel a ilenin 
o lum lu ve olumsuz boyutları bu
lunm aktadır. Buna göre gelenek
sel aileyi ister evrimci, isterse b ir 
başka bakış açısından bakılsın, 
tü m  yön le riy le  o lum suzlam ak 
doğru olm adığı g ib i, mevcut ya
pısıyla onu to ta l o larak savun
mak da geçerli b ir yaklaşım gib i 
gö rün m e m ekte d ir. Dolayısıyla 
yazının başlığında sorduğum uz 
soru- geleneksel aile yapısından 
hangi değerleri a larak bugün in
şa etm em iz gereken aile m ode
linde kullanacağız?- tartışılması 
gereken b ir görev o larak ortada 
durm aktadır. Burada sadece "d e 
ğerlerin  b ir sonraki nesle a k ta rıl
ması", "a ilen in  sağlam lığı", ko
le k tif ilişk ilerin  kuvve ti", "düzen 
ve is tik ra r" g ib i anahtar ke lim e
leri vurgulam akla ye tine lim . Da
ha geniş b ir müzakereyi m odern 
çekirdek ailenin o lum lu  ve o lum 
suz boyutların ı ta rtış tık tan  sonra 
yapmanın daha doğru olacağını 
söyleyelim. İnşaallah b ir sonraki 
yazıda m odern çekirdek a ilenin 
k r it iğ in i yapmaya çalışacağız.
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Kültür - Sanat

DÜCANE CÜNDİOĞLU’NUN ATÖLYESİ 
YA DA ÂKİF HAKKINDA SÖYLENEMEYENLER

Asım ÖZ

"Birinin görmemesini görmek, onun 
görmediğini görmenin en iyi yoludur."

Roland Barthes

T ürk kü ltü r dünyasında bir 
yazar üzerine uzmanlaşan, 
o yazarın yapıtları hakkın

da uzun soluklu çalışmalara im 
za atan araştırmacı sayısı ne ya
zık ki çok az. Bu az sayıdaki araş
tırm acıdan b iri o lan Dücane 
Cündioğlu 'nun üzerinde durdu
ğu isim lerden b iri Mehmed 
A k if't ir . Bir Kur'an Şairi: Meh
med Â k if  ve Kur'an M eâli baş
lıklı oylum lu çalışmasından bu 
yana Mehmed Â k if üzerine pek 
çok yazısı yayımlandı Cündioğ
lu 'nun. Son olarak bu yazıların 
derlen ip toplanmasıyla oluşan 
A k if'e  Dâir adındaki, kapsamlı 
denemeleriyle/ değim leriyle kar
şımıza çıktı Cündioğlu.

Artan İlgi Çoğalan Bilgi

Benzer duyarlılık ları paylaşan, 
insan ve top lum  adına benzer 
kaygıları taşıyanların, ilgi alanla
rı içinde çarpıcı çalışmalardan 
etkilenm em eleri neredeyse ola
naksız. Bu anlam da Dücane 
Cündioğlu 'nun çalışmaları, me
a lle rin  anlam landırılm ası, çö
zümlenmesine ilişkin çabaları, 
(hepim izi saran istem ediklerim i
ze zorlayan etkenlerin dışında) 
kılı kırk yararcasına, sabırla oluş
turu lm uş b irik im in, o lab ild iğ in 

ce samimi b ir tavırla ifadesidir 
hakçası. Oluşmuş klişelerin so
yulması eyleminde kendisi de 
cesurca soyunan birisid ir Cündi
oğlu. Bu cesaret bütün has eleş
tirm enlerde görülen cesarettir. 
Dücane Cündioğlu, M ehm et 
A k if  odaklı çalışmalarını ağırlıklı 
olarak "Postmodern kapatılm a" 
sonrasında kaleme alm ıştır. 
Kur'an tetkikçisi ve düşünür o la
rak Cündioğlu, şair Mehmed 
A k if'i, yalınkat bir Safahat çö
zümlemesi ya da edebiyat bakı
şına hapsedilen bir çözümleme 
yaparak değil, Kur'an şairi oluşu 
bakımından, meal çalışması üze
rinde yapılan tartışmaların ne 
kadar bilgiye ne kadar söylenti
ye dayandığı açısından ele alı
yor. A k if'in  yepyeni, sanatsal dü
şünme tarzının baskın olduğu 
b ir meal çalışması yarattığını ile
ri sürüyor. Bir Kur'an Şairi: Meh
m ed Â k if  ve Kur'an Meâli, Cün
d ioğlu 'nun bu konudaki ilk k ita 
bı. Meal yazımının siyasi ta rih in i 
Mehmed Â k if üzerinden oku
mayı deneyen bir çalışma bu ay
nı zamanda. Sonraki yıllarda da 
Â k if üzerine yazmayı sürdürdü 
Cündioğlu: Yeni Şafak'ta çeşitli 
zamanlarda yazdığı yazıları 
Â k if'e  Dâir kitabında toplayan 
Cündioğlu'nun bu çalışmasında

ilgisini siyaset, aile ta rih i ve Â k if 
çalışmalarını da içine alan daha 
geniş b ir alana kaydırdığı görü
lür. K itaplardan, yazarlardan, 
ta ra ftarlık la rdan, karşıtlıklardan 
ve aile bireylerin in trajedisinden 
yola çıkarak bu kez yaşamın 
merkezindeki ko lek tif Â k if im 
gesini ve onun kuruluşuna dair 
çeşitli boyutları açığa çıkarmaya 
yönelir Cündioğlu. Â k if'e  D âir'in 
deneme olduğu kuşkusuz, ama 
yer yer deneme b içim inden 
uzaklaşıyor, daha "akadem ik" 
b ir tartışma üslubuna da özeni
yor. Yazar bu denemelerinde 
daha çok güncel Â k if tartışm ala
rı üzerinden Â k if üzerindeki to r 
tu ları, sisleri kaldırmayı amaçlar.

Â k if'e  Dâir b ir örneğiyle sık 
karşılaşmadığımız bir yapıt, kar
şısındakilere e tik sorum luluklar 
da yüklüyor, önce bunu kavra
mak gerekir. Okur için derin, 
ta rtım  isteyen, aynaya dönüp 
bakmayı dayatan sorum lu luk 
sancılarıdır zihne giren, bu kitap 
özelinde. Okuryazar için ötesi: 
Okuduklarınızdan hareketle söz 
alacak ya da kalem oynatacaksı
nız, kuracağınız cümleleri b irer 
mayın gibi algılayacaksınız, f in 
cancı katırlarının ürkmesine yol 
açabilir; öte yandan Kur'an Şairi 
ise akademik ölçütleri yerine ge
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tiren  oldukça oylum lu b ir çalış
ma. Bir kere, skandala en az yat
kın sayılabilecek b ir yazı tü rünü 
seçiyor Cündioğlu. Yaklaşımın
daki bütünsellik, ana litik  kurgu
ya aslan payını ayırması, yorum 
larına destek bulduğu dünyanın 
gücü duruşunu pekiştiren öteki 
ana özellik le r. Bundan dolayı 
konform ist değil aykırı b ilg ile rle  
donanmış zengin b ir çerçeve su
nuyor. Bu önem li b ir öze llik  
bence. Kurulu düzenlerin kolay 
kabul gören yargılarına, değer 
ö lçü tlerine aykırı durmak, kolay 
değild ir. Yaklaşımlarında yalan
dan kaçınıp düşündüğümü be- 
zeksiz, donaksız o lduğu g ib i söy
leyişi de önemsenmelidir.

M ehm et A k if'le  ilg ili eleştiri 
ve değerlend irm e leri "d o ğ ru 
dan doğruya şiirine, şiir ve ede
biyat anlayışına yönelik o lan la r" 
ve "siyasal tavrı, siyasal düşünce
leri doğrultusunda dünyaya ba
kışını önde tu tm aya  yöne lik  
o lan la r" diye iki bölümde irdele
yebiliriz. Başka tü rlü  söylersek; 
Mehmed A k if'le  ilg ili e leştiriler 
ve değerlendirmelerde iki ayrı 
bakış açısı, iki ayrı anlayış söz ko
nusudur. Bu iki bakış açısı ve an
layış, siyasal k im liğ iy le  de öne çı
kan her şair ya da edebiyat ve 
sanat adamında o lduğu  g ib i 
M ehm et Â k if konusunda da ço
ğu zaman iç içe sergilenmiştir. 
Bu durum  birçok sanatçı için ge- 
çerlid ir ve her zaman b ir tartış
ma konusu olmuştur; daha doğ
rusu ayrı b ir tartışma konusudur. 
M ehm et A k if'le  ilg ili eleştiri ve 
değerlendirmelere baktığımızda 
şiiri ile siyasal duruşunun çoğun
lukla b irlik te  ele alındığını görü
yoruz. Mehmed A k if'in  siyasal 
duruşu e lbette  ki dünya görü
şünden kaynaklanmaktadır. Bu
rada özellik le  "siyasal duruş" 
sözcesini kullanmamız Mehmed 
A k if'in  yaşadığı dönem içinde si-

yasal alandaki e tk in  durum u, 
m uhalif k im liğ i yüzündendir.

Yorumun Sınırları

Mehmed A k if'in  şiiri ve siyasal 
duruşu gerçekten b ir iç içelik, b ir 
b irlik te lik  sergiler. Bu nedenle 
şiirini ve siyasal duruşunu aynı 
çerçeve içinde eleştirme ve de
ğerlendirme doğal karşılanmalı
dır. A k if'e  D âir 'de yer alan İnki- 
lâb ve Bâbıâli başlıklı yazı bu 
çerçevede değ e rlen d irile b ilir. 
Cündioğlu burada A fgani ile Ab- 
duh arasındaki tartışmadan ha
reketle kısmi değerlendirm eler 
yaptıktan sonra A k if'in  şiirinde 
önemli b ir yer tu ttuğuna  kani 
olduğu Bâbıâli konusuna g e tir ir 
meseleyi: " Kıssadan hisse çıkar
sak mı ne dersin Asım! /  An lıyor
sun ya, zarar yok, daha iyi anla
şalım: / İnkilâb istiyorum, ben 
de, fakat, Abduh gibi... /  Yoksa, 
ellerde kör â let e feler te rtib i, 
/Bâbıâlileri basmak, adam as
makla değil. /  Çek bu işten bü
tün  ihvânını kendin de çekil. /  
Gezmeyin ortada, oğlum  soku

lun b ir sapaya, /  Varsa imkânı, 
yarın avdet edin Avrupa'ya.

Abduh, hayalen bile olsa il
min tedris edilebileceği yer o la
rak Sudan'ı görürken, A k if'in  
geleceğin Müslüman âlim lerin i 
Avrupa'ya göndermesi ilginç de
ğil mi? Üstelik Avrupa derken 
kastettiğ in in  Almanya olması da 
söylemek istediklerini anlamak
ta acele etmememiz gerektiğ in i 
bize ih tar e tm iyor mu?

"İnkilâbın  yolu mâdem ki bu 
yo ldur yalınız,

'Neredesin hey gid i Berlin!' 
diyerek yollanınız."

Kanaat-i âcizânemce, şâirim i
zin endişelerini anlamak bakı
mından üzerinde durulması ge
reken taraf, "Yoksa, ellerde kör 
â le t e fe le r te r t ib i/  Bâbıâlileri 
basmak, adam asmakla değ il/ 
Çek bu işten bütün ihvânını ken
din de çekil" mısrâlarında saklı 
kalan kısımlardır. Çünkü "Bâbıâ- 
l i"  vurgusu A k if 'in  şiirlerinde 
fevkalade müstesna b ir mevkii 
işgal eder. (Unutmam, b irgün/ 
Bâbıâli yokuşundan çıkıyordum, 
baktım / Yolu boydan boya tu t 
muş eli bayraklı takım / Geziyor 
başların üstünde genizden b ir 
ses/ Çömelip, salya sümük, ağla- 
yadursun herkes/ Ben görür gör
mez öten zurnayı b ir irk ild im / 
Ay, Zuhurî'ye çıkan maskara! b il
dim... Bildim...) Safahat'ın satıra- 
raları okunup  anlaşılmadıkça, 
sanırım Safahat'ın kendisi de 
okunup anlaşılmış olmayacak
t ı r ! "  (s. 80-81)

Cündioğlu, Mehmed A k if'in  
Abduh ve A fgani ile ilg ili düşün
celerinin değeri noktasında İs
mail Kara, Rasim Özdenören ve 
Sezai Karakoç gib i eleştirel b ir 
görüş ortaya atmaz. Bu konuda 
ne düşündüğünü onun yazıla
rından yola çıkarak açık olarak 
anlamak m ümkün değild ir. Yine 
aynı şekilde A k if'in  tasavvuf ko
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nusundaki görüşleri için de çok 
açık yorumlara rastlanmaz yazı
larında. Bu konu özelinde "Açık- 
seçik o lm ak" mı gerekir, açıp 
seçmek m i? "  başlıklı yazısı 
önemli çerçeveler sunar ama n i
hai nokta ya da eski A k if'te n  
fark ları noktasında kesin yorum 
lar yapmaz. Sezai Karakoç'un 
M e h m e d Â k if kitabında yer alan 
ve A k if'in  Gölgeler kitabıyla ta 
mamen sufi söyleyişe kaydığı yö
nündeki değerlendirm e ler ka
dar açık olmayan bu yazıdaki 
yaklaşımlar bu gün için A k if'in  
düşünsel konum lanışını anla
mak bakımından oldukça önem
lid ir. Bu noktadaki eksiklerin g i
derilmesi onun anlaşılmasına da 
önemli b ir katkı yapacaktır kuş
kusuz. Cündioğlu 'nun adı anılan 
yazısında A k if'in  tasavvufla ilg ili 
kanaatle ri bakım ından Haşan 
Basri Çantay'dan aktarılan yaşa
mının son yıllarında onda görü
len tasavvufi vasfın düzeyi ko
nusunda bilinen Â k if algısında 
çok ciddî te reddütlere  yol aça
cak yaklaşım ları çerçevelediği 
ama bu sorular üzerine pek çok 
Â k if araştırmacısı g ib i g itm ediğ i 
ya da g itm ek istemediği sezili
yor. Ondaki tasavvuf algısının 
"o lgun  şıra'Mıktan çıkıp çıkmadı
ğı, çıktıysa "vasfı ve düzeyi" ko
nusunda bu yazıdan hareketle 
b ir çıkarımda bulunm ak oldukça 
güç. O hâlde, "gerçek ve düşün
sel Mehmed Â k if "b iyografis i 
araştırılmaya ve yazılmaya muh
taç; e lbe tte  umarım  bundan 
sonra piyasa işi değil de, Cündi
oğ lu 'nun  yaptığ ına  benzeyen 
standardı hayli yüksek ve başarı
lı m etin le r üretilm eye devâm 
edilir. Fakat piyasadaki pek çok 
m etinle karşılaştırılması Cündi- 
oğlu'na büyük haksızlık olacak 
olan bu kitabın da değerini tes
lim etmek, başta araştırmacılı

ğın ne olduğunu bizzat kendi 
tecrübeleri ile b ilenlere düşer 
sanırım.

Bununla b irlik te  Mehmed 
A k if'in  doğrudan şiirini ele alan, 
şiir üzerinde yoğunlaşan eleştiri 
ve değerlendirmeler de vardır. 
M etin  Önal M engüşoğlu 'nun 
Müstesna Şair'ı bu noktada ha
tırlanab ilir. Böylesi yaklaşımlar
da bile şairin siyasal duruşu yine 
işin içine girm iştir. Şairin özgül 
durum u bunu kaçınılmaz k ıl
maktadır.

Kur'an Şairi ve "Hurafe"

Mehmet A k if'in  şiiriyle, düşün
cesiyle ilg ili eleştiri ve değerlen
dirm eler konusunda karşılaştır
malara ve yorumlara yer veren 
ayrıntılı çalışmalar yanında özel
lik le  onun Kur'an anlayışına 
odaklanan çalışmalarında o ldu 
ğunun altını çizmekte yarar var. 
A k if'in  Kur'an'a bakışı ile ilg ili 
e leştiri ve değerlendirm elerin  
genel havasını yansıtmayı amaç
layan çalışmalar içinde Dücane 
C ünd ioğ lu 'nun  çalışmaları o l
dukça önem lidir. Bu çalışmalar, 
A k if'in  Kur'an, tercüme ve man
zum te fs ir vb. konularında n i
rengi noktaları olabilecek eleşti
ri/ değerlendirmeleri bir hatır
latma sayılmalıdır.

Türk kü ltü r yaşamında b i
yografi tü ründeki ürünlerin azlı
ğı, o lanların  da kapsamsızlığı 
göz önüne alındığında Cündioğ
lu 'nun çalışmalarının önemi da
ha iyi ortaya çıkıyor. Yıllara ya
yılan b ir çabanın ürünü olan Bir 
Kur'an Şairi: Mehmed Â k if  ve 
Kur'an MeâH, 502 sayfalık, ha
cimli b ir çalışma. Kitabın düzen
lenişi, yapılan alıntıların kaynak- 
çalandırılması ve kitabın sonuna 
eklenmiş olan dizin, kitaba Tür
kiye'de eşine az rastlanır b ir cid

diyet ve bilimsellik katıyor. Kita
bın giriş bölümünde Kur'an Şâi- 
ri'n in  kolay kolay eskimeyen bir 
sesin ve sözün sahibi oluşunu 
an la tıyo r Cündioğlu: "K ur'an  
Şairi kolay kolay eskimeyen bir 
sesin ve sözün sahibiydi. İnanan 
ve inandığını yaşayan b iriydi! 
Dürüst m uhaliflerin in  bile ahlâ
kına ve bilgisine toz kondurm a
dıkları, konduram adıkları b ir 
dâvâ adamıydı. İddiası vardı, dâ- 
vâsı vardı, uğrunda her tü rlü  ezi
yet ve cefaya katlandığı sevdâsı 
vardı" (s.10). Edebiyat ta rih le 
rinde pek az yazarın eseri ve dü
şünceleri ile kişiliği arasındaki 
ayniyetin Mehmet Â k if kadar 
o lab ild iğ in i hissettiren satırlar
dır bunlar. Bir başvuru kitabı 
olarak, özellikle A k if'in  meal ya
zarlığı üstüne yayımlanmış do
yurucu ve kapsamlı ilk çalışma
dır.

M ehm et Akif, birçok araştır
maya konu olmuş, hakkında n i
ce k itap la r yazılmış, çok yönlü 
b ir şahsiyettir. Akif, hakkında 
yazılan kitap ve araştırmalarda 
daha çok edebî yönü öne çıkar
tılmış, d iğer yönlerine ise kıs
men değinilm iş ya da göz ardı 
edilm iştir. A k if'in  göz ardı edi
len bu yönlerinin başında, onun 
tefsirciliğ i gelmektedir. İşte Dü
cane Cündioğlu onun bu yönü
ne odaklanan bir çalışma ortaya 
koyarak meseleyi bütün hakika
t i ile ortaya koymuştur. Âkif, 
klasik anlamda b ir müfessir o l
mamakla beraber, kendi döne
minde b ir boşluğu doldurmak 
amacıyla Sırât-ı Müstakim  ve 5e- 
bîlü'r-Reşad dergilerinde te fs ir 
yazıları yazmıştır. Âkif, daha ço
cukluğundan itiba ren  adeta 
Kur'an ile yoğrulduğu için, ge
rek edebî gerekse İlmî kişiliğinin 
tem elinde Kur'an bulunm akta
dır. Cündioğlu, A k if'in  lisani b i
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yografisinden hareketle gerek 
tanıkların d ilinden gerek çeşitli 
kaynaklardan gerekse temel ese
ri olan Safahat'ta, Kur'an'dan il
ham alarak yazılan şiirleri onun 
Kur'an'la ilgisinin somut göster
gesi olarak değerlendirm ekte
dir. Onun aktarım larından hare
ketle şu sonuca rahatlıkla ulaş
mak müm kündür: Âkif, hem şiir
lerinde hem te fs ir çalışmaların
da âyetleri kendine has b ir b i
çimde izah etmeye çalışmış, 
Türkçe'ye ve Arapça'ya olan vu- 
ku fiye ti sayesinde eşsiz şiirsel 
te fsirler ortaya koymuştur. De
yim  yerindeyse o tam  bir 
"Kur'an şa iri"d ir. Hayatının bü
tün  alanına Kur'an'ı hâkim kılan 
Akif, şiirlerini de Kur'an ile be
zemiştir. Onun gerek şiirlerinin, 
gerekse diğer eserlerinin temel 
kaynağı hiç şüphesiz Kur'an'dır. 
Sebîlü'r-Reşad mecmuasındaki 
te fs ir yazıları ile öm rünün son 
yılarındaki Kur'an meâli çalışma
sı, onu Kur'an'a dönük ilgisinin 
ne kadar tem elli o lduğunu o rta 
ya koymaktadır. Bir araştırmacı
nın dönem araştırması yapma 
aşamasında gereksindiği temel 
kaynaklardan olan sanatçı bi
yografileri, sanatçıların b ir yan
dan yaşam öykülerin in  dönemin 
toplumsal-siyasal arka planıyla 
örtüşmesinden doğan özellik le
rini anlamlandırma olanağı sağ
larken, d iğer yandan, retrospek- 
t i f  özellik li yapıtlar bütünü içeri
sinde sanatçının gelişim çizgisi
nin krono lo jik  olarak değişimi 
ve baskın dönemin bulgulanma- 
sı şansını verir. Dücane Cündioğ
lu'nun Kur'an Şairi M ehm et A k if  
b iyogra fis in i değerlend irirken  
yukarıda sözü edilen özellikleri 
barındıran çalışmanın araştırma
cıya bu olanakları büyük ölçüde 
sağladığını vurgulam ak gerekir.

Öte yandan Cündioğlu, dö
nemin yazarlarından Şükûfe Ni

hal'in  11 M art 1937'de A k if hak
kında "h u ra fe le re  takılm ış  
adam" sıfatını kullanmasıyla bü
yük b ir dava adamını kara çal
makla yıkmaya çalıştıklarını ifa 
de ederek, esasen kitabın b ir d i
ğer yazılış gayesini de A k if'in  
"hu ra fe le rin i" hâlâ devam e tti
renlerin bulunduğunu ve dahi 
"h u ra fe le rin in " zerresini dahi 
feda etmeyi düşünm ediklerin i 
hatırla tm ak o larak gösteriyor. 
Hurafe kavramına H akikat ve 
Hurafe  kitabından itibaren fa rk 
lı b ir yaklaşım getiren Cündioğlu 
Şükûfe N ihal'in hurafe dedikle
rine sahiplenmekte haklıdır. An
cak A k if'in  hurafe olarak gör
dükleri noktasında ne düşündü
ğünü pek belli etmemektedir. 
Gene de, tam  olarak ayrıştıramı- 
yorum birkaç düzeyde sözünü 
e ttiğ i kim i konuları Cündioğ
lu 'nun. Zaman zaman afalladığı
mı itira f etmekten kaçınacak de
ğ ilim ; ama belli ki "daha fazlası
n ı" görmemiz gerektiğ i kanısın
dayım bu konularda. Tabii Cün
d ioğ lu  yazar o larak "Benden 
açıklık, apaçıklık beklemeyin kı
sacası, satır aralarıma ışık tu ta 
rak bakın diliyorsanız, b ir de 
okuduklarınızı biraz daha d ik 
katli, yavaş okuyun lü tfe n " de 
d iyebilir.

A k if'le  ilg ili tüm  m etinler, şa
iri ve içinde yaşadığı dünyayı bi
ze b ilm ediğim iz özellikleri ile ta 
nıtmak, hem onun ruh dünyası
nın derin lik lerine inmek hem de 
bizim de içinde olduğum uz dün
yanın (ya da metnin kendisinin) 
karmaşık yapısını bir parça "an 
laşılır" ya da "tan ıd ık " kılmak 
gib i ö rtük  amaçlarla yola çıkar
lar. Onun hakkında okuduğu
muz m etinler, onun pek de aklı
mıza ge tirm ediğ im iz yönlerin i 
serg ilerken kaçınılmaz o larak 
kendileri de b ir dünya yaratırlar. 
M etin lerin  sınırları dâhilinde ku

rulmuş bu dünyalara girmeden 
onların Â k if üzerine söyledikle
rin i işitmek mümkün olmaz. Me
tin le rin  "söyled ik le rin i" merak 
eden, o fısıltıları mutlaka duy
mak isteyen, b ir adım daha ileri 
g id ip  o sesler üzerine yazı yaz
ma planları yapan okurlar ve 
e leştirm en ler için m etin le rin  
dünyasına sızabilmek, o dünya
ların anlam katmanlarında bir 
süre soluk almak, m utlak b ir ge
rek lilik  haline gelir. A k if'in  b i
yogra fis ine  odaklanan fa rk lı 
yaklaşım lar şaire yaklaşmanın 
fa rk lı yöntem lerin i sunarlar. Bu 
yöntem lerin  rehberliğ inde şairin 
ve m etin lerin in  dünyasına giren 
okurlar ve eleştirmenler, m etin 
leri fa rk lı biçim lerde alımlayarak 
onlarla arzu e ttik le ri ilişkiyi kur
muş, aynı zamanda da onların 
anlam dünyasını fark lı yorum lar
la zenginleştirm iş olurlar.

Â k if 'in  b iyografis i yaşadığı 
çağ üzerine bizlere pek çok ta rih  
kitabından daha doğru ve derin 
lemesine bilg i verir; toplumsal 
yapının dolaysız anlatımını, an
laşılmasını olumsuzlanmasını su
nar. Her sanat ve düşün adamı 
şüphesiz ki yaşadığı çağın iz leri
ni taşır. Ancak sanat ve düşün 
adamlarından pek azı yaşadığı 
çağın dışına çıkarak eleştirel bir 
bakış açısı yakalarlar. Âkif; eleş
tire l bakış açısını sanatsal duyar
lılıkla yansıtan ender şair ve dü- 
şünürlerim izdendir. A k if'in , tüm  
kurumlarıyla çürümeye yüz tu t 
muş ve sona yaklaşan b ir impa
ra to rlukta  m utlu  b ir birey olarak 
yaşaması düşünülemez. Bu ne
denle yaşamındaki mücadeleci 
ve zaman zaman kavgacı kişiliği 
onun ne kadar tem iz b ir düşün
ce ve hayatın özlemini kurduğu
nun en önem li göstergeleridir.
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Yahya Kemal’in Vefatı’nın 50. Yılında 
BEŞİR AYVAZOĞLU İLE SÖYLEŞİ

Asım ÖZ

S anat yayıncılığında en yay
gın türün biyografi olduğu 
söylenebilir. Sanatçıların ya

şam öykülerini, yapıtları eşliğinde 
ele alan bu tü r yayınlar, her za
man el altında tu tu lduğu ve baş
vuru kaynağı olduğu gibi, sanat 
kitaplığının da demirbaş malze
meleridir. Onlarsız bir sanat ki
taplığı düşünemezsiniz. M onog
rafilerin ve biyografilerin edebi
yat kültürünün gelişmesi, bizden 
sonraki kuşaklara kaynak teşkil 
etmesi açısından önemi her ge
çen gün daha iyi anlaşılmaktadır. 
Beşir Ayvazoğlu'nun yazdığı ve 
okurun oldukça ilgisini çeken bi
yografi kitapları arasında "Yahya 
Kemal" biyografisi de yer alır. 
Bunun yanında ilk biyografik ro
manı da Yahya Kemal üzerinedir 
Ayvazoğlu'nun. Bu romanında 
yazar Yahya Kemal'in yaşamını 
tüm  ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu yı
lın 50. Ölüm yıldönümü olması 
nedeniyle adından oldukça çok 
söz ettiren Yahya Kemal'in yaşa
mının izdüşümlerine biz de Beşir 
Ayvazoğlu ile yaptığımız söyleşi
de ortak olmak istedik...

Bugüne kadar bizlere biyog
rafik metinler sundunuz. Bunun 
sebepleri nelerdir?

Biyografi yazarlığım şuurlu bir 
tercih değildi; şartların zorlama
sıyla bu alana yöneldim. Asıl baş

langıcın Aksiyon dergisinde 1995 
yılından itibaren beş yıl süreyle 
on beş günde bir yazdığım por
tre le r olduğunu söyleyebilirim. 
Gerçi "Eve Dönen Adam" 1985 yı
lında yayımlanmıştı, ama tam bir 
biyografik metin değil, Yahya Ke
mal'in fik ir adamı olarak portresi
nin çizildiği, biyografik özellikler 
de taşıyan bir kitaptı. Sözünü et
tiğ im  portreleri yazarken, kendi 
alanlarında başarılı olmuş adam
ların hayatlarının son derece he
yecan verici ve öğretici olduğunu 
fark ettim . Unutmamak gerekir 
ki, her biyografi bir hayat projesi
dir. İnsanlar biyografi okuyarak 
kendi hayatlarında karşılaştıkları 
soruların cevaplarını başkalarının 
hayatlarında bulmaya çalışırlar. 
Yetişme çağındaki herkesin bol

bol biyografi okumasında fayda 
görürüm. Ama iyi yazılmış, Stefan 
Zvveig'ın yazdıklarına benzer bi
yografiler... Bizde maalesef bu 
tarzda yazılmış biyografi yok de
necek kadar azdır. Biliyorsunuz, 
Türk Büyükleri Dizisi gibi diziler 
vardır. Bu dizilerde yer alan ki
tapların başında hayatı, sanatı, 
şahsiyeti, eserleri vb. başlıkları al
tında yalapşap yazılmış kısa ve 
kuru metinler bulunur, daha son
ra eserlerinden gelişigüzel örnek
ler verilir. Bu tü r kitaplar, genel
likle okunmaz. Hâlbuki biyografi 
dediğiniz, roman gibi, bir okuma
ya başladınız mı sürükleyip gö
türm eli sizi. Ve bitirdiğinizde, ha
yatı anlatılan şahıs bütün hüviye
tiyle gözlerinizin önünde canlan- 
malı. Düşünün bir kere: Bir insanı 
ele alıyor, onun hayatını taş taş, 
tuğla tuğla yeniden inşa ediyor
sunuz. Bu, bir bakıma onun haya
tının bütün gizli kapaklı köşeleri
ni keşfetmek, mahremiyetine gir
mek, beyninin ve ruhunun deh
lizlerinde dolaşıp şifrelerini çöz
mek demektir. Bir insanı anlama
ya çalışırken aslında kendinizi de 
daha iyi tanımaya başlıyor, hatta 
kendinizi yeniden inşa ediyorsu
nuz. Şöyle de söyleyebilirim; bi
yografi yazarken, hem biyografi
sini yazdığım kişilerle, hem de 
kendimle hesaplaşmaktayım. Bu
nun -yazarlık hayatıma etkisi bir
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"Unutmamak gerekir ki, her biyografi bir 

hayat projesidir. İnsanlar biyografi okuya
rak kendi hayatlarında karşılaştıkları soruların 

cevaplarını başkalarının hayatlarında bulmaya 
çalışırlar. Yetişme çağındaki herkesin bol bol 
biyografi okumasında fayda görürüm." ■ ■

yana- başlı başına bir macera o l
duğunu söyleyebilirim.

Biyografi yazarı, yazacağı ese
rin konusunu asla tesadüf eseri 
seçmez. Öncelikle eserlerinizden 
yola çıkarak bir yanıt vermenizi 
istiyorum; hangi iteleyici unsurlar 
size Eve Dönen Adam'/, Yahya 
Kemal Ansiklopedik Biyografi 'yi 
ve günümüz Türk edebiyatında 
belki de bir ilki gerçekleştirerek 
onun hayatını anlatan biyografik 
romanı kaleme aldırdı?

Öncelikle sevdiğim, eserleriyle 
haşir neşir olduğum şahsiyetleri 
ele alıyorum. Mesela Yahya Ke
mal, çocukluğumdan beri beni 
meşgul eden bir şairdir. İlkokul 
okuma kitaplarından b irinde 
Akıncı şiiri vardı. O şiiri okudu
ğum günden beri bir Yahya Ke
mal'i severim, yani otuz küsur yıl
lık bir dostluk... Kültürümün, dü
şünce dünyamın oluşmasında 
onun büyük etkisi vardır. Biyog
rafilerini yazdığım şahsiyetlerin 
hemen hepsiyle bu mânâda bir 
ilişkim olmuştur. Yazdıklarımı ay
nı zamanda onlarla bir çeşit ödeş
me, hatta bir çeşit hesaplaşma 
olarak da görebilirisiniz. Yahya

Kemal'le ilg ili kitaplarımı yazar
ken, bir amacım da, geçmişimizle 
bugünümüz arasında sağlam bir 
kü ltür köprüsü kurmayı başarmış 
bir şair ve düşünürü yeniden yo
rumlayarak daha iyi anlaşılmasını 
ve gelecek kuşaklara aktarılması
nı sağlamaktı. Onun hakkında 
yazdığım ilk kitap olan Eve Dö
nen Adam  1985 yılında, yani tam 
yirm i üç yıl önce yayımlandı. Ace
m iliklerle dolu olmasına rağmen 
ismi, kurgusu ve farklı yaklaşımı 
dolayısıyla büyük bir ilgiyle karşı
lanan ve hâlâ çok okunan bu ki
tap, beni, Yahya Kemal hakkında 
en çok fik ri sorulan yazarlardan 
biri yaptı. Bozgunda Fetih Rüyası 
ve Yahya Kemal Ansiklopedik Bi
yogra fi bu kitaptan doğmuştur.

Biyografik romanın Türk ede
biyatındaki yeri nedir? Bozgunda 
Fetih Rüyası büyük ilgiyle karşı
landı. Asıl çıkış noktanız neydi bi
yografik roman yazarken?

İsminde "rom an" kelimesinin 
geçtiği biyografiler vardır; Meh
met Emin Erişirgil'in Â k if'i anlat
tığı İslâmcı Bir Şairin Romanı ve 
Ziya Gökalp'ı anlattığı Bir Fikir 
Adamının Romanı g ibi. Ancak 
bun lar roman falan değ ild ir. 
Oğuz Atay'ın Prof. Dr. Mustafa 
İnan'ın hayatını anlattığı Bir Bilim  
Adamının Romanı, bizde bu tü 
rün ilk örneği sayılabilir. Türk 
edebiyatında başka b iyogra fik

roman bilmiyorum. Hâlbuki dün
ya edebiyatlarında örneği çoktur. 
Aslında bir yayınevi, benden bir 
Yahya Kemal biyografisi istemişti. 
Ancak o günkü şartlarda mevcut 
biyografilerden çok da farklı bir 
şey yazamayacağımı anlayınca bi
yografik romanı denemeye karar 
vermiştim. Ancak b iyografik ro
man daha çok çalışmayı gerektiri
yordu. Çünkü hayatını anlattığı
nız kişiyi yaşadığı devrin şartları 
içinde göstermek, dolayısıyla ge
niş bir tarih d ilim in i romanın arka 
planı olarak anlatmak zorundası
nız. Bozgunda Fetih Rüyası, sade
ce Yahya Kemal'in hayatı hakkın
da değil, yaşadığı devir ve çevresi 
hakkında da çok geniş bir okuma 
faaliyeti gerektirm işti. Bu roman
da 1912-1922 yılları arasındaki si
yasi, edebi, kültürel ve psikolojik 
ortam iyi yansıtılmıştır. Bildiğiniz 
gibi, Yahya Kemal'in şair ve fik ir  
adamı olarak şahsiyeti bu on yıl
da teşekkül eder. Bozgunda Fetih 
Rüyası'nı yazarken yaptığım çalış
manın bir sonucu da, eksiksiz bir 
Yahya Kemal kütüphanesi ve de
ğerlendirilmeyi bekleyen notlar
la, kupürlerle, fo tokop ile rle  dolu 
kalın dosyalar olmuştur. Büyük 
bir yayınevinden aldığım, Yahya 
Kemal'in a'dan z'ye anlatıldığı 
ansiklopedik bir biyografi yazma 
tek lifin i, bu zengin malzemeyi 
değerlendirme fırsatı olarak gör
düğüm için kabul etmiştim. Yah
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Benim Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ödünç 
alarak literatüre kazandırdığım "Eve Dö

nen Adam” metaforu, kendi dünyasından ko
pan, ancak yabancı iklimlerde sancılı arayışla
rından sonra içinden çıktıkları kültürün değer
lerini yeniden keşfeden aydınların yaşadıkları 
dramatik macerayı ifade etmektedir. h b99

ya Kemal Ansiklopedik Biyografi 
ve Yahya Kem al'in İstanbul'u  
isimli kitaplarım  da böyle doğdu. 
Amacıma ulaştığımı sanıyorum. 
Bugün Yahya Kemal kendisine 
çok sık atıfta bülunulan ve çok 
tartışılan bîr isimse, bunda benim 
payım küçümsenemeyecek kadar 
fazladır.

OsmanlI'nın son yıllarının ki
lometre taşlarını gösteren bir ya
nı var bu romanın. . . Yahya Ke
mal'in tanıklığı/hayatı bunları 
yansıtıyor bir ölçüde... Ciddi bir 
kırılma döneminde önemli bir 
misyonu üstlenen Yahya Ke
mal'in Paris'ten İstanbul'a dönü
şü ile başlıyor romanınız. Bu nok
tada Eve Dönen Adam kitabınızı 
bütünleyen bir yanı da var değil 
mi?

Elbette... Dedim ya, Yahya 
Kemal hakkında bütün yazdıkla
rım, Eve Dönen Adam 'dan doğ
du. Yahya Kemal'in yaptığı işin 
önemini, şiirinin ve fik irle rin in  
karşılığını bulabilmek için yaşadı
ğı dönemi anlatmak gerekiyordu. 
Başka b ir ifadeyle, Yahya Ke
mal'in hayatı ve misyonu, yaşadı
ğı devrin hadiseleri içinde ele alı
nınca başka b ir anlam kazanıyor. 
Esasen Yahya Kemal'in şiirini ya
şadığı çağdan ve o çağın mesele
lerinden ayrı düşünmek mümkün 
değildir. O devirde biracık sorum-

luluk hisseden her aydın -şair o l
sun, romancı olsun, ilim adamı o l
sun- bu meseleler üzerinde kafa 
yoruyor, sancı çekiyordu. Roman
da anlatılan on yıl, tarih im izin en 
zor, en acılı on yılıdır. Trablus- 
garp ve Balkan harpleri. Birinci 
Dünya Harbi, Mütareke, M illî 
Mücadele... Acılarla dolu on yıl. 
Asıl şahsiyeti bu on yıl içinde te 
şekkül etmiş bir şair istese de sa
dece şair kalamazdı, istese de sa
dece ferdî zevklerin peşinde ko- 
şamazdı, istese de kaçamazdı. Bir 
istisna vardır: Ahmet Haşim. O ay
rı bir fenomendir ve biliyorsunuz, 
onun biyografisini de yazdım.

Yahya Kemal'in doğduğu Üs- 
küp'teki günlerini rüyalarında 
aktardığı ve bu rüyaların yarattı
ğı korku ve tedirginliğin 'Ev' öze
linde somutlandığı on altıncı bö
lümde (s. 202-218) 'Evyalnızca  
barınılan bir mekân değil, geçmi
şin ve geleceğin bir arada tutul
duğu ve bir anlamda örtük olarak 
'ulus' olma haliyle özdeşleştiril
miş bir alan olarak gösteriliyor. 
Yahya Kemal'in hayatı boyunca 
bir ‘ev’ özlemi içinde yaşamasını, 
buna karşın hiçbir zaman bir 'ev'e 
sahip olamayışının bir anlamda 
ebedi diaspora bilincinin neden
leri üzerinde neler söylenebilir?

Hakikaten, Yahya Kemal, öm
rünün sonuna kadar kadın sıcak

lığının ısıttığı bir "ev''in  hasretini 
çekti. Çok sevdiği Celile Hanım'la 
evlenmekten son anda vazgeçmiş 
ve evliliği belki de bir daha hiç 
düşünmemişti. Bu yüzden müz
min bir bekâr olarak, hep kira ev
lerinde, otellerde ve pansiyonlar
da derbederce yaşamak zorunda 
kaldı. Hayatının son devrelerinde 
yerleşip iyiden iyiye benimsediği 
Park Otel'deki odasında, ziyarete 
gelen dostları "ev"lerine, eşleri
ne ve çocuklarına gitmek üzere 
izin istediklerinde çocukça bir 
yalvarışla "Ne olur, biraz daha 
kalın!" der, herkes evine gedince 
derin bir yalnızlığın içine düşerdi. 
Aslında Yahya Kemal'in "ev" has
reti, annesinin ölümüyle b irlikte  
başlamıştır. Bu, uzun ve önemli 
bir meseledir; Yahya Kemal An
siklopedik B iyografi'n in "Ev" 
maddesini tavsiye ederim. "Eve 
Dönen Adam" tabirindeki ev, as
lında Yahya Kemal'in Süleymani- 
ye'de Bayram Sabahı şiirinde 
"kendi gök kubbemiz" dediği bi
ze has yaşama iklim idir. "Türk İs
tanbu l" konferansının ilk cümlesi 
aslında "ev"in  nasıl b ir iklim o l
duğunu kısaca özetler: "Bir ik li
min manzarası, mimarisi ve halkı
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M  Yahya Kemal ve onun düşüncesini zen
ginleştirip çeşitlendirerek devam ettiren  

Ahmet Hamdi Tanpınar hayatî bir ilkenin altını 
çizdiler: Kültürün varlık şartı sürekliliktir. Biri 
bunu "imtidad”, diğeri "devamlılık” kavramı ve 
"devam ederek değişmek, değişerek devam e t

mek” ilkesiyle ifade etmeye çalıştı. 99
arasında halis ve tam bir ahenk 
varsa, orada gözlere bir vatan 
tablosu görünür." Yahya Ke
mal'in şiiri, bu iklime dönüşün şii
ridir. Benim Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar'dan ödünç alarak literatüre 
kazandırdığım "Eve Dönen 
Adam" metaforu, kendi dünya
sından kopan, ancak yabancı ik
lim lerde sancılı arayışlarından 
sonra içinden çıktıkları kültürün 
değerlerini yeniden keşfeden ay
dınların yaşadıkları dramatik ma
cerayı ifade etmektedir. Yahya 
Kemal de bu macerayı "m ektep
ten memlekete" sloganıyla özet
lemişti. Ancak Yahya Kemal'in ev
den ayrıldıktan sonra bir daha 
dönmediği görüşünü savunanlar 
da vardır.

Peki, öylesine iniş-çıkışlardaki 
bir ömrün içsesinin, ruhsal duru
munun oluşumunda Paris yılları
nın ne gibi etkileri olmuştur?

Romanda Yahya Kemal'in ço
cukluk ve ilk gençlik yılları gibi, 
Paris yıllarını da geriye dönüşlerle 
anlattım. Biliyorsunuz, Yahya Ke
mal, Paris'e Şekip adında Serezli 
bir Jön Türk'ün te lkin leriyle kaçar 
ve Paris'teki Jön Türklerle ilişki 
kurar. Ancak Jön Türklerin da
yandıkları bir felsefe, bir dünya 
görüşünün bulunmadığını, hatta 
hiçbirinin davasını güttük leri Ka- 
nun-ı Esasi ile bile meşgul olma

dıklarını fark eder. Farkında ola
rak veya olmayarak İmparatorlu
ğu parçalamak isteyen unsurların 
emellerine alet olan Jön Türklerin 
çoğu kendi toplumundan nefret 
eden, kendi tarih in i bilmeyen, ül
kesinde vali olmaktansa, Paris'te 
ayakkabı boyacılığını tercih ede
cek cinsten insanlardır. Bunu ça
buk fark eder. Aslında o da b ir
çok Jön Türk gibi üniversite tahsi
lini tamamlayamadan döner. Fa
kat hiç değilse, o, Quartier-La- 
tin 'de sanat ve edebiyat çevreleri
ne girerek bir çeşit a lterna tif üni
versite eğitim i almıştır. Fransız ta 
rih ini, edebiyatını, yine Science 
Politiques'teki hocalarından, özel
likle A lbert Sorel'den aldığı tarih 
anlayışıyla Osmanlı tarihine farklı 
b ir gözle bakmayı öğrenmiştir. 
Yani Paris onun için "m ektep" ol
muş, m ektepten "m em leket"e  
dönmüştür. "M ektepten memle
kete" form ülü, Yahya Kemal'in 
edebiyatta da kullandığı fo rm ü l
dür. Ancak Yahya Kemal'in 
"m ektep"ten "m em leket"in şart
larına hiç uymayan yaşama alış
kanlıklarını da beraberinde getir
diğini unutmamak gerekir.

Yahya Kemal'in Paris'ten dö
nüşünden Osmanlı devletinin fii
len yıkıldığı güne kadar giden za
man diliminde geçen olayları an
latıyorsunuz Bozgunda Fetih Rü

yası'nda. Bozgunda Fetih Rüyası 
aslında neyin metaforu?

Trablusgarp Harbi, bütün Ru
meli coğrafyasını kaybettiğim iz 
Balkan Harpleri, Birinci Dünya 
Harbi, Mütareke, M illi Mücade
le... Bunlar İmparatorluğun yok 
olmasına, dolayısıyla dünyaya bü
yük bir devletin vatandaşları ola
rak dünyaya gelip kendilerini kü
çük, dünya politikasında esamesi 
okunmayan, kendi iç meseleleri
ne gömülmüş küçük bir devletin 
vatandaşı olarak bulan neslin bir
biri ardınca yaşadıkları şoklardır. 
Bazı şair ve yazarlar, bu şokların 
tesirini azaltmak için bozgun yıl
larında tarih im izin muhteşem za
fe r devirlerine hatırlayıp hatırla
tarak hem kendi morallerini yük
sek tutmak, hem de halkın mane
viyatını yükseltmek, kendine gü
venini sağlamak istiyorlardı. Sağ
lığın kıymetinin hastalık gelince 
fark edilmesi gibi, neyi kaybettik
lerin in  birden farkına varmış, 
bozgun yıllarında fe tih  rüyaları 
görmeye başlamışlardı. İttihatçı
lar, özellikle Enver Paşa böyle bir 
rüyanın kurbanıdır. Ama bu rüya, 
Yahya Kemal'de edebi bir zafer 
olarak idrak edilir.

Bahtkin "Biyografik romanın 
olay örgüsü (...) tümüyle kahra
manın toplumsal ve karakterolo- 
jik  kesinliğine, hayattaki eksiksiz 
cisimleşmesine dayanmaktadır." 
diyor. OsmanlI'daki 'bozulma' te
masını Yahya Kemal'in yaşamı et
rafında aktarma düşüncesi için 
Yahya Kemal yeterli bir özne ola
bilir mi?

Benim niyetim OsmanlI'daki 
"bozu lm a"yı değil, Yahya Ke
mal'in hayatını anlatmaktı. Bir 
devre Yahya Kemal'in hayatın
dan yola çıkarak baktım. Baht- 
kin'in biyografik roman hakkında 
söylediklerini Bozgunda Fetih Rü
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yası'nda büyük ölçüde gerçekleş
tird iğ im i düşünüyorum.

"Mâziye dönüş, mazinin zih
niyetine dönüş olmamalıdır... Es
ki güzelliklerin yeni mânâlarla 
dolması zaruridir... Aksi takdirde 
eskinin antikadan başka mânâsı 
yoktur..." diyen Yahya Kemal’in 
kültürel muhafazakârların bir 
idolü haline getirilişini nasıl açık
larsınız?

Yahya Kemal'in belki de hiç 
istemeden yüklendiği bu misyon, 
yani Osmanlı tarihi ve kültürüyle 
Cumhuriyet arasında köprüler 
kurma misyonu, onu kültürel mu
hafazakârların bir çeşit idolü hali
ne getirm iştir, doğru. Yakın dost
larından Nihad Sami Banarlı'nın 
gayretiyle bütün şiirleri ve nesir
leri k itaplaştrıldıktan sonra, Yah
ya Kemal'in muhafazakâr kültür 
üzerindeki etkisi çok artmıştır. 
Bana sorarsanız, Yahya Kemal ve 
onun düşüncesini zenginleştirip 
çeşitlendirerek devam ettiren Ah
met Hamdi Tanpınar hayatî bir il
kenin altını çizdiler: Kültürün var
lık şartı sürekliliktir. Biri bunu 
"im tid a d ", d iğeri "devam lılık" 
kavramı ve "devam ederek değiş
mek, değişerek devam etmek" il
kesiyle ifade etmeye çalıştı. Şöyle 
de söylenebilir: Yahya Kemal, şii
ri ve düşüncesiyle, içinden geldi
ğimiz, derinlerde çalışarak yüz 
çizgilerimizi belirlemeye devam 
eden, zorla koparıldığımız -ki bu 
yüzden gözümüz arkada kalmış
tır- kültüre yeniden ulaşabilece
ğimiz kanallar açtığyçin muhafa
zakârlar tarafından sevilmiştir; 
bunun için hâlâ "günce l"d ir ve 
hâlâ konuşulmakta, tartışılmak
tadır. Ölümünün üzerinden elli 
yıl geçmiş olmasına rağmen, Yah
ya Kemal isminin hâlâ çeşitli vesi
lelerle sık sık zikredilmesi, gazete 
ve dergilerde hemen her gün

onunla ilg ili değerlendirmelere, 
atıflara, hatıra notlarına, dediko
dulara rastlanması, kitap çapında 
çalışmaların çoğalması ve nihayet 
bir yıl boyunca anılacak olması, 
gerçekten üzerinde düşünülmesi 
gereken önemli bir hadisedir. Bu
gün mesela Tevfik Fikret'i, Cenab 
Şahabeddin'i, Ahmet Haşim'i vb. 
değil de Yahya Kemal'i tartışıyor
sak, onun yaklaşık iki yüz yıldır 
yaşadığımız kim lik krizi hakkında 
doğru sorular sormuş, daha da 
önemlisi, bu sorulara doğru ce
vaplar vererek son derece kritik  
bir dönemde önemli bir misyonu 
üstlenmiş olmasındandır.

Yahya Kemal'in kültürel Müs
lümanlık çerçevesinde Babanzâ- 
de Ahmed Naim'le tartışmaları 
hatırlandığında Yahya Kemal'in 
Babanzâde Ahmed Naim'le Meh- 
med Âkif gibi dönemin İslamcıla
rı ile ilişkileri ile birlikte Yahya 
Kemal'i değerlendirme biçimleri 
de gündeme geliyor. Romanını
zın Müslüman (s. 324-336) başlık
lı bölümünde bu konuyu işliyor
sunuz. Yahya Kemal’in İslamcıla
ra 'angaje' olmayı reddeden me
safeliliği nasıl bir bilincin sonucu?

Yahya Kemal, Paris'teki ilk za
manlarında sosyalizme ilgi duy
muşsa da, bu uzun sürmemiş, da
ha sonra Leon Cahun'un eserleri
ni okuyarak Turancılığa yönelmiş, 
sonunda ırk esasına dayanmayan, 
toprağa bağlı bir m illiyetçilikte 
karar kılmıştır. Müslümanlıkla 
gevşektir; esasen Paris'te yaşadığı 
bohem hayatı sonunda edindiği 
alışkanlıklar halis bir Müslüman 
gibi yaşamasına engeldir. Ancak 
Müslümanlığı Türklüğün tekev
vününde asli b ir unsur olduğu, 
yani ataları öyle inandığı ve be
nimsediği kültürün estetik dün
yasını şekillendirdiği için benim
semektedir. Bu Müslümanlık,

içinde, İslamcıların tasfiye etmek 
istediği, asırlar boyunca oluşmuş 
"hurafe ''le ri de barındırır.

Yahya Kemal'in Akif'in şiiri ve 
sanatı hakkındaki değerlendirme
leri sonraki dönem Akif okumala
rında nasıl bir etki oluşturmuştur?

Yahya Kemal'le Mehmed Akif, 
taban tabana zıt iki şiir anlayışını 
temsil ederler. Yahya Kemal'in 
Akif'in  şiirini beğenmemesi tabii
dir. Akif'in  de Yahya Kemal'inki- 
ni.... Akif okumalarında Yahya Ke
mal'den ziyade Nurullah Ataç'ın 
olumsuz etkisi olmuştur. Yahya 
Kemal'in son zamanlarında Akif'e 
ilgi duymaya başladığını biliyoruz. 
Park Otel'deki masasında sık sık 
Tarih-i Cevdet'le Safahat'ı gördü
ğünü Cahit Tanyol yazıyor.

Bir biyografik roman. Biyog
rafik roman yazmak kolay bir iş 
değil. Çünkü elinizde bir kişinin 
yaşanmış yılları var ve siz o yıllara 
sanki değer biçiyorsunuz. Oysa 
kendi yaşamımızın parçalarına bi
le tam olarak değer biçip de sıra
lama yapmak zorken; bunu baş
kasının yaşamı için yapmak ve 
herkese seslenen bir yapıt ortaya 
çıkarmak, o kadar kolay olmasa 
gerek. Öyle ya, siz böyle yazıyor
sunuz ama o kişiyi sevenler bunu 
yeterli bulacak mı acaba? Ya da 
sizin baktığınız açıdan bakmanız,
o kişiyi anlatmaya yeter mi? Anla
tacağınız kişi, yaşamını böyle yaz
manızı ister miydi acaba? Her ne 
kadar belgelerle desteklense de, 
olayların oluşunda yaşanan ruhu 
bulmak, o ruhu yaşatacak unsur
ları seçmek, başarılı olacak mı?

Biyografik roman yazmaya so
yunan biri bütün bunları düşü
nür; zaten her cümlede bu soru
ları kendine sormak zorundadır. 
Biyografik roman değil, belgele
re bütünüyle sadık bir biyografi
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bile, sözünü e ttiğ in iz problemler
le boğuşularak yazılır. Hiçbir bi
yografi, yaşanmış bir hayatı bire
bir anlatamaz. Gerçeğe ne kadar 
sadık kalırsanız kalınız, anlattığı
nız kişi, aslından farklı olacaktır, 
çünkü durduğunuz yer artık 
onun durduğu yer değildir. Üste
lik onun bütün yaşadıklarını, ya
şarken düşünüp hissettiklerini bi
lemezsiniz, bu imkansızdır. Dola
yısıyla, b irini anlatırken aynı za
manda biraz da kendinizi anlatır
sınız. Biyografik romanın içine bir 
de kurgu girer. O artık sizin Yah
ya Kemal'iniz, sizin Akif'iniz, Ha- 
şim'iniz, Peyami'nizdir.

Bozgunda Fetih Rüyası'n; ka
leme alırken, zorluk çektiğiniz 
anlar oldu mu? Bunu tabi-
i biyografik roman yazımının ne 
kadar büyük uğraş gerektirdiğini 
imlemek açısından soruyorum.

Elbette... Bu soruya verece
ğim cevabı, önceki sorunuza ver
diğim cevapla b irlikte  düşünmek 
gerekir. Biyografik roman yaz
mak, tarihçinin veya edebiyat ta 
rihçisinin ehemmiyetsiz bularak 
geçtiği ayrıntılara götürüyor insa
nı. 0  zaman zorlanıyorsunuz. Ya
pacağınız tek şey var: Muhayyile
nize müracaat etmek. Küçük kü
çük ipuçlarını yakalayıp küçük kü
çük ayrıntıları bir araya getirerek 
bütünü görmeye çalışıyor, böyle- 
ce boşlukları do ldurab iliyorsu
nuz. Bir arkeologun parçalanmış 
bir çömleğin bulabildiği parçala
rını yerli yerine koyup kayıp par
çaların boşluklarını alçıyla ta 
mamlaması gibi. Alçı kısımlar bel
ki rengi ve deseni vermiyor, fakat 
onlar sayesinde çömleği aslî bü
tünlüğü ve form u içinde görebili
yorsunuz. Bozgunda Fetih Rüya- 
s/'nda bu manada epeyi restoras
yon var. Mesela... Balkan Harbi 
sırasında Yahya Kemal büyükan

nesi ve diğer akrabaları İstanbul'a 
hicret eder ve Sineklibakkal'da 
bir eve yerleşirler. Yahya Kemal'in 
bunu Çocukluğum, Gençliğim Si
yasî ve Edebî Hâtıralarım'da bu 
konuda buz gibi bir ifadeyle ve 
birkaç cümleyle anlatır. Halbuki 
bu karşılaşmada müthiş bir dram 
gizli. Romanda yedi sekiz sayfa tu 
tan bu karşılaşmayı metnin tabii 
bir parçası haline getirebilmek için 
Sineklibakkal'da iki katlı, ahşap 
bir Türk evi tasavvur ettim; mem
leketlerinden bir daha dönmeme- 
cesine koparak bu salaş eve sığı
nan insanların, son derece kötü 
şartlarda, on yıldır görmedikleri 
çocuklarıyla dramatik karşılaşma
sını ve bu karşılaşma sırasındaki 
psikolojik durumları canlandırma, 
tabii bunu yaparken yine Yahya 
Kemal'in aynı hatıratın başka bö
lümlerinde büyükannesi, Nana'sı 
ve teyzeleri hakkında yazdıklarını 
kullandım.

Peki, başkaca kaynaklarınız 
nelerdi; hem toparlarken, hem de 
roman biçiminde yazarken önü
nüzde/yanınızda duranlar?

Evvela, Yahya Kemal'in eser
leri ve kendisi hakkında yazılan
lar... Hatırat kitapları, anlatılan 
devirle ilg ili araştırmalar, devrin 
havasını koklamak için söz konu
su söz konusu yıllar arasında ya
yımlanmış gazete ve dergiler... 
Bu çaba, Yahya kemal hakkında 
bazı yeni bilgilerin de ortaya çık
masını sağladı.

Yahya Kemal hakkındaki son 
eseriniz Yahya Kemal-Ansiklope- 
dik Biyografi...

Hayır, son kitap Yahya Ke
m al'in  İstanbul'u... Yahya Ke
mal'in vefatının 50. yılı münase
betiyle Üsküdar Belediyesi tara
fından yayımlandı. Ancak bu kita 
bın ansiklopediden doğduğunu 
söyleyebilirim. Ayrıca Fuat Bayra-

moğlu'nun ona, onun Fuat Bayra- 
moğlu'na yazdığı mektuplardan 
oluşan bir çalışmam daha var, ya
kında çıkacak. Adı Karaçi Mek
tupları. Ayrıca, b ild iğ iniz gibi, kı
sa bir süre önce Yahya Kemal-An- 
siklopedik Biyografi'nm  yeni bas
kısı yapıldı. Kapı Yayınları'nın bu 
baskısı, ilki gibi, kalın, kuşe kağı
da basılmış, bol fo toğra flı b ir bas
kı değil; rahatça kullanılabilecek 
güzel, fakat ucuz bir baskı... Ayrı
ca yeni maddeler ilave ettim , ba
zı maddeleri yeniden yazdım.

Yahya Kemal 1 Kasım 1958yı
lında öldü. Bu yıl, şairin ellinci 
ölüm yıldönümü. Bu türden dö
nemeç oluşturan yıldönümleri 
söz konusu sanatçının edebiyat 
ve kültürel hayat içindeki yerinin 
irdelenip değerlendirilmesi bakı
mından önemlidir. Bu çerçevede 
sizin önerinizle Yahya Kemal yılı 
ilan edilen bu yılda Yahya Ke
mal'i merkeze alan etkinlikleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

2008 yılının "Yahya Kemal Yı
lı" olarak ilan edilmesi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'na Türkiye Ya
zarlar Birliği ve Yahya Kemal Ens
titüsü  tarafından te k lif  edild i, 
ben sadece gazetedeki köşemde 
bir yazıyla destek verdim. 5, 10, 
40, 50, 100 gibi yuvarlak yıldö
nümleri, hafızaları tazelemek, ye
niden okumak ve değerlendir
mek için önemli fırsatlardır. An
cak bizde genellikle böyle yıldö
nümleri olağan zamanlarda yapı
lanların biraz daha fazlası yapıla
rak geçiştirilir. Ciddi b ir yeniden 
okuma ve değerlendirme için b ir
kaç yıl öncesinden hazırlanmak 
lazımdır. Mesela II. Meşrutiyet'in 
100. yılı... Aç beş kitap, üç beş 
özel sayı, üç beş panel, sempoz
yum vs. o kadar. Yahya Kemal yı
lı da öyle... Ancak ben daha ve
rimsiz geçeceğini sanıyordum, 
beklediğimden daha iyi geçiyor.
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MEHMET ÂKİF 
VE SAFAHATI OKUMAK

Mustafa MİYASOĞLU

M ehm et Âkif, bu to p 
lum un edebiyat ta 
rih ind e  eşine az 

rastlanır b ir k im liğ in  şairi ve 
onun elden ele dolaşan Sa
faha t adlı eseri de ona a it o l
duğu b ilinen şiirlerin  to p la 
mıdır. Böyle özel b ir k im liğ in  
şahsiyetiyle bütünleşen eseri 
karşısında, onun dünya gö 
rüşünü benim seyen-benim- 
semeyen herkesin saygı duy
duğunu görüp de bunu d ik 
katle  gözden geçirmeyene 
şaşılır. Onun hayat hikâyesi, 
sıradan b ir insanın bütün  
m erhalelerde fevkalâde ba
şarılar göstererek büyük b ir 
m ille tin  duygu ve düşüncesi
nin sembolü haline gelişinin 
macerasıdır.

1920 yılında açılan Büyük 
M ille t Meclisi kayıt defterine  
"İslâm şairi" o larak yazılan 
ve İstiklâl Marşı'nm bu mec
lis ta ra fın da n  kabu lünden 
sonra "İs tik la l Marşı şa iri" 
o larak b ilinen M ehm et Â k if 
ve Safahat adlı şiir kitabı, bu 
to p lum un  hayatında vazge
çilmez m illi kü ltü r unsurla
rındandır. Bu şahsiyetin 63 
yıllık  hayatıyla (1873-1936) 
eserini okum ak, m ille tim iz in

çok önem li b ir ta rih  döne
mecindeki yeniden varoluş 
hikâyesiyle destansı kahra
m an lık la rın ı da öğrenm ek 
dem ektir. O yüzden A k if'in  
hayatı ile S a fa ha tı okumak, 
aslında OsmanlI'dan Cumhu- 
riye t'e  ge tird iğ im iz  değerle
rin önem li unsurlarını da b ir 
kere daha gözden geçirm ek
tir.

Bir m ille tin  hayatında 
her şeyin yıkılıp yeniden ku
ru lduğu dönem ler vardır. M. 
Â k if  ile S a fa h a tın ortaya 
çıktığı dönem, aslında o m il
letin  en önem li değerleriyle 
fe rtle r in in  tepeden tırnağa 
sınavdan geçtiğ i, f ik ir  ve sa
nat öncüleriyle siyaset ve ce
maat sözcülerinin seferber
lik  şartları yaşadığı dönem 
lerden b irid ir. O yüzden de 
A k if’ in, çağdaşı olan öteki 
sanat ve f ik ir  adamlarından 
çok farkı var.

HAYATI VE SANATI

M ehm et A k if'in  hayatı, ese
rin in  oluşum unu da anlatır. 
M ütevazi b ir orta sınıf haya
tı süren babası Tahir Efendi; 
Fatih Medresesi müderrisle-

Bir milletin hayatında her 
şeyin yıkılıp yeniden kurul
duğu dönemler vardır. M. 
Âkif ile Safahat'm ortaya 
çıktığı dönem, aslında o mil
letin en önemli değerleriyle 
fertlerinin tepeden tırnağa 
sınavdan geçtiği, fikir ve sa
nat öncüleriyle siyaset ve 
cemaat sözcülerinin sefer
berlik şartları yaşadığı dö
nemlerden biridir.
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rindendir. Bugün Koso- 
va sınırları içinde kalan 
İpek kazasından İstan
bul'a gelmiş, A rnavu t 
asıllı b ir hoca e fendid ir.
Annesi Buhara asıllı b ir 
a ilenin kızıdır. Fatih Sa- 
rıgüzel'de yaşayan bu 
aile, o dönem de adı 
M ehm et Râgıf olan 
A k if'in  tahsili tam am 
lanm adan büyük b ir 
sarsıntı geçirir; baba 
ö lü r ve ev yanar. O yüz
den M ülk iye  okum ak 
isteyen M. Â k if, Halkalı 
Baytar M ekteb i'ne  pa
rasız yatılı kaydolur.

Mülkiye için hazırlık 
sınıfları olan İdadi yılla
rında şiire merak saran 
A k if'in , genç yaşta ede
b iya t hocası M ua llim  
Naci tarzında gazeller 
yazdığı görü lür. Baytar 
M ekteb i ta lebesiyken 
edebiyat faa liyetle riy le  
d ikkati çeken şairimiz, kısa za
man sonra Avrupai şiir te lakk i
leriyle tanışır ve yeni ta rz  ş iirle
re yönelir. Yazı heyetinde bu
lunduğu Resimli Gazete ve Ser- 
vet-i Fünun g ib i derg ilerde ya
yınladığı yazı ve şiirleriyle dev
rin şairleri arasında d ikka ti çe
ker.

İkinci M eşrutiyet öncesinde 
yazıp yayınladığı ş iirlerin çoğu 
1908'den sonra yazılmıştır. Der
g ile rde yayınlanan bu şiirleri 
Safahat adıyla kitaplaşınca, çok 
büyük b ir ilg i görür. Şairin 38 
yaşında yayınladığı bu k itapta  
yer alan Küfe, Seyfi Baba, Koca
karı ile Ömer, M ahalle Kahvesi 
ve Köse İmam g ib i sosyal tem a
lı şiirleri yanında Acem Şahı, İs
tib d a t ve Hürriyet g ib i siyasî gö
rüşlerini ortaya koyan manzu

m eleri de ilg i uyandırm ıştır. 
Monarşi kadar Meşrutî idare
den de um duğunu bulamamış, 
cehaletin istismarıyla yönetim  
bozukluğunu eleştirm iştir.

1893 yılında, 20 yaşında baş
ladığı m em uriyeti, Osmanlı dev
le tin in  çeşitli bö lge lerinde de
vam e ttire rek başarılı b ir baytar 
o larak d ikka ti çekti, İstanbul'da 
göreve g e tir ild i. Bu arada şiir ve 
tercüm e faa liye tle riy le  k ü ltü r  
ve edebiyat çevrelerin in d ikka
t in i çeken A k if'in  Z iraat ve Ma
kin ist m ekteplerinde K itâbet ve 
Türkçe derslerine g ird iğ in i gö 
rüyoruz.

1908 yılında arkadaşlarıyla 
yayın ladığ ı Sırat-ı M üstakim  
dergisi, 1912'den itibaren Sebi- 
lürreşad adıyla yayınlanm aya 
başladı. Eşref Edip'in sahibi o l

duğu  bu d e rg in in  
başyazarı M. A k if 't i  
ve S afaha ttak i şiirle
rin büyük çoğunluğu 
bu derg ilerde  yayın
landı.

S a fa ha tın sonraki 
c iltle ri o lan Süleyma- 
n iye Kürsüsü 'nden, 
Hakkın Sesleri, Fatih 
Kürsüsünde, Hatıralar 
ve Asım adlı k itap la 
rındak i ş iir le r parça 
parça Sebilürreşad 
derg is inde  yayın lan 
mıştır. Safahatın  son 
ve yedinci c ild i olan 
G ö lge le r'dek i ş iirler, 
Sebilürreşad dergisi 
1925 yılında Bakanlar 
Kurulu kararıyla ka
patıld ığı için m uh te lif 
derg ile rde  çıktı.

Balkan Sava- 
şı'ndan sonra yaşa
nan büyük fe lâke tle r 
karşısında susan veya 

seyirci kalan, bazen de halkın 
ve gençliğ in  um udunu kıracak 
biçimde karamsar eserler yazan 
alafranga te lâkk ile re  bağlı ede
b iyat adam larının tersi b ir tav ır
la, M. Â k if to p lum un  her der
diyle ilg ilen ir. Servet-i Fünun ve 
onların devamı olan Fecr-i Â ti 
top lu luğuna  şiddetle karşı çı
kan Ömer Seyfeddin g ib i bu 
m ille tin  ta r ih î ve kü ltü re l de
ğerleriy le d in î inanışlarına bağ
lanır, onları öne çıkaran şiirler 
ve yazılar yazar. Böylece to p lu 
ma h izm eti sanat te lâkkisiyle  
b irleştirir.

M ille tin  kendi gücüyle kur
tu luşuna  gerçekten  inandığı 
için de Birinci Dünya Savaşı ile 
b ir lik te  çeşitli cephelerde çarpı
şan Türk ordusuna yardımcı o l
mak için Teşkilât-ı Mahsusa'nın
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M  Mehmet Akif'in hayatı ve benimsediği sa
nat telâkkisi, ehl-i tarik bir âlim ve fâzıl bir 

şahsiyet olan babasından aldığı sağlam kültür, 
ahlâk ve İslâm inancıyla sağlam bir karakterin 

birleşmesinden oluşan müstesna bir kimlik or
taya koydu ve bu kimlik eserlerine de yansıdı.

99

h izm etine  g ire r ve Çanakka
le'de vatanın namusu için çarpı
şan aslanların yanında, onlara 
gönülden destek olan mısraları 
yazar ve bu mısraların da yer al
dığı Âsim adlı şiirini, bu ülke 
gençliğ in in  benimseyeceği ide
alleri d ile getirm eye adar. Böy- 
lece büyük b ir m illî şair o lur.

M ehm et Â k if 'in  hayatı ve 
ben im sediğ i sanat te lâkkis i, 
ehl-i ta rik  b ir â lim  ve fâzıl b ir 
şahsiyet o lan babasından aldığı 
sağlam kü ltü r, ahlâk ve İslâm 
inancıyla sağlam b ir karakterin 
birleşmesinden oluşan müstes
na b ir k im lik  ortaya koydu ve 
bu k im lik  eserlerine de yansıdı. 
O devrin pek çok sanatçısı ve 
kü ltü r adamı, Â k if 'in  yaşadığı 
hayatta sergilediğ i ahlâk ile sa
natı arasındaki b ü tü n lü ğü n  
hayranı olmuş, dünya görüşünü 
benimsemeden de onu takd ir 
etm iştir.

BİR DESTAN VE KUR'AN ŞAİRİ

M ehm et Â k if, Safahatın  ilk altı 
kitabında yer alan, pek çoğu 
aktüel şartların ve yaşanan ha
yatın iz lerin i taşıyan şiirleri ya
nında, Süleymaniye ve Fatih ca
m ilerinden seslenişlerle Hakkın 
Sesleri, Hatıra lar ve Âsim adlı k i
taplarında, hem bir destan şairi, 
hem de b ir Kur'an şairi tavrını 
ortaya koyar. Bu tavrın onun şa
ir k im liğ i ve dünya görüşü ile 
yakından ilgisi var.

Bu şiirlerde anlatılan ta rih î 
olaylarla şiirlerin  baş tarafında 
yer alan K u r'an 'dan  seçilmiş 
ayet mealleri, o şiirlerin hangi 
ölçüler ışığında ortaya çıktığını 
ortaya koyacak n ite lik ted ir. Bir 
ahlâk âbidesi sayılabilecek ka
dar dürüst b ir tavrı olan bu şai
rim iz kadar hayatı, eseri ve dün

ya görüşü b irb iriy le  bütünleşe
b ilen  çok az şa irim iz vardır. 
Meclis ta ra fından  kendisine ha
zırlaması te k lif  edilen Türkçe 
Kur'an m ealini, Türkçe ezandan 
sonra Türkçe namaza malzeme 
o lu r d iye tam am ladığ ı halde 
teslim  etmeyecek kadar tedb irli 
ve veballi işe karşı hassasiyet sa
h ib id ir.

Sebilürreşad'da yayınlandığı 
halde batıcıların baskısıyla Hatı- 
ralar'ın ilk  baskısındaki Berlin 
Hatıra ları'nda yer almayan 98 
m ısralık bö lüm ü , Tevfik  Fik
re t'le  g ird iğ i Tarih-i Kadim ta r
tışmalarıyla ilg ilid ir. Gençlik yıl
larında şiirin i beğendiği, ama 
bu m anzum edeki inançsızlık 
kokan mısralara kızdığı için sa
m im i inancını savunan M ehmet 
Â k if, bu yüzden çok düşman ka
zanmıştır. Bu onun için nasıl 
edebiyat dostlarından b ir kısmı
nı kaybetm ek anlamına geliyor
sa, İstiklâ l Savaşı'nı destekle
mek maksadıyla her cepheye 
koşması da ailesini büsbütün ih
mal anlamına geliyordu. Çünkü 
d in in i, namusunu ve vatanını 
savunan kahram anları her şey
den çok seviyordu.

OsmanlI'nın çöküşü ile İstik
lâl Savaşı'nı hazırlayan şartlar 
ve b ir m ille tin  yeniden tarih  
sahnesine zafer ve kahraman
lıklarıyla doğuşu için gereken

um ut ve fedakârlığ ı bizzat ken
disi sergilemiş ve bununla da 
çevresine örnek o lm uştur. Bü
tün  bunları yüz yıla yakın b ir 
zamandır elden ele dolaşan Sa
fa h a tı okuyarak da anlayabili
riz. Ö zellikle Safahatın  son k i
tabı olan ve gönüllü  b ir sürgü
nün bütün  hüznünü yansıtan 
Gölgeler adlı k itapta  yer alan şi
irle r de fedakâr b ir şairin konuş
maktan çok susmayı tercih  ede
rek m ille tine  verd iğ i mesajları 
ortaya koyar.

İstiklâl Savaşı'nın en m uha
taralı yıllarında Anadolu  şehir
lerini dolaşarak cihat ruhunu 
canlandıran ve İstiklâl Marşı'nı 
da bu ruhla yazarak "kahram an 
ordum uza'' armağan e ttiğ i için 
de Safahat k itabına almayan 
M ehm et Â k if'in  ne kadar asil 
b ir ruha sahip o lduğunu gö rü 
yoruz.

M ehm et Â k if 'in  hayatı ile 
Safahat adlı kitabında yer alan 
şiirleri okumak, bu kahraman 
m ille tin  asil ruhuyla ta rih î ve 
kü ltüre l mirasının vazgeçilmez 
değerlerin i tanım ak dem ektir. 
O yüzden de çok basıldığı halde 
yeterince okunup anlaşılmadı
ğına em in o lduğum uz Safa
h a t  ın okunup  anlaşılabilmesi 
için gerekli çalışmaların yapıl
masının şart o lduğunu düşünü
yoruz.

ARALIK '08 ÜMRAN 65



Kültür - Sanat

A. Muhsin YILDIZ

YÜZÜNCÜ YILINDA II. MEŞRUTİYET 
Editör: Asım ÖZ» Pınar Yay.

OsmanlI'nın yaklaşık son yüzyıllık dö
nem inden C um huriyet'e devreden si
yasal düşünce mirasına yakından ba
kıldığında, Cum huriyet Türkiyesi'nde- 
ki birçok kurum da o lduğu g ib i siya
sal, toplum sal, akım ların kökenin i ve 
gelişim ini Osmanlı modernleşme sü
recinde özellik le  de I. ve II. Meşruti- 
ye t'te  bulm ak söz konusu olacaktır.

Yüzüncü Yılında II. M eşrutiyet, Os
manlI coğrafyasında, e tk ile rin i bugün 
dahi hissettiğ im iz büyük ve kalıcı de
ğişim ler yaratan ve iz ler bırakan "in - 
kılab-ı azim " ya da "10 Temmuz inkı
lab ı" adı verilen ve yeniden ilg i odağı 
olan M eşrutiyet dönem in in , Tanzi
m at'tan  başlayarak izdüşümünü çı
karmayı amaçlayan belgesel içerikli 
ve arşivsel unsurlarla zenginleştirilm iş 
b ir çalışma. Demokrasi, cumhuriyet, 
özgürlük, eşitlik, irtica vb. m odern si
yasal kavramlar, keza İslamcılık, m illi
yetçi Iik(ler), (Türk, Sırp, Rum, Romen, 
Bulgar, Ermeni, A rnavu t, A rap ve 
Kürt m illiye tç ilik le ri), sosyalizm, fem i
nizm, pozitiv izm , materyalizm , kapi
ta lizm  birçok toplum sal kuruluş ve 
kurtu luş düşünceleri hepsi bu dönem 
lerde lite ra tü re  girm iş ve gündem 
oluşturm uştur.

Yüzüncü Yılında II. M eşru tiye t ad

lı eserdeki m akaleler Cum huriyet Tür- 
kiyesi'nin batılılaşma süreci, anayasa- 
cılık hareketi, siyasal düşünce oluşum 
larının tohum ları, liberal yönetim  an
layışı, m uhale fe t hareketleri, ik tisat 
ve top lum  düşüncesi, kadın ve aile 
tartışm aları, eğ itim -öğ re tim  a lanın
daki köklü  değişim ler, haklar ve öz
gürlük ler, azınlıkların konum ları ile il
g ili ta tm in kâ r b ir çerçeve çizmekte ve 
Osmanlı modernleşmesi ile Cum huri
ye t modernleşmesi arasındaki "sürek
lilik  ve kopuş" tartışm alarını birçok
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açıdan değerlendirm eye yarayacak 
ka tkıla r içermektedir.

Bu bağlamdan o lm ak üzere, Ce- 
la le ttin  Vatandaş'ın Türkiye 'n in  Ba
tılılaşma Süreci ve II. M eşru tiye ti Ha
zırlayan Şartlar başlıklı makalesi son 
derece u fuk açıcı ve ta tm in ka r yo
rum lar sunmakta. Kadir Canatan, 
Mustafa Armağan, Kenan Çağan, 
vs. g ib i alanlarında ye tk in  akade
misyenlerce hazırlanan eser, her iki 
M eşrutiye t'in  muhatabı olması ve

Osmanlı D evle ti'n in  son o tuz yılına 
damgasını vurması, bütün  siyasal ve 
f ik r i çatışmaların odağında bu lun
ması hasebiyle Sultan II. Abdülha- 
m id dönem in i tab ii olarak mercek 
altına almıştır.

K itap adeta, "II. M eşrutiye t'in  
d ili çözüm lendiğ inde Cum huriyet 
Türkiyesi'nin daha sonraki m odern
leşme p ro je le ri çok daha iyi anlaşıla
caktır." savını gözler önüne sermek
tedir.

İRAN'DA ETNOPOLİTİK HAREKETLER 
Dr. Gülara Yenisey, Ötüken Yay.

İran, içerisinde top lam  24 fa rk lı dinsel, dilsel 
g rubu ve bunlar içinde 11 e tn ik  grubu barındı
ran b ir ü lkedir. Ayrıca baskın e tn ik  grubun sayı
sal çoğunluğa sahip o lm adığı nadir ü lke lerden
d ir. İran'da önem li e tk in  g rup la r olan Azerbay
canlIlar (Türkler), Kürtle r ve Araplar'ın  özellik le  
ü lke içindeki gerilim in  tırm andığı zamanlardaki 
siyasal eğ ilim leri irde lenm iştir. Kitaba, ulusçu
luk, e tn o p o lit ik  m obilizasyon kavram larının 
te o rik  a lt yapısı verilerek başlanmıştır. Kaçar 
Hanedanı'nın yerini Pehlevi Hanedanı'na bırak
tığ ı yıl (1922) itibariy le  b irkaç yıl için İran'daki 
e tn ik  hareketlenm eler ele alınmıştır. Merkezi 
o to riten in  güç kaybetmesi ve sonucunda Pehle
vi Hanedanı'nın sürgüne gönderilmesiyle 1941-46 yılları arası ik in 
ci dönem olarak incelenm iştir. Üçüncü bölüm  ise İran devrim ini 
gerçekleştirme çabaları süresince e tn ik  grupların  aldığı tu tu m la r 
aktarılm ış ve bugün gelinen durum  analiz ed ilerek İran'ın gelce- 
ğ iyle ilg ili saptamalar yapılm ıştır.

«IKKEDİBN
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Başakşehir Kültürevi Dem eği 
Namaz Gönüllüleri İle: Haydi Camiye
Başakşehir Kültürevi Derneği'nin organize e ttiğ i, 
Başakşehir'deki sivil kuru luşların  desteklediğ i, 
"Haydi Camiye" konulu panel 22 Kasım Cumarte
si günü coşkulu b ir katılım la Çınar Kongre M erke
zinde yapıldı.

Programın açılış konuşmasında dernek yöne
tim  kuru lu  üyesi Av. M uamm er Çınar, Kültürevi 
derneğin in  İstanbul'un yeni ilçesi Başakşehir'de 
g ön ü llü lük  esasına dayanan b ir sosyal organizas
yon olm a ve dünyayı yaşanabilir hale getirm e he
definde o lduğunu söylediği konuşmasında der
neğin küresel sorunlara duyarlı u fkunu  da yansıt
tı: "İç inde yaşadığımız çağda kü ltü rüm üz küresel
leşmenin tehd id i a ltındadır. Küreselleşme bize, 
yabancı ve sahte b ir kişilik, içi boş b ir inanç, ku l
ları olmayan b ir ahlak ve Batı'ya h izm et e ttirecek 
b ir amacı, sanki bize aitm iş g ib i, dayatmaya çalış
m aktadır. Başakşehir Kültürevi Derneğim iz; küre
selleşmenin ve onun yansımalarının tü m  dayat
malarına karşı mahallem izde, kü ltü rüm üzü  ko ru 
yup yaşatacağımız, b ir çatı olmayı amaçlam akta
dır. Bunu yaparken de kendin i üm m etin  b ir par
çası o la rak görm ekte, aynı amaca h izm et eden 
kardeş kişi ve kuruluşlarla "kardeşçe" b ir ilişki 
içersinde olmaya özen gösterm ekted ir. Başakşe

h ir'de  k ü ltü r ve m edeniyetim izin inşası için gay
re t gösteren herkesle h içbir beklen ti ve ön şartı 
olmaksızın yardımlaşmayı, faa liye tle rine  destek 
olmayı kendim ize ilke kabul e ttik . Hayırda yarış
mayı e rdem lilik  saymaktayız. Bay, bayan ve ço
cuklara yöne lik  faa liye tle rim iz  devam e tm ekte 
d ir. Büyük b ir fedakârlık  ve güzel b ir b ir lik te lik  
o larak ortaya çıkan Namaz G önüllü leri P la tfo r
m unu siz Başakşehirlilerle ikinci kez buluşturm ak 
istedik. Zira, yerel o larak b ir yıldan beri Başakşe
h ir'de  faa liye t gösteren Başakşehir Kü ltürevi Der
neğim iz; İslam'ı bu top lum un  tem e li ve Camii de 
hayatın merkezi o larak görm ekted ir."

"B izim  m edeniyetim izin  doğuşu ve yükselişi 
camii m erkezli o lm uştur. Gerileyişi, cam inin mer
kez o lm aktan çıkmaya başlamasıyla başlamıştır. 
Kü ltürüm üzün ve m edeniyetim izin  yeniden şah
lanışının yeri o larak cam ilerim izi görüyoruz. Ha
yatı; camii, okul, medrese, kü tüphane, tica re t ve 
yaşamın top lam ı o larak görm ekteyiz. M üslüm an- 
lar camileri yeniden hayatın m erkezine o tu rtm a 
ları gerekm ekted ir."

Panel, İSTOÇ Camii İmam Hatib i Bünyamin 
Topçuoğlu 'nun Kur'an tilave tiy le  devam e tti. Na
maz G önüllü leri P latform u üyeleri A bdu llah  Yıl-

BAŞAKŞEHİR/Ş

/ı
D E R N E Ğ İ ,

HAVDI CAMİYE!
Namaz Gönüllüleri Başakşehir Buluşması
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diz, A hm et Bulut, Cemil Tokpı- 
nar ve Ömer D önge loğ lu 'nun  
konuşmacı o larak katılıdığı Kül- 
tü rev i derneğin in  panelinde Ab
dullah Yıldız: "Hz. Muham med 
(SAV.), Hz. Şuayb g ib i namaz kı
lınması halinde namazın, bütün 
k ö tü lü k le re  engel olacağını, 
Müslüm an'ı e tk in  ve hayatında
ki değişim i gerçekleştireceğini, 
secdenin sonsuz özgürlüğü tem 
sil e ttiğ in i, hakkıyla kılınması 
halinde d iriliş  olacağını, to p lu m 
sal dönüşümü sağlayacağını, her 
namazı 'son namazımız g ib i' kıl
mak g e rek tiğ in i" be lirtirken  Ah
met Bulut ise Hz. M uham m ed'in  
cemaatsiz namaz kılm adığının 
a ltın ı ç izd iğ i konuşmasında: 
"M escitleri ancak A llah 'a  saygılı 
o lanların im ar eder ve şenlendi
rir. Hz. Peygamberin ve sahabe
nin cemaatsiz b ir te k  vak it na
mazı olmamıştır. Hz. Peygambe
rin âmâ birisine dahi cemaate 
gelmeme izni verm ediğ in i be lir
te rek  cemaatle kılınan b ir sabah 
namazının dünyadan ve içinde-

kilerden hayırlı o lduğunu, na
mazları camide ve cemaatle k ıl
manın şart o lduğunu" dile g e tir
di.

Namaz G önüllü leri P la tfo r
mu üyelerinden Cemil Tokpınar 
konuşmasında; "P latform un 21 
Şubat 2006 ta rih inde  Başakşe- 
h ir'de  faa liye tine  başladığını, bu 
güne kadar 'namaz'la ilg ili 275 
panel, yüzlerce top lantı, radyo 
TV program ı yapıldığını ifade 
e tti. Birçok insanın hayata na
mazla yeniden başladığını, on 
larca insanın 'ateş çukurunun kı
yısından döndü ğü nü ' M üslü 
m anların  % 10 'unun cam ileri 
doldurmasına kadar faa liye tle ri
ne devam edeceklerini, namaz 
için ayrıca toplantıya  ihtiyaç du
yulmasının dahi üzücü o lduğu 
nu, Hz. Peygamberin hayatının 
% 70'in in  mescitte geçtiğ in i, na
maz hareke tin in  de 'Peygamber 
Namazı'ndan hisse almayı amaç
ladığ ını" ifade e tti.

Yine p la tfo rm un  üyelerinden 
Ömer Döngeloğlu: "Namazın,

Hz. Peygamberin en büyük m i
rası o lduğunu, namazın savaşta 
bile te rk ine  izin verilm ediğ in i, 
Hz. Peygamberin yo lcu lukta  da
hi ilk işinin Kuba Mescidini yap
tırm ak o lduğunu  d ile  ge tird i. 
D öngeloğ lu  konuşmasındaMe- 
d ine ' de ilk yaptığı işin kendi pa
rasıyla aldığı arsaya Mescidi Ne- 
bevi'yi inşa e ttirm e k  o lduğunu, 
namaz ve mescidin müesseseleş
miş ilk  ku ru m la r o lduğunu , 
Öm er' i Hz. Ömer yapanın, Ebu 
Bekir' i Hz. Ebu Bekir yapanın 
namaz olduğu, namazın bütün 
ibadetlerin  özü o lduğunu  b e lirt
t i . "

Panel gecenin ilerleyen saat
lerine kadar devam e ttiğ i halde 
dinleyenlerin d ikka tle rin in  dağıl
madan konuşmacıları d in led iğ i 
gözlendi. İstanbul'un değişik il
çelerinden de katılım ın olduğu 
panelde, izleyiciler, panel sonra
sında konuşmacılarla sohbet e t
me ve kitaplarını imzalatma im
kânı da buldular.
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AKV'nin Aralık ayı programında 
ise Cevat Özkaya'nın Yeryüzü 
Gündemi'nde ele alacağı "Türki
ye'de Sistem Krizi, Darbeler ve 
Siyaset" seminerleri yer alıyor. 
Program 20 ve 27 Aralık Cumar
tesi günleri saat 17.30.0'da AKV 
İstanbul-Fatih merkez binada 
gerçekleşecek.

AKV SEMİNERLERİ
Kur'an'ı Doğru Anlama ve Yansıtma Çabası:

Sivilleşmeye Medya Uluslararası Konferansı: Medya: Gerçeğin Peşinde?

A raştırma ve Kültür Vak- 
fı'nda Kur'an ve Hayat Se
minerleri devam ediyor. 

Kasım ayı içinde Kur'anı Yaşa
yanlar başlığıyla iki program ger
çekleştiren Abdullah Yıldız, 
Kur'an'ın yaşanmışlığını örnek
likleri ile işleyip çağa taşımaya 
çalışıyor. Yol Haritamız Kur'an 
seminerlerinin devamında ve 
onun tamamlayıcısı olma özelli
ğine sahip Kur'an'ı Yaşayanlar 
bilgi k irliliğ i ile temel kaynaklar
dan uzaklaşılması sonucu ortaya 
çıkan bakış problemlerini de g i
derir nitelikte.

Merkezinde Kur'an'ın o ldu
ğu, açılımlarını bu merkezden 
yapmaya çalışan AKV etkinlikleri 
ilan edilen Sonbahar Progra- 
mı'na uygun b ir şekilde sürdü
rülmeye çalışılıyor. Vakıf Başka
nı Şemseddin Özdemir'in Batı 
merkezli ta rih  algısının aksine 
farklı b ir perspektiften gerçek
leştirdiği seminer çalışmaları da 
Tarih Sohbetleri başlığıyla ilg ili
leriyle buluşmaya başladı. İlk

programda Hz. Nuh konu edi
nirken "Tebliğ'den Tufana, Tu
fandan İktidara" başlığıyla Öz
dem ir kıssayı Kur'an merkezli 
olarak, Kitab-ı Mukaddes gibi 
farklı kaynaklara da başvurarak 
kavramsal bir şekilde ele alıyor 
ve günümüze, hayatımıza taşı
manın imkânlarını arıyor. Bu an
lamda AKV, Abdullah Yıldız ve 
Şemseddin Özdemir'in örnekli
ğinde Kur'an'ı ta rih i b ir metne 
indirgeyen anlayışların ötesinde 
yaşanabilen, canlı, fa rk lı durum 

TESEV'in ( Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etüdler Vakfı) Avrupa Bir- 
liğ i'n in finansmanlığında düzen
lediği konferans 25 Ekim Cumar
tesi günü Bilgi Üniversitesinde 
gerçekleştirildi. Demokratikleş
me sürecinde medya çok hayati 
bir öneme sahiptir. Haber kayna
ğına erişim ve akabinde haber 
aktarılırken yansıtılan bakış açısı 
ve haberin yorumlanması gibi 
süreçler medyanın rolüyle ilgili 
eleştirilere yol açmaktadır. Kon
feransın genelinde medyanın 
demokratikleşme ve sivilleşme
deki rolü, siyasal iktidarlar ve

"gerçek" ile kurduğu ilişki tartış
maya açıldı. Dört ayrı oturum 
dan oluşan konferansın ilk bölü
münde medyanın bağımsızlığı, 
tarafsızlığı ve saydamlığı konula
rı ülkenin önde gelen gazetecile
ri tarafından ele alındı. İkinci 
o turum da medyanın güvenlik 
"sır"larını nasıl aydınlattığı ko
nusu üzerine yabancı konuşma
cılar dünyadan örnekler verdiler. 
Üçüncü oturumda "Habere gi
den yol ve bedelleri" ile ilg ili yi
ne farklı kesimlerden gazeteciler 
konuştular. Son oturum da ise 
Türkiye'de medyanın işlevinin ne

olduğunu ve ne olması gerektiği, 
medyanın önündeki engellerin 
ne olduğu ve nasıl aşılması ge
rektiği gibi konular akademis
yenler tarafından ele alındı.

lar karşısında yeniden açılımla- 
nabilen b ir kaynak olarak gören 
bir teorik  zeminde e tk in lik le rin i 
inşa ediyor.

ÜMRAN ARALIK '08



Kültür - Sanat

Bağdat’la İstanbul 
Üsküdar’da Buluştu

G önül köprülerinin buluş
tuğu yerdeler İstanbul 
ve Bağdat. Biri, Rumeli 

ve Anadolu'ya, diğeri Arabis
tan ve İran'a açılan birer anah
tar. Binlerce yıllık geçmişi, b iri
kimi, farklı kültürleri, dinleri 
barındıran, Bizans ve Osmanlı 
medeniyetlerinin merkezi o l

muş İstanbul; Bağdat ise, dün
yanın ilk m edeniyetlerin in  
doğduğu bölgede kurulan ve 
İslam medeniyetinin üzerinde 
büyüdüğü, oradan dört yana 
yayıldığı bir mecra. Ortasından 
nehirle bölünen bu iki şehrin, 
eşsiz güzellikleri gibi yazgıları 
da aynı. Batı'nın Haçlı Orduları 
Konstantin'in şehrini yağma
larken, diğer tara fta  Doğu'nun 
putperest orduları da "Adalet 
Şehri''nin sularından mürek
kep akıtıyordu. Buna rağmen, 
Anadolu'dan üç kıtaya doğru 
büyüyen bir çınar İslam güneşi
nin bu iki şehrin üzerinde yüz
yıllarca doğuşuna vesile oldu.

Gözleri kapalı Bağdat elle
rini havaya kaldırmış güneşini 
ararken, İstanbul'da ona geç
mişi, geçmişiyle barışması ge
rektiği hatırlatıldı. İslam mede
niyetinde Bağdat (Medinetü's- 
Selam) dünyanın çeşitli üniver
sitelerinden gelen akademis

yenler tarafından Üsküdar 
Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 
7-8-9 Kasım tarihlerinde konu
şuldu. Abbasi, Büveyhoğulları, 
Moğol İstilası, Akkoyunlular, 
Safevi ve Osmanlı Dönemleri 
tek tek incelenen sempozyum
da kuruluşundan ABD işgaline 
kadar, siyasi-sosyal-kültürel-

f ik r i oluşumlar, iktisadi yapı, 
tasavvuf, felsefe ve mantık, ke
lam, güzel sanatlar, mimari, 
musiki, gayrimüslimler, seyyah
lar yani Bağdat'a dair her şey 
tekrar hatırlandı.

Bu konferansla eş zamanlı 
bir diğer sempozyum da "Üs
küdar"! konu ediniyordu. Üs
küdar Belediye'sinin organize 
ettiğ i VI. Uluslararası Üsküdar 
Sempozyumu Sabahattin Zaim 
Kültür Merkezi'nde gerçekleş
tir ild i. İstanbul'un 2010'da kül
tü r başkenti olmasına yönelik 
Üsküdar Belediye'sinin Üskü
dar 2010'a Hazırlanıyor sloga
nıyla düzenlenen sempozyum 
Üsküdar'ın çok farklı ilim ve sa
nat adamının gözünden yansı
tılması imkanını da sağladı.

İstanbullular sempozyumlar 
sayesinde Üsküdar (İstanbul)- 
Bağdat buluşmasına şahit o lur
ken eski ve güçlü medeniyet 
bağlarını da tazelemiş oldular.

“B irlik”te  Medeniyet

Birlik Vakfı haftalık seminer faaliyet
leri, Kasım ayı başı itibariyle başladı. 
Kasım-Aralık-Ocak aylarında bir se
m iner dizisi olarak sürdürülmesi 
planlanan programın masaya yatır
dığı konu ise; 'Medeniyet'. Medeni
yet konusu; şahıs, olay ve zihniyetler 
itibariyle derinlemesine incelenmesi 
hedefleniyor. Pazartesi günleri 
19.00'da Birlik Vakfı Genel Merke
zi'nde düzenlenen seminerlerde 
önemli isimler konuk ediliyor. Birlik 
Vakfı'nın 10 Kasım pazartesi günkü 
programının konuğu Dücane Cündi- 
oğlu idi. Cemil Meriç'i 'Bir Mabed 
Bekçisi’ diye tanımlayan Cündioğlu, 
onun medeniyet iddiasını kaybet
memiş bir adam olduğunu dile getir
di. Meriç'in yaygınlaştırılmaya çalışı
lan uydurukça karşısında şiddetli 
tepk ile r gösterd iğ in i vurgulayan 
Cündioğlu, bugün yaşadığımız sıkın
tının asıl kaynağının özgüven prob
lemi olduğunu dile getirirken; Müs
lüman olmayan kimselerin Kur'an, 
peygamber ve din hakkında yaptığı 
müspet yorumlara verdiğimiz tepki
lerin bu özgüven probleminin teza
hürü olduğuna dikkatleri çekerken, 
Obama'nın ABD başkanı seçilmesi 
sonucu ülkem izde ve yerkürede 
meydana gelen tepkileri de bu açı
dan değerlendirdi. Cemil Meriç'in 
büyük oranda tanınmasını sağlayan 
'Bu Ülke' adlı kitabının bu topraklar
da yeşertilebilecek bir umuda işaret 
e ttiğ in i söyleyen Dücane Cündioğlu, 
'Bir yazarın söylediklerinden çok işa
ret e ttik lerin i dikkate almak gerekir. 
Necip Fazıl gibi, Mehmed Akif gibi 
Cemil Meriç de bir şeyleri bize işaret 
e tti' diyerek Cemil Meriç'in kitapları
na nasıl yaklaşmak gerektiği üzerin
de de durdu. Soruların yanıtlanma
sıyla devam eden program, katılım
cılar arasında bulunan Ümit Meriç'in 
Dücane Cündioğlu'na plaketini ta k 
dim etmesiyle sona erdi.
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NEYİ KAYBETTİK?
George CARLIN

Tarih içinde zamanım ızın para
doksunu şöyle sıralayabiliriz:

Daha yüksek binalarım ız, ama 
daha kısa sabrımız var; daha geniş 
o to  yollarım ız, ama daha dar ba
kış açılarımız var.

Daha çok harcıyoruz, ama da
ha az şeye sahibiz; daha fazla sa
tın  alıyoruz, ama daha az hoşnut 
kalıyoruz.

Daha büyük evlerim iz, ama da
ha küçük a ile lerim iz; daha çok ev 
gereçleri, ama daha az zamanımız 
var. Daha çok eğ itim im iz , ama da
ha az sağduyumuz; daha fazla b il
g im iz, ama daha az b ilge liğ im iz 
var. Daha çok uzmanımız, ama yi
ne de daha çok sorunumuz; daha 
çok ilacımız, ama daha az sağlığı
mız var.

Çok fazla a lkol ve sigara tüke 
tiyoruz, çok savurganca para har
cıyoruz, çok az gülüyoruz, çok hız
lı araba kullanıyor, çok çabuk kızı
yoruz, çok geç saatlere kadar o tu 
ruyor, çok yorgun kalkıyoruz, çok 
az okuyor çok fazla TV izliyoruz 
ve çok ender şükrediyoruz. Mal 
varlıklarım ızı çoğa lttık , ama de
ğerlerim izi azalttık. Çok konuşu

yoruz, çok az se
v iyo ruz  ve çok 
sık ne fre t ediyo
ruz.

G e ç i m i m i z i  
sağlamayı ö ğ 
rendik, ama ya
şam kurmayı öğ
renem edik. Ya
şamımıza y ılla r 
ka ttık , ama yılla 
ra yaşam ka ta 
madık. Aya g id ip  
gelm eyi ö ğ ren 
dik, ama yeni komşumuzla karşı
laşmak için caddenin karşısına 
geçm ekte  sorunum uz var. Dış 
Uzayı fe th e ttik , ama iç dünyamızı 
edemedik. Daha büyük işler yap
tık , ama daha iyi işler yapamadık.

Havayı tem izled ik, ama ruhu
muzu k ir le ttik . A tom a hükm ettik , 
ama önyargılarım ıza edem edik. 
Daha çok yazıyoruz, ama daha az 
öğreniyoruz. Daha çok plan yapı
yoruz, daha az sonuca varıyoruz. 
Koşuşmayı öğrendik, ama bekle
meyi öğrenem edik. Daha fazla 
b ilg iy i depolam ak, her zam ankin
den daha çok kopya çıkarmak için

"V aktiy le  "d ip lo m a t" sıfatıyla bulunduğu Pa
ris'te opera dinleyen Y irm izsekiz M ehm et Çelebi 
'çaldılar, çığırdılar fa ka t icra-yı ahenk edem edi
ler' demişti. Kulak zevkinden ve musiki anlayı
şından şüphesi olmayan Osmanlı aydını, batılı 
değerleri anlamakta mazurdu; yazık ki şimdi 
kendi değerlerim izden şüpheye m ahkûm uz."

(Kurşunkalem yazıları-Ahmet Turan Alkan)

daha çok bilg isayarlar yapıyoruz, 

ama g it gide daha az iletişim  ku 

ruyoruz.
Zaman artık, hızlı hazırlanan 

ve yavaş sind irilen  yiyeceklerin; 

büyük adam lar ve küçük karakter

lerin; yüksek kârlar ve sığ ilişkile

rin zamanıdır. Günümüz artık, iki 

maaşın g ird iğ i ama boşanmaların 

daha çok o lduğu, daha süslü ev

ler, ama dağılmış yuvaların o ld u 
ğu gün le rd ir. Bu günler, hızlı se

yahatler, ku llanılıp  atılan çocuk 

bezleri, yok edilen ahlakî değer

ler, b ir gecelik ilişkiler, obez be
den ler ve neşelendirm ekten sa

k in leştirm eye  ha tta  ö ldürm eye  

kadar her şeyi yapabilen hapların 

o lduğu gün le rd ir. V itrin le rde  her 

şeyin serg ilendiğ i, ama depolarda 

h içb ir şeyin o lm adığı b ir zaman

dayız. Öyle b ir zaman ki tekno lo ji 

bu m ektubu size ge tireb ilir, siz bu 
içselliği ya paylaşmayı, ya da sil tu 

şuna basmayı seçebilirsiniz.
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