
 

Küresel siyasi düzlemde oyun sıkışıyor. Ekonomik kriz, oyun kurucuları oyunu açmaya 
zorlayan etkenlerden yalnızca biri. Amerika, eski hamlelerinden istediği sonucu alama-
dığı gibi bunların güven yitimine uğradığının da farkında. Obama, dünya genelinde 
Amerikan imajını düzeltmeye yönelik kullanılan “açılım”lardan biri; propaganda ile bir 
umudu yükseltiyor. Propaganda ile diyoruz çünkü henüz ortada umut verici! somut bir 
adım yok. Türkiye ile “model ortaklık”, stratejik ittifak olmanın dışında neleri içeriyor, 
bunu zaman gösterecek. Kime nasıl bir model, örneklik sunulacak; Türkiye nasıl bir rol 
üstlenecek? Tabii bunlar bir muamma değil aslında ama bütün bir geçmişi sorgulayan 
ve önüne “değişim” gibi sihirli bir sözcük iliştirilmiş bir politika da söz konusu. Tevfik 
Emin’in ele aldığı “model ortaklık” kapak manşetimizi de oluşturdu.

Batılılar sözcüklerle “değişim”i gerçekleştirebileceklerine mi inanıyor? Temel para-
digmalarının dünyada adil bir düzen kurmaya müsaade etmediğini İslam dünyası başta 
olmak üzere tüm dünya batılılara söylüyor. İsrail’in Gazze saldırısı ve Irkçılığa Karşı 
Dünya Konferansı ise Batı’nın çifte standardını ve değişimin sözcüklerde kaldığını gös-
teren iki durum. Mesut Karaşahan’ın Irkçılığa Karşı Dünya Konferansı üzerine kaleme 
aldığı “Ku Klux Klan Cenevre’deydi” ve Richard Falk’un “İsrail’in Savaş Suçları” başlıklı 
makalesi batılıların söylem düzeyinde de değişime yanaşmadıklarını ortaya koyuyor 
aslında. Irkçılık konferansını, Amerika başta olmak üzere birçok batılı devlet “İsrail’e 
karşı düşmanlık izhar eder” endişesiyle boykot etti. Karaşahan durumu, “boykotçu ülke-
ler İsrail bahanesi altında kendi suçluluklarını örtbas etme çabası içindeler gibiydi” şek-
linde yorumluyor. Falk ise yazısında, İsrail’in son Gazze saldırısı ile aslında Batı değer ve 
ideallerini nasıl çiğnediğini değerlendiriyor. “Model ortaklık” ve şu değişim meselesini 
bir de bu yazıları okuduktan sonra düşünelim isterseniz.

Bu sayımızda, toplumun zihin dünyasını, geleceğini okumaya yönelik veriler sunması 
ve siyasetin ne getireceğine dair ipuçları vermesi açısından son yerel seçimleri genel 
sonuçları açısından ele alıyoruz. Zafer Özdemir’in “ ‘Büyük Düşün’ Kimliğini Düşünme” 
başlıklı yazısı ve Ali Bulaç-Abdurrahman Dilipak söyleşisi kimlik-hizmet siyaseti tartışma-
sı başta olmak üzere seçimlerle ilgili bir çok konuyu masaya yatırıyor. Seçim sonuçları 
Türkiye’nin geleneksel yapılarını sorgularken yeni anayasa değişikliğini gündeme getir-
mişti. Yeni Anayasa hükümetin önümüzdeki en acil ve önemli gündemlerin biri. Serdar 
Tabanoğlu ve sorularımızı cevaplayan Reşat Petek “Yeni Anayasa” tartışmalarına yön 
vermeye çalışan değerlendirmeleriyle bu ay Umran’da. 

Türkiye’de yakın tarihi anlama ve anlamlandırma konusunda canlı tanıklıklar sayıla-
bilecek Geçmişten Geleceğe Ka(nu)şanlar, bu sayımızda Mahmut Toptaş hoca ile devam 
ediyor. Cumhuriyet döneminde İslam’ın gelişimi ve toplumun durumunu Abdullah 
Yıldız’ın sorularıyla açan Toptaş Hoca enteresan anekdotlarla yaşadıklarını, tecrübelerini 
aktarıyor. 

Tarihin aydınlatılması son dönemde edebiyatın da ana gündemlerinden. Tarihi 
romanların gerçeği çarpıtıp özellikle gençler için yanlış bir tarih olgusuna neden olması 
tartışılırken İskender Pala son romanı “Katre-i Matem” ile tarihi olduğu gibi yansıtmak 
gerektiğini savunan çizgide yer aldı. “Kendi tarihine yeterince ilgi göstermeyen bir 
neslin çocuklarıyız ve bunun acısını çok çektik. Belki de bu açığı kapatmak için tarihe 
yöneliyorum” diyen Pala’nın son romanını söyleşimizi okumadan değerlendirmemenizi 
tavsiye ediyoruz. 

“Model Ortaklık”
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Türkiye’de siyaset, hiçbir 
zaman normal şartların ürünü 
olmadığı için, yerel seçimlerin 
genel seçim havasına bürün-
mesi ve kimlik bilinci gibi yan-
sımalarının belirginleşmesi de 
anormal karşılanmamalıdır. 
Türkiye’nin yakın tarihinden, 
dini, etnik, jeopolitik yapısın-
dan getirdiği şartları, ülkeyi 
istikrarlı bir kriz ortamında ya 
da eşiğinde tutuyor. Toplumun 
alışık olduğu bu gerilim hali 
son seçimlerin de genel manza-
rasını oluşturdu. Yerel seçimler, 
yeni mesajlar ve yoğun genel 
sonuçlarla doluydu.

Türkiye’nin siyasi tarihi, se-
çim kazanmanın iktidar olmak 
anlamına gelmediği gerçeğini 
ortaya koymaktadır. Bu duru-
mun siyaset ve siyaset kurumu-
nun küçümsenmesi şeklinde de 
bir yansıması var. Konu yerel 
seçimler olunca bu küçümseme 
hali de büyüyor. Ancak genel 
seçim havasında gerçekleşen 
son seçimler, seçmenin değişimi 
konusunda da ipuçları verdi. Bu 
bağlamda, Türkiye’de “halk” ve 
“sivil siyaset” iktidar yolunda 
varlığını gelecekte daha etkin 
bir şekilde hissettirebileceğini, 
kendilerine rağmen iktidara 
gelmek isteyenlerin gelecekte 
daha dirençli bir muhatap bu-
labileceğini de gösterdi. Bu du-
rum aynı zamanda toplumsal 

zihniyeti değerlendiren seçmen 
davranışına ilişkin eleştirilerin 
de yeniden sorgulanmasını ge-
rektirmektedir. 

Seçmen davranışları; halkı 
veya seçmeni adeta yüksek akıl 
ve fazilet sahibi bir güç gibi 
gören bir uç ile buna taban ta-
bana zıt bir yerde konumlanan 
diğer uç arasında değerlendi-
rilir. İkinci bakış açısı seçkinci 
bir karaktere sahiptir ve kendi 
istediği yönde tercihini kullan-
mayan seçmenle karşılaşınca 
onu rasyonel olmamakla itham 
eder. “Seçmenin rasyonel olma-
dığı vurgusu genellikle “seç-
menin ne yaptığını bilmeyen, 
aydınlanmaya veya vesayete 
muhtaç” olduğunu düşünen-
lerin çok sevdiği bir temadır.”1 
En son 22 Temmuz seçimlerinde 
sahne almıştı halkın rasyonel 
olmadığı söylemi. Son seçim-
lerde AK Parti oylarını azaltıp 
CHP arttırmasaydı aynı söylem 
muhtemelen tekrar gündeme 
gelecekti.

Seçmenin Açılımları
Türkiye, 27 Nisan’daki başa-

rısız e-muhtıra girişimi ve Ab-
dullah Gül’ün Cumhurbaşkanı 
seçilmesi ile onu takip eden Er-
genekon davası süreciyle “dar-
beci” unsurların baskısını üze-
rinden atma konusunda bir ce-
saret topladı. Buna devlet seç-

kinlerine hitap etmenin dışında 
siyasi bir dil geliştiremeyen CHP 
kadrolarının “laiklik” ekseninin 
dışında yolsuzluk gibi reel siya-
sete dayalı bir kampanya yürüt-
mesini de eklersek, seçmenin 
üzerindeki iki baskı unsurunun 
etkisinden uzak bir şekilde san-
dık başına gittiğini söyleyebili-
riz. Seçimlerin, “27 Nisan muh-
tırası”, “367 haksızlığı”, “laik-
lik çatışması” gibi rüzgârların 
uzağında gerçekleşmesi ayrı bir 
parametreydi. Bu gelişmeler, 
farklı temayülleri ve etkenleri 
görmemize imkân sağladı. 

Türkiye çok yönlü bir deği-
şimi konuşuyor. Yakın vadede 
belirginleşecek Türkiye’deki 
değişim olgusunun başlıkları-
nın, 29 Mart seçimlerinde öne 
çıkan seçmeni etkileyen bazı 
unsurlar arasından çıkacağına 
dikkat etmek gerekiyor: bir-
birini besleyen milliyetçilikler, 
darbeye bizzat muhatap olma-
yan yeni-genç kitle, genişleyen 
hatta bir burjuva sınıfının var-
lığından söz ettirir hale gelen 
orta sınıfın genişlemesi, pro-
paganda tekelini kıran med-
ya, batılı anlamda bireyciliğin 
yaygınlaşmasına katkı sağlayan 
sivil toplum, dinin hayatın her 
alanına müdahale eden yüzü-
nü savunan İslami cemaatlerin 
çalışmaları… Bu unsurlar son 
yerel seçimlerde genel seçmen 

BÜYÜK DÜŞÜN

KİMLİĞİNİ DÜŞÜNME
ZAFER ÖZDEMİR
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davranışındaki istatistiğe de 
yansımış görünmekteler. 

Toplumların zihin yapıları 
bugünden yarına değişmiyor. 
Ancak seçmenin özneleşme yo-
lunda kendini hissettirdiği ve 
siyasi arena da “ben de varım” 
dediği 29 Mart seçimleri bu an-
lamda değişimin bir aşaması 
olarak okunabilir. Türkiye’deki 
değişim açısından, bu okuma 
biçiminin seçimler üzerinden 
yapılması çok da erken sayılma-
malı. Çok net bir şekilde ortaya 
çıkmış ve seçim sonuçlarına ba-
kılarak kesin yargıya varılacak 
bir boyuta varmamakla birlik-
te eskisine nazaran çok daha 
kendini hissettiren parçalı bir 
toplumsal yapının varlığı de-
ğişim olgusunu düşündürmeyi 
gerektiriyor. Bu parçalılık hali-
nin Türkiye’deki eski ya da yeni 
“kimlik” sorunlarıyla ilişkili ya-
pısı, seçmenin çok boyutlu bek-
lentilerine işaret ediyor. 

İnsanlar hayatlarını idame 
ettirmek için sadece maddi 
araçlar üretmiyorlar; dini, fel-
sefi , siyasal, estetik düşünce-
ler de üretiyorlar.  Başbakan 
Erdoğan’ın doğudaki seçimlere 

ilişkin hizmet siyasetinin kimlik 
siyasetine yenildiği şeklindeki 
ifadeleri, toplum içindeki bu 
tesirli parçacıkların yönelimle-
rinin karşılık bulmayacağı bir 
AKP portresi çizmekte. Aynı 
zamanda seçmenin eğilimleri-
ne yaklaşanların kazandığını 
da gösteren seçimlere rağmen. 
Hükümetin başta ekonomik 
önlem ve hizmetlerinin sandık-
ta karşılığını bulmasına karşın, 
Başbakan Erdoğan’ın seçmeni 
“kimlik” sorunlarına ilişkin ta-
leplerinden dolayı, DTP politi-
kalarından hareketle adeta suç-
laması AKP’yi yılların birikimi 
sorunların “odağı” olma konu-
muna itti. Nitekim “şimdilerde, 
olumsuz bir anlam yüküyle siya-
setin diline yerleştirilen kimlik 
siyaseti, kendini, yeni bir Türk 
kimliği inşa etmeye hasretmiş 
olan Cumhuriyet ideolojisinin 
85 yıllık pratiğinin merkezi yö-
nelimi değil miydi?2 gibi soru-
ların cevabının Başbakan Erdo-
ğan ve AK Parti’den bekleniyor 
olması bunun göstergesi. 

Kimliksiz hizmet ve siyasetin 
varlığının teorik tartışması bir 
yana, batılılaşma maceramızla 

başlayan, Cumhuriyet’in kuru-
luşundan beri devam eden tar-
tışmaların, sandığa en az yapı-
lan ve yapılmayan hizmetler ka-
dar yansıdığı küçük-büyük her 
seçimde ortaya çıkan bir ger-
çek. Türklük-Kürtlük, Alevilik-
Sünnilik ve Din-Laiklik karşıt-
lıkları Türkiye’de hala çok canlı 
siyasi hatlar. 28 Şubat sonrasın-
daki mağdur konumu ve başör-
tüsü konusundaki problemleri 
çözmesi konusundaki umutları 
beslemesi yine 27 Nisan muh-
tırası ve Cumhurbaşkanlığı se-
çim sürecinde yaşananlar AK 
Parti’yi iktidara taşıyan ve tu-
tan ana nedenlerdi. Bu gerçek-
lere rağmen, kimlik siyasetini 
marjinalleştiren ve suçlayan bir 
yorum yapılmasını izah etmek 
zor. “Halkın merkezi”nden çok 
“sistemin merkezine” yakın bir 
anlayışa kayıldığı düşüncesi-
ni kaçınılmaz kılan bir durum 
bu. Cemil Çiçek’in de “kimlik 
siyasetindeki genişleme var” 
şeklinde yorumladığı seçim so-
nuçları, çözüm bekleyen tarihi 
sorunların ideolojik tercihleri 
canlı tuttuğunu bir kez daha 
ortaya koydu. 
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Ekonomik tabloya ve politi-
kaya göre yapılacak değerlen-
dirmelerin yanlışlığına deği-
nen Nuray Mert’in analizi, bu 
bağlamda Türkiye’deki siyasi 
hatları merkeze alıyor. “Karşı-
laşacağımız oranlar ne olursa 
olsun, Türkiye’de, “Cumhuriyet 
geleneğini” temsil edenler ile 
“tepki cephesi” arasındaki çiz-
ginin kolay esneyebilecek bir 
çizgi olmadığını göreceğiz.”3 

diyen Mert’e benzer bir de-
ğerlendirme de Hasan B. Kah-
raman yapıyor. Kahraman’ın 
değerlendirmesine göre son 
seçimlerde Türkiye’de iki önem-
li hat ortaya çıktı.4 Bunların il-
kini,  Kahraman, CHP-AKP ku-
tuplaşması olarak “CHP eliyle 
laiklik üstünden gelişmektedir” 
şeklinde ortaya koyuyor. “Her 
ne kadar CHP bu seçimlerde 
laikliği propaganda malzemesi 
yapmamışsa da bu partiye be-
nim CHP radikalizmi dediğim 
yaklaşım çerçevesinde verilen 
oylar hiçbir kuşkuya yer bırak-
mayacak ölçüde bu anlayışa dö-
nüktür.” İkinci önemli yarılma 
hattı MHP-DTP arasında gelişi-
yor. Kahraman’a göre, bu zıt-
laşmanın mayası ise ulusalcılık. 
“Bir tarafta son seçimlerde büs-
bütün ortaya çıkmış olan Kürt 
bilinci, diğer tarafta ona tepki 
olarak kendini gösteren Türk 
milliyetçiliği. MHP’nin tarihinde 
ilk defa CHP’nin elinde tuttuğu 
kıyı şeridinin dışında kalan ve 
İç Anadolu’ya gelmeden önce 
bir hat oluşturan yeni belediye 
başkanlıkları bu anlayışın tam 
bir göstergesidir. Bu yeni bir 
sosyolojidir fakat kökeni çok 
eskilere dayanmaktadır.”

Kahraman’ın yeni bir sosyo-
lojik durum olarak ifade ettiği 
sonuçların çok eskilere dayanan 

kökleri “hizmet siyaseti” “kim-
lik siyaseti” karşıtlığı ile analiz 
edilemeyecek derecede karma-
şık bir yapıya haiz. Bununla be-
raber Türkiye’de halkın olayları 
algılama ve yansıtma biçiminin 
kendine has karakterini, onun 
karar verirken, oy verirken han-
gi şartları gözettiğini Başbakan 
Erdoğan’ın bilmemesi de müm-
kün değil. Ancak anlaşılıyor ki, 
AKP, kapatma davası sonrasın-
da belli konularda söylem de-
ğişikliğine giderek, “AK Parti 
devletleşiyor” algısını güçlen-
dirmekle kalmamış, kimlik so-
runlarının çözümünü ve dolayı-
sıyla toplumun beklentilerini de 
“hizmet”e, tek bir boyuta in-
dirgemek durumunda bırakmış 
kendini. AK Parti’nin kapatma 
davasından sonra kendini bir 
şekilde garantiye almak isteme-
si algıları da hareket alanlarını 
da daraltmış. 

AKP’nin merkezileşmesinde 
yani siyaset olarak  “Cumhu-
riyet geleneği”ni temsil eden 
merkeze yakınlaşması ve hal-
kın merkezinden uzaklaşması 
şeklinde tezahür eden süreç 
özellikle doğuda, Cumhuriyet 
döneminde uygulanan yanlış 
politikaların “odağı”na yakın-
laşılması şeklinde algılanmış 
gözüküyor.  (Bu algıyı Başbakan 
Erdoğan ve bazı Bakanların üs-
lup kriziyle beslediği artık inkâr 
edilemez bir gerçek.)

Leyla İpekçi’nin ifadesiyle; 
“Siz eğer bir halkın kendi olma 
hakkını, varoluş hakikatini ken-
di istediği tanımlarla telaffuz 
etme hakkını, anadilinde ken-
dini ifade etme hakkını on yıl-
lar boyunca tanımamışsanız, 
gecikmeyle gelen bir Kürtçe te-
levizyonla da, açlık sınırındaki 
insanlara verilen yardımlarla da 

o halka gasp ettiğiniz onurunu 

kazandırmış olamıyorsunuz.”

Türkiye’de siyasetin üretildi-
ği “sistemin merkezi” ile “hal-
kın merkezi” arasındaki ilişkiyi, 
“hizmet siyaseti” olarak kav-
ramsallaştırılan yeni yaklaşımın, 
ikinci plana iten, görmezden 
gelmeye çalışır tavrı ile aşmaya 
çalışmanın son yerel seçimlerde 
halk tarafından sorgulandığı, 
genel seçimlerde karşılık bul-
mayacağının işaretlerinin veril-
diği görülüyor.  

Bu durumun siyaset içinde-
ki arayışları güçlendireceği bir 
süreci gösterdiği açık. Kaldı ki, 
seçmenin boşa gideceğini bile 
bile küçük partilere yönelmesi 
gibi bir durum da var. Arayışla-
rın seçim sonuçlarına yansıyan 
tarihi, sosyolojik karakteri par-
lemonto dışı siyasetin de önü-
müzdeki dönem etkinliğini art-
tıracağı yönünde. Vakıf, dernek 
ve cemaat gibi yapıların İslami 
değerler eksenli çalışmalarının 
toplum merkezli siyasette var-
lığını hissettireceği bir gelecek 
neden olmasın? Genel Kurmay 
Başkanı İlker Başbuğ’un cema-
at vurgularını da bu bağlamda 
ele alırsak, seçim sonuçlarının 
Türkiye’deki değişimle ilgili 
olarak parlemonto dışı siyase-
tin daha çok konuşulduğu bir 
süreci başlattığını da dikkate 
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Zafer Özdemir: 29 Mart’ta 
Türkiye kendine has bir seçim 
tecrübesi daha yaşadı. Seçimler, 
topluma siyasete, geleceğe iliş-
kin önemli veriler sunarlar. Bu 
verileri değerlendirelim istiyo-
rum. Her ne kadar bir yerel 
seçim de olsa seçimlerin genel 
seçim havasında geçirilmesi 
seçimin sonuçlarını da etkiledi, 
29 Mart yerel seçimlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Ali Bulaç: 29 Mart 2009’da 
yapılan seçimler mahalli seçim-
lerdi. Belediye başkanı seçme 
seçimiydi fakat iktidar partisi 
de seçimleri bir genel seçim 
havasına soktu. Bana göre bu 
yanlıştı seçimleri kendi sınırları 
içinde tutmak gerekir. 

Başbakan’ın seçimi salt siya-
si bir havaya büründürmesi ikti-
dar partisinin aleyhine oldu. 
Bu bazı yerlerde de muhalefet 
partilerinin ittifak kurmasına 
sebebiyet verdi. İkincisi iktidar 
partisi ve Başbakan kendisine 
çok güvendi. Aslında benim 
kanaatime göre ve seçim sonuç-
larının gösterdiği gibi iktidar 
partisi toplumdan bir kopma 
içersindeydi. 2007 seçimlerin-
den bu yana geçen sürede 
iktidar partisi çok da başarılı 

değildi. Ancak kendini başarı-
lı zannediyordu ve çok emin-
di. Bütün Türkiye’yi alacağım, 
2007’deki gibi bir Türkiye par-
tisi olarak seçime katılacağım 
ve her yerden oy alacağım diye 
düşünüyordu. Ancak Türkiye’yi 
yanlış algılıyordu. 

Z. Özdemir: Neydi yanlış 
algıladığı konular?

A. Bulaç: Yanlış algıladı-
ğı temel noktalar şunlardır: 
Bunlardan bir tanesi ekonomi-
de bir iyileşme meydana gel-
memiştir. Gelir bölüşümündeki 
adaletsiz dağılım devam etmiş-
tir. Büyük kitleler orta ve fakir 
kitleler bu dönemde daha fazla 
ezilmiştir. Tabi buna etki eden 
bir faktör de küresel ekono-
mik krizdir. Ancak 2001 den 
beri gelir bölüşümünde her-
hangi bir iyileşme meydana 
gelmemişti. Büyük sermayenin 
ekonomisi iyiydi. Ama toplu-
mun ana gövdesinin durumu 
iyi değildi. Ekonominin içinde 
bulunduğu durum bir maliyet 
olarak AKP’ye döndü. 

Z. Özdemir: Ekonomik kriz 
dışında hangi faktörden etki-
lendi AKP?

A. Bulaç: Daha önceki seçim-
ler de CHP özellikle CHP seçim 
kampanyasını din ve dini sem-
boller üzerinden götürüyordu. 
Hatta şey derlerdi hatırlarsınız 
“siz bu şehre belediye başkanı 
seçmiyorsunuz”, “yaşama biçi-
mi seçiyorsunuz”  deniyordu. 
Fakat ilk defa bu seçimlerde 
İstanbul il başkanı Gürsel Tekin 
ve Kemal Kılıçdaroğlu ile bu 
söylem bir kenara bırakıldı. 
Yani din, irtica, başörtüsü, laik-
lik gibi konulara girmediler.  
Tam aksine çarşaflıları partiye 
kabul edeceklerini ilan ettiler, 
çarşaflılara rozet taktılar. Bu 
AK Parti’nin hareket kabiliyeti-
ni kısıtlayan bir şey oldu. 

Z. Özdemir: Seçmenin sağ-
duyu, rasyonelliği, takım tutar 
gibi oy vermesi seçim dönem-
lerinde gündeme geliyor. 
Seçmen ve toplum açısından 
seçimleri değerlendirdiğimiz-
de seçmenin önceki seçimle-
re nazaran kendi tercihlerinin 
kendi isteklerinin daha baskın 
olduğunu söyleyebilir miyiz?

Abdurrahman Dilipak:  
Sonuçta birtakım veriler vardır 
ve bu verilerin ortaya çıkmasını 
sağlayan süreçler vardır, ben 

MAYIS ‘09 UMRAN 7

Gündem

YEREL SEÇİMLERİN 
GENEL SONUÇLARI

ALİ BULAÇ ve ABDURRAHMAN DİLİPAK 
İLE SÖYLEŞİ

Haz.: Zafer Özdemir



Gündem

UMRAN MAYIS ’098

toplumun çok da öyle birtakım 
net hesaplar üzerine kendini 
ifade ederek ulaştığı bir tercih 
olduğunu sanmıyorum. Eğer 
böyle bir tercihten söz edile-
cekse önce insanların umutla-
rıyla hareket edip etmemesi-
ne bakmamız lazım. İnsanlar 
korkularıyla hareket ediyorlar. 
Bir MHP’li AK Parti karşısında 
hangi parti kazanacaksa ona oy 
veriyorsa, CHP’li başka bir yerde 
bu tür bir tavır sergileyebili-
yorsa burada umut faktörünün 
değil korku faktörünün öne 
geçtiğini görüyoruz. Korkunun 
analizi de farklı bir şeydir. Eğer 
hukuk devleti güvencesi yoksa 
insanların özgüvenleri yoksa 
insanların kişilikleri gelişmemiş-
se, o zaman da bunun üzerine 
yapacağınız bütün bu varsa-
yımlar temelsiz kalıyor. 

Çünkü bir defa umut yok; 
bu seçimlerin bir diğer çok 
temel karakteristiği de siya-
si partilerin oportünizme çok 
fazla bulaşmış olmalarıdır. Yani 
AK Parti Kürt sorununu bir 
Türkiye meselesi olarak görüp 
bu konuda kısa orta uzun vade-
li çözümleri olan bir projeyle 
ortaya çıkmadı. Bunu çözmesi 
gerekiyordu ve çözüm hassaten 
Avrupa müktesebatı içinde ara-
nacaktı yani burada bir siyasi 
taşeronluk söz konusu aslında. 
Kendi felsefesi, dünya görüşü 
ve kendi medeniyet projesi ile 
bir hareket etme değil; Avrupa 
topluluğunun talepleri ile hare-
ket etme söz konusu. 

Ama benim için bu seçim-
lerin en ilginç, en önemli yanı 
mesela, Urfa’da, ceketimi astır-
sam seçtiririm, denilen bir yerde 
ağalık düzenine karşı seçilen 
bağımsız bir aday çok büyük bir 
oy farkıyla tekrar belediye baş-
kanı seçildi ama aynı seçmen 

kitlesi gitti il genel meclisinde 
AK Parti’ye oy verdi, belediye 
meclisinde oy verdi. 

Yani seçmenin artık, ben 
şu partiliyim, deyip o partinin 
amigosu olmaktan çıkıp benim 
partim eğer beğenmediğim 
adayı gösteriyorsa ona vermem, 
değer verdiğim bir adaya veri-
rim anlayışına geldiğini söyle-
yebiliriz. Bakın bundan sonraki 
seçimde göreceksiniz seçmen 
il genel meclisinde ve belediye 
meclisinde istemediği adamın 
isminin üstünü çizecek. Seçmen 
bu yönde bir irade ortaya koysa 
seçim sandıkları da bu sayımı 
bu kadar hızlı yapamazlar iki 
günde zor çıkarlar işin içinden.

Seçmen kendi özgür iradesi-
ni sandığa ne ölçüde yansıtıyor, 
buna bakmamız lazım bana 
kalırsa. Hala Türkiye’de gerçek 
anlamda siyasi tercihlerin san-
dığa doğru olarak yansıdığı-
nı sanmıyorum. Sorun, sandık 
hileleri ya da seçmen kurulla-
rındaki toplama hileleriyle ilgi-
li ya da seçmen sayısıyla ilgili 
değil. Bizim zihnimizde aşama-
dığımız bir engel var, bunları 
analiz ettiğimizde daha sağlıklı 
sonuçlar alabiliriz.

Z. Özdemir: Tabloyu okuma-
ya devam edecek olursak; Kıyı 
şeridinde CHP, onun hemen iç 
tarafında MHP, doğuda DTP ve 
kalan birkaç yerin dışında AKP 
tablosunu nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Bu seçimlerdeki fay 
hatlarını nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 

A. Dilipak: Bu durum, tek bir 
ulusal kimlik ve kültür üzerin-
den tanımlanan bir ulus devlet 
için felaket. Ama imparatorluk 
mirası olan bir toplumda fark-
lı dini etnik yapıların olması 
çok tabii bir şey. Etnik siyaset 

temeline oturan partiler kuru-
labilir. Ulusal seçime katılmaz-
lar. Bir bölgede katılırlar. Farzı 
muhal bu İran’da hiç mesele 
olmaz. Belucistan, Kürdistan, 
Huzistan bölgelerinin tercihleri 
tabii ki farklı olacak. Eyvah ülke 
parçalanıyor falan da denmez 
buna. Çünkü bir bölgeden nasıl 
bir oy geleceğini ve bu oyun 
sahiplerinin nasıl bir siyasi kim-
liğe sahip olduğunu biliyoruz. 
Çoğulcu toplumlarda bu tür 
bir riskten söz etmenin anlamı 
yoktur. Ama tek bir kimliğin 
dayatıldığı toplumlarda bu tür 
bir iddianız varsa bu bir felaket 
demektir. Ulus devlet projesi-
nin iflası anlamına da gelir.

Z. Özdemir: Başbakan 
Erdoğan doğudaki seçim 
sonuçlarını hizmet siyasetinin 
kimlik siyasetine yenilmesi ola-
rak yorumladı. Kapatma dava-
sından sonra AKP’nin politi-
kaları doğu da daha merkeze 
yerleşmiş bir parti görüntüsü 
çizdiği yönünde anlaşılmış ola-
bilir mi?

A. Dilipak: Eğer bir kadro-
nuz yoksa ve bir vaka olarak 
ortaya çıkmışsanız yapı sizi 
merkeze, huninin altına doğru 
çeker. Merkeze gitmek gibi 
bir iddiası yok AKP’nin ama 
gidecekleri başka bir yer yok. 
Projeleri olmayınca hayat kara 
deliğe gönderiyor. Kara delikte 
de derin devlet bunu öğütüyor 
ve yeni bir siyasi yapı kuruyor.

Z. Özdemir: Cumhuriyetin 
kurulusundan beri doğuya 
yönelik bir proje var. AKP hiz-
metleri bu projenin paralelinde 
gibi algılanmış olabilir mi?

A. Bulaç: Siyaset durumu-
muz ve Türkiye’nin sosyolojik 
gerçekleri ve yakin tarihteki 
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serüveni açısından baktığımız 
zaman bu “hizmet siyaseti” 
kavramının herhangi bir şeyin 
karşılığı olmadığını görüyoruz. 
Yani siyaset dilimizde böyle 
bir kavram yok. Bunu Tayyip 
Erdoğan üretiyor. Birileri ona 
söylüyor. Bana göre telaffuz 
ettiği şeyin siyaset teorisi ve 
siyaset bilimi açısından ne anla-
ma geldiğini de bilmiyor. Hiçbir 
siyaset bilimi kitabında “hizmet 
siyaseti” diye bir şey yoktur. 
İkincisi kimlik siyasetini bir suç 
unsuru olarak ilan etti.

Başbakan Erdoğan şunu 
diyor; biz etnik milliyetçilik 
yapmıyoruz, bölgesel milli-
yetçilik yapmıyoruz ama biz 
Türkiye milliyetçiliğini öneriyo-
ruz. Burada zaten bir paradoks 
var. Eğer bir milli üst kimlik söz 
konusu ise ve bunun üzerine 
bir milliyetçiliği meşru görü-
yorsan zaten bu etnik, böl-
gesel, kültürel milliyetçiliktir. 
Herhangi bir milliyetçiliktir. 
Yani insanlar bir de Türkiye’de 

bu üç konudan dolayı sorun-
lar yaşıyorlar. Dini milliyetçilik-
ten kastettiği Türkiye’de dini 
hassasiyetleri olan insanların 
dinini ciddiye alan insanların 
kendi dinleri perspektifinden 
herkesi mahkûm etmekse, ken-
dileri dışında herkesin hayat 
hakkına tecavüz etmekse zaten 
böyle bir şey yok Türkiye’de. 
Günümüzde de yok tarihte 
de yok. Yani dini milliyetçili-
ği tehdit olarak görmememiz 
gerekir. Bunu doğrulayacak bir 
fenomen yok. Ama eğer dini 
milliyetçilikten kastettiğimiz 
din ve vicdan özgürlüğü ise 
temel hakların korunması ise 
dindarın kimsenin özgürlüğü-
nü kamusal alanda yasaklamak 
ise Türkiye de böyle bir sorun 
var ve bunun mücadelesi veri-
liyor. Eğer etnik milliyetçilikten 
kasıt Türk ırkını bütün ırkların 
üstünde dominant bir ırk ola-
rak ilan etmekse bu bir ırk-
çılıktır. Fakat Kürtlerin dilleri, 
etnik kimlikleri inkâr edildiği 

için kendi sorunlarını gündeme 
getirmekse bu meşru bir şey-
dir. Kürt sorunu dediğimiz şey 
zaten budur. Güneydoğu’da 
veya büyük şehirlerde yaşayan 
Kürtlerin bir bölümünün kendi 
etnik kimliklerini vurgulamaları 
bunun tanınmasını istemeleri 
bu zeminde siyaset yapmaları 
meşrudur. DTP diyor ki, ben 
kimlik siyaseti yapıyorum, ben 
bir Türkiye partisi değilim, 
benim misyonum bu, ben diyo-
rum ki ben Kürdüm ve etnik 
kimliğimin de herkes tarafın-
dan tanınmasını istiyorum. İşte 
bu haliyle ve söylemiyle DTP, 
Yeşiller Partisi gibidir. Tematik 
bir partidir. Bu ülkenin başka 
sorunu olmadığı anlamına gel-
miyor. 

Başbakan çıkıyor din temel-
li etnik veya bölgesel temel-
li siyaseti mahkûm ediyorsa 
sonra da; tek devlet, tek millet, 
tek bayrak, tek vatan diyorsa, 
bu milliyetçiliklerin en alasını 
yapmaktadır. Şimdi Türkiye’de 

Abdurrahman Dilipak Zafer Özdemir

Ali Bulaç
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tek devlete itirazı olan yok. 
Tek vatana itirazı olan yok. Tek 
bayrağa da yok. Ama tek mille-
te var. Eğer bu İslam milleti ise 
buna da yok, ben bu milletin 
içinde yer alabilirim. Ama bu 
etnik bir tanımsa;  o Türk’se 
ben de Kürt’üm, o Kürt’se ben 
Arap’ım... 

Bizzat hizmet siyaseti dedi-
ğimiz şeyin içinde problem var. 

Z. Özdemir: Nedir bu prob-
lem? 

A. Bulaç: Siyaset, ekono-
mik faaliyetlerden ibarettir. Siz 
etnik kimliğinizi din ve vicdan 
özgürlüğü ile ilgili sorunlarını-
zı, bölgesel sorunlarınızı gün-
deme getirmeyin. Marjinal bir-
takım sesler çıkarmayın. Bunlar 
siyasete girmesin. Peki, ne 
yapacağız. Ekonomik mesele-

leri konuşacağız. Ne diyor AKP, 
güneydoğunun sorunu ekono-
miktir. Hâlbuki değil.  Bakınız 
Kanada dünyanın en müreffeh 
ülkesi. Orada etnik bir sorun 
var. İtalya’da etnik bir sorun 
var. Kuzeyliler güneylilerle 
bir arada yaşamak istemiyor. 
Bu sorunlar ikincil sorunlardır 
diyemezsiniz.

2007 seçimlerinde Kürt seç-
menlerin kahir ekseriyeti AK 
Parti’ye oy verdi. AK Parti’ye 
verdiği oy kredi açmaktı. Yani 
ben sana oyumu verdim sen 
bu sorunu çöz. Ama AK Parti 
neden sözünden caydı. Neden 
bu sorunu çözmedi, çözmediği 
gibi sorunu sorun olarak kabul 
etmedi? İki sebepten dola-
yı: Birincisi merkeze yaklaştı. 
Devletin merkeziyle iş tuttu. 

Yani artık bu Kürt sorununu 
sivil zeminde çözmeyi bir kena-
ra bırakıp askerler ne diyorsa 
o çerçevede düşünmeye başla-
dı. İkincisi de birtakım çevre-
ler Tayyip Erdoğan’ı ve kurmay 
heyetini yanılttı. Onlara dediler 
ki eğer siz Kürt sorununa ağır-
lık verirseniz Türk bölgelerin-
de, batı bölgelerinde oy kaybe-
deceksiniz. 

Z. Özdemir: Peki bir de Sayın 
Başbakan’ın dediği açıdan bak-
sak meseleye; hizmetler açısın-
dan yani?

A. Bulaç: Benim kanaati-
me göre İstanbul ve Ankara’yı 
kazandığı son seçimdir. Bu 
şekilde devam edecek olursa 
bir sonraki seçimde İstanbul ve 
Ankara’yı kazanamaz. Nereleri 
kaybetti: çok ilginç illeri kay-
betti; Siirt Başbakan’ın seçim 
bölgesi bundan öte şehrin 
damadı. Bir başbakanın şehrin 
damadı olması çok önemli bir 
şeydir. Hele ki bir Anadolu şehri 
bununla gurur duyar ama seç-
medi; mesela Adana’yı, Van’ı, 
Antalya’yı, Balıkesir’i, Manisa’yı, 
Ordu’yu kaybetti. Bunlar önem-
li şehirler. Yalova’yı kaybetti. 
Şimdi diyeceksiniz ki neden 
kaybetti? Kesinlikle bu laik, 
CHP’li takımın bu iddia ettiği 
gibi mahalle baskısı ile hiç ala-
kası yoktur. Yani laik yaşama 
tarzı tehlike altına girdi; sahil-
dekiler hemen CHP’ye kaçtılar 
böyle bir şey yok. Antalya’yı 
kaybetmesinin üç sebebi vardır: 
Birincisi metronun yanlış yerden 
geçmesi ve esnafın iki senedir iş 
yapamaması; ikincisi imara açıl-
maması gereken yeşil alanın 
imara açılması ve bu imardan 
da küçük bir zümrenin istifade 
etmesi; üçüncüsü kepez gibi 
belediye başkanlıklarına gös-

Siyaset  durumumuz ve Türkiye’nin 
sosyolojik gerçekleri ve yakın tarih-

teki serüveni açısından baktığımız 
zaman bu “hizmet siyaseti” kavramının 
herhangi bir şeyin karşılığı olmadığı-
nı görüyoruz. Yani siyaset dilimizde 
böyle bir kavram yok. Bunu Tayyip 
Erdoğan üretiyor.

Ali Bulaç



terilen adayların oradaki halk, 
cemaat, muhafazakâr kesim, 
esnaf vs tarafından şiddetle 
reddedilmesi ve onların dinle-
nilmemesidir. 

Yani hizmet de yanlış götü-
rülmüş. Bakın Van’da dindar, 
muhafazakâr; devlete vatana 
bağlılığında hiçbir kuşku duyul-
mayan seçmen DTP’ye oy verdi. 
AK Partili seçmen DTP’ye oy 
verdi. Antalya’daki sorunlar 
neyse Van’da da aynı sorunlar: 
aynı üç problem orada da var. 
Van’da da o yüzden kaybetti-
ler, Siirt’te de o yüzden kay-
bettiler. Demek ki hizmet siya-
seti yapmışsın ama toplumdan 
kopmuşsun; seçmen Türkiye’de 
hakikaten sağduyuludur, sada-
kati yoktur. 

A. Dilipak: Burada ben çok 
önemli bir noktaya değinmek 
istiyorum: hizmet siyaseti ile ilgi-
li olarak. Bakın biz Türkiye’de 
hala alt yapı belediyeciliği ile 
yol almak istiyoruz. Ben uluslar 
arası bir konferansa katılmış-
tım belediyecilikle ilgili. Orada 
yabancı belediye başkanları 
da vardı. Bizden bir belediye 
başkanı çıktı dedi ki biz bele-
diyemizin alt yapı çalışmaları-
nı %70 oranında tamamladık. 
Sonra sanıyorum Berlin beledi-
ye başkanı kalktı dedi ki nasıl 
yani inanamıyorum İstanbul 
gibi tarihi bir kentte hala nasıl 
alt yapı seviyesi o durumdadır. 
Oradan bizim başkan tekrar 
söz aldı ve dedi ki ben elektrik, 
su, kanalizasyon çalışmalarını 
kastediyorum. Bunun üzerine 
yabancı başkan siz onları yap-
madan şehir mi kuruyorsunuz 
dedi. Birinci kuşak belediyeci-
lik o bahsettiğimiz çalışmalar-
dır; ikinci kuşak belediyecilik 
yeteri kadar okulunuz var mı, 
yolunuz var mı, tiyatro binanız 

var mı, sinemanız, yeşil alanı-
nız var mı gibi çalışmalardır; 
üçüncü kuşak belediyecilik ise, 
mesela İsviçre’de, Hollanda’da 
yeni yeni uygulanmaya başlan-
dı; geçen seneki boşanma sayı-
sı nedir, intihar vakası nedir, 
kriminal durum nedir, kitap 
okuma oranı nedir, ya da kaç 
sinema salonunuz vardır, ya da 
o belde insanının ekonomik 
gelir seviyesi nedir bu gelirin 
ne kadarı istihdama dayalı ne 
kadarı katma değerden kay-
naklı. Üçüncü kuşak belediyeci-
liği çok farklı bir şey Türkiye’de 
bunu hiç kimse konuşmuyor. 

Geçen sene bizim ilçeden 

üniversiteye kaç kişi hangi sevi-
yeden girdi, bu sene kaç kişi 
girdi, bu Türkiye ortalamasının 
neresinde, İstanbul ortalaması-
nın neresinde belediye başkan-
larının böyle bir sorunu yok. 
Çocuk ölümleri ne kadar, evlen-
me durumu ne, çocuk yapma 
yaşı ne, ne kadar bizim sağ-
lık giderimiz olmuş, ne kadar 
hastamız olmuş bakın bunları 
kimse konuşmuyor. Toplumun 
da böyle bir talebi yok. Bazı 
yerlerde kömür ve patates 
dağıtarak oy alıyorsunuz, bazı 
yerlerde de yol taahhüdünde 
bulunarak. Şimdi bazı beledi-
yeler hepsi seçimlerden sonra 
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Yani seçmenin artık, ben şu par-
tiliyim, deyip o partinin amigosu 

olmaktan çıkıp benim partim eğer beğen-
mediğim adayı gösteriyorsa ona ver-
mem, değer verdiğim bir adaya veririm 
anlayışına geldiğini söyleyebiliriz. Bakın 
bundan sonraki seçimde göreceksiniz 
seçmen, il genel meclisinde ve belediye 
meclisinde istemediği adamın ismi-
nin üstünü çizecek.

Abdurrahman Dilipak
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borçlu; son bir sene içerisinde 
herkes bütün iş makinelerini 
araziye saldı, ne kadar elle-
rinde stok asfalt varsa döktü-
ler. Şimdi bu ucuz siyasetten, 
siyaset cambazlığından vazgeç-
memiz gerekiyor. Yani işte şu 
adamı alalım belediye başkanı 
yapalım işte millet bunu sever, 
yani topluma da bunun böyle 
olmadığını bizim söylememiz 
gerekiyor. Yani siyasi kariyeri 
olmayan, ömründe bir defa bile 
siyasetname okumamış insan-
larla siyaset yapmaya kalkar-
sanız sonuçta bugünkü siyasi 
partiler de CHP’de de bu çöküş 
yaşanıyor, MHP’de de yaşanıyor. 
Siyasi kadroların gönüllülerden 
değil de profesyonellerden 
oluşmasıyla teşkilatlar artık bir 
devlet dairesi haline geldiler. 
Ortada toplumun katıldığı bir 
siyaset yok, biraz aristokratik 
bir yapı var. Parti liderleri tek 
adam konumundalar ve millet-
vekillerini de onlar seçiyor, baş-
kan adaylarını da onlar seçiyor. 
Partinin ideolojisini ve sairesini 
hep onlar sağlıyorlar. Bu yapı-
nın tepe taklak olması gereki-
yor. Yani bu yapılardan sağlıklı 
bir sonuç üretemeyiz. 

Kimlik siyaseti dediğiniz 
DTP’nin siyasetinde de çok mili-
tanca. Ali Bey’e katılıyorum, 
işte hukuk devleti, insan hak-
ları bunları sağladığınız zaman 
Türkiye’de birçok partinin var-
lık sebebi kalmayacak. Ya da 
alt yapıyı kurduktan sonra şehri 
kuruyorsanız bugünkü bele-
diye başkanlarının pratik bir 
karşılığı yok. Ne söyleyecekler 
ne vaatleri kalıyor? Öbürünü 
nasıl yapacaksınız? Onun içine 
sivil toplum örgütlerini kata-
caksınız,  üniversiteleri kata-
caksınız. Türkiye’nin en büyük 
üniversitelerinin bulunduğu 

yer İstanbul. İstanbul’un şehir-
cilik bilimleri olsun, diğer idari 
siyasi bilimleri fakülteleri olsun 
bunların kaçıyla ortak projesi 
var? Yani böyle bir yerel yöne-
tim akademisi oluşturabiliyor 
muyuz? Böyle bir şey yok, o 
zaman reel bir siyaset yapmıyo-
ruz. Siyaset biliminin maslahatı 
ön plana alan toplumsal barışı 
ön plana alan toplumu şehirle 
barıştıran bir anlayışın ürünü 
olması gerekir. Maalesef reel 
bir siyasi süreç yok.

Z. Özdemir: Peki CHP’nin 
açılımlarını, bu anlamda daha 
önceki o seçkinci, radikal laikçi 
tavrını değişmiş buluyor musu-
nuz?

A. Dilipak: Değişiklik yok. 
Var olmayı hak etmeyen tek 
parti Cumhuriyet savcılığı gibi 
hareket eden Cumhuriyet Halk 
Partisidir. Cumhuriyet Halk 
Partisi başından beri İttihat 
ve Terakki’nin devamı ola-
rak derin devletin su üstünde 
görünen yüzünü temsil ediyor. 
Resmi ideolojinin koruyuculu-
ğunu yapıyor. Eğer Cumhuriyet 
Halk Partisi diye bir parti varsa 
Türkiye’de hiçbir partinin varlı-
ğının çok da hukuki bir güven-
cesinin olamayacağını düşünü-
yorum. 

AK Parti potansiyel ola-
rak var olma şansına sahiptir. 
Cumhuriyet Halk Partisi deme-
yeyim ama daha liberal bir 
sol hareketin Türkiye’de var 
olma şansı vardır. Dini değer-
leri önceleyen bir hareketin 
var olma şansı vardır. Bugün 
DTP de artık bir Kürt ideolo-
jisi haline gelmiştir ama arka-
sında PKK gibi bir kamburu 
taşımak zorunda kaldığı için 
onun da uzun ömürlü olması 
pek mümkün gözükmüyor ama 

Kürt temeli üzerinde bir siya-
set Türkiye’de yapılabilir. Onun 
dışında topluma mal olmuş bir 
siyasi hareketi ben en azından 
şu aşamada görmüyorum. Taşlar 
yerine oturduğunda Türkiye’de 
bir dini eğilimler temelinde 
yapılan siyasetler, bir etnik 
eğilimler temelinde yapılan 
siyasetler… Mesela Demokrat 
Parti’de Ermeni milletvekili 
vardı. Merkez partilerin bu tür 
kontenjanları olabilir. Üç tane 
şey var: Bir tanesi Kürt hareke-
ti, bir tanesi liberal demokrasi 
hareketi, bir tanesi de İslam. 
Mahşerin üç atlısı Türkiye’de 
bu. Bunlar lokomotiftir. Bunlar 
‘trio’dur. Türkiye’nin gelece-
ğinde söz sahibi olan ve kendi 
türdeşleri için model oluşturan 
üç hareket. Demokrasi liberal-
leşme hareketi, etnik temelde, 
dini temelde var olma iddia-
sı. Bunun da nasıl gelişeceğini 
zaman gösterecek.

Z. Özdemir: Saadet Partisi 
meselesini Türkiye’deki siya-
si değişim açısından ele ala-
lım. Türkiye’de yeni bir siya-
sete ihtiyaç var. AK Parti’nin 
ve Tayyip Erdoğan’ın alterna-
tifsiz olma durumu şu anda 
çok bozulmuş gibi görünmüyor 
ama buna alternatiflerden biri 
Saadet Partisi. SP’nin bu seçim-
de aldığı oy oranı bu bağlamda 
ne anlam ifade ediyor?

A. Dilipak: Numan Bey 
Saadet için bir şans. Eğer Saadet 
Partisi Numan Kurtulmuş şan-
sını da iyi kullanmayacak, iyi 
değerlendirmeyecek olursa ne 
olur sonu onu bilemiyorum. 
Aslında Saadet Partisi’nin etkin 
ve güçlü bir şekilde siyaset yap-
mış olması AK Parti’yi de rahat-
latır. Dini talepleri dillendiren 
bir hareket olur. AK Parti artık 



anayasal çoğunluğa ulaşamaya-
cak, salt çoğunluk konusunda 
da sorunlar yaşayabilir gelecek-
te. O zaman parlamentoda kri-
tik oylamalarda, mesela anaya-
sa değişikliği gibi temel siyaseti 
belirleyici yasa değişikliklerin-
de iş birliği yapacağı arkasında 
dürüst kadroların var olma şan-
sını desteklemesi gerekir. Yani 
AK Parti’nin gelecekteki şansı 
Saadet Partisi’nin şansıyla örtü-
şüyor. Bunu Saadetlilerin de AK 
Partililerin de görmeleri gereki-
yor diye düşünüyorum.

A. Bulaç: Şimdi Türkiye’deki 
seçmen yüz kişi üzerinden 
düşündüğümüz zaman %10 
kararlı dindar seçmendir, %15 
kararlı sol laik seçmendir, %10 
u da milliyetçi seçmendir. Bu 
milliyetçi seçmen de ya Türk 
milliyetçisidir ya da Kürt mil-
liyetçisidir. Ama %40 ı terci-
hi belli olan seçmendir. %60 
ı ise yüzergezer seçmendir. 
Benim kanaatime göre de par-
tileri iktidara getiren bu %60 
lık kitledir. Şimdi kararlı %10 
luk Milliyetçi Hareket Partisi 
ve Demokratik Toplum Partisi, 
yani Türk ve Kürt milliyetçiliği 
üzerinden siyaset yapan seçme-
nin gelişme dinamiği yoktur. 
Yani bu iktidar olamaz, bütün 
Türkiye’yi içine alan bir şemsi-
ye olamaz. Etnik kimliği, etnik 
milliyetçiliği öne çıkarır, bunun 
üzerinden siyaset yapar. Zaman 
zaman artar zaman zaman aza-
lır. Bunu bir kenara bırakıyo-
ruz. Kararlı sol ve laik %15 
lik seçmen kitlenin de gelişme 
dinamiği yoktur. Çünkü mer-
kezdir bu. Devletin merkezini 
temsil etme işi Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde somutlaşmıştır. 

1950’den 2002’ye ve 2007 
seçimlerine kadar baktığımızda 

iktidara gelenler kimlerdir? Bu 
sağ muhafazakâr dindar seç-
mendir. %10 luk kararlı dindar 
seçmen %60 ı ikna ettiği zaman, 
onu mobilize ettiği zaman, 
onun taleplerine cevap verdiği 
zaman, onun sorunlarını dile 
getirdiği zaman, onu korkut-
madığı zaman bunu mobilize 
eder ve iktidar olur. AK Parti’yi 
iktidar yapanda budur. 2002 
ve 2007’de AK Parti’yi iktidara 
getiren bu kararlı dindar seç-
menin %60 ı ikna ederek mobi-
lize etmesidir. 

Fakat AK Parti bir yanılgıya 
düştü. Dışarıdan ona bir şey-
ler söylendi.  Sen merkez par-
tisisin. Öyleyse bunu kanıtla. 
Renksizleş. Askerle iş tut, bürok-
rasiyle iş tut. Batılılaşmış elitler 
gibi, zenginler gibi yaşamaya 
çalış. Ciplere bin. Senin başör-
tülülerin çıksın muhafazakâr 
dindar varoştaki insanı küçüm-
sesin, biz değiştik desinler. 
Yüzleri öyle boyalı olsun ki 
eşarbın önüne çıksın. Kız erkek 
ilahiler ve şarkılar okusun, el 
ele tutuşsun. Bu söylemler 
sonucu AK Parti asıl merkezin 
toplumsal merkez olduğunu 
unuttu, devletin merkezine ve 
sonradan görme batılı yaşam 
tarzına meyletti.

Davos çıkışı çok kısa sürdü. 
Bu AK Parti’yi kendi kökenin-
den, kendi tabanından kopar-
dı. Türkiye’de iktidar olabilecek 
parti AK Parti’dir, birinci dere-
cede. İkinci derecede eğer ken-
disini reformdan geçirebilirse, 
A’dan z’ye revizyona uğrata-
bilirse CHP’dir. Üçüncüsü de 
Saadet Partisi’dir. Çünkü Saadet 
Partisi de Türkiye’nin her tara-
fından oy aldı aynı AK Parti 
gibi. Az ya da çok fark etmez. 
Benim kanaatim AK Parti sıra-
sını savdı. Bundan sonra inişe 

doğru geçildi. 29 Mart seçim-
lerinden sonra geçen 3 hafta 
içinde %38 alan AKP 20 gün 
içerisinde 2 puan kaybetti, şuan 
%36’da. Giderek inişe doğru 
geçiyor AK Parti; sadece sayı-
sal olarak inişe geçmiyor aynı 
zamanda toplumsal desteğini 
de kaybediyor. Hâlbuki önce-
den toplumsal desteği çok yük-
sek olan bir partiydi.

Şu anda AKP’yi takip 
eden iki parti var: Biri CHP, 
öbürü SP’dir. CHP’nin direksi-
yonuna Gürsel Tekin geçerse 
zaman içerisinde AKP’ye yeti-
şebilir. Saadet’in direksiyonun-
da Numan Kurtulmuş olursa 
o da CHP’yi geçebilir. Burada 
Erbakan Hoca ve ekip belir-
leyici olacaktır. İfade etmek 
çok zor ama ben seçimlerden 
hemen sonra Erbakan Hoca’nın 
siyaset yasağının kaldırılma-
sının bununla ilgili olduğunu 
düşünüyorum. 

Erbakan ve MNP’den gelen 
o yaşlı ağabeyler eğer yetki 
tanırlarsa, inisiyatif tanırlarsa 
Numan Kurtulmuş’a, partinin 
üzerine gölge değil, arkadan 
tecrübeleriyle destekleyen, 
dua eden, onlara yol göste-
ren bir misyon üstlenirlerse 
eğer Numan Kurtulmuş siya-
setin idari ve mali kaynakları 
üzerinde de söz sahibi olursa 
önümüzdeki seçimde SP barajı 
aşıp bir gurup kurar, çünkü 
29 Mart seçimlerinde psikolo-
jik eşiği geçti, eğer CHP fak-
törü olmasaydı daha da fazla 
olurdu. 2011 seçimlerinde bir 
grup kurar, gölge bir hükü-
met kurar, bakanlar kurulunu 
kurar, AKP’yi çok sıkı marka-
ja alıp, çok iyi bir muhalefet 
yürütürse bir sonraki seçimde 
yani 2015’de çok iyi bir sonuç 
alabilir.
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Ergenekon davası bütün hı-
zıyla devam ediyor. Türkiye’de 
önemli yönetim kademelerinde 
bulunmuş sivil, asker, öğretim 
üyesi, gazeteci her meslekten 
insanın yargılandığı bu davada, 
her tutuklama dalgasında, yeni 
ve tahmin edilemeyecek sima-
lar ve iddialarla karşılaşıyoruz. 
Türkiye kamuoyu birçok önemli 
meselede olduğu gibi, bu dava 
konusunda da bölünmüş du-
rumda.

Davayı, yüzyılın davası 
olarak görenler var. Bunlar 
Türkiye’nin, tarihinin kirli kı-
sımlarıyla hesaplaştığını, bu he-
saplaşmanın, doğru yapılması 
ve sonuna kadar gidebilmesi 
halinde ülkenin önünün açıla-
cağını ifade ediyorlar. Siyase-
tin vesayetten kurtulacağını ve 
Türkiye’nin normalleşeceğini 
düşünüyorlar.

Bir başka grup ise, bilhassa 
başlangıçta davayı olabildiğin-
ce önemsizleştirecek söylemler-
de bulundular. Siyasal iktidarın 
rakiplerini sindirmek için sür-
dürdüğü bir dava olarak niteli-
yelenler de oldu. Fakat davaya 
ilişkin deliller, itirafl ar ortaya 
çıktıkça, bu söylemi terk edip, 
evet bir şeyler var ama bu ka-
dar da abartmaya gerek yok, 
suçluları cezalandıralım ama, 
Türkiye’nin yönetiminde önem-

li kademelerde bulunmuş in-
sanları, tanınmış akademisyen 
ve entelektüelleri bu davalarla 
yıpratmayalım gibi bir söyleme 
doğru evrilmiş durumdalar.

Davanın ne olduğu ve öne-
mi konusunda, kamuoyunda 
bir fi kir birliği yok. Olağanüs-
tü önemseyenler olduğu gibi, 
önemsizleştirmek için elinden 
geleni yapanlar da var. Dava-
nın hukukun ruhuna ve usulü-
ne uygun olarak götürülmesi 
halinde, kamuoyunun fi krinin 
daha netleşeceğini ve daha sağ-
lam bir kanaate sahib olacağını 
umabiliriz.

Ergenekon örgütünün 
Mahiyeti Nedir?

Davada 12. dalganın tu-
tuklamaları yapılmış olmasına 
rağmen, Ergenekon örgütünün 
mahiyeti konusunda net bir ka-
naat oluşmuş değildir.

Ergenekon’un NATO ülkele-
rinde soğuk savaş döneminde 
kurulan, Gladio yapılanmasının 
bir devamı olduğunu söyleyen-
ler var. Bunlar, diğer NATO ül-
kelerinde ortadan kalkan bu 
örgütün, Türkiye’de evrilerek 
Ergenekon ismi altında devam 
ettiğini ifade ediyorlar.

Birbaşka grup, AKP’nin ik-
tidara geldiği yıllarda, AKP’yi 
devirmek için gayret gösteren 
bir grup askerin oluşturduğu 

bir yapılanma olarak görüyor 
Ergenekon’u. Bunlara göre, 
dönemin genelkurmay başkanı 
Hilmi Özkük’ün tavrı nedeniyle, 
hiyerarşik bir darbe yapma im-
kanı bulamayan bir kısım dar-
beci askerler, hiyerarşi dışına 
çıkarak darbe yapmaya karar 
verdiler. Bunun için öncelikle 
ordu içinde üniversitelerde, si-
yasi partilerde, basında, med-
yada ve v.b kurumlarda örgüt-
lendiler. Hatta bunlar çatışma 
ihtimalini’de dışlamadıkları 
için, ordu envanterinden çalın-
mış olduğu varsayılan silahları 
toprağa gömerek, muhtemel 
bir çatışmaya hazırlık yaptılar. 
Kısaca halkın oyuyla iktidara 
gelme imkanını ihtimal dahi-
linde görmeyen hiyerarşi dışına 
çıkmış bir grup asker ve onlarla 
beraber olan sivillerin oluştur-
duğu yapıya Ergenekon diyen-
ler var.

Bir başka grup da, Türkiye 
devleti içinde kendisini devletin 
asıl sahibi olarak gören, seçim-
lere, siyasal partilere, demokra-
tik yapıya bir oyun gibi bakan 
ve bu oyunu hükümsüz kılmak 
için her türlü eylemi yapma 
iradesi ve gücü olan bir derin 
yapılanmanın varlığını ifade 
ediyor. Bu derin yapılanmanın 
Türkiye’de darbelerin sorumlu-
su olduğunu belirtiyorlar.
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ERGENEKON DAVASI
DEVLET ODAKLI SİYASETTEN 

TOPLUM ODAKLI SİYASETE Mİ?

CEVAT ÖZKAYA
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70-80 arası  ölen beşbin 
gencin, alevi-sünni çatışmasıyla 
hayatını yitiren insanların, kürt 
sorunu vesilesiyle fail-i meçhu-
le kurban giden  insanların ve 
toplumu derinden etkileyen 
birçok eylemin faili olarak bu 
derin yapılanmayı görüyorlar. 
Ergenekon örgütünün de o ya-
pının bugünkü versiyonu oldu-
ğunu söylüyorlar.

Bizim kanaatimize göre de, 
Ergenekon bu derin yapılanma-
nın ürünüdür. Hiyerarşi dışına 
çıkarak icra-i sanat eylediği için 
yargılanıyor Ergenekoncular. 
Bu yargılama işinin yapılabil-
mesinde, Türkiye’nin derin ya-
pılanmasının izini ve iznini gör-
memek mümkün değildir.

Devlet Odaklı Siyasetten 
Toplum Odaklı Siyasete

Bizde siyasetin canlanması, 
devletin yıkılma sürecine gir-
diği 1900’lü yılların başından 
itibaren başlar. Bu siyasetin en 
önemli sorunu da devletin kur-
tarılmasıdır. Devleti kurtaracak 
olanlar ise, zinde ve örgütlü 
güçlerdir. O günün toplumunda 
bu güç, askerler ve aydınlardır. 
Devlet ve onu kurtaracak olan 
güçler birer özne olarak varlık-
larını sürdürürken, toplum bu 
öznelerin oyun alanı bir nesne 
olarak algılanmaktadır. Daha 
sonraki dönemlerde ve günü-
müzde de etkisini belli ölçüde 
sürdüren devlet merkezli ve 
toplumu siyasi hayattan dışla-
yıcı anlayış o dönemde şekillen-
mişti. İttihatçı zihniyet olarak 
isimlendirilen bu anlayış, günü-
müz siyasetinde bile hâlâ etkisi-
ni sürdürmektedir.

Seçimler, seçilenler bu ülke-
yi yönetsin, diye yapılmamak-

tadır bu anlayışa göre, seçim 
dünyanın gidişatına vitrinlik bir 
uyum sağlama aracıdır. Seçim, 
özne ile nesne arasında taşeron 
olacakları ortaya çıkarmakta-
dır. Böyle bir anlayışta, iktidarı 
elde tutabilmenin yolu seçim 
olamaz. İktidar seçimleri de, se-
çenleri de manipüle edebilecek 
imkânları elinde bulundurmayı 
gerekli kılar. Ahali’nin genel oy 
ile güç verdiği siyaseti işlevsiz 
kılmak, devlet iktidarını elinde 
bulundurduğu varsayılan derin 
yapılanmanın önemli görevle-
rinden biridir.

1900’lü yılların başında baş-
layan bu anlayış, Cumhuriyet 
döneminde de kendini tahkim 
ederek devam etmiştir. Çok 
partili hayatımızın ikinci döne-
minden, yani 1950’li yıllardan 
itibaren siyasal hayatımız, top-
lumun özne olma gayretleri 
karşısında, devlet gücünün  onu 
nesneliğine irca ettiği bir müca-
dele şeklinde cereyan etmiştir.
Bu mücadele askeri darbelerin 
olduğu, kitlesel ölümlerin ya-
pıldığı, binlerce gencin müret-
tep anarşik olaylarda hayatını 
kaybettiği, yüzlerce aydının, 
binlerce insanın fail-i meçhulle-
re kurban gittiği bir süreci ya-
şamamıza neden olmuştur. Son 
beş yıl içinde yaşanan Danıştay 
baskınından Cumhurbaşkanlığı 
seçimine kadar olaylara bak-
tığımızda da aynı mücadeleyi 
görürüz. Toplumu devlet katı-
na çıkarmama ve devleti toplu-
mun karşısında konumlandırma  
anlayışının özgün örneklerini 
gördük son beş yıl  içinde. Do-
layısıyla son yüzyıldan bu yana 
siyasi hayatımızın ana motoru 
olan gerginlik bugün de devam 
etmektedir. Yüzyılın başında 

oluşan siyasal aktörler,  zinde 

güçler ve toplum ikilemi varlı-

ğını bugün de korumaktadır. 

Hatta zinde güçler bu konum-

larını anayasal güvence altına 

almışlardır.

Halkın oyuna ihtiyaç duyma-

dan iktidarını devam ettirme 

esası üzerine kurulu bu siyasal 

hayatta, Ergenekon tipi yapı-

lanmaların varlığı kaçınılmaz-

dır. Hatta elzemdir. Bugün de-

vam eden davada, çok önemli 

görevlerde bulunmuş insanla-

rın cezalandırılması ve mevcut 

hiyerarşi dışına çıkmış kişilerin 

oluşturduğu yapılanmanın yok 

edilmesinin sorunu çözeceği ka-

naatini taşımıyoruz. Kendilerini 

anayasal güvence altına almış 

zinde güçlerin siyasal hayata 

müdahalesine imkân sağlayan, 

kanuni güvenceler ortadan kal-

dırılmadığı sürece, Türkiye’de 

siyaset normalleşmeyecektir. 

Vesayet sistemi varlığını devam 

ettirecektir.

Ergenekon davası suç işle-

yenlerin cezalandırılmasından 

öte bir anlama sahiptir. Bu dava 

yeni suçluların ortaya çıkmasına 

imkân veren bataklığın kurutul-

masına vesile teşkil etmeyecek-

se, doğrusu verilen emeklere 

yazık olur. Dolayısıyla bu dava 

sürecine bir anayasa değişikliği 

de eşlik etmek zorundadır. Aksi 

takdirde siyaset dışında konum-

lanmış bir güç, siyaseti taşeron 

olarak kullanıp, hâkimiyetini 

pekiştirmeye devam edecek-

tir. Bu da yeni Ergenekonların 

önümüzdeki süreçte hiyerarşi 

içinde varlıklarını devam ettire-

cekleri anlamına gelir.
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6-7 Nisan tarihlerinde An-
kara ve İstanbul’a yaptığı ziya-
retlerin ardından, ABD başka-
nı Barack Hüseyin Obama’nın 
Türkiye’den dünyaya ve içeriye 
verdiği mesajların mahiyeti ve 
hedefi  sıkça tartışıldı. Kimileri-
ne göre klasik emperyalizmin 
yeni bir sureti; kimilerine göre 
Amerikan değerlerinin yeniden 
yükselişinin resmiydi; üstelik bu 
kesim adeta birer Amerikalı gibi 
konuşuyordu. Oysa Obama’yı 
içinden geçtiği dönemsel etkiler 
ve kendisi olmasını sağlayan ta-
rihi şartlar olmaksızın anlamak 
zordur. Dünyada son yüzyılda 
yaşanan değişimlerin yarattığı 
etki itibarıyla en büyüğü ol-
masa da; Kasım 2008 ABD baş-
kanlık seçimlerinin galibi ola-
rak Barack Hüseyin Obama’nın 
dünya liderliği pozisyonu ge-
lecek on yılları belirleyecek bir 
durumdur. Kıta Avrupasında 
ve dünyanın geri kalmışlar/ka-
lanında ortaya çıkardığı sevinç 
ve ümit dalgası karaya nekadar 
zamanda vurur bunu zaman 
gösterecek fakat Bush yöneti-
minin geçtiğimiz 21. yy’ın ilk 
sekiz yılında açtığı yaraların 
derin izleri hemen kapanacak 
gibi gözükmüyor. Obama’yı ve 
dünyaya vadettiği ‘değişim’in 

‘gerçekleştirilebileceği’ fi krini 
nasıl değerlendireceğiz pekala? 
Bu sorunun cevabını biraz Ame-
rikan tarihinde, biraz dünyanın 
son yarım yüzyılda aldığı biçim-
de; ve mevcut konjonktürde 
aramalıyız. Bu yazı Obama’nın 
şahsında ABD’nin mutlak üs-
tünlüğü(!) ve dünya liderliğine 
duyduğumuz inancın(!), sarsıl-
maz sadakatimizin(!) ve büyü-
lenen gözlerimizin(!) ardındaki 
zeminin kazısını yapacaktır.

Bir Amerikan RüyasI Olarak 
Obama

Mazisi Kolomb’un 1492’de 
ayak basmasıyla birlikte kızılde-
rili kıyımı, toprak gasbı ve siyah 
derili Afrikalıların köleliği gibi 
makus olaylarla dolu genç kıta 
Amerika’nın, 1960’lara kadar 
ikinci sınıf insan muamelesi gö-
ren azınlığına mensup bir insan 
şeklinde algılanan Obama’nın 
hikayesi aslında biraz farklı-
dır. Zira Kenyalı müslüman bir 
babanın ve Hawaili hıristiyan 
bir annenin çocuğudur Barack 
Hüseyin; ve bu haliyle aslında 
‘zenci’ yakıştırması yüzde yüz 
haklılık taşımaz. Fakat dünya-
nın geldiği yeni yer, Amerikan 
geleneğinin başarısının kanıt-
lanması zorunluluğu bakımla-

rından Obama’nın ‘zenci’ olma-
sı şarttır! O kendi portresinde 
Amerikan rüyasının yeniden 
mücessemleşmesidir. Artık eko-
nomik refah, insan hak ve öz-
gürlükleri vb. alanlarda fi yakası 
çizilmiş olan süpergücün imaj 
tazelemesidir... Kısacası o bir PR 
(public relations) yani kamu iliş-
kileri/diplomasisi ürünüdür aynı 
zamanda. Onu özgün ve bu 
ölçüde etkin kılan başka özel-
likleri elbette mevcuttur fakat 
her haliyle Amerikan sunumu-
nun eşsiz bir örneğidir. Köleliği 
kaldıran Abraham Lincoln’den 
bu yana geçen yaklaşık 150 yıl 
içinde siyah azınlığın en tepeye 
yükselişinin resmi ve ABD’nin 
de yeni imajına en uygun dü-
şendir.

Bir Obama çözümlemesi 
yapılacaksa eğer; evvela Ame-
rikan sisteminin (demokrasisi) 
iç içleyişi ve ortaya çıkardığı 
sonuçlar üzerinden başlanma-
lıdır. Bunun içinse 1492’ye yani 
Avrupalı adamın bu yeni kıtayı 
keşfe çıktığı tarihe bakılmalı-
dır. Zira bu keşfi n tarihi bugün 
dünyanın gizemli yerlerini keş-
fe çağıran gezi rehberlerinin 
de uzandığı yerdir. Kolomb’un 
İspanya’dan Tanrı adına çıktığı 
yolculuk, düşündüğü gibi Hint 
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Okyanusu ya da Çin kıyılarında 
sonlanmadı elbette ama Baha-
ma adalarından Haiti’ye; ora-
dan Karayiblerin farklı adaları-
na yapılan çıkarmalar neticesin-
de bilinen dünyaya yepyeni bir 
koloni armağan etmişti: Ame-
rika! Howard Zinn’in Küba’nın 
fethine katılan dönemin genç 
papazı Las Casas’tan aktardığı 
kadarıyla 1494 yılından başla-
yarak 1508’e kadar savaşmak-
tan, tutsaklıktan ve madenler-
de çalışmaktan üç milyondan 
fazla insan telef olmuştu. Kral’a 
yaranmak uğruna Avrupalı 
adamın bu münbit kıtaya ayak 
basışından sonra dünyanın 
da dengesi bozulmuştu. Zira 
İspanya’ya taşınan altın, gümüş 
vb. değerli madenlerin yanısıra 
köle olarak çalıştırılmak üzere 
getirilen yerli halk yeryüzünün 
o döneme kadar görmediği 
bir güç temerküzü ile adalet-
sizlik yaratmıştı. İşte modern 
Avrupa’nın ilkel kökenlerine 
giden yol... Aztekler’den, Ara-
waklar, Pequotlar ya da Che-
rokeelerden geriye neredeyse 
hiçbir iz kalmayışının sırrı bu-
günün dünyasını anlamamıza 
da imkan tanır zira tarih kim-
seye iltimas geçmez. İngilizlerin 
Virginia’ya ayak bastıkları 1607 
tarihini müteakip sürdürülen 
kıyım ve köleleştirmenin bir 
muhasebesi dahi yapılamaya-
cak boyutlara ulaşmıştır. 1600 
ve 1700’ler boyunca Avrupa’nın 
çeşitli bölgelerinden, fakat bil-
hassa İngiliz topraklarından 
sürgünler, kaçaklar, mahpuslar 
ve ayak takımının çoğunlukta 
olduğu yoksullar muazzam bir 
beşeri sermaye ve rant yaratıl-
masına sebep oldular. Tüccarlar 
ve sömürge valilerinin himaye-

sinde resmi yetkililer bu genç 
kıtada yeni bir dünya kuruyor-
lardı. Giderek kendi ayakları 
üzerinde duran bir sistem ha-
line gelen Birleşik Devletler’de 
zenci isyanlarına ek olarak be-
yaz elitler de İngiliz sömürge-
ciliğine giderek daha az ihtiyaç 
duydukları ölçüde bir savaşın 
gelişmesi kaçınılmaz oluyordu. 
İşte Amerika’nın kurucu baba-
larının bir uluslar devletini or-
taya çıkaran kahramanlıkları bu 
dinamiklere yaslanır. Aslında bu 
tarihi süreç, zencilerin ve yerlile-
rin kökenlerine giden karmaşık 
yolun başlangıcını bizlere kay-
bettiriyor. Thomas Jefforson’un 
1776’da kaleme aldığı Bağım-
sızlık Bildirgesi’ndeki vurgular 
bir kısım Amerikalıların şu ifa-
delerden ayrı düşünüldüğünün 
en somut örneğidir: “İnsanla-
rın eşit yaratıldığı; yaratıcının 
insanlara vazgeçilmez haklar 
bahşetmiş olduğu ve bu halk-
lar arasında yaşam, özgürlük ve 
mutluluk arayışı haklarının bu-
lunduğu gerçeklerinin sorgula-
namayacağını kabul ediyoruz. 
Yönetimler insanlar tarafından, 
bu hakları korumak için ku-
rulurlar ve haklı güçlerini yö-
netilenlerin onayından alırlar. 
Herhangi bir yönetim biçimi bu 
amaca ters düşerse, insanların 
o yönetimi değiştirmeye ya da 
ortadan kaldırmaya ve yeni bir 
yönetim biçimi kurmaya hakları 
vardır.”1 Bu felsefi  temeller ne 
yazık ki yalnızca beyaz adam 
için inşa edilmiş; zenciler, köle-
ler, yerliler ve kadınların birer 
fesad unsuru oldukları ima edil-
miştir: “Kral kendi aramızda 
çıkan ayaklanmaları kışkırtmış, 
yerleşim hudutlarımızda ya-
şayan insanlarımızın üzerine, 

bilinen tek savaş kuralları yaş, 
cinsiyet ve koşul gözetmeksizin 
yok etme olan merhametsiz Kı-
zılderili vahşileri salmaya çalış-
mıştır.” 2

Kökenleri itibarıyla
Hobbes’un Leviathan’ı yahut 
Locke’un Second Treatise on 
Government’ında ifade ettikle-
rine dayanan yukarıdaki görüş-
ler halkın elbette ayak takımı 
olmadığını ifade edecek olan bir 
İngiliz vekilde makes bulacaktı: 
“ayak takımından bahsetmiyo-
rum... İngiltere’nin orta tabaka-
sından; imalatçıdan, toprak sa-
hibinden, tüccardan, malikane 
sahibinden bahsediyorum...”3 
ABD’nin muhafaza ettiği ve bu-
gün Cumhuriyetçilerin temsil et-
tiği geleneksel değerleri işte bu 
beyaz, ‘tanrıya inanan’ ve erkek 
bir egemenlik alanında vücut 
buluyordu. Pax Americana’nın 
dünyaya vaat edebilecekleri-
ni işte bu tarihi perspektiften 
okumaya çalışmalı ve yeni em-
peryalizmin iz sürümünü ger-
çekleştirebilmeliyiz. Tipik bir 
oryantalist tasavvurun bu defa 
zihin dünyalarımız başta olmak 
üzere batı dışı toplulukları da 
etkisi altına aldığını fark ede-
bilmeliyiz. Örneğin bir zaman-
lar gerçek insanların gerçek 
zamanlarda var olduğu Latin 
Amerikan ülkeleri yahut Pasifi k 
adalarının birer turistik mekan 
haline gelmiş olduğu gerçeğini 
hatırda tutmalıyız. Mısır, Çin ve 
Hint’in kadim medeniyetlerinin 
ise birer müzeye çevrildiğini gö-
rebilmeliyiz. Bu yüzden, Soğuk 
Savaş süresince batı içi hesap-
laşmayı ideolojilerin sistematik 
yıkıcılığı yoluyla başarmış olan 
Atlantik yakası ortaklarının 
geldikleri noktadan daha ile-
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risine dair geliştir(eme)dikleri 
yeni paradigmanın ürünü olan 
Obama’yı ABD’nin yukarıdaki 
kısa tarihi bağlamında değer-
lendirmek gerekir.

Yeni Dünyanın Kurucusu 
Olarak Obama

Büyük Güçlerin Yükseliş ve 
Çöküşlerinde Paul Kennedy, 
son beş yüzyıldaki uluslar arası 
meselelerin tarihinin harp ya 
da harbe hazırlıkların tarihi ol-
duğunu ifade ederken4, büyük 
güçlerin yükselişi ve çöküşleri  
döneminde bir büyük savaşın 
da kaçınılmaz olup olmadığını 
sorgular. İkinci Dünya Savaşı 
sonrası dünyanın tartışmasız 
süpergücü ABD’nin kurucu ba-
balarının mitleştirilmesinde ol-
duğu gibi, tarihin her kırılma 
anında yeni kurtarıcılara ihtiyaç 
tavan yapıyor. Amerikan tarih 
yazımının kendisini bireysel 

özgürlüklerin savunması teme-
linde yükseltmesi liberalizmin 
muhafazakarlıkla iç içeliği ka-
dar Avrupalı bir koloni olmanın 
yaşattığı tarihi zihin yapısının 
eseridir. 1950’lerden bu yana 
Soğuk Savaş’ı ‘özgürlük ve 
refah’ın şampiyonluğuyla geçir-
miş ve 1990’ların başında libe-
ral zaferi ilan etmiş bir ülkeden 
söz ediyoruz. 1993’te Hunting-
ton meşhur ve meş’um eserini 
kaleme almazdan önce yeşil ku-
şak denilen İslam dünyası dahil 
tüm yeryüzü yalancı bir baharı 
görmüştür. Ardından yaşanan 
süreçse Batı’nın varlığının de-
vamını her ne surette olursa 
olsun ötekinin varlığına bağlı 
olduğunu bir defa daha kanıt-
ladı bize. 11 Eylül’ün ardından 
“ya bizdensiniz; ya onlardan”, 
diye nara atarak önce ‘sonsuz 
özgürlük’ sonrasında ise ‘teröre 
karşı küresel savaş’ çığırtkanlığı 

yapan neo-con elitleri ve söz-
cüsü Bush yönetiminin açtığı 
yaralar halen sıcak yeryüzünün 
farklı coğrafyalarında. 

21. yy’ın Haçlı seferlerini an-
dırır biçimde yaratılan dehşet 
dalgası çok sürmeden ABD’nin 
küresel imajını zedeledi ve 
‘tek tarafl ı’ oyununun netice-
sinde yalnızlaştırdı. Fakat her 
halükarda Birleşik Devletler’in 
bütünleşik çıkarlarının istika-
metini ve hiyararşisini değiştir-
medi. Roma ve İngiliz impara-
torluklarına meydan okuyacak 
derecede geniş bir hegemonya 
üreten ABD’nin deniz aşırı üs-
lerinden ve muazzam askeri 
gücünden hemen vazgeçmesi 
mümkün görünmemektedir. 
Ortadoğu’da baba-oğul döne-
minin paradigmasından kısa 
vadede sapma kolay gerçek-
leşemeyeceğine göre ve fakat 
Afganistan merkezli bir Orta 
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Asya stratejisi enerji jeo-politiği 
açısından hayati öneme sahip 
olduğuna göre orta-uzun va-
deli Amerikan çıkarlarının dün-
yanın bu eski kıtasında yani 
Asya’da yattığına inanabiliriz. 
Tarih bir bakıma kaldığı yerden 
yoluna devam ediyor zira batılı 
adam, kadim Hint ve Çin sınır-
larına dayandığını sandığı 15. 
yy’dan bu yana kendi kendine 
yeterliğini ispata çalışsa da ge-
linen durum sürdürülemezdir. 
Obama ise bütün bu yeni söy-
lemine, yenilik ve değişim va-
adine rağmen bir görüntüden 
ibarettir, denilebilir. Avrupa 
kara kıtasını, Türkiye’yi, İslam 
dünyasını ve dünyanın geriye 
kalanını büyüleyen bir all-star 
yıldızı şeklinde rüzgar gibi esen 
dinamik bir başkan imajına ek 
olarak; Amerika’nın savunucu-
luğunu yaptığı değerlere yeni-
den vurgusuyla dünyanın maz-
lum halklarının duygularına 
tercüman olacağı beklentileri 
bu siyahi başkana yapıştırılan 
etiketlerdi. Dünya şimdilik bu 
beklentileri satın alıyor gibi gö-
rünse de, orta ve uzun vadede 
sözü verilen değişimin niteli-
ği sorgulanır olacaktır. Üstü-
ne üstlük Obama 1929 Büyük 
Buhran’dan sonraki en büyük 
ekonomik krizin küresel bo-
yutları ile mücadele etmek de 
zorunda; zira ABD hegemonya-
sının anahtarı dünyaya liderlik 
etme misyonunun devamına 
bağlıdır. Bir reklam fi lmindeki 
repliği tersine çevirirsek: İmaj 
herşeydir, gerisi hiçbirşey...

Gelelim hadisenin bir baş-
ka fakat en mühim boyutla-
rından birine: ABD başkanının 
Türkiye’de vurguladığı -Hıris-

tiyan bir ABD ile Müslüman 
bir Türkiye’nin stratejik ittifa-
kından mülhem- bir “model 
ortaklık”tan tam olarak neyi 
kastettiği ise henüz açık değil. 
Zira bir önceki başkan Bush’un 
Ortadoğu’yu şekillendirmek 
için geliştirdiği(!) formül Bü-
yük Otadoğu Projesi’nde (Bop) 
Türkiye’nin ılımlı İslam mode-
lini oynamasını öngörüyordu. 
Batılıların ve özelde Amerika-
lıların bu model kelimesinden 
anladıkları başka; anlattıkları 
başkadır. Nüfusunun ezici bir 
çoğunluğu müslüman olan ül-
kelerden bahsederken ve “dini 
hoşgörü”nün hakimiyeti çağrı-
ları yaparken kullanılan bu tabir 
adeta stratejik bir araca dönüş-
mektedir. Ilımlı İslam kavramıyla 
ABD içerisine verilmek istenen 
mesaj ise bir yandan dünyada 
köşebucak demokrasi havariliği 
peşinde koşarken diğer yandan 
diktatöryel rejimlerin nasıl olu-
yor da halen desteklendiği çe-
lişkisinin izahına yöneliktir. Bu 
rejimler özünde katı ve dikta-
töryel olsalar da desteklenmeli-
dir; zira onlar İslam’ın (burada 
yeni emperyalizmin karşısında 
bir ideoloji olarak İslam) siya-
si/selefi /katı/yayılmacı vs. söy-
lemlerini benimsememektedir 
ve ABD’nin küresel çıkarlarına 
muhalif İslami oluşumların ta-
biri yerindeyse başını ezmek is-
temektedirler. Gelgelelim, son 
sekiz yıllık neo-con aklının dün-
yayı ve en önemlisi ABD’yi ge-
tirdiği çıkmaz sokağın farkında 
olan Obama bir yandan baba 
Bush ve Clinton dönemlerinin 
mirasçısı bürokratlara sarılır-
ken, diğer yandan Türkiye baş-
ta olmak üzere Afganistan, Irak 

ve genel olarak İslam coğrafya-
sında etkili olabilecek ülkelere 
dayanmak istemektedir.

Bu konjonktür içersinde 
Türkiye’nin yükselen imajı da 
“model ortaklık” için pozitif 
bir unsurdur zira İsrail’le olan 
askeri/siyasi/ticari ilişkilerin ya-
nında Davos zirvesinde portre-
si Ortadoğu halkları nezdinde 
parlayan bir başbakan sahibidir 
Türkiye. Bir yandan İran ve Su-
riye dahil bütün komşularıyla 
irtibatta, diğer yandan Hamas 
başta olmak üzere ABD-İsrail 
eksenine muhalif gruplarla her 
an görüşebilme yeteneğine ve 
böylesi bir güven zeminine sa-
hip bir Türkiye’nin elbette so-
runlara yaklaşımı ile ABD’nin 
çıkarları birebir örtüşmese de 
her ikisinin de yeni bir yaklaşım-
dan elde edecekleri sözkonusu. 
Değişen şartlar ve Obama’nın 
geleneksel olarak temsil ettiği 
(ya da etmek zorunda kaldığı) 
Amerikan değerleri bugünün 
havasını ortaya çıkarmaktadır. 
Son olarak söylemek gerekir 
ki; ABD’de ve dünyanın pek-
çok yerinde liberal paradigma-
nın hakimiyetinde pragmatik 
tavırlar çoğu zaman ilkelerin 
önündedir. Halen grandiose te-
oriler çağında yaşamadığımızın 
farkında olalım! Pratik yani fi ili 
durum her şeyin önündedir...

1 Howard Zinn, Amerika Birleşik Devletleri 
Halklarının Tarihi, çev. Sevinç Sayan Özer, 
İmge Yayınları, s. 78, Nisan 2005.

2 a.g.e s.78.
3 a.g.e.s.81.
4 Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve 

Çöküşleri, çev. Birtane Karanakçı, İş Bankası 
Kültür Yayınları, s. 630, Mayıs 2001.
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Nisan ayı içinde Cenevre’de 
gerçekleştirilen Irkçılığa Karşı 
Dünya Konferansı yeryüzünü 
fesada boğan ideolojiler ve 
müntesipleri cephesinde pek 
fazla bir değişikliğin yaşanma-
dığını bir kez daha ortaya koy-
du. Konferans, 2001’de Güney 
Afrika’nın Durban şehrinde 
gerçekleştirilen ilk konferansın 
gözden geçirilmesi niteliğin-
deydi ve Batılı müstekbirler her 
zamanki gibi yine  kibirli, küs-
tah, pişkin ve ikiyüzlü tavırlarıy-
la öne çıktı.

ABD ve İsrail’in yanı sıra, Al-
manya, İtalya, Hollanda, Kana-
da, Avustralya ve Yeni Zelanda 
konferansı boykot etti. İngil-
tere çok düşük düzeyde temsil 
edilirken, Fransa, konferansa 
iştirak etmekle birlikte “İsrail’e 
yönelik bir ırkçılık suçlamasının 
gündeme gelmesi durumunda 
derhal terk edeceğini” açık-
lamıştı. Tarihteki köleleştirme 
uygulaması dolayısıyla Afrika 
halklarına tazminat ödenmesi 
talepleri Durban’dan beri kon-
feransın çok tartışılan ve boy-
kota gerekçe olabilecek bir di-
ğer gündem maddesiydi.

ABD’nin ilk Afro-Amerikalı 
Başkanı Barack “Huseyin” Oba-
ma, boykot kararını izah sade-
dinde Durban’daki ilk konfe-
ransın nihai metnindeki “İsrail’e 

karşı düşmanlık izhar eden” di-
lin yine benimsenebileceği kay-
gısını öne sürdü. Oysa Durban 
konferansının nihai metninde 
Filistin’de bir an önce barışın 
sağlanması için çağrı yapılırken, 
Filistin halkının kendi kaderini 
tayin hakkına ve İsrail’in böl-
gedeki tüm diğer devletler gibi 
güvenliğini sağlama hakkı ol-
duğuna vurgu yapmaktan öte 
gidilmemişti. Dolayısıyla, boy-
kot konusunda diğer Batılı ülke 
liderlerini de cesaretlendirmiş 
olan Obama’nın gerekçesi tam 
olarak anlaşılamadı.

Boykotçu ülkeler İsrail baha-
nesi altında kendi suçluluklarını 
örtbas etme çabası içindeler gi-
biydi. Zira 2001’de altına imza 
attıkları belgenin gereğini yeri-
ne getirme uğruna hiçbir çaba 
sarfetmemişler, şimdi dünya ka-
muoyu önünde hesap vermek-
ten kaçıyorlardı. İran Devlet 
Başkanı Ahmedinecat’ın bu ger-
çekleri dile getiren konuşması 
esnasında Batılı ülkelerden ka-
tılmış olan az sayıdaki temsilci 
salonu terk ederek veya gürültü 
çıkararak protesto gösterisinde 
bulundu. Ahmedinecat’ı karşı-
lamak durumunda kalan İsviç-
re Devlet Başkanı Hans-Rudolf 
Merz dahi görüşme esnasında 
İranlı konuğunun elini sıkma-
yarak bir bakıma dünyanın ırkçı 

elitlerini temsilen protestoya 
katılmış oldu.

Aslında Cenevre’de 1978 
ve 1983 yıllarında olmak üzere 
geçmişte ırkçılığa karşı benzer 
iki konferans daha düzenlen-
mişti. Bu öncekilerde ana gün-
dem maddesi, Güney Afrika’da 
beyaz azınlığın siyahi çoğun-
luğa uyguladığı ve resmi dev-
let politikası olarak apartheid 
adı verilen ırk ayrımcılığı idi. 
1994’te apartheid sona erdi, 
fakat İsrail’de Filistin halkına, 
batılı ülkelerde göçmenlere yö-
nelik ırkçı zulüm bilakis artarak 
devam etti. Apartheid sadece 
coğrafya değiştirmişti.

Boykot kararları arasında en 
çok Obama yönetiminin tavrı 
düşündürücü ve dramatik bir 
gelişmeydi. Karar, ABD başta 
olmak üzere batılı ülkelerde 
ırkçı nefret ve ayrımcılığın, ya-
bancı düşmanlığı ve göçmenle-
re saldırıların şiddetlendiği bir 
dönemde ve beyaz ırkçılığına 
karşı seçim zaferi kazanmış bir 
siyahi başkandan gelmişti ve bu 
bakımdan özellikle dramatikti. 
Obama’nın tutumu, ABD’deki 
ona destek vermiş duyarlı çev-
relerde “Jim Crow sendromu” 
olarak adlandırılabilecek bir 
endişeye yol açtı. Irkçılık ve 
ayrımcılık, renk tonlarında bir 
miktar değişiklik yapılmış ol-
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KU KLUX KLAN 
CENEVRE’DEYDİ

MESUT KARAŞAHAN
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makla birlikte halkın çoğunlu-
ğu için kâbus olmaya devam 
mı edecekti? Amerika’da eski-
den yüzünü siyaha boyayarak 
komedi gösterisine çıkan yeni 
bir Jim Crow, şimdi Amerikan 
emperyalizmi ve şirket impara-
torluğunun siyah yüzü mü ola-
caktı?  

Avrupa kökenli beyaz ırkçı-
lığı, bir elit ideolojisi ve pratiği-
dir. Amerikan beyaz ırkçılığının 
sembol örgütü Ku Klux Klan’ın 
ilk mensupları, toplum içinde 
önemli mevki sahibi, muteber 
kimselerdi. Tüccarlar, arazi ve 
dükkan sahipleri, bankerler… 
geceleri beyaz çarşafa bürü-
nüp  ellerinde meşalelerle zenci 
mahallelerine saldırılar düzen-
leyeceği tahmin edilmeyecek 
kişilerdi. Bu insanlar Anglo-
Saksonların ırkçılığını kışkırta-
rak siyahi toplulukları gettola-
ra kapanmaya ve köle emeğini, 
köleliğin bir kurum olarak ilga-
sından sonra da beyaz elitlerin 
hizmetine girmeye zorlamışlar-
dı. Irkçılık; dün köleci, bugün 
ayrımcı olan toplumların ideo-
lojisidir.

Zalimler ve mazlumların 
kalplerinde bir değişiklik olma-
dığı sürece zulmün, bazı biçim-
sel veya söylemde kalan deği-
şikliklerle devam ediyor olması-
na şaşırmamalıdır. İnsan hakları 
ideali de böyle olmadı mı? İn-
sanlık dışı yollarla biriktirdikle-
ri servet ve zenginlikleri niçin 
paylaşacaklardı? Materyalist 
dünya görüşünü terk etmedik-
lerine göre sömürmekten, işgal 
ve talan etmekten, katliam ve 
soykırıma uğratmaktan niçin 
vazgeçeceklerdi? Mazlumlar 
cephesinde ise, “efendinin pro-
jesi olarak yürürlüğe konan öz-

gürleşme” süreçlerinden ciddi 
sonuçlar beklemek, safdillikten 
başka bir şey olamazdı. Irkçılık, 
paylaşmayı bilmeyenlerin ideo-
lojisidir.   

Bugün insan hakları idealin-
den geriye sadece bazı ironik 
tesadüfl er kaldı. Amerika’da 
1776’da Virjinya Haklar 
Bildirgesi’nin ilanından sonra 
bu eyaletteki köle sayısı hızla 
artmış ve 1860’larda eyalet nü-
fusunun üçte biri kölelerden 
oluşur hale gelmişti. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 1865’te 
köleliğin resmen ilga edilmesi-
nin ardından pek çok eyalette 
yürürlüğe konan “Jim Crow ya-
saları” siyah derili ve melez kişi-
lere açıkça ırkçı ve ayrımcı mu-
amelede bulunulmasını öngör-
mekteydi. Fransız İnsan ve Yurt-
taş Hakları Bildirgesi’nin ilan 
edildiği yıllarda Haiti’de köleler 
Fransız sömürge güçlerine karşı 
ayaklanmış, tarihte köleler adı-
na ilk başarılı özgürlük savaşı 
olarak anılacak ve bağımsızlıkla 
sonuçlanacak olan bir mücade-
leyi yürütmekteydiler. Ve 1948 
yılında, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin ilan edildiği yıl-
da, dünyanın dört bir yanında 
devam eden  tasallut bir yana, 

Güney Afrika’da apartheid bir 

devlet politikası olarak yürürlü-

ğe kondu.

Bir hastalık olarak Müslü-

man toplumlarda da, biribirleri-

ne karşı veya gayri müslim top-

luluklara karşı belli stereotipler 

eşliğinde beslenen önyargılar 

ve tutumlar şeklinde görülebil-

se de, Avrupa’da gelişen ırkçı-

lık, tarihin en tahripkâr sonuç-

lar doğurmuş ideolojilerinden 

biridir. Bu bakımdan ırkçılık; 

sömürgeciliğin, emperyalizmin, 

kapitalizmin, liberal ekonomik 

modellerin ve nihayet modern 

Batılı hayat tarzının ideolojisi-

dir. 

Şu halde dikkatli olmak 

gerekir: Obama verdiği derse 

göre, Ku Klux Klan’ın takipçisi 

olmak için beyaz derili, Anglo-

Sakson kökenli veya Batı Av-

rupalı olmaya gerek yoktur. 

Onun kibirli dünyasını, israfa 

dayalı hayat tarzını, dünyayı 

felakete sürükleyen “ilerleme” 

ve “kalkınma”sını erişilmesi 

gereken “çağdaş uygarlık dü-

zeyi” olarak kabul ediyorsanız, 

global Ku Klux Klan’a hizmet 

ediyor olmanız kuvvetle muh-

temeldir. 

Gündem
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Pakistan’da hükümet ile 
Nevâz Şerif arasında işler kızış-
tı. Zira Nevâz Şerif, 15.03.2009 
günü, ev hapsine alındı, 
ardından ev hapsine mey-
dan okudu... Sonra Amerika 
Dışişleri Bakanlığı, Nevâz Şerif 
ve Zerdarî ile temas kurdu... 
Ardından kriz sona erdi ve 
Hükümetin, 16.03.2009’da yar-
gıçları göreve iade etme kararı 
almasıyla Nevâz Şerif sakinleş-
ti... O halde işler niye kızışa-
rak gerginleşti, ardından da 
Amerika teması ile sakinleşti? 
Ayrıca neden bu kriz sırasında 
Amerika, Pakistan Hükümeti 
ve medya... Diğer muhalefet 
liderleri olmaksızın Nevâz Şerif 
üzerine odaklandılar?

Bilindiği üzere Müşerref, 
Amerika ile İngiltere, dolayısıy-

la Müşerref ile Butto arasındaki 
anlaşma karşılığında Butto’nun 
Londra’dan Pakistan’a geri 
dönmesine izin vermişti. Lakin 
Butto, Müşerref’in cürümleri ile 
insanların ona olan nefretini 
istismar ederek durumu kendi 
lehine çevirmeye ve anlaşmaya 
bağlı kalmamaya çalıştı... Daha 
sonra da suikasta uğradı.

Bundan sonra Butto’nun 
sürgün edildiği dönem içerisin-
de İngiltere ile birlikte hareket 
eden Pakistan Halk Partisi içe-
risindeki parti liderleri, özel-
likle parti adına çalışan ön 
saftaki Zerdarî ile Gîlanî’nin 
Amerika’nın kafilesinde hare-
ket etmesiyle paniğe kapıldılar. 
Buna daha önce Amerika’nın 
ordu komutanlığına getirdiği 
Keyanî faktörünü de eklediği-

mizde Amerika, Pakistan’daki 
iktidar dizginlerini eline geçir-
miş olmaktadır.

Böylece İngiltere’nin önün-
de muhalefetten ve uçaklarıy-
la Pakistan topraklarına yöne-
lik süregelen bombardımanı, 
çocukları ve kadınları katlet-
mesi şeklindeki Amerika’nın 
Pakistan halkına yönelik pro-
vokasyonlarını istismar etme-
sinden başka seçenek kalmadı. 
Aynı şekilde ekonomik krizin 
kötüleşmesi ile İngiltere, bu 
olayları istismar etti, muhale-
fetteki liderleri tahrik etti ve 
atmosferler kızıştı. Amerika ise, 
ilk başta bu olaylarda bir sorun 
görmüyor, adamları dahi bu 
hususta muhalefete iştirak edi-
yordu çünkü kabileler bölge-
sindeki cürüm eylemlerini sessiz 

Gündem

BİR SORU ve PAKİSTAN’DA 
SİYASİ DURUM

MAHMUT CELAL ÖZMEN

Charles Darwin bu yıl gündemde hayli kalacak gibi. 
Zira UNESCO tarafından 2009 yılı Darwin yılı olarak ilan 
edildi. Yıl boyunca çeşitli vesilelerle değişik yerlerde 
anılacak ve adına etkinlikler düzenlenecek. Dolayısıyla 
“evrim teorisi” merkezli tartışmalara devam edilecek. 
Türkiye’nin de bu tartışmalardan uzak kalması düşünü-
lemezdi. Hatta ülkemizin gündemine Darwin, bir iddia 
vasıtasıyla çok daha yoğun bir şekilde girdi. İddiaya 
göre TUBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik 
dergisi bu ‘teorisyen’ hakkında sansür uygulamıştı. Son 
sayısında Darwin’i anlatan sayfalar, basımdan önce 
çıkarılmak suretiyle dergi yayınlanmıştı. Bu durumun 

ülkemizdeki “evrim teorisi”ne yönelik tartışmaların, 
bize has bir gerginlikte yaşanacağının habercisi oldu-
ğunu söylemenin yanlış olmayacağını düşünüyorum.

Temel Soru
Tarih boyunca hep “insan nedir?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Soruyu soran insan,  sorusu ile esasen 
kendisini tanımayı hedeflemektedir. Çünkü verilecek 
cevap insanın kendisi hakkında bir fikir sahibi olmasını 
sağlayacaktır. Aynı zamanda onun evrendeki yerini 
belirlemek suretiyle kendisine bir değer atfetmesine 
vesile olacaktır. Bu durum insanın yapıp etmelerini 

KÖR RASTLANTI
Evrim teorisi; 19 Yüzyıl İngiliz pragmatizminin “hakikate” karşı verdiği bu savaşta, doğaya 

giydirilmiş ideolojik kılıfı. 

Abbas PİRİMOĞLU



sedasız yapması için insanların 
iç sorunlar ile meşgul olması-
nın kendi çıkarına olduğunu 
düşünmekteydi.

Ancak son zamanlarda işler 
kötüleşti ve Hükümeti düşür-
mek veya en azından “huzu-
runu kaçırmak” amacıyla 
İngiltere’nin adamları neredey-
se muhalefet adına meydanı 
ellerine geçirmek üzereydi.

Dolayısıyla Amerika, nere-
deyse İngiltere’nin muhalefeti 
harekete geçirerek bu sayede 
iktidar olmasa da en azından 
iktidara şartlarını dayatmayı 
başaracağını görünce yönetimi 
eline geçirdiği gibi muhalefeti 
de ele geçirmeye karar verdi.

Bundan dolayı Nevâz 
Şerif’in güçlü bir şekilde ikti-
dara karşı harekete geçiril-
mesi, onu muhalefet içerisin-
deymiş gibi göstermek içindir. 
Böylece iktidar elinde olduğu 
gibi muhalefet de eline geçe-
cek ve İngiltere’nin düzenlediği 
her türlü muhalefetin etkisinin 
önünü kesecektir.

Amerika, hem devlet baş-
kanlığına hem başbakanlığa 
hem de genelkurmay baş-
kanlığına tahakküm etmekte 

ve muhalefete de tahakküm 
etmek istemektedir. Bundan 
dolayı 1999 yılında başbakanlık-
tan uzaklaştırdığı ve ardından 
2007 yılında ikinci kez sürgün-
den Pakistan’a geri döndürdü-
ğü ajanı Nevâz Şerif’e, Pakistan 
muhalefetinin liderliğini yap-
masını sağlamıştır. Dolayısıyla 
Pakistan’da her şey onun elin-
de olacaktır. Bu da kendi planı 
gereği, hem yönetimi hem de 
muhalefeti eline geçirmesinden 
dolayı her türlü sadık ve muh-
lis değişimin vuku bulmasını 
engellemesine imkân verecek-

tir. Aynı zamanda Pakistan’da 
etkili bir rol oynamaya dönmek 
için uğraşan İngiltere’nin çalış-
masını engellemiş olacaktır. 
Amerika, İngiltere’yi oradan 
tasfiye edememekte ve nihai 
olarak tasfiye etmesi de hiç 
de kolay gözükmemektedir. 
Bu da İngiltere’nin, hala hem 
nizamın hem de Pakistan Halk 
Partisi’nin bazı köşelerine yuva-
lanmış ajanlarının olmasından 
dolayıdır.

Nevâz Şerif’in muhalefetin 
lideri olarak gösterilmesi bu 
şekildedir ve bu da aşağıdaki 

Gündem
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belirleyerek nihayetinde hayata yönelik anlam dünya-
sını inşa edecektir.

Bu soruya cevap veren üç kaynak bulunmakta-
dır. Bunlar teolojik, felsefi ve doğabilimsel kaynak-
tır. İlkine göre insan Adem ve Havva’dan üremedir. 
Dünyaya gönderilme nedeni ise Allah’a kulluk etmek-
tir. İkincisine göre ise insan akıl/logos sahibi olan bir 
varlıktır. Doğabilimsel görüşe göre ise insan yeryüzün-
deki bir gelişmenin, evrimin en son ürünüdür.1

Görüleceği üzere cevaplardan birinde insan ilahi 
sorumluluk ile izah edilirken diğerinde akıl yoluy-
la ulaşılacak sorumluluk şeklinde izah edilmektedir. 
Sonuncusunda ise insan, rastlantısal bir şekilde hâsıl 
olmuş olan bir üründür. Burada bu kaynaklardan 
birinin diğerine tercih edilmesinde belirleyici etken, 
seçenin belirli bir kabule dayanmasıdır. Yoksa hiçbir 
cevap laboratuara sunularak tekrar tekrar aynı sonu-
cun alınacağı imkâna sahip bir sağlama alanı değildir. 

Eğer öyle olmuş olsaydı bu soru bir daha sorulmaz ve 
herkesi bağlayan nesnel bir cevaba ulaşılmış olurdu. 
Tekrarlayacak olursak kişilerin yönelmişlikleri, ön kabul 
ve niyetleri onların seçim nedeni olmaktadır.

Evrime gelince, teorinin iki anahtar terimi vardır: 
Doğal seleksiyon ve mutasyon. Türler oldukları şekil-
de yaratılmamış, evrim nedeniyle meydana gelmiştir. 
Değişikliğin kaynağı ise canlıların genetiğinde mey-
dana gelen mutasyonlardır. Mutasyon genetik yapıda 
rastlantı ile meydana gelen bir sapmadır. Bu sapma 
neticesi mutasyona uğrayan canlılardan doğal çevre-
ye uygun olanlar yaşarken, uygun olmayanlar doğal 
seleksiyon neticesi ölür ve yok olurlar.

Bilginin Doğası
Evrim teorisinin bilimsel bir veri olmayıp bir teori 

olduğu hususiyetinden sarfı nazar ederek genel olarak 
doğa bilimlerini ele alsak dahi şöyle bir durumla karşı-
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şekilde gerçekleşmiştir: 
—Pakistan Yüksek 

Mahkemesi, 26.02.2009’da, 
Nevâz Şerif’in yanı sıra kardeşi 
Şehbâz’ın seçimler yoluyla her-
hangi bir devlet görevi almala-
rını yasaklama kararı yayınladı. 
Bunun üzerine Nevâz Şerif’in 
partisinin, mahkeme kararına 
karşı gösterileri patlak verdi. 
Bu tarihten bir gün önce de 
25.02.2009’da Pakistan’ın 
onlarca şehrinde ülkedeki 
ekonomik durumu ve ülkeye 
yönelik Amerika saldırılarını 
protesto etmek amacıyla gös-
teriler ve yürüyüşler baş göster-
di. Federal Hükümet ise, yerel 
meclis görevini askıya alması 
ve Pencap eyaletini doğrudan 

kendi otoritesine bağlamasının 
ardından Şehbâz Şerif’i, Pencap 
Hükümeti’ndeki başbakanlık 
görevinden aldı. 

—Nevâz Şerif’in hareketin-
den anlaşılmaktadır ki Amerika, 
Pakistan’a hâkim ajanları karşı-
sındaki muhalefeti eritmeyi ve 
muhalefeti elde etmeyi iste-
mektedir. Böylelikle insanları, 
Pakistan’daki nizamın değiş-
mesine dönük sahih yönde 
çalışmaktan saptırarak onları 
bundan uzaklaştıracak, kabi-
leler bölgesindeki direnişçile-
re darbe indirecek ve insanları 
tek yanlı protestolarla meşgul 
ederek -ki o yargıçların görev-
lerine iade edilmesidir- onları 
gerçek hedeften uzaklaştıra-

caktır. Sanki Pakistan’ın mese-
lesi, yargıçların görevlerine 
iade edilmesi ve görevlerine 
döndüklerinde adalet tahak-
kuk edecek ve ülkenin tüm 
sorunları hallolacak gibi! Oysa 
bilinmektedir ki hoşnutsuzlu-
ğun ve protestoların meydana 
gelmesinin temeli Pakistan’daki 
nizamın, Amerikan politikası-
na direnerek İslâm yönetimine 
dönmek isteyenler ile savaşan 
Amerikalılara boyun eğmesidir. 
Direnişçilerin Amerika yanında 
savaşan Pakistan ordusundaki 
kardeşleri ile savaşmasının yanı 
sıra gayri İslâmî bir nizamın tat-
bik edilmesi yüzünden maruz 
kaldıkları zulmün kendisidir. 

— Nevâz Şerif’in, hüküme-
tin kararlarına meydan oku-
ması ve korkusuzca ona karşı 
çıkması bu şekilde olmuştur. 
Bu da Amerika’nın, onu tutuk-
laması için hükümete yeşil ışık 
yakmamasına istinadendir. 
Şayet Amerika, tutuklanmasına 
izin vermiş olsaydı kesinlikle 
hükümet bunu yapardı. Zira 
onun yaptıkları tutuklanma-
sı için yeterli bir gerekçedir. 
Nitekim Pakistan İçişleri Bakanı 
Rahmân Mâlik, Nevâz Şerîf’i 
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laşırız. Doğa bilimleri de belli bir toplum içerisinde belli 
bir zaman diliminde var olmuşlardır. Bu nedenledir ki 
içerisinde doğdukları toplumların veya kültür havza-
larının etkisinden kurtulamazlar. Aksini iddia etmek 
bizleri pozitivist bilim ideolojisinin kucağına itecektir. 
Doğa bilimleri, insan bilimleri ayırımı bu nedenle pozi-
tivist bir anlayışın tezahürüdür. Çünkü bu ayırım, doğa 
bilimlerini insanların faaliyet alanları dışına itmekte ve 
tam anlamıyla insansız(objektif) bir bilim öngörmekte-
dir. Beşeri faaliyetlerin ürünlerini, insan ve toplumdan 
tecrit etmeyi deneyen her yaklaşım eninde sonunda 
pozitivisttir.2

Bu bağlamda İngiliz doğabilimci Charles Darwin’i 
(1809–1882) ve “evrim teorisi”ni değerlendirdiğimiz, 
zaman 19. yüzyıl Avrupa’sına hâkim olan paradigmayı 
ve özelde İngiltere’deki yansımalarını mercek altına 
almamız kaçınılmazdır.

19. yüzyıl Avrupa’sı, felsefenin nefes alamaz bir 

konumda olduğu, dine gelince Nietzsche’nin meşhur 
deyimiyle “Tanrının öldüğü”, yani duyuüstü dün-
yanın insan eliyle yok edildiği bir zaman dilimidir. 
Doğa bilimlerinin tartışmasız egemenliğinin sürdüğü 
bu ortamda İngiltere’de deneycilik yoluyla başarıya 
ulaşma ve pragmatizm anlayışı ideolojik saltanatının 
en ihtişamlı günlerini yaşamaktadır.

Böyle bir durumda “bu nedir?” sorusu artık önemi-
ni kaybetmiş ve onun yerine çok daha faydacı olduğu 
düşünülen “bu nasıl çalışır?” sorusu revaç bulmuştur.

Anglosakson Pragmatizmi
Rudiger Safranski  “Bir Alman Üstat Heidegger” 

isimli biyografik eserinin bir yerinde Darwinizm ile 
Pragmatizm arasındaki paralelliğe temas eder. Bilindiği 
üzere pragmatizmde “hakikat” kavramının içi boşal-
tılmış ve uygulamadaki başarı ya da başarısızlık hali 
ile ilişkilendirilmiştir. Bu durumda artık yanılgıdan 
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insanları isyana teşvik etmekle 
itham ettiği bir basın açıklama-
sında şöyle demiştir: “İnsanları, 
isyana teşvik etmek, fitne çıkar-
maktır ve bunun cezası müeb-
bet hapistir.” Ve şöyle ekle-
miştir: “Hükümet, onu tutuk-
lama niyetinde değildir. Ancak 
tutuklanması için özellikle yürü-
yüşler sırasında şiddet eylem-
lerinin patlak vermesi olmak 
üzere elinde yeterli gerekçeler 
vardır.” [BBC / 10.03.2009]! 

— Olayların patlak verme-
sinden bu yana Amerika, yaşa-
nanları ve gelişmeleri yakından 
takip etmekte, hatta planlar çiz-
mektedir. Zira Amerika Dışişleri 
Bakanı, 13.03.2009 günü, siyasî 
gerginlikten çıkılması amacıyla 
Amerikalı yetkililerin Pakistanlı 
liderler ile temas halinde oldu-
ğunu teyit etmiştir. [el-Cezire / 
14.03.2009] Bu da Amerika’nın 
krizi gözlemlediğini ve doğ-
rudan denetimi altına almaya 
çalıştığını göstermektedir.

America.gov sitesinde, 
Amerikan Dışişleri Bakanlığı 
sözcülüğünden aktarılan şu 
açıklama geçmiştir: “Amerika; 
Pakistan Başbakanı Gîlani’nin, 
16.03.2009’da açıkladığı 

Pakistan Yüksek Mahkemesi 
Başkanı’nın görevine iade 
edilmesi kararı, Amerikan 
Dışişleri Bakanı Hillary Rodham 
Clinton’un, geçen 14-15 Mart 
günlerindeki hafta sonu tatili 
sırasında Pakistanlı liderler ile 
yaptığı telefon görüşmelerinin 
ardından gelmiştir.”

ABD Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Robert Wood, geçen 
16 Mart günü, düzenlediği 
basın toplantısında: “Dışişleri 
Bakanlığı, Pakistanlı yetkilileri-
nin mevcut duruma, herhangi 
bir şiddet eyleminin çıkmama-
sının önemine ve siyasî diyalog 
yürütülmesinin gerekliliğine 
ilişkin bakış açımızı anladıkla-
rından emin olmak istediğini”  
teyit etmiştir.

—Böylelikle Amerika, en 
azından yakın gelecekte muha-
lefeti eline geçirmeyi başar-
mıştır. Yakın gelecekte diyo-
ruz; çünkü belirttiğimiz gibi 
İngiltere’nin, Pakistan Halk 
Partisi’nin bazı köşelerinin yanı 
sıra diğer muhalif siyasî ortam-
larda da adamları vardır. Hatta 
etkili derecede olmasa da kıs-
men bizzat devlet kurumların 
içerisine sızmışlardır. 

Binaenaleyh Nevâz Şerif’in 
hareketi, Amerika’nın Amerika 
yanlısı bir muhalefet oluştur-
ma planlarından başka bir 
şey değildir. Bunun içindir ki 
muhalefetin lideri olarak gös-
termek amacıyla muhalefetin 
geri kalanı dışında Nevâz Şerif 
üzerine yoğunlaşılmıştır.

—Amerika, İngiltere’ye karşı 
hesaplarında başarılı olmuş-
tur. Zira hem iktidarı hem de 
muhalefeti eline geçirmiştir. 
Ancak Amerika, Pakistan’daki 
Ümmettin bir vadide ve ikti-
dar ile muhalefetin sembolleri-
nin ise diğer vadide olduğunu 
unutmuş ya da unutmuş gibi 
olmasından dolayı hesaplarında 
hata etmesi mümkündür. Her 
ne kadar Amerika bu sembolle-
ri eline geçirmeyi başarmış olsa 
da bunlar Ümmetin hesabına 
göre bir şey ifade etmemek-
tedir. Zira Ümmet, harekete 
geçtiğinde ne bu semboller ne 
de efendileri onun karşısında 
duramayacaktır. Efendileri ister 
Amerika olsun isterse İngiltere 
olsun fark etmez. Allah, emrine 
galiptir. Ancak insanların çoğu 
bilmezler.

Gündem

çekinmeye ve korkmaya daha da ötesi ontolojik utanç 
duymaya hiç gerek kalmamaktadır. Çünkü deneme 
yanılma yöntemiyle insan hakikatin eşiğinden geçecek-
tir. Safranski buna ağzındaki uzun bir çubukla kapıdan 
geçmesi istenen köpek örneği ile açıklık getirir. Bu işi 
başarana kadar kafasını evirip çevirecektir.

Tam bu noktada Darwin’in evrim teorisi, sadece 
bizlerin değil evrenin de deneme yanılma yoluyla 
çalıştığını ilan ederek bu anlayışa lojistik destek sağla-
yacaktır. Diğer bir deyimle bizler nasıl yanılarak yükse-
liyorsak doğada aynı şekilde yanılarak yükselmektedir. 
Mutasyonlar vasıtasıyla rastlantısal meydana gelen 
sapmalardan isabet edenler yani başarılılar yaşarken, 
diğerleri yani başarısız olanlar ise ölürler. Yani doğa 
nişan almadan vurmaktadır. Böylece kör rastlantı sonu-
cu oluşan doğada sanki bir hedef izleniyormuş gibi 
bir izlenim oluşur. Hâlbuki böyle bir hakikat anlayışı 
boşunadır. Çünkü doğada da işler deneme yanılma 

yöntemiyle yürümekte olup başarılılar ve başarısızlar 
bulunmaktadır.3

Böylece insanın kendisi hakkında varmış olduğu 
bir kanı, doğaya yansıtılmak suretiyle, Tanrı hakkında 
bir yargıya varılmakta dolayısıyla insan hem kendisi ve 
hem doğa ve hem de Tanrı hakkında bühtanda bulun-
maktadır.

Yoksa evrim teorisi, 19 Yüzyıl İngiliz pragmatizmi-
nin “hakikate” karşı verdiği bu savaşta, doğaya giy-
dirilmiş ideolojik bir kılıf mı diye sormadan edemiyor 
doğrusu insan.                         

 
1  Muttalip Özcan. İnsanın neliği üstüne bir soruşturma. Bilim ve 

Sanat Yay.  Ankara 2006.Sh: 11.
2  Hüsamettin Arslan. Epistemik Cemaat. Paradigma Yay. İstanbul 

1992 Sh:51
3  Rüdiger Safranski. Bir Alman Üstat Heidegger. Kabalcı 2008 İstan-

bul.Çeviri Ali Nalbant Sh:68-69                                                                 
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Toplumsallaştırılmış eğitim 
formu korumaya yetsin diye eği-
tim dünyası uzun süre dünyanın 
hayhuyundan ve suçluluk kavra-
mından uzak, ideal olarak kapalı 
bir dünya gibi, sükunetin ve aklın 
vahası olarak yaşatıldı. Seksenli 
yılların sonunda, okuldaki şiddet 
üzerine, medyada yapılan tar-
tışmalar, bu izole edilmiş ideali 
paramparça etti ve artık bilgisiz 
kalamayacakları bir gerçekle karşı 
karşıya kalan eğitim örgütlenme-
lerine yeni uygulamaları ve yeni 
bilgileri kabul ettirdi. Eğitime ait 
eski ideolojide şiddet ve suçluluk 
okullarda olamazdı, okullar halk 
için olduğu gibi elverişli sınıfl ar 
için de aklın yolunu gösteriyordu.

Okulda şiddet, eğitimde ve 
özellikle okulda karşılaşılan şid-
dete işaret eder. Öğretmenlerin, 
okul idarecilerinin kullandığı şid-
det, ayrıca öğrencilerin birbirleri 
arasında ve okul görevlilerine 
karşı uyguladığı şiddet bu kap-
samda ele alınır. 

Okul içi şiddet, erişkinlerin 
tepkisel yaşamının en açık bir 
şekilde görünen şekillerinden bi-
ridir. Okul içi şiddet bireysel ola-

bileceği gibi, çeteleşme olarak 
bilinen grup davranışı şeklindeki 
boyutu da vardır. Çocuklar hem 
şiddetin uygulayıcısı, hem de şid-
detin mağdurudurlar. Şiddet hem 
psikolojik, hem de sosyolojik bir 
sorun olarak ele alınmalıdır.

Gerçekten de doksanlı yıllar 
her şeyin değiştiği ve sessizlik 
yasasıyla kısmen yatışmaların ya-
şandığı yıllardır. “Okulda şiddet” 
olayının yoğun olarak medyatik 
hale gelmesi, aynı zamanda te-
mel eğitimle ilgili baskı, eğitim 
ortamının bayağılaşmasından 
bezmek, yavaş yavaş ulusal eği-
timin yönetimini zorlar ve birbiri 
ardından gelen bakanlar olay-
ları açıkça görmeyi denerler ve 
önlem alınması için görüşlerini 
bildirirler. Okulda şiddet son yıl-
larda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
da gündemine girmiş, bu çerçe-
vede Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik, ‘Öğrencilerimizin Zararlı 
Madde Kullanımı ve Şiddet Gibi 
Risklerden Korunması’ konulu bir 
genelge yayımlamıştır, ancak mü-
cadelenin yetersiz kaldığı eleştiri-
leri sıkça yapılmıştır. Öğrencilerin 
neden olduğu ya da maruz kaldı-

ğı şiddet temelli olaylar insanlara 
çok çarpıcı geliyor birçok neden-
le. Okulda şiddet anne babaları 
çok korkutuyor, çünkü okul as-
lında şiddetin denetlendiği, daha 
çok sembolizasyon süreçlerini ön 
plana çıkaran, davranıştan çok 
simgeleştirme süreçlerini ortaya 
çıkaran bir yer. Okuldaki şiddetin 
bu kadar çarpıcı olmasının nede-
ni başka; yetişkinler zannediyor-
lar ki şiddet sadece yetişkinlerin 
tekelinde, onların denetiminden 
çıktığı zaman çok rahatsız olu-
yorlar. 

Okulda Şiddet ve Medya
Okuldaki şiddetin altında daha 

çok şiddet yoğunluklu fi lmlerin ol-
duğu da bir başka iddiadır. Burada 
medyanın yaklaşımına da birazcık 
değinmemiz gerekiyor; medya 
bu gibi konulardan büyük keyif 
alıyor galiba. Doğruyu söylemek 
gerekir ki, okur/izleyici sayısını 
arttıracak, tabir-i caizse “reyting” 
yaptıracak bir olay olarak bakıyor. 
Bu da işi daha da karmaşıklaştırı-
yor Medyanın okuldaki şiddet ko-
nusunda haber bültenlerinde in-
sanları bıktırıncaya kadar görüntü 

Gündem

AŞIRI ÖNEMSEME YA DA YETERİNCE 

ÖNEMSEMEME ARASINDA 

OKULDA ŞİDDET

ASIM ÖZ

“Kendisi hayvan gibi davrandığında “Ben de insanım!” der. Kendisine bir hayvan gibi 

davranıldığında ise “Biz de insanız!” der.”

Karl Kraus, Pro Domo et Mundo
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bombardımanına tabi tutması 
şiddet kaygısının küreselleşmesini 
beraberinde getirdiğinden okul-
da şiddet küresel bir tehdit olarak 
da algılanabilmektedir. Bu algı 
neticesinde tekil olaylar manipüle 
edilebilmekte buna ilişkin oluştu-
rulan sektörlerin ürün satışı art-
maktadır. Okulda şiddet konusun-
da önce Batı ülkelerine bakalım: 
Eric Debarbieux’nun ısrarla vur-
guladığı bir şey var; Amerika’da 
istatistikleri çıkarmış, 1960’lardan 
2000’lere kadar tüm okullarda bu 
tür olaylarda ölen kişi sayısı 177. O 
tarih içinde okul dışı cinayetlerde 
ölen genç ve çocuk sayısı bunun 
100-150 katı, intihar edenler çok 
daha fazla. Bu konunun abartılı 
bir sunumla ele alındığını da gös-
teriyor. O halde bu rakamlar son 
derece sınırlı kalırlar.   

Konuşulması Zor Bir Konu
Buna karşın okulda şiddet 

üzerine konuşmak sanıldığı ka-
dar kolay değil. Hele bir tarifi ni 
yapalım dediğimizde iş hemen 
çatallaşıverir. Herkes kendine 
özgü bir okulda şiddet tanımı 
yapar. Aynı olay ya da davranış, 
tanımı yapan kişinin mesleği, şid-
det algısı, ahlak anlayışı, ideolo-
jisi ya da dünya görüşüne göre 
okulda şiddet tanımının içinde ya 
da dışında görülebilir. Her zaman 
ve her yerde geçerli bir okulda 
şiddet tanımı yapmak güçtür. Bu 
nedenle okulda şiddet, toplum 
bilimleri tarafından tek başına 
bütüncül bir kategori olarak ele 
alınmaz. Değişik alanlardaki gö-
rünüş biçimlerine göre ayrı ayrı 
ele alınır. Örneğin, okulda olum-
suz davranışları engellemek için 
uygulanan sözlü şiddet okulda 
şiddet algısı içinde yer almaz çoğu 
zaman. Yani şiddet, ulaşılmak is-
tenen amaçla ilişkisi içinde kav-
ranmaya çalışılır. Bu görüşe göre 

belirli bir amaca ulaşabilmek için 

eğitici bireylerin ya da grupların 

başvurdukları araçlardan biridir 

sadece. Bu nedenle, bireyler ya 

da gruplar sahip oldukları mes-

leki alışkanlıkların değer yargı-

larına göre şu ya da bu davranışı 

okulda şiddet olarak değerlen-

direbilirler. Hatta bir davranışın 

şiddet olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceğine, ama-

cına bakarak karar verirler. Aynı 

davranış, onayladıkları bir amaca 

hizmet etmiyorsa şiddettir. Hele 

o davranışın amacını kavramakta 

güçlük çekiyorlarsa ya da kavra-

dıkları amaç, onlar için fazlaca 

bir öneme sahip değilse, şiddetin 

neden bir araç olarak seçildiğini 

kavramakta güçlük çekerler. 

Bu konuda konuşmanın ikin-

ci zorluğu da eğitimcilerin kendi 

olumsuzluklarını görmek iste-

meyişlerinden kaynaklanır. Kötü 

olanlar hep diğerleridir, yabancı 

olandır. Bizler daima iyiyizdir. 

Yanlışlarımız yüzümüze vuruldu-

ğunda hemen savunmaya geçe-

riz. “Ya onların bize yaptıkları” 

diyerek mazeret aramaya başla-

rız. Ya da “Önce o başladı” deriz, 

“Hak etmişti” deriz. Yaptığımız 

davranışı meşrulaştırmaya çalışı-

rız. Birtakım bahanelerin ardına 

saklanmaya çalışırız. Oysa aynı 

davranış bize yada bizim çocuk-

larımıza yönelik olduğunda şid-

detle karşı çıkarız. Bunun adı en 

hafi f deyimiyle çifte standarttır. 

Toplumumuzda şiddetin yay-

Gündem
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gınlaşmasından şikayet eder du-
ruruz. Televizyon kanallarımız 
programlarında şiddet içeren 
yayınlara yer vermeyeceklerini 
ilan ederler. Kocasının kendisini 
dövdüğünden şikayetçi olan ka-
dın çocuklarını tokatlamaktadır. 
Amirinden yediği fırçadan şika-
yetçi olan memur astını fırçala-
maktadır. Böyle olduğu sürece 
şiddet habire yeniden üretile-
cektir. 

Dünyanın Sorunu
Okulda şiddet sadece 

Türkiye’de değil, diğer ülkelerde 
de önemli bir sorundur. Özellikle 
ABD’de sorun başa çıkılması güç 
bir hal almıştır Okul ortamında 
şiddet bütün dünyayı meşgul 
eden bir konu. Ve maalesef ne 
siyaseten ne eğitimle bu mese-
lenin üzerine gereğince gidil-
mediği için, okulda şiddet artık 
dünyanın kültürel geleceğini de 
tehdit ediyor. Okulda şiddet ve 
ergen problemleri konularında 
uzmanlaşan Éric Debarbieux, 
farklı sosyo-ekonomik ölçekler-
deki ülkelerde yaşanan şiddet 
örneklerini, hem sayısal verilere 
hem de kişisel deneyimine da-
yanarak ele alıyor Okulda Şiddet 
adlı kitapta. Sık rastlanan ama 
üzerinde durulmayan küçük çaplı 
şiddet olaylarından, daha nadir 
görülen cinayet ve katliamlara 
kadar, konuyu Avrupa, Amerika 
ve Afrika’daki örnekleriyle ince-
liyor. Kitabın yazarı Éric Debar-
bieux, Bordeaux Üniversitesi’nde 
eğitim bilimi profesörü ve fel-
sefe doktoru. Okulda şiddet ve 
ergenlik dönemindeki çocuklar 
üzerine birçok çalışması var. Ay-
rıca, Uluslararası Okulda Şiddet 
Gözlemevi’nde yönetici.

Okulda şiddet derken de bi-
raz düşünmek lazım, farklı kav-
ramlar var bu konuda, “şiddet” 

var, “tahripkârlık” var, “saldır-
ganlık” var. Şiddet her ne kadar 
birçok yerde mahkûm ediliyorsa 
da, aslında bütün iktidarların kul-
landığı bir araçtır aslında; ancak 
şiddeti kodifi ye ediyorlar, belli 
koşullarda şiddet uygulanıyor. Bu 
yaklaşım ise okulda şiddet mese-
lesini baştan tartışmayı imkânsız 
kılıyor. Okulda şiddet olgusunun 
küresel bir tehdit olarak algılan-
ması sürecinde iki farklı tavırla 
karşılaşırız. İlki şiddetin insan 
doğasının ayrılmaz bir parçası 
oluşundan hareket ederek şid-
dete karşı mücadele etmenin 
umutsuzluğunu ortaya koyan ka-
bullenilmiş vizyondur. İkincisi ise 
şiddet üzerine zamanların ötesi-
ne geçen bir incelemeden ziyade 
müdahale stratejileri ve bu şid-
detin içinde oluştuğu sosyolojik 
ve politik koşullar karşısında ge-
rilemeyen güncel bir düşünceye 
dayanır. Öte yandan medya do-
ğasını anlamadan farklı ontolojik 
statü içinde yer alan bütün şiddet 
görüngülerini yaymakta, aktarı-
lan olayın niceliksel gerçekliği ne 
olursa olsun sürekli yükselen bir 
vahşetin kanıtları olarak sunul-
maktadır.

Okulda şiddet meselesi genel-

likle bir salgın halinde gündeme 
gelir, genellikle Batı’da bir okul-
da bir olay yaşandığı için ve çok 
kısa sürede de unutulur. Ama en 
azından olaya bir mesafe almak, 
daha sakin kafayla bunun üzeri-
ne düşünebilmek için Okulda Şid-
det kitabı bir başlangıç olabilir. 
Sorunun, siyasal, medyatik yada 
kariyerist gerekçelerle önemi 
abartılarak sansasyonel biçimde 
kullanılmasına, ya da masuma-
ne bir tavırla inkâr edilmesinin 
dışında ve ötesinde bir yaklaşım 
biçimi ortaya koyar. Baskıcı ko-
laylıklardan yana olanları ve gü-
venlik manipülasyonlarını onay-
lamadığı gibi, aynı şekilde rahat 
bir masumiyetçilikten başka bir 
şey olmayan aşırı eleştirel bir ha-
reketsizliği de sarsmaya çalışır.

Kitaba İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk 
Psikiyatrisi bölümünden, öğretim 
üyesi Prof. Dr. Levent Kayaalp bir 
önsöz yazmış. Bu araştırmada 
Türkiye yok, ama Türkiye’de ne-
ler bekliyor bizi diye konuşmak 
istediğimizde mutlaka bize ilişkin 
yanlarının olduğu da bir başka 
gerçek. Son dönemde Türkiye’de 
yaygınlık kazanan okulda şiddet 
ile toplumsal değişim arasında-
ki ilişki çarpıcıdır. Son derece 
karmaşık ve önemli bir konuyu 
Prof. Dr. Levent Kayaalp’in Eric 
Debarbieux’nun kitabındaki ön-
sözünüzden bir alıntıyla noktala-
mak istiyorum: “Ülkeler arasında 
ve ülke içindeki giderek büyüyen 
gelir dağılımı farklılıkları, hatta 
uçurumları, bu şiddeti çok arttı-
rıyor. Su yüzüne çıkmayan, çeşitli 
nedenlere medyaya da pek yan-
sımayan okullardaki çeteleşme, 
haraç ve taciz olayları ve okulda 
şiddetin ülkemize özel tezahürle-
ri olduğunu da göz önüne alırsak, 
bu konuda batılı ülkelerden geri 
kalmadığımız düşünülebilir. ” 

Gündem
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Yerel seçimlerden ve dış po-
litikadaki gelişmelerden sonra 
anayasa tartışmaları tekrar gün-
deme gelecek gibi görünüyor. 
Gerçi ekonomik kriz ve yapısal 
sorunlar gibi meseleler Anaya-
sa yapımı tartışmalarını sürekli 
tehir eden bir pozisyonda. As-
lında ülkemiz, yapısı itibariyle 
belli bir konuya uzun soluklu 
olarak eğilebilip,  tartışabilen 
bir ülke değil. “Türk gibi baş-
layıp…” sözünden mülhemle, 
siyasal tartışmalarımız kısa va-
deli ve kararlı bir ilerlemecilik-
ten yoksun. Başladığımız bir 
işin sonunu getirebilen bir ülke 
değiliz. Kültürel ve siyasal alış-
kanlıklarımız bu doğrultuda ol-
makla beraber, bazı konularda-
ki çetrefi llilik ve netamelilik bu 
yavaşlığı ve verimsizliği daha da 
perçinlemekte. Konumuz olan 
Anayasa yapımı meselesine ge-
lirsek, Anayasa yapımının doğa-
sıwndan kaynaklanan zorluklar, 
siyasal sorunlara çözüm bulma-
daki kısırlığımız ve ülke günde-
minin sürekli değişmesi, birçok 
sıcak olaya ve ‘son dakika’lara 
gebe olan siyaset sahnesi, yeni 
bir Anayasa yapımını ve bu ko-
nudaki gelişmeleri alt planlara 
itmekte.  

Ülkemizde son yıllarda, ya-
şanan siyasal sorunların yeni bir 
Anayasa yapımı ile çözülebile-
ceğine dair bir fi kir, en azından 
bir umut bulunmakta. Gerçi 
darbe Anayasasını bırakıp sivil 

bir Anayasa yapma fi kri öteden 
beri var. Fakat bu dereceye ka-
dar gelebilmiş bir somut geliş-
me daha önce olmamıştı. Siyasi 
iktidar, ne olursa olsun bir aka-
demik bilim kuruluna bir Ana-
yasa taslağı hazırlatmış durum-
da. Bu konudaki tartışmaları da 
bu vesileyle başlatmış oldu. 

Bilindiği gibi Anayasalar 
bir ülkenin temel ve ana hu-
kuk metinleridir. Sadece hukuk 
metinleri değil, aynı zamanda 
ülkenin en üst düzeyde yapı-
lanmasına ve teşkilatlanmasına 
dair en genel kuralları da içe-
ren, insanların birbirleri ile, eşya 
ile ve devlet ile olan ilişkilerini 
de tanzim eden bir proje met-
nidir. Normlar hiyerarşisinin en 
tepesi, devletin uymak zorun-
da olduğu kuralların en genel 
ifadesi, insan hak ve özgürlük-
lerinin tanınma ve sınırlanma-
sına ilişkin düzenlemeler bütü-
nüdür. Bir anlamda ‘toplumsal 
sözleşme’nin gelişmiş versiyo-
nudur. Devletin, kurumların, re-
jimin, temel ilke ve değerlerin, 
hakların, özgürlüklerin, ödevle-
rin, sorumlulukların, ceza ilke-
lerinin, kendisine tabi olan ka-
nunların nasıl ve ne şekilde ola-
cağına ilişkin temel bir esaslı bir 
paradigma metnidir anayasa. 
Anayasa, normlar hiyerarşisinin 
en tepesinde olması nedeniyle 
bir hukuk metni ve fakat yukar-
da anılan tüm hususlara ilişkin 
bir çerçeve çizdiği için de, yani 

ülkedeki siyasal sistemin temel 
dinamiklerini ve değerlerini 
belirlediği için de üst bir siyasal 
normdur. Bu nedenle yapımı bir 
hukuksal faaliyet olduğu kadar 
siyasal bir süreçtir de. 

Anayasa, toplumun tamamı-
na, ayrım gözetmeden tüm ke-
simlerine uygulanacak bir metin 
olduğu için büyük bir konsen-
süs sonucu oluşması gerektiği 
ifade edilmektedir. Gerçi diğer 
kanunlar da böyledir, fakat 
Anayasanın farklılığı, Anayasa 
tüm yurttaşların bir araya ge-
lip, kendi aralarında bir yaşam 
ve ortak hayat sürme formülü 
üzerinde anlaşmalarıdır. Ülkeyi 
oluşturan tüm insanların, adeta 
bir araya gelerek, her şeye dair,  
nasıl bir hayat kurulacağına 
dair bir taahhüt altına girme 
işidir. Bu, eski deyişle ve bilin-
dik devlet teorilerine göre bir 
toplumsal sözleşmedir. Fakat 
ülkemizde sanki doğrudan de-
mokrasi uygulayan eski Yunan 
demokrasisi gibi yüzde yüz ka-
tılım ve onayı şart gören, Ana-
yasa yapımı için herkesin kabul 
edeceği bir metin olmasını şart 
koşan nevzuhur bir fi kir de var. 
Toplumsal mutabakat önemli 
olmasına rağmen, hiçbir Ana-
yasa oybirliği ile kabul edilmiş 
değildir. Zaten bu nedenle Ana-
yasalar sadece darbe dönemle-
rinde yapılabilmiş. Tabiri caizse 
her kafadan bir sesin çıktığı sivil 
iktidarlar döneminde Anayasa 
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yapımı çok zor olmuştur. Top-
lumsal konsensüsü olabildiğin-
ce sağlamaya çalışmak, tersin-
den Anayasa yapımının sonuç 
vermemesine de neden olabilir. 
Nasıl ki herhangi bir işte son 
sözü söyleyecek bir hakim bu-
lunmazsa, karar verilmesi zor-
laşacak, bu konuda da kurucu 
ve yönlendirici, ne yaptığını bi-
len bir irade olmadan Anayasa 
tartışmalarından sonuç alına-
bileceği zor görülüyor. Darbe 
dönemlerinde Anayasa yapmak 
daha kolaydır. Zira paşalar gru-
bu, bu işi belli bir hocalar gru-
buna verir halk da bir an evvel 
darbe ortamının kalkması için 
kerhen onay verir. Bana kalırsa 
bir sivil Anayasada bu faaliye-
tin biraz daha kapsamlı, daha 
katılımcı ve daha etkileşimci 
olmasından başkaca bir şekilde 
yapılamaz. 

Asli kurucu iktidar, teknik 
olarak Anayasayı yapan yöne-
timdir. Tali kurucu iktidar ise 
mevcut Anayasal sistem içeri-
sinde konulan kurallar ile yö-
netime gelen iktidardır. Pratik-
te ise asli kurucu iktidar darbe 
yönetimleri, tali kurucu iktidar 
ise seçimle işbaşına gelen hü-

kümetlerdir. Ülkemizde sadece 
darbe yönetimleri ile yeni bir 
Anayasa yapılacağını, seçilmiş 
bir hükümetin Anayasa yapa-
mayacağını söyleyen kişilerle 
oturup bir Anayasa hazırla-
yabilir misiniz? Maalesef hâlâ 
meclisin bir Anayasa yapma ik-
tidarında olmadığını söyleyen 
hukukçular var. Darbe dönem-
lerinde akademisyenlere yap-
tırılan Anayasalar, şimdiki bazı 
akademisyenler tarafından 
darbe mahsulü kabul edilmez-
ken, aynı hocalar şimdiki sivil 
iradenin yeni bir Anayasa yapa-
mayacağını ifade ediyor. Doğal 
olarak hiçbir Anayasa, darbe 
yapılmasını meşru karşılamaz. 
Fakat başarılı bir darbeden son-
ra yapılacak bir Anayasa fi ilen 
de facto (uygulamada)  meşru-
dur. Hatta yılların geçmesiyle de 
bu fi ili meşruluk (kanuna göre)  
meşruluğa da  evrilebilmekte. 
Zira uzun bir müddet geçmiş-
tir ama hala değişememiştir. 
Anayasanın hukuki meşruluğu 
unutulmaktadır. İşte bu neden-
le Anayasa yapımını konusunda 
Anayasa yapıcı iradenin kendi-
ne güveni, kararlılığı, düşünce-
lerinin doğruluğuna duydukları 

inançları ve idealistlikleri, bu 
anlamdaki zorlayıcılıkları bir 
Anayasa yapımını kolaylaştıran, 
bu açıdan katılımcılık, uzlaş-
macılık,  etkileşimcilik, nezaket 
gibi değerlerden daha önemli 
değerlerdir. 

Aslında günümüzde seçilmiş 
bir hükümet için en iyi Anaya-
sa yapma formülü, genel seçim 
öncesi bunu deklare etmesi ve 
genel seçim öncesi bir Anaya-
sa taslağı metnini kamuoyuna 
sunmasıdır. Seçim konuşmala-
rında, eğer işbaşına gelinirse 
kurulacak yeni meclisin kurucu 
meclis olacağı, bu kurucu mec-
lisin ilk iş olarak sivil bir yeni 
Anayasa yapacağı taahhüt ola-
rak verilmelidir. Böylece yeni bir 
Anayasa yapımının halk oyu-
na sunulması da gerçekleşmiş, 
bu sayede niyet belirginleştiği 
için, yeni meclisin Anayasa yap-
ma konusundaki isteği, halk 
iradesiyle, millet egemenliği 
ortaya konulmuş olacaktır. Bu 
süreçte, hazırlanan yeni taslak 
da, kurulacak komisyonla tar-
tışılacak, geliştirilecek ve revize 
edilecektir. Bu sayede, yeni bir 
Anayasa yapımı, halk oyuna su-
nulacağı gibi, ortaya çıkartılan 
taslak metni ile de sözgelimi, 
başörtüsü sorunu halk oyuna 
sunulmuş olacaktır. Ak Parti’ 
nin böylesi bir strateji izlemesi 
daha iyi olurdu. Bu sayede milli 
iradeyi arkasına alır (veya ala-
maz, o zamanda yeni bir Ana-
yasa yapımına ihtiyaç yoktur 
demek olur) ve yeni bir Ana-
yasa yapımı daha kolay olurdu. 
Günümüzdeki zorluk, biraz da 
böylesi bir ortamın hazırlanma-
mış olmasından kaynaklanıyor. 
Meclis, bir kanunlaştırma faali-
yeti gibi Anayasal faaliyet yap-
mak isterse bu konuda haliyle 
bir dirençle karşılaşır. 

Gündem



31MAYIS ‘09 UMRAN

Meclis, bilindiği gibi yeni bir 
anayasa yapımı konusunda bir 
mutabakat sağlayamadı. Muta-
bık olmamalarının nedeni, mu-
halefetin Anayasa yapımındaki 
yardımcılığının, siyasal hesap-
lar açısından kendilerine puan 
kazandırmayacağı, tam tersine 
Ak Parti’ ye yarayacağı içindir. 
Yoksa geçmişte de tüm siya-
si partiler darbe Anayasasının 
değişmesi gerektiğini defaatle 
vurguladılar. Şimdi ise, Anaya-
sa yapımı meselesini, bir rejim 
sorununa dönüştürerek aynı 
cumhurbaşkanlı’ğı seçiminde 
olduğu gibi uzlaşmaz ve gerici, 
geriltici bir rol izlemekteler. Bu 
noktada Ak Parti’ nin CHP’nin 
bu uzlaşmaz tavrı karşısında hiç 
taviz vermeden, kararla ve emin 
adımlarla yeni Anayasa yapımı 
konusundaki süreçleri bir bir 
geçmesi gerekmekte. Aksi hal-
de Anayasa yapımında karşıla-
şılan bir sonuçsuzluk, CHP’nin 
değil AK Parti’nin başarısızlığı 
olarak okunacaktır. Zira iktidar 
ve sorumluluk kendilerindedir.

Aslında Anayasa kodifi kas-
yonu [mevzuatta yapılan deği-
şikliklerin ilgili ana mevzuata 
işlenmesi faaliyeti], hemen her 
şeyin, toplumun tüm kesimleri-
nin istedikleri hususu söyleye-
bildikleri, içinde yatanları tam 
olarak ifade edebildikleri bir 
zeminde gerçekleştirilebilir. Fa-
kat ülkemizde belirli tabu alan-
ları sorgulanamaz ve dokunu-
lamazlar olarak muhafaza edil-
mekte. Örneğin Anayasa met-
nine, laikliğin nasıl anlaşılması 
gerektiğini açık açık yazmanız 
hiç mümkün görünmüyor veya 
başörtüsünün üniversitelerde 
serbest olması gerektiğini ya-
zabileceğiniz hiç aklınıza gel-
miyor. Anayasaların bu kadar 
teknik ve ayrıntıya girmemeleri 

gerektiğindeki kanattan çok, 
bazı meselelerimizin tartışılıp 
uzlaşmaya varılamadığından 
kaynaklanmaktadır. Anayasa 
yapımı, ülkenin ve devletin te-
mel değerlerindeki tartışmayı 
da beraberinde getiriyor do-
ğal olarak. Yeni bir Anayasa 
yapımı ülkedeki tartışma ve 
çatışma alanlarının çözümüne 
yönelik fırsat veya açılım su-
nabilir. Aslında normal şartlar 
altında bunun böyle olacağını 
daha kuvvetle söyleyebilirdik. 
Fakat görünen o ki Anayasa, 
ülkemizdeki aktif fay zemini 
olan sorunlara dair kesin ve 
net bir önerme getirmeyecek. 
Zira aksi halde Anayasa yapımı 
gerçekleşmeyecek. Fakat yine 
de, bazı noktalarda kısmi bir 
iyileşme getirebileceğini söy-
leyebiliriz. En azından siyasal 
mekanizmanın önünü açması, 
bürokratik ve oligarşik zümre-
lerin egemenliğine son verme-
si, milli iradenin sadece millete 
ait oluşunu perçinlemesi açısın-
dan birtakım güzel ilerlemelere 
vesile olabilir. Ülke sorunlarının 
çözümünde meclise daha fazla 
ağırlık veren bir Anayasa, ira-
deyi paylaşan kurumların yetki-
sini ortadan kaldıran bir anaya-
sa, sadece sivillerin hazırlamış 
olduğu bir Anayasa, nereden 
bakılsa daha iyi bir Anayasadır. 
Kişisel hak ve özgürlüklere ilke-
sel olarak daha fazla yer ayıran 
ve daha geniş bir serbesti veren 
bir Anayasa, şimdikine göre 
daha iyi bir Anayasadır.

Anayasanın değişmesi 
önemli bir eşik. Fakat klasik 
olarak önemli olan zihniyetle-
rin değişmesi şeklinde kabaca 
ifade edebileceğimiz söylem de 
bu açıdan önemli. Zira Anayasa 
her ne olursa olsun, ayrıntılı ve 
kapsamlı bir düzenlemeler bü-

tünü olmayıp, ayrıntı hükümle-
ri düzenleyemeyecektir. Zaten 
ülkemizde esas sorun ana para-
metrelerde değil, bu paramet-
relerin bazı somut durumlarda 
nasıl uygulanacağı ve nasıl an-
laşılması gerektiğine ilişkindir. 
Örneğin yukarıda kısmen değin-
diğimiz gibi, yapılan yeni Ana-
yasada laiklik ilkesinin devletin 
temel özellikleri arasında sayıla-
cağı ve değiştirilemez hatta de-
ğiştirilmesi teklif dahi edilemez 
hükümlerden olacağı çok açık. 
Fakat bu laiklik, Ak Parti’nin 
kabul ettiği laiklik anlayışı mı? 
(kişi laik olmaz devlet laik olur) 
yoksa Anayasa  Mahkemesi’nin 
kabul ettiği laiklik anlayışı mı 
(uygarlığın son aşaması ve bir 
inanç biçimi olarak laiklik) ola-
cağı meselesi muallakta. Yani 
bu anlamda yeni bir Anayasa 
ülkemizdeki bazı tartışma nok-
taları açısından pek de bir şey 
ifade etmiyor. Ama belli bir 
ilerleme düzeyi açısından tabiî 
ki önemlidir. Yeni Anayasayla, 
bazı konularda ikiye bölünen 
toplumun belli bir yerde ortak 
bir uzlaşmaya varacağına dair 
düşüncelerin yanlış olduğu ka-
naatindeyim. Zira bazı değerler 
insanlar veya toplumlar için bir 
varlık şartı, olmazsa olmazdır. 
Bunlardan taviz verilmesi dü-
şünülemez. Fakat en azından 
değersel anlamında değil de 
stratejik anlamda düşüncelerin 
yerlerinin bilinmesi ve varlık 
alanlarının sınırlarının çizilmesi 
anlamında bir ilerlemeye belki 
vesile olabilir. 

İlerleyen günlerde komple 
yeni bir Anayasa kodifi kasyo-
nu zor görünüyor. Gündemin 
buna engel olması bir tarafa, 
hükümet de seçim performansı 
nedeniyle eski kararlılığından 
vazgeçmiş görünüyor.  Komple 
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Gündem

DARBE KORKULARINDAN 
KURTULMAK İÇİN

YENİ ANAYASA
REŞAT PETEK İLE SÖYLEŞİ

Abbas Apaydın

Ülkemizde uzunca bir za-
mandır yeni anayasa tartışma-
ları hep gündemde fakat bu ko-
nuda net bir ilerleme ve sonuç 
alınabilmiş değil. Bilindiği gibi 
darbe dönemlerinde anayasa-
lar hızlı bir şekilde yapılmakta 
ve uzunca yıllar bazı değişik-
liklerle uygulanmaktadır. Yani 
darbe  dönemlerinde anayasa 
kodifi kasyonunun  kolay olması 
fakat sivil dönemlerde zorluğu 
söz konusu.  Bu durum neden 
kaynaklanıyor sizce? Anayasa 
yapımının doğası ister istemez 
otoriter bir yönetimi mi gerek-
tiriyor?

Darbe dönemlerinde hızlı 
bir şekilde anayasa yapılması, 
aynı hızla uzlaşma sağlandı-
ğı anlamına gelmiyor. Yeni bir 
anayasada bulunması gereken 
temel ilkeleri belirleyen dar-
becilerin emir ve talimatıyla 
anayasa şekilleniyor. Özgürlük 
ortamı olmazsa farklı görüşler 
ortaya konulamaz. Emredersi-
niz efendim mantığıyla masa 
başına oturanlar neyi tartışa-
caklar. Egemen güç nasıl isterse 
öyle anayasa yapılıyor. Kimin 
egemen olduğunu, egemen 
güçlerin dış bağlantılarını tartı-

şabiliriz. Ama ortada tartışma-
sız olan, bu anayasaların yapı-
mında millet iradesinin egemen 
olmadığıdır. Halkın iradesinin 
anayasaya yansıtılabildiği oran-
da anayasanın sivil ve demokra-
tik olma özelliği güçlenecektir.

Bir hukuk devletine, hukuk 
toplumu ile ulaşılabileceği ifa-
de edilmekte. Hukuk toplumu-
na ise bilgi toplumuyla, ondan 
öncede iletişim toplumu aşa-
malarından geçerek ulaşılabi-
leceği ifade ediliyor. Ülkemizde 
ise bilindiği gibi farklı kesimler 
arasında hatta kesimlerin ken-
di arasında bir iletişim, etkile-
şim sorunu var. Karşılıklı ola-
rak meselelerimizi açıklıkla ve 
samimiyetle konuşamıyoruz. 
Kimse gerçek söylemek iste-
diklerini söyleyemiyor gibi. Bu 
noktada bir anayasa yapımı 
erken mi? Ülkemizde tam bir 
iletişim zemininin olması ana-
yasa tartışmalarında ve kodifi -
kasyonunda bir sıkıntıya sebep 
olmuyor mu?

Bu sorunuza kısaca, insanın 
ebedi huzur ve mutluluğunu 
hedefl eyen İslam’ın ve O’nun 
Peygamberi’nin (sas)  ‘nasıl bir 

toplumsanız, öyle idare edilir-
siniz’ düsturuyla cevap vermek 
mümkün. Hukuk devleti  “hak” 
ve “adalet”  anlayışını devletin 
bütün tasarrufl arında egemen 
kılmayı hedefl er. Toplumda her 
insan eşit haklara sahiptir. Hak 
ve özgürlüklerin başlangıç ve 
bitiş noktası her birey için aynı-
dır. İmtiyazlı fert ve sınıfl ar ola-
maz. Kast sistemi hukukla ve in-
san haklarıyla bağdaşmaz. Fikir 
ve ifade hürriyeti bütün fertler 
için geçerli olması gerekir. Hak 
ve hürriyetleri teminat alma ise 
yazılı kurallarla mümkündür. 
Anayasa bu anlamda toplumun 
ana sözleşmesidir. Bu sözleşme 
ile güçlü zayıf ayrımı yapılmak-
sızın bireylerin hak ve sorum-
lulukları belirlenmekle kalmaz, 
aynı zamanda hak ihlallerini 
önleyici tedbirleri de belirler. 
“Toplumsal sözleşme”  dedi-
ğimiz bu temel metinin yani 
anayasanın toplumda en geniş 
anlamda destek bulabilmesi 
için öncelikle fi kir ve ifade hür-
riyetinin bulunması zorunludur. 
Ülkemizdeki sıkıntılardan biri, 
tam bir ifade özgürlüğünün 
hala sağlanamamış olmasıdır. 
Farklı görüşlerin tüm açıklığıy-



la ortaya konamamasıdır. Daha 
da önemli olan diğer problem 
ise, hak ve adalet temelinde 
yeni bir anayasanın yapılmasını 
samimi olarak istemeyenlerin 
varlığıdır. Herkes için hukuku 
önceleyen bir anayasanın yapıl-
masıyla, kendi gizli iktidarlarını 
ve çıkarlarını tamamen kaybet-
me endişesinde olanların mu-
halefet direnci vardır. 

Yeni bir Anayasa’yı sadece 
‘asli kurucu iktidarın’ yapabile-
ceği, ‘tali kurucu iktidarın’ ise 
yeni bir anayasa yapma iktida-
rına sahip olamadığına dair ya-
pılan yorumlar var. Asli kurucu 
iktidardan ise Anayasal hukuk 
teorisi açısından darbe yapa-
rak yönetime el koyan iradeyi 
anlıyoruz sanırım. Ülkemizde 
komple yeni bir Anayasa yap-
mak için öncesinde darbe mi 
yapmak gerekiyor? veya erken 
seçim kararı alarak seçim sonu-
cunda kurucu iktidarı oluştura-
cağını açık açık deklare etmek 
mi lazım?

Ana muhalefet görevini 
üstlenmiş CHP ve onun Genel 
Başkan’ına göre, yeni bir ana-
yasa yapabilmek için öncelikle 
darbe yapmak gerekiyor. Çatış-
mayı, idamları göze alacaksın, 
darbe yapıp önce demokrasi-
nin canına okuyacaksın. Darbe 
sonrası darbe gücüyle  “asli 
kurucu iktidar” oluşacak ve 
anayasa yapma yetkisi asli ku-
rucu iktidarda olacak. Anaya-
sanın ilk maddelerinden birine 
de “egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir” yazılacak. Millet 
ekseriyeti bu yaklaşımın insani 
olmadığını, hukuki olmadığını 
ve demokratik olmadığını idrak 
ediyor. Sandığa yansıyan tercih-
ler bu görüşümüzü destekliyor. 
Ancak mevcut anayasayı yapan 
anlayışın bugünkü savunucu-
ları, hukuk dışı yöntemlerle de 
olsa demokratik bir anayasaya 
engel olmanın bütün yollarını 
denemekteler. Darbe anayasa-
sının demokratik yöntemlerle 
değiştirilmesine başka türlü en-
gel olunamıyorsa, yine cebir ve 

şiddet yolunu yani darbe yap-
mayı bir yöntem olarak görü-
yorlar. Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz 
ve Eldiven adıyla Ergenekon 
terör örgütü yapılanması içinde 
oluşturulan darbe hazırlıklarını 
bu çerçevede değerlendirmek 
gerekir.

Yeni Anayasa yapmanın 
yolunun toplumun tüm kesim-
lerinin geniş bir mutabakatı 
olduğu ve bir uzlaşma sonucu 
anayasanın yapılabileceği ifa-
de ediliyor. Fakat bu durum 
aynı zamanda yeni bir Anaya-
sa yapmanın en büyük zorluğu 
değil mi acaba? Yani toplumsal 
bir konsensüs derken bu hangi 
oranda ve hangi vasıfl arda ol-
malıdır? 

Toplumsal sözleşmenin ha-
zırlanmasında, mümkün ol-
duğu ölçüde toplumun bütün 
kesimlerinin mutabakatını sağ-
lamak elbette önemlidir, ideal 
olan durumdur. Ancak dün-
yaya baktığınızda bu derece 
geniş konsensüsün sağlandığı 
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ülke göremezsiniz. Bu nedenle 
demokratik yöntem anayasa 
yapımında da benimsenmiştir. 
Anayasa yapma yetkisi demok-
ratik yöntemle oluşmuş yasama 
organına bırakılmıştır. Anayasa 
normlar hiyerarşisi içinde üst 
durumda olduğu için, yasaların 
anayasaya aykırı olamayacağı 
evrensel hukukta benimsenen 
bir ilke olduğu için, Anayasa 
yapmak ve değiştirmek yasa-
lardan farklı olarak, teklif ve 
kabul sayısı itibariyle salt ço-
ğunluk yerine yüksek bir oran 
benimsenmiştir. Toplumun ih-
tiyaçlarına cevap verecek bir 
anayasanın kabul edilmesinde 
yasama organında sağlanacak 
anayasa değiştirme çoğunluğu, 
toplumsal konsensüsü sağlama 
açısından yeterli görülmelidir. 
Yüzde yüz bir mutabakat ara-
mak hiç anayasa yapamamak 
demektir. Karşı görüşü savu-
nanlara, darbe anayasalarını 
yapanların atama ile oluşan 
konsey veya komisyonlarda bu 
uzlaşmayı hangi oranda sağla-
dıklarını sormak gerekir.

Yeni anayasa tartışmaların-
da hep bir rejim sorunu karşı-
mıza çıkıyor. Örneğin Bir kesim 
laiklik ilkesini kutsayarak tüm 

anayasanın bu ilke çerçeve-
sinde şekillenmesini isterken, 
diğer bir kesim katı laiklik ilke-
si  yerine dini değerlere daha 
saygılı ve dine müdahale içer-
meyen bir laiklik anlayışından 
yana. Bunu en son başörtüsü 
konusundaki Anayasa Mah-
kemesi kararında da gördük. 
Meclisin büyük bir çoğunlukla 
aldığı kararı,  esastan inceleme 
yetkisi bulunmayan mahkeme, 
yaptığı geniş bir yorumla esasa 
dahil etti ve iptal etti.  Anaya-
sa Mahkemesi de dahil yargı 
kurumları ve bazı devlet or-
ganları ile sivil siyasetin bir bö-
lümü arasında bu laiklik algısı 
açısından farklı anlayış var. Bu 
ayrılık yeni anayasa yapımının 
önündeki en büyük handikap 
değil mi? Bu durum nasıl çö-
zülecek? Bu konuda uzlaşma 
kabul etmeyen görüşler nasıl 
uzlaşacak?

Bu sorunuza yukarıdaki 
izahlarımızla bir anlamda ce-
vap vermiş oluyorum. Siyasi ve 
ideolojik görüşlerini, evrensel 
anlamda kabul gören hukukun 
üstünlüğü ve demokrasi anlayı-
şının üstünde gören bir kesimle 
ille de uzlaşma sağlamak, ana-
yasa yapma yolunu tamamen 
kapatır. Burada demokratik sis-

tem içinde uzlaşma yeterlidir. 
Anayasanın 10. ve 42.madde 
değişikliklerinin 410 milletve-
kili gibi büyük bir ekseriyetle 
kabulünden sonra Anayasa 
Mahkemesi’nin yetkisini aşarak 
verdiği iptal kararını hukuken 
izah mümkün değildir. Bu karar 
siyasi bir karardır. Şu anda ya-
şanan kısır döngü ve çıkmaz da 
buradadır.

Ülkemizdeki bürokratik 
egemenliğin sebebi, yani siya-
sal iktidarın siyasete muktedir 
olamayışının sebebi anayasa 
mıdır?

1982 Anayasası siyasal ikti-
darların muktedir olamamala-
rının önündeki engellerden en 
önemlisidir diyebiliriz. Başarısız-
lığı tek sebebe indirgeyemeyiz. 
Ancak toplumun beklentilerini 
karşılayacak girişimler Anayasa 
engeline takılmaktadır. Anaya-
sa değişikliği ise son AYM ka-
rarı ile yapılamaz hale gelmiş-
tir. Burada söylediklerimizden, 
“yasaların anayasa uygunluğu 
denetlenmesin” anlamı çıkarıl-
mamalıdır. Ama Anayasa Mah-
kemesi, TBMM’nin yetkilerini 
gasp ederek kanun koyucu gibi 
hareket etmişse ve bu yetki 
gaspı karşısında, milli egemen-
liği koruyacak bir mekanizma 
anayasal düzen içinde buluna-
mıyorsa, siyasi mücadele ile ve 
mutlaka millete dayanarak yeni 
bir anayasa yapmaktan başka 
çare görünmemektedir.  

Hükümetin yeni anayasa ile 
ilgili önceki çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Anaya-
sa metni taslağının aynı görüş-
lere sahip dar bir kurula veril-
mesi çok eleştirilmişti. Tutarlılık 
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açısından doğal mı karşılamak 
lazım?

Öncelikle Ak Parti iktidarının 
ilk senesinde köklü bir anayasa 
değişikliğini yapmamış olması-
nı önemli bir eksiklik olarak gö-
rüyorum. Bu konuda maalesef 
geç kalınmıştır. Milletten alınan 
yetki ve güç ile demokratik bir 
anayasa yapılmasına sosyal ve 
siyasi ortam daha hazır hal-
deydi diye düşünüyorum. Ama 
bu zaafi yet demokratik ana-
yasa hedefi nden vazgeçmeye 
sebep olmamalıdır. Akademik 
bir heyete taslak hazırlatılması 
prensip olarak doğrudur. Niha-
yet bir metin ortaya konulması 
için birkaç kişiden müteşekkil 
bir heyet çalışacaktır. Ancak bu 
çalışmaların paralelinde, şeffaf 
biçimde uzlaşma sağlayacak gi-
rişimler de yürütülmeliydi. Bir 
örnek olarak, Anayasa Mahke-
mesinin yapısında öngörülen 
değişiklik, Anayasa Mahkeme-
sinin 2004 yılında yaptığı öne-
ri ile örtüşmesine rağmen, bu 
konu halka yeterince anlatıla-
madığı için, muhalif çevrelerce 
maksatlı olarak siyasi iktidarın 
yargıyı siyasallaştırma projesi 
şeklinde takdim edildi.

Yeni bir anayasa yapılma-
sı Türkiye’nin bazı sorunlarını 
gerçekten çözecek mi? Siyasete 
bir açılım sunacak mı? Yoksa bir 
darbe anayasasından kurtulma-
nın psikolojik etkisinden başka 
bir işlev görmeyecek mi? 

Yeni bir anayasa yapılması, 
hukuk devletinin ve demokra-
sinin yerleşmesi ve kökleşmesi 
açısından ve hak ve özgürlük-
lerin önündeki duvarların kal-
dırılması açısından önemli bir 
merhale olacaktır. Aynı zaman-

da yasama yürütme ve yargı 
erklerinin görev ve yetkilerinin 
yerli yerine oturmasını sağla-
yacaktır. Askeri vesayet altında 
bir demokrasi psikolojisinden, 
darbe korkularından kurtu-
labilmenin yolu, millet adına 
TBMM’nin yeni bir anayasa ya-
pabilmesidir.

CHP’nin anlamsız ve ger-
ginleştirici bir politikası var. 
Kurulacak komisyona üye ver-
meyeceğini söyledi. Geçmiş-
te ülkenin yeni bir anayasa 
yapma ihtiyacında olduğunu 
söylerken bugün anayasanın 
bekçisi haline geldi. CHP’nin di-
renmesine rağmen bir anayasa 
yapmak mümkün mü?

Zorlukları ortadadır ama 
mümkündür. CHP, cumhurbaş-
kanının halk tarafından se-
çilmesine de karşıydı. Meclis 
kabul etti, millet de 21 Ekim 
referandumuyla bu değişikliği 
onayladı. Bakın 21 Ekim refe-
randumunda oy verme oranı ile 
kabul oranı çok önemlidir. % 
67 katılımın olduğu halk oyla-
masında evet oyları % 69’dur. 
Bu oranlar batı ülkeleriyle kı-
yaslandığında da, toplumun 
demokratik değişime ne derece 
sıcak baktığını kanıtlamaktadır. 
Anayasa değişikliği çalışmala-
rında bu demokratik destek her 
zaman dikkate alınmalıdır.

Ak Parti yeni bir anayasa-
dan kısmi bir değişiklik yapma-
ya doğru yönelmiş gibi görü-
nüyor. Fakat seçim öncesi daha 
farklı bir söylem vardı. Yeni bir 
anayasa yapımındaki kararlı 
tuttumundan vazgeçmişe ben-
ziyor? Bu anlamda Ak Parti’nin 
politikalarını nasıl değerlendiri-

yorsunuz? 

Anayasa değişiklik çalışma-

larını yakından takip ediyorum. 

Hukukçular Derneği olarak da 

bu konuda bir dizi toplantılar 

düzenledik. Anayasa değişiklik 

çalışmalarının akademik ve si-

yasi çalışmalarına bizzat katılan 

isimlerini de bir araya getirdik. 

Gördüğümüz kadarıyla Ak Parti 

kapatılmaktan kıl payı kurtul-

ması ve 10. ve 42. madde deği-

şikliklerinde Anayasa Mahke-

mesinin yetkilerini aşarak iptal 

kararı vermesinden sonra, ger-

ginlik yaratmamak ve kavgacı 

üslup içinde olmamak adına 

yeni bir anayasa yapma girişi-

minden vazgeçmiş görünüyor. 

Geçtiğimiz yıllarda anayasanın 

pek çok maddesinin kısım kısım 

değiştirildiği gibi şimdi de kısmi 

değişikliklerden yana. Türki-

ye gerçeklerini yakından takip 

etmeye çalışan bir hukukçu 

gözüyle, reel politik açısından 

meseleye baktığımızda, netice 

almak bu yolla mümkün olacak-

sa, kısmi değişiklik yaklaşımını 

iktidarın kararlı tutumundan 

vazgeçme şeklinde yorumlama-

mak gerektiğini düşünürüm. 

Ancak kısmi değişiklik yönelimi 

sonucu meclise getirilecek deği-

şiklik teklifl erinin sıkı takipçisi 

olunmaması, uzlaşma sağlama 

çabalarının ısrarla sürdürülme-

mesi, sivil toplum kuruluşlarıyla 

işbirliği yapılarak kamuoyu des-

teğinin canlı tutulması yolunda 

çaba sarf edilmemesi halinde 

bu değişimi olumsuz değerlen-

dirmek gerekir.

Gündem
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Söz konusu bildiri ile ilgili 

olarak İçişleri Bakanlığı’nın emri 

ile İstanbul Valiliği önce İl Özel 

Denetim Ekipleri tarafından bir 

denetim gerçekleştirdi ve bildi-

riye imza veren şubeler ve diğer 

dernek ve vakıfl ar da bu süreçte 

İçişleri Bakanlığı’nın emriyle tef-

tişe tabi tutuldu.

“Türkiye’de ve tüm dünya 

genelinde yaşanan zulümlere, 

haksızlıklara ve adaletsizliklere 

İslami kimliği esas alan bir pers-

pektifl e tavır almayı ibadet bilen 

bir anlayışın temsilcisi” olmak 

iddiasıyla yola çıkan Özgür-Der, 

başta başörtüsü olmak üzere her-

kesin hak ve özgürlüklerini alma-

sı gerektiğini savunan eylemleri 

ile 28 Şubat sürecinde “riskli” bir 

misyonu ifa etti, ediyor. İnsanla-

rın haklarını savunmanın dahi 

risk addedildiği bir ortamdan söz 

ediyorsak adalet için aşılacak kaç 

durak olduğunu varın siz düşü-

nün ve orada Özgür-Der’e karşı 

yapılan bu girişimi anlamlandır-

maya çalışın.

Halkın oylarıyla iktidara gelen 

Başbakan’ını asan ülke imajından 

kurtulamamış Türkiye, henüz 

2009 yılının 23 Nisan törenlerin-

de ilkokul çocuklarının militarist 

tavırlar içine sokulmamasını AB 

zoruyla gündeme getirebildi. 

Bu kaplumbağa hızı karşısında 

Özgür-Der gibi kurumların tek-

lifl erinin yakın zaman içinde an-

laşılma zeminini tahmin edin. 

Türkiye’de düşüncenin suç olması 

sadece muhtevası açısından de-
ğil, mekanizmanın işleyiş hızını 
bozmasından da kaynaklanıyor. 
Özgür-Der gibi kurumların kar-
şılaştığı sürecin böyle bir tarafı 
da var. Özgür-Der’in insan hakla-
rından sivil topluma yaşadığımız 
çağın eleştirisine varıncaya ka-
dar temellendirdiği eylemlerinin 
kaba bir mantıkla anlaşılma şansı 
yok. Kendi toplumuna, onun di-
nine değerlerine yabancılaşmış 
bir mantaliteden bunu beklemek 
ise ne kadar yerinde bir davranış 
ayrı bir konu.

Özgür-Der tarafından kamu-
oyuna sunulan bildiriye dönecek 
olursak, bildiride;  Türkiye’nin 
bir törenler ülkesi olduğu, kreş-
lerden başlayarak yaşam boyu 
süren bir merasim düzeni içinde 
devletin kaba saba propaganda-
larına maruz kalmaktan kimsenin 
kurtulamadığı ifade edilirken, 
not korkusuyla, sınıfta kalma 
tehdidiyle ve şiddet söylemiyle 
çocuklarımızı, gençlerimizi ken-
dilerine boyun eğdirmeye çalışan 
ve her sabah onları varlıklarını 
mahiyetini bilmedikleri bir yer-
lere armağan ettirmeye zorlayan 
bu anlayışın boykot edilmesi ge-
rektiği; çünkü bu tarz etkinlikle-
rin ortak hedefi nin devlete sadık 
vatandaşlar yetiştirmek ve ulusal-

Gündem

ÖZGÜR-DER’İ KAPATMA DAVASI

ÖZGÜRLÜK TALEPLERİNİN 
BASKI ALTINA ALINMASI

7 Kasım 2008 tarihinde Özgür-Der Genel Merkezi, şubeleri ve bazı kardeş kuruluşlar tarafından imza edilip 

kamuoyuna deklare edilen “İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı; Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Tören-

lere Tavır Alalım!” başlıklı bildiri nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Özgür-Der’e kapatma davası açıldı.
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laik resmi ideoloji kalıbına uygun 

kafalar üretmek olduğu deklare 

edilmişti.

İstanbul Valiliği, derneğin 

‘vatandaşı ayrımcılığa, kutuplaş-

maya ve bölücülüğe sevk ederek 

halkı cumhuriyet ilkelerine ve 

prensiplerine karşı kışkırtmaya 

yönelik eylem ve açıklamalarda 

bulunduğu ve bu yönde çalışma-

lar içine girdiği’ni savunurken; 

Özgür-Der başkanı Hülya Şekerci, 

bu süreçte geri adım atmayacak-

larını açıkça belirtti. 

Mazlum-Der İstanbul Şubesi 

ise, yayınladığı basın açıklama-

sında herhangi bir hakaret ve 

şiddet talebi içermeyen bir açık-

lama nedeniyle Özgür-Der’in ka-

patılmak istenmesini tahammül-

süzlük ve ahlaka açıkça aykırılık 

olarak nitelendirdi: “Söz konusu 

dava, din ve vicdan özgürlüğü 

ile ifade ve örgütlenme özgürlü-

ğüne açıkça aykırılık teşkil eden, 

resmi ideolojinin eleştirilemez bir 

dogma haline geldiğini gösteren 

örneklerden birisidir. Tamamen 

eleştiri niteliğinde olup herhan-

gi bir hakaret veya şiddet talebi 

içermeyen bir açıklama nedeniy-

le Özgür-Der’in kapatılmak is-

tenmesi tahammülsüzlüğün açık 

örneği olup, hukuka ve ahlaka 

açıkça aykırıdır.”

Mazlum-Der, özgürlük alanla-

rının toplum lehine genişletilme-

si yerine toplumsal muhalefetin 

önüne geçilmek istenmesinin 

davayı haksız kılan tarafı olduğu-

nun da altını çiziyor. 

Burada üzerinde durulması 

gereken bir başka nokta, Özgür-

Der’in üstlendiği misyonun nasıl 

bir imtihana tabii tutulmak is-

tendiği. Özgürlük taleplerinin, 

hukuk yordamıyla örülen çitlerle 

engellenmeye çalışılması; korku, 

baskı ve yıldırmaya muhatap kı-

lınışı. 

Özgür-Der, geçen süre içeri-

sinde hak ve özgürlükler konu-

sunda ciddi kazanımlar edinilme-

sini temin etmiş Türkiye çapında 

örgütlü bir kurum. Dokunulmaz 

addedilen çarpıklıkların üzerine 

gönüllülük, güvenilirlik, liyakat 

gibi önceliklere sahip üyeleri-

nin inisiyatifi yle giderken, “in-

san haklarını” herkes için ama 

İslami bir kimlikle aramaya ça-

lışıyor. Haksızlıklara muhalefet 

etmenin örnekliğini sergiliyor. 

Özgür-Der’e açılan dava sadece 

kurumun kendisine yönelmiş bir 

baskı unsuru olarak değil özgür-

lük ve insan hakları bağlamında 

yürütülen mücadele yollarına da 

doğrultulmuş bir tehdit olarak 

yerini alıyor.

Türkiye korkularıyla boğuş-

maya, tarihiyle yüzleşmekten 

kaçınmaya devam ettiği sürece 

bu tür davaların önü kesilmeye-

cektir. Bu tür girişimler, asli mec-

rasından uzaklaşarak siyasallaşan 

kurumların meşruiyet krizine tu-

tularak her yıl kendilerini halkın 

onlara duyduğu güven açısından 

yoklamaya devam etmelerine ne-

den olmaya da devam edecek.

Gündem
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Gündem

Birinci Dünya Savaşı sonra-
sında her halkın birbirini tarihi 
ve kültürel nedenlerle yabancı 
hissettiği ve Osmanlı’dan kalan 
ne varsa yok edilmeye çalışılan 
Yugoslavya’da, Müslüman kimli-
ğinin korunması için Boşnakların 
“el-Hidaye” adlı siyasi teşkilatına 
bağlı olarak oluşturulan Genç 
Müslümanlar, şüphesiz sadece 
Boşnaklar için değil, tüm Bal-
kan Müslümanları için çok şey 
ifade etmektedir. Bu hareket 
hakkında Türkçe’deki ilk kitap 
Pınar Yayınları’ndan çıkan Münir 
Gavrankapetanoviç’in  İmtihan 
Alevinde adlı eseridir.

1940’lı yılların Yugoslavya’sında 
bir Genç Müslüman’ın; Münir 
Gavrankapetanoviç’in yaşadığı, 
çile, ıstırap ve işkence dolu se-
rüveninin dramatik anlatımıdır 
İmtihan Alevi’nde. Yazar, kendi 
yaşam öyküsünü eksen alarak, 
Saraybosna’da fi lizlenip yeşeren, 
Genç Müslümanlar Hareketi’nin 
hangi şartlarda ve nasıl kurul-
duğunu, daha sonra da Yugos-
lav sosyalist yönetimi tarafından 
hangi yöntemlerle susturulmaya 
çalışıldığını romanlaştırır bu ese-
rinde. Bugün Boşnakların dahi 
bazı “konjonktürel nedenlerle” 
uzak durmayı tercih ettiği 90 son-
rası dönemde Bosna’ya damgası-
nı vuran ve umut fi lizlerini eken 
Demokratik Eylem Birliği (SDA), 
Mladi Müslimani ruhunun doğal 
sonucudur. Bu hareketin önderle-
rinden Ömer Behmen geçtiğimiz 

günlerde vefat etti. Gerek Ömer 
Behmen gerek Aliya İzzetbego-
viç Bosna’da İslami uyanışın öze 
dönüş çerçevesinde oluşup serpil-
mesinde önemli gayretleri olan 
isimlerden sadece ikisidir. 

Genç Müslümanlar Hareketi-
nin Oluşumu

Mladi Müslimani teşkilatının 
İkinci Dünya Savaşı’nın başlama-
sından hemen önce 1939-1940 yıl-
ları arasında oluşmaya başladığını 
söyleyebiliriz. O yıllarda Mehmed 
Spaho ölmüş, Müslüman halk ön-
dersiz kalmış, Bosna’nın paylaşı-
mı tamamlanmış, Müslüman halk 
baskı altında bırakılmıştı. Gerçek-
ten ağır problemleri vardı bu yıl-
larda Bosnalı Müslümanların. Di-
ğer yandan her tarafta büyük bir 
göç olayı yaşanıyordu. İnsanlar 
olumsuz şartlardan kaçıyorlardı. 
Bunlara yeni bir olumsuzluk daha 
eklenmişti: 1939 Ağustos’unda 
oluşturulan Hırvat Banovica ile 
Müslüman halkın yaşayan do-
kusu yırtılmaya çalışılıyordu. İşte 
böylesi bir ortam Mladi Müsli-
mani teşkilatın oluşturulmasında 

en önemli ve başta gelen etken 
olmuştur. Aliya İzzetbegoviç 
16 yaşında bu teşkilatla tanışır. 
Tanışması şöyle olur: “Belgrad 
Üniversitesinde okuyan bir grup 
öğrenci ile bir temasım olmuştu. 
Bunlar, Tarık Muftiç, Esad Kara-
dozoviç, Husref Başagiç ve Emin 
Granov’du, öyle zannediyorum 
ki, her şeyden önce bütün olay-
lar başta bu dört kişi ve birkaç 
erkek lisesi öğrencisi arasında 
geçiyordu. Bu ilk toplantıları hep 
lise talebeleri arasında olup diğer 
okullardan katılım olmaması çok 
enteresandır. Onların arasında, 
Eşref Çampara, daha sonra öldü-
rülen Muammer Sadodviç de bu-
lunuyordu. Yüksek öğretim öğ-
rencileri grubu ve lise öğrencileri 
grubu olmak üzere iki grup vardı. 
1940 Aralık ayında yapılan “Trez-
venost” toplantısında bu grup 
ile tanıştım. Ocak ve Şubat ayları 
boyunca devam eden bir dizi top-
lantıda belirli bir konuya bağlı 
kalmaksızın sohbetler yapıldı. Bu 
sohbet toplantılarında İslam ve 
Müslümanların problemleri etra-
fında görüşmeler yapıldı.” 

Ömer Behmen, Mladi 
Müslimani’deki faaliyetlerinden 
dolayı 1949 ve 1983’te kader ar-
kadaşı Aliya İzzetbegoviç gibi 
mahkum edildi. Behmen, bu 
mahkumiyetlerinde 16 yıl sekiz ay 
hapiste kaldı. Oysa ki Mladi Mus-
limani mensupları o yılların diğer 
yapılarında hakim olan öldürme, 
soygun ve benzeri faaliyetlere ka-

ALİYA’NIN DAVA ARKADAŞI

ÖMER BEHMEN
NURŞEN ALDI

Ömer Behmen
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rışmamıştır. Sadece İslami ve kül-
türel kimliği muhafaza etmeye 
çalışan ve  egemen Marksizm’in 
ateistleştirme politikalarını  ka-
bul etmeyen bu insanlar, ‘terörist’ 
olarak görülen örgütün emel-
lerini yeniden canlandırmakla 
itham edilmişlerdir. Mladi Müsli-
mani özellikle anti-faşist ve anti-
komünist olduğunu beyan etti-
ğinden, İkinci Dünya Savaşı ön-
cesinde aşırı milliyetçi Çetnik ve 
Ustaşalardan, savaş sırasında ve 
savaş sonrasında ise partizanlar-
dan baskı görmüştür. Bu totaliter 
baskılardan dolayı yasal bir çer-
çeve içerisine yerleştirilemeyen 
hareket, faaliyetlerine uzun yıllar 
illegal olarak devam etmiştir. 

Genç Müslümanlar dini an-
lama, algılama ve toplumsallaş-
tırma bakımından geleneksel 
alimlerden oldukça farklıydılar. 
Adetlerden uzak, daha İslamcıy-
dılar. Kuran ve Sünnet’e daha 
yakınlardı. Ezher Üniversitesinde 
okuyanlar öğrendiklerini hareke-
tin diğer mensuplarıyla  paylaşı-
yorlardı. Onlar vasıtasıyla, Hasan 
el-Benna’dan ‘İslam’ın sadece 
geleneksel bir din olmadığını, 
bilakis tüm hayatı kapsayan bir 
din olduğunu’ öğrenmişlerdi. Bu 
şu açıdan çok önemliydi. 1928’de 
kurulan İhvan-ı Müslimin’in 
düşünsel birikimi ve aktivizmi 
Türkiye’ye altmışlı yıllardan itiba-
ren gelirken Bosna’ya daha erken 
ulaşmıştır. İki hareketin kuruluş 
yılları arasındaki yakınlıkda bunu 
doğrulamaktadır zaten.

Ömer Behmen Kimdir?
Genç Müslümanların önderle-

rinden Ömer Behmen  bir konuş-
masında kendini şöyle tanıtır: 

“İsmim Ömer Behmen. 29 Ekim 
1929’da kiraz zamanında doğmu-
şum. Annemin ismi Cemile, baba-
mınki Mustafa. Kökenimiz İran’a 

dayanıyor. Şehname’deki şah-
lardan, komutanlardan biri olan 
Behmenhan’a dayanıyor. İranlıla-
rın takvimlerinde ikinci aya ver-
dikleri isim. Macar yazar Tavlotski 
Boşnakların köklerini incelediği 
kitapta 1485´de Muhammed Beh-
men diye bir zatın Bosna’ya Türk 
diplomat olarak geldiğini yaz-
mıştı. Bosna’ya geçişimiz böyle. 
Ziraatla ilgili eğitim gördüm. İki 
çocuğum, dört torunum var.

Lisede okuduğum yıllarda, 
okullarını bitirenler ya İstanbul’a 
ya da Mısır’a eğitimlerine devam 
etmek için gidiyorlardı. 1939´da 
medrese ve lise öğrencileri ve 
gençler olarak bilinçlenmek için 
gizli gizli toplanıyorduk. Toplan-
tılara gelenler daha çok lise ça-
ğındakilerdi.”

İşte bu liseli gençlerle oluş-
tu Genç Müslümanlar hareketi. 
Aliya İzzetbegoviç’in dava arka-
daşı Ömer Behmen, Bosna Genç 
Müslümanlar (Miladi Müslimani) 
hareketinin dünü ve bugününü 
anlatan bir kitapta kaleme aldı. 
1948 yılında Sarajevo’ya gelen 
Ömer Behmen Genç Müslüman 
hareketinin genel merkezinde 
çalışmaya başlar. Eylül 1949’da 
tutuklanan Behmen Mostar’daki 
yargılama sonrasında 20 yıl cebri 
çalışma cezasına mahkûm edilir 
ve 17 yılını Aliya ile beraber Yu-
goslav hapishanelerinde geçirir. 
Hapisten çıktıktan sonra İran’da 
İmam Humeyni’nin “Sünni ve 
Şiiler arasında bağ oluşturma”  
çabalarından haberdar olur. 
Humeyni’nin bildirisinden son-
ra bunu araştırır arkadaşlarıyla. 
Beraber olmanın  farz olduğunu 
kabul ederek 5 kişi ile birlikte 
Tahran’a gider ve Humeyni’nin 
toplantısına katılır Ömer Beh-
men. 1991´de kardeş ülke İran 
“Sırplar aniden size saldıracak. 
Biz size yardım edeceğiz der Bos-

nalı Müslümanlara. 1993´de Sırp-

lar saldırıya başladılar. 1993´ün 

Mayısı’nda Bosna elçisi olarak 

İran’a görevlendirilen Ömer 

Behmen 1996´da görevi bitince 

Bosna’ya dönen tek büyükelçi 

olur. 1991´de, Miladi Müslimani 

(Genç Müslümanlar) resmileşti. 

Aliya İzzetbegoviç’in kurucusu 

olduğu SDA’nın (Demokratik Ey-

lem Partisi) kurucuları arasında 

yer aldı Ömer Behmen.

“Cemaat, Edep, Şura, Amel: 

dört temel prensibimizdi. Derviş-

ler çok güzel, zikir sayesinde Allah 

ile olan bağlarını koruyorlar ama 

etrafl arına faydaları yok. Biz elle 

ortaya bir şeyler koyabilen cema-

at istiyoruz. Gece isteyen ibadeti-

ni yapacak ama gündüzleri diğer 

Müslümanlar için çalışacaklar. 

Şu an dünyanın en zenginleri ve 

en fakirleri Müslümanlar” diyen 

Ömer Behmen’den öğreneceği-

miz çok şey var.

Yaklaşık iki yıldır tekerlekli 

sandalyeyle hayatını devam et-

tiren ve bugünlerde vefat eden 

Ömer Behmen, vasiyeti doğrultu-

sunda, 25 Nisan 2009 Cumartesi 

günü Mostar şehrinde kılınan 

cenaze namazı sonrasında bu 

şehirde toprağa verildi. Ömer 

Behmen’in dünya Müslümanları-

na iletmek istediği mesajı ile ya-

zıyı bağlayalım istiyorum: 

“Buralarda da Müslümanlar 

yaşıyor. Hiçbir kardeşimiz Bosna’yı 

dikkate almadan yaşamasın.” 

Ömer Behmen’in  ANT Kreaktif 

Yayınları arasından “Genç Müs-

lümanlar/ 1939-2005/ Bosna Her-

sek” adıyla çıkan önemli eseri 

Behmen’in de öncü temsilcile-

rinden olduğu Mladi Müslimani 

teşkilatını okuyup yeniden dü-

şünmenin tam zamanı....

Allah rahmet eylesin. Mekânı 

cennet olsun.

Gündem



İsrail, 1948 yılındaki kurulu-
şundan bu yana ilk kez dün-
yanın saygın kamusal figürleri 
tarafından ciddi savaş suçlarıyla 
itham ediliyor. Normalde özerk 
devletleri, özellikle de en etki-
li üyesi olan Amerika Birleşik 
Devletleri ile müttefik olanları 
kızdırmamak için son derece ted-
birli davranan Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri bile soruştur-
ma açılması çağrısına katıldı. Bu 
gelişmelerin önemini kavramak 
için Gazze’ye yapılan 22 günlük 
saldırının İsrail devletinin güven-
liğini ve stratejik çıkarlarını koru-
mak için bundan önce defalarca 
şiddete başvurmasından ne gibi 
şaşırtıcı farklılıklar gösterdiğini 
açıklamak gerekiyor.

Benim görüşüme göre, 27 
Aralık 2008’de başlayan Gazze 
saldırısını İsrail’in bunca yıldır 
sürdürdüğü savaşlardan fark-
lı kılan, kullanılan silah ve tak-
tiklerin esasen savunmasız olan 
sivil halkı mahvetmesiydi. Her iki 
tarafın kayıplarından da anla-
şıldığı üzere (1’e 100’den daha 
çok. Ölen 13 İsrailliye karşılık 
1326 Filistinli hayatını kaybetti. 
Ayrıca İsraillilerin bazıları kendi 
taraflarının açtıkları ateş sonu-
cu öldüler...) çarpışmanın tek 
yanlılığı o kadar belirgindi ki, 
çoğu yorumcu, “savaş” tanımını 
kullanmaktan kaçındı. İsrailliler 
ve dostları “misilleme”den ve 
“İsrail’in kendini koruma hak-

kından söz ediyor. Yorumcular 
ise bunun aksine, saldırıları ya 
“katliam” olarak tanımladılar ya 
da savaş suçları ve insanlığa karşı 
işlenen suçların dilini kullandılar. 
Geçmişte İsrail’in kuvvet kullanı-
mı, BM Sözleşmesi’ni ihlal ettiği 
gibi gerekçelerle özellikle Arap 
hükümetlerince yaygın biçimde 
kınansa da, savaş halindeymiş-
çesine kuvvet kullanması üstü 
kapalı da olsa kabul edilmişti. 
Eğer “savaş suçu” kapsamında 
iddialar gündeme gelecek olursa, 
bunlar ancak radikal hükümetler-
den veya aşırı soldan geliyordu.

İsrailliler ilk savaşlarını önce 
bağımsız bir devlet olarak var 
olma haklarını kabul etmeyen 
Arap komşularına karşı verdiler. 
Kuvvet kullanımı hükümetler ara-
sındaydı ve İsrail 1967 Savaşı’nda 
askeri üstünlüğünü sergilemesi-
ne karşın olanlar normal dünya 
siyaseti içinde ele alındı. Bunun 
kanunlara uygunluğu tartışılabi-
lir olsa da, kesinlikle suç oluştur-
muyordu. 1982 Lübnan Savaşı ile 
birlikte durum değişmeye başla-
dı. O zamanki hedef, Lübnan’ın 
güneyindeki FKÖ varlığıydı. Ama 
şimdi o günler, Sabra ve Şatilla 
mülteci kamplarında yüzlerce 
silahsız Filistinli sivilin katledil-
mesiyle biten savaşın sonuyla 
hatırlanıyor. Her ne kadar bu 
vahşetin sorumlusu bir Lübnan 
Hıristiyan milis grubu olsa da, bu 
resmin içinde İsrail’in rızası, kont-

rolü ve suç ortaklığı açıkça görü-
lüyordu. Yine de, tehlike çanla-
rını ne kadar çalarsa çalsın, bu 
olay askeri operasyonun bütünü 
değildi. İsrail’in, Lübnan hükü-
metinin kendi bölgesini İsrail’in 
güvenliğini tehdit eden unsurlar-
dan koruyamaması sonucu ortaya 
çıkmış bir gereklilik olarak haklı 
çıkardığı münferit bir olaydı.

1982 savaşından kalan miras, 
İsrail’in Güney Lübnan’ı işgali ve 
buna tepki olarak. Hizbullah’ın 
ortaya çıkması oldu. Hizbullah, 
1998 yılında İsrail’in utanç içinde 
bölgeden geri çekilmesine neden 
olacak bir silahlı direniş haline 
geldi. Bu durum, Hizbullah’a 
karşı yapıldığı açıklanan 2006 
Lübnan Savaşı’na zemin hazır-
ladı. Hizbullah’ı yok etmek için 
başlatılan askeri operasyonda 
çarpışma sahası ister istemez 
Lübnan sivil halkının yaşam alan-
larıyla karıştı.  

İsrail’in Hizbullah’a karşı yük-
sek teknoloji ürünü güç kullanma-
sı, düşman bir devlete değil, ken-
dini eşit şekilde savunma araçları 
olmayan muhalif bir topluluğa 
karşı savaştığı iddialarını günde-
me taşıdı. Ayrıca askeri seçeneğin 
İsrail’in siyasi amaçlarına uygun 
olup olmadığı hakkında da soru 
işaretleri oluşturdu zira Hizbullah 
savaştan güçlenerek çıktı ve orta-
ya çıkan tek gerçek sonuç, İsrail 
Savunma Kuvvetleri’nin savaş 
gücüne ilişkin itibarının sarsılma-
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sı ve güney Lübnan’da yaratılan 
tahribat oldu. Gazze operasyonu, 
devletlerle savaşmaktan uzakla-
şıp silahlı direniş hareketleriyle 
mücadeleye yönelimi ve bunun-
la ilişkili olarak “savaş” dilinden 
“suç” diline dönüşümü ortaya 
koyduğu için bu kaygıların ön 
plana çıkmasına neden oldu. Bir 
açıdan bakıldığında İsrail, med-
yanın ve diplomatların İsrail’in 
kuvvet kullanımının “orantısız” 
olup olmadığı gibi temel bir 
uluslararası ceza hukuku sorusu-
na odaklanmalarını sağlayarak, 
algıları ve söylemleri çarpıtmayı 
başardı. İsrail’in kuvvete başvur-
masını bu biçimde tanımlamak, 
saldırıların hukuka uygunluk 
bakımından “savunma” içerikli 
olup olmadıkları gibi en temel 
bir konunun görmezden gelin-
mesine yol açacaktır. Mevcut 
şartlar incelendiğinde herhan-
gi bir savunma gerekliliğinin 
olmadığı açıktır: İsrail ile Hamas 
arasında 19 Temmuz 2008 tari-
hinden bu yana yürürlükte olan 
geçici ateşkes, sınır ötesi şiddetin 
neredeyse sıfıra indirilmesinde 
etkili olmuştu.

Güney Lübnan’ın işgali 
Hizbullah’ı ortaya çıkardı

Hamas sürekli olarak ateş-
kesin uzatılmasını öneriyor, 
hatta on yıl kadar uzun bir süre-
ye taşınmasını teklif ediyordu. 
Ateşkesin bozulması öncelikli 
olarak Hamas’ın roket atışlarına 
dayandırılamazdı zira ana neden, 
İsrail’in 4 Kasım’da yaptığı bir 
hava saldırısında Gazze’deki altı 
Hamas savaşçısının ölmesiydi. 
Diğer bir deyişle, İsrail bir Hamas 
saldırısının muhatabı olmadığı 
için kendini savunma hakkından 
söz edilebilecek koşullar mev-
cut değildi. Kuvvet kullanımının 
güvenilir görünen diplomatik 

alternatifleri vardı ve bunların 
güvenilirliğine itimat etmek de 
hukuki bir gereklilikti. Bu temel 
de  bakıldığında hukuki tar-
tışmanın odak noktası İsrail’in 
kuvvet kullanımının orantısız 
olup olmadığı değildir. Elbette 
ki kullanılan güç orantısızdı. 
Odaklanılması gereken yer, İsrail 
saldırılarının BM Sözleşmesi çer-
çevesinde yasaklanmış savunma 
amaçlı olmayan kuvvet kullanı-
mı olup olmadığı, yani saldırı 
fiilinin gerçekleşip gerçekleşme-
diği ve böylelikle, barışa karşı 
işlenmiş bir suçun oluşup oluş-
madığıdır. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra hayatta kalan Nazi lider-
leri Nuremberg’de, kararda “en 
büyük suç” olarak tarif edilen ve 
diğer tüm suçları kapsayan bu 
suçlamayla itham edilmişlerdi.

Gazze’deki gibi bir çarpışma 
biçiminde, savaşla suç arasında-
ki çizgileri neredeyse kaçınılmaz 
olarak birbirine karışıyor. Bu 
durum Gazze gibi yoğun yerle-
şimin olduğu bir bölgede ortaya 
çıkınca, devlet terörüne doğrudan 
karşı koyabilecek askeri kapasite-
si olmayan sivillerin hedef haline 
gelmesi üzerine inşa edilen dire-
niş çabalarını teşvik ettiği gibi, 
direniş savaşçıları ile sivil halkın 
ister istemez iç içe geçmesine de 
sebep oluyor. Bu açıdan, İsrail’in 

Gazze’ye ve Hamas direnişine 
karşı saldırıları hukuki çarpışma 
ile savaş suçu arasındaki çizgiyi 
geçti. Bu iki taraf, son olaylarla 
ilişkili olarak eşit derece sorumlu 
olarak görülmemeli. İsrail Gazze 
kampanyasını yeterli hukuki alt-
yapısı ve geçerli nedenleri olma-
dan başlattı ve büyük miktardaki 
tahribat ile sivillerin acılarından 
bütünüyle sorumlu. Asıl mesele 
şu; İsrail’in Gazze’yi yenmek ya 
da cezalandırmak için askeri bir 
yaklaşıma bel bağlaması özünde 
“suç”tur ve bu nedenle savaş 
kanunlarının ve insanlığa karşı 
işlenen suçlar maddesinin ihlal 
edildiğini göstermektedir. Perde 
arkasında saldırganlık iddialarını 
güçlendiren başka bir unsur daha 
var. İsrail saldırılara başladığın-
da, Gazze halkı 18 aydır ceza 
niteliğindeki bir abluka altında 
tutuluyordu.

Gazze’yi cezalandırmak için 
askeri yapıya bel bağlamak suç-
tur 

Bu abluka, yaygın ve haklı 
olarak, Dördüncü Cenova 
Konvansiyonu’nun işgalci bir 
gücün işgal altında yaşayan sivil 
halka yönelik tutumuna ilişkin 
33 ve 55. maddelerini ihlal nite-
liğindeki kolektif bir cezalandır-
ma olarak görülüyordu. Böyle 
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bir politika, uluslararası insancıl 
hukukun ciddi bir ihlali olması-
nın yanı sıra, tek başına insanlığa 
karşı işlenmiş bir suç olarak lanet-
leniyordu. Ayrıca İsrail’in kara-
dan, havadan ve denizden yürüt-
tüğü “şok ve korku” saldırılarına 
kısmen de olsa maruz kalan tüm 
Gazze halkında ciddi beslenme 
yetersizliklerine ve yaygın ruh-
sal rahatsızlıklara da yol açmıştı. 
Bu savunmasızlık, küçük Gazze 
bu denli yoğun bir saldırı baskı-
sı altındayken İsrail’in Gazze’li 
sivillerin güvenlik arayışına izin 
vermek istememesi yüzünden 
çirkin bir biçimde büyüdü. 200 
yabancı eşin Gazze’den çıkması-
na izin verilmesiyse, çocukların, 
kadınların, hastaların, yaşlıların 
ve sakatların bir savaş alanın-
da tutuluyor olmasının daha çok 
altını çizmiş oldu.

Açıkça görülen etnik ayrım-
cılığın daha da ağırlaştırdığı bir 
gerçekti bu (zira sadece Filistinli 
olmayan eşlerin bölgeden çıkma-
sına izin verilmişti). Bir sivil hal-

kın, savaş koşullarında mülteci 
olma olanağının elinden alındı-
ğı bu olayda ilk kez görülüyor-
du. Bu büyük resme ek olarak, 
İsrail’in savaş alanındaki uygu-
lamalarıyla ilişkilendiren çeşitli 
savaş suçlamaları da var. İnsan 
hakları gruplarınca toplanmış 
kanıtlara dayandırılan bu iddia-
lar, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin 
çeşitli sivil hedeflere ateş ettiği, 
İsrail askeri personelinin yaralı 
Filistinlileri tıbbi yardımdan mah-
rum bıraktığı ve ambulansların 
gerekli yerlere varışının engellen-
diği gibi olayları içeriyor. Ayrıca, 
İsrail askerlerinin beyaz bayrak 
taşıyan kadınlara ve çocuklara 
ateş ettiğinin görüldüğü 20 olay-
la ilgili de belgelendirilmiş iddi-
alar var.

Gazze’nin yerleşim alanların-
da fosfor bombaları kullanıldığı 
suçlamaları, DlME diye bilinen 
ve yüksek patlama gücü nede-
niyle bedeni parçalara ayıran 
yeni ve korkunç bir silahın kul-
lanıldığı konusundaki hukuki 

şikâyetler de mevcut. Bu savaş 
suçlarıyla ilgili endişelerin gide-
rilmesi, ancak faillerin yargılan-
masını sağlayacak bir temelin 
bulunup bulunmadığına ilişkin 
kesin bir açıklamayla mümkün 
olabilir. Aynısı, suç teşkil eden 
taktik ve silahların kullanımına 
bir İsrail politikası olarak onay 
veren komutanlar ve siyasi lider-
ler için de geçerlidir. İsrail’in sivil 
hedeflere yöneltilen roket atış-
larıyla ve Hamas’ın “insan kal-
kanlar kullandığı, bilinçli olarak 
askeri olmayan hedeflerden sal-
dırdığı iddiaları bu bakış açısıyla 
ele alınmalıdır. Gerçekleri daha 
fazla incelemeden bile, savaş suç-
larıyla ilgili bireysel hesap verebi-
lirlik konusunda sorular sormak 
için çok erken değil. En önem-
li suçlamalar, önceden mevcut 
olan ablukaya ilişkin. Saldırının 
ve resmi politikaların özünde-
ki suç unsuru, savunma amaçlı 
olmadığı (örn, sivil halkın savaş 
alanında tutulması) kabul edil-
di. Hamas ile ilgili suçlamaların 
hesap verebilirlik yükleyebilme-
sini tartışmadan önce ise, daha 
derin araştırılmaları ve hukuki 
bir değerlendirmeden geçmeleri 
gerekiyor.

Bütün bu arka plana karşın, 
İsraillilerin savaş suçlarından 
söz etmenin sadece laftan iba-
ret olup olmadığı sorusu hemen 
akla geliyor, iddiaların dikkate 
alınıp etkin süreçlerle takip edi-
lerek hesap verebilirliğin sağ-
lanması yönünde gerçekçi bir 
olasılık var mı? Hesap vermeye 
zorlamak için kullanılabilecek 
çeşitli potansiyel mekanizmalar 
var ama acaba bunlar pratikte 
uygulanabilecek mi? Bu konu, 
İsrailli askerleri savaş suçu iddi-
alarıyla yüzleşmekten korumayı 
amaçlayan İsrail hükümetince en 
üst düzeyde, resmi görüşmelerde 
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gündeme getirildi bile.  Daha 
geniş anlamdaki savaş suçu 
sorularını yöneltmenin en açık 
yolu, 2002 yılında kurulmuş olan 
Uluslararası Suç Mahkemesi’nin 
(USM) yargı yetkisine başvurmak 
olacaktır. Savcıdan böyle bir dava 
muamelesinin mümkün olup 
olmadığını araştırması istense de, 
muhtemelen bu çaba herhangi 
bir yere varır çünkü İsrail bir üye 
değildir ve çoğu değerlendirme-
ye göre Filistin, henüz bir devlet 
ve mahkemenin hükümlerinde 
taraf değildir.  Şaşırtıcı ve geç 
kalmış bir hareket olsa da Filistin 
Yönetimi 19 Ocak ateşkesinden 
sonra USM’yi oluşturan Roma 
Anlaşması’na katılmak istemiş-
tir. Ancak, üyeliği kabul edilse 
bile -ki bu pek mümkün değil-
giriş tarihi muhtemelen 27 Aralık 
2008 tarihinde başlayan Gazze 
askeri operasyonu gibi daha önce 
gerçekleşmiş olaylara dayanan 
hukuki adımlan engelleyecek-
tir. Ayrıca İsrail’in mahkemeyle 
kanıtlar, tanıklık ya da davalılarla 
ilgili işbirliği yapmayacağı açıktır. 
Bu da, diğer güçlüklerin üste-
sinden gelinse bile mahkemenin 
ilerlemesini son derece zorlaştı-
racaktır.

Dünya otoriteleri İsrailli lider-
leri yargılayabilecek mi?

İkinci en belirgin olasılık ise, 
BM Güvenlik Konseyi’nin eski 
Yugoslavya’nın bölünmesi ve 1994 
Ruanda katliamlarıyla ilgili suçla-
rı araştırabilmek için 1990’larda 
seçtiği yolu takip etmek ve ulus-
lararası “ad hoc” suç mahkeme-
leri kurmak olabilir. Bu yol hem 
İsrail hem de Birleşmiş Devletler 
tarafından, ayrıca böyle bir tek-
lifi veto edecek diğer Avrupalı 
daimi üyelerce de bloke edilmiş 
gibi görünüyor. Teoride, Genel 
Kurul paralel otorite uygulayabi-

lir zira insan hakları konusu yetki 
alanı içine girmektedir ve BM 
Sözleşmesi’nin 22. maddesiyle 
“görevlerini yerine getirmelerin-
de gerekli olan yan organları 
kurmaya” yetkili kılınmıştır. 1950 
yılında BM personeli arasındaki 
istihdam anlaşmazlıklarını çöz-
mekle görevlendirilen BM İdari 
Mahkemesi’nin kurulmasında bu 
temel üzerinde hareket etmiştir. 
Yine de, her ne kadar araştırıl-
makta olsa da, BM’nin içinde-
ki jeopolitik gerçekler bu yolun 
izlenebilme ihtimalini azaltıyor.

Şu aşamada böylesine tar-
tışmalı bir yola girilmesi için 
hükümetler arasında yeterli 
siyasi irade görülmüyor. Ancak 
sivil toplumun baskıları, özellik 
de eğer İsrail Gazze’deki hukuk 
dışı, suç teşkil eden ablukayı sür-
dürmekte ısrar eder ve Başkan 
Obama da dâhil olmak üzere 
her yönden gelen İsrail’den 
geçişleri açma çağrılarına direnir-
se, bunu alkışlanabilir bir seçe-
nek haline de getirebilir. Böyle 
bir mahkeme beklenmedik bir 
biçimde kurulabilse dahi, liderle-
ri ve askerleri suçlanmakta olan 
devletin yüksek seviyede işbirliği 
olmadan etkili bir biçimde çalı-

şamaz, İsrail’deki siyasi liderliğin 
Yugoslavya ve Ruanda’dan farklı 
olarak, İsraillileri savaş suçuyla 
itham eden herhangi bir ulus-
lararası yapının faaliyetlerini 
engellemek için elinden gelece-
ğini yapacağı şüphe götürmez.

Hükümetleri seçebileceği 
belki de en desteklenebilir yol, 
evrensel yetkinin id-dialarının 
ulusal mahkemelerin yetkileriy-
le birleştirilerek ulusal mevzuata 
göre çeşitli kategorilerde savaş 
suçu davaları açılması olacaktır. 
Bu tür kanunlar, çeşitli biçimler-
de, aralarında İspanya, Belçika, 
Fransa, Almanya, İngiltere ve 
ABD’nin de bulunduğu on ikiden 
fazla ülkede mevcut, İspanya, 
her ne kadar suçlanan kişinin 
kendisinin bulunmadığı bir giri-
şimi mümkün kılan ceza huku-
kunu değiştirmesi yönünde siyasi 
baskılara maruz kalsa da, birkaç 
önde gelen İsrailli askeri görevliyi 
suçladı bile. Bu hesap verebilirlik 
yolunun 1998 yılında bir İspanyol 
yüksek mahkemesi eski Şili dik-
tatörü Auguste Pinochet’yi suç-
ladığında kullanıldığı hatırlana-
caktır. Daha sonra İngiltere’de 
gözaltına alınmış, suçlunun iade-
sine yönelik hukuki gereklilik 
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ülkenin en üst mahkemesi olan 

“Lavv Lords” tarafından çoğun-

luk oyuyla sonunda onaylanmış-

tı. Pinochet yine de iade edil-

medi, ama sağlık nedenleriyle 

mahkemeye çıkamayacağı gerek-

çesiyle hakkında davaların baş-

layacağı Şili’ye döndü. Evrensel 

yetkinin kökleri, eski yüzyıllarda 

korsanlığa olan bakış açısındaydı 

ve amacı tüm milletlere korsan 

gemilerini buldukları yerde yaka-

lama ve suçlananların milliyeti-

ne bakmaksızın yargılama hakkı 

vermekti.

Dünya otoritelerinin Gazze 

tecrübesinden kaynaklanan savaş 

suçu iddialarını ele alabilecek 

pratik yöntemler sunup sunama-

yacağı hayli şüpheli. Ulusal giri-

şimlerin, bundan bir yıl önce hak-

kında güçlü kanıtlar bulunduğu 

ve öncelikli yargılama yetkisi olan 

anavatanı Birleşmiş Devletlerce 

kovuşturmaya uğramayacağı 

kesin olan Donald Rumsfeld’in 

aleyhine dava açmayı reddeden 

Alman mahkemelerinde olduğu 

gibi, siyasi baskılarla saptırılması 

kuvvetle muhtemel.

Tüm bunların yanı sıra, 

evrensel yetki davalarına dünya-

da oldukça nadiren rastlanıyor. 

Bunun için ya diğer hükümet-

lerin iade yoluyla işbirliği yap-

ması ya da davayı açan ülkenin 

sınırları içinde tesadüfen potan-

siyel bir davalının bulunmuş 

olması gerekiyor. Yine de, yük-

sek profilli bir davanın açılma-

sı ihtimal dâhilindedir ve böyle 

bir şey gerçekleşirse savaş suçları 

konusunun gündeme gelmesin-

de büyük rol oynayacaktır. O 

nedenle, her türlü büyük zorluğa 
karşın, İsraillilerin hesap vermesi 
için en umut vaat eden yaklaşım 
evrensel yetkinin kullanılmasıdır. 
Herhangi bir mahkûmiyet kararı 
çıkmasa ve şu noktada karşılaştı-
rılabilir iddialar ileri sürmek için 
elde hiçbir şey olmasa da, gözal-
tına alınma korkusu ve muhte-
mel yargı süreci bile savaş suçu 
iddialarıyla karşılaşacak kişilerin 
seyahat planlarına muhtemelen 
ket vuracak ve hükümetin ulus-
lararası alandaki itibarıyla siyasi 
bir bağlantısı mutlaka olacaktır. 
Diğer yandan, en azından savaş 
alanındaki uygulamalarla, örne-
ğin teslim olan sivillerin vurulma-
sı gibi konularla ilgili davaların 
İsrail mahkemelerinde görülmesi 
de teorik olarak ihtimalle ara-
sında. Aralarında B’Tselem’in de 
bulunduğu saygın İsrail insan 
hakları örgütleri bu tür hukuki 
adımlar atmak için kanıt toplu-
yorlar ve ulusal nitelikleri olan 
bir İsrail girişiminin, hukuka 
başvurma yolundaki uluslara-
rası çağrıları temelden sarsmak 
gibi bir faydasının olacağını ileri 
sürüyorlar. Böyle bir İsrail girişi-
mi, ardından hukuki bir ilerleme 
olmasa -ki siyasi baskılar nede-
niyle olmayacağı şimdiden kesin 
gibi- bile önemli.

Çünkü böyle bir durum, İsrailli 
siyasi ve askeri liderler ile savaş 
suçu failleri hakkında herhangi 
bir hukuki yetki alanı içinde mut-
laka iddianame hazırlanıp dava 
açılması gerektiğini dile geti-
ren ihtilaflı uluslararası görüşe 
de destek olacaktır. Sözü edilen 
“hukuki alan”, eğer İsrail’deki 
hukuki süreç politikacılar tara-
fından engellenirse, uluslar arası 
ceza hukukunun bir uluslar arası 
mahkemede veya yabancı ulus-
ların mahkemelerinde, hangi 
seviyede uygulanabilirse uygu-
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lanması, eğer bu da mümkün 
olamazsa o zaman sembolik yet-
kisi olan sivil toplum mahkemesi 
oluşturulması anlamına geliyor. 
Açıkça görünen şu ki, savaş suç-
larının soruşturulması ve hesap 
verebilirlik ilkesinin uygulanması 
için ne kadar yaygara koparsa 
kopsun, gerek BM içinde gerekse 
dışında, hükümetler seviyesinde 
İsrail’e karşı harekete geçmek için 
yeterli siyasi irade bulunmuyor, iş 
savaş suçlarına gelince, jeopo-
litik gerçekler çifte standartla-
ra dolanıyor. Saddam Hüseyin’i 
veya Slobodan Miloseviç’i yar-
gılamak başka,  George W. 
Bush’a veya Ehud Olmert’e 
karşı çıkmak bambaşka şeyler. 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra açı-
lan Nuremberg davalarından bu 
yana, güçlü, yenilmemiş devletler 
adına hareket edenler cezadan 
muaf tutuluyor. Yakın gelecekte, 
uluslararası yaşamın bu gerçeği-
ni değiştirmenin ve dolayısıyla 
küresel barış için bir araç olan ve 
kendi çabalarında istikrar göste-
ren uluslar arası hukuka düşen 
gölgeyi ortadan kaldırmanın bir 
yolu da görünmüyor. Uluslar 
arası ceza hukuku söz konusu 
olduğunda hala güçlü ve muzaf-
fer olanlar cezadan muaf, zayıf 
ve yenik olanlardan ise hesap 
soruluyor.

Gazze saldırısı, Filistinlilere 
meşruiyet zemini kazandırdı

Görünen o ki, sivil toplum 
girişimleri hükümet yetkisini 
arkasına almadan bir veya bir-
kaç mahkemenin kurulmasına ön 
ayak olacak. Bu gibi mahkeme-
ler, Bertrand Russell’ın liderliğin-
de kurulan Russell Mahkemesi ile 
Vietnam Savaşı’nda çok önem-
li rol oynamıştı. O günden bu 
yana, merkezi Roma’da olan 
“Permanent Peoples” (Daimi 

Halklar) Mahkemesi, ne BM’nin 
ne de hükümetlerin dokunmadı-
ğı çeşitli uluslararası konularda 
yirmiden fazla oturum düzen-
ledi. 2005 yılında İstanbul’da 
toplanan Irak Dünya Mahkemesi 
54 tanığı dinledi ve başkanlığını 
Hintli romancı Arundhati Roy’un 
yaptığı jüri, ABD’yi ve İngiltere’yi 
Irak’a saldırdıkları ve işgal ettik-
leri için kınayan, her iki ülkede 
de cezai sorumluluğu olan lider-
lerinin adlarının da içinde yer 
aldığı “Vicdan Deklarasyonu’nu 
yayınladı. Mahkeme iddialarla 
ilgili çok sayıda belge niteliğinde 
kayıtlar derledi ve en azından 
Ortadoğu’da oldukça ciddi bir 
medya ilgisiyle karşılaştı. Medya 
genelde bu tür bir girişime tek 
yanlı olduğu ve hukuki ağırlığı 
olmadığı için ya saldırıyor ya da 
görmezden geliyor. Ancak hesap 
verebilirlik konusunda resmi bir 
girişimin olmadığı durumlarda 
bu gibi teşebbüsler sembolik de 
olsa hukuki bir boşluğu dolduru-
yor ve şiddet karşıtı girişimlerin 
meşruiyetini sağlıyor.

Sonuç olarak, peşimizi bırak-
mayacak olan soru şu; İsrail’in 
Gazze’deki tutu-munun günde-
me getirdiği savaş suçları endi-
şeleri önemli mi değil mi? Eğer 
önemliyse nasıl bir önemi var? 
Bence “ikinci savaş” diyebileceği-
miz, siyasi sonuçları savaş alanın-
daki neticelerden daha fazla etki-
leyen meşruiyet savaşı kapsamın-
da çok önemli. Birleşik Devletler 
Vietnam’daki her çarpışmayı 
kazandı ama savaşı kaybetti. Aynı 
şey Hindi Çin’inde, Cezayir’de 
Fransa’nın, Afganistan’da 
Rusya’nın başına geldi.

İran Şahı da, Güney Afrika’daki 
ırkçı rejim de meşruiyet savaşın-
da aldıkları yenilgiler yüzünden 
devrildiler.

Benim görüşüme göre, İsrail’e 

ilişkin Gazze saldırısı sırasında 

ve sonrasında ortaya çıkan bu 

suçlamalar, Filistinlilere meşrui-

yet zemininde çok şeyler kazan-

dırdı. İsraillilerin zalimliğinin 

yaygın popüler algısı, özellikle 

de savunmasız bir halka modern 

silahlar kullanarak savaş açması, 

dünyanın birçok yerinde vatan-

daşların boykot, ambargo, cezai 

müeyyide önerilerine yol açtı. Bu 

hareketlilik, hükümetler ve şir-

ketler üzerinde İsrail ile ilişkileri-

ni askıya almaları yönünde baskı 

oluşturuyor ve Güney Afrika’nın 

politik manzarasının değişmesin-

de çok büyük etkisi olan dünya 

çapındaki ırkçılık karşıtı kam-

panya İle benzerlik gösteriyor. 

Meşruiyet savaşını kazanmak, 

Filistin’in gelecek yıllarda özerk-

liğini elde etmesini garantileye-

mez belki ama siyasi dengeleri şu 

anda öngörülemeyecek biçimde 

değiştireceği kesindir.

Küresel düzen, uluslar arası 

ceza kanunlarının uygulanmasını 

sağlayabilecek hukuki çerçeveye 

sahiptir ancak yeterli siyasi irade 

gösterilmeden bunun yapılma-

sı mümkün olmaz. Bu ortam-

da, İsrail muhtemelen savaş suçu 

iddialarım gündeme taşıyan 

resmi yargı teşebbüsleriyle yüz 

yüze getirilmeyecek ancak bu 

suçlamaların dünya kamuoyunun 

büyük bölümünün fikirlerini yan-

sıtmasının getirdiği toksik etki-

yi yaşacaktır. Bu etki, temelde 

yatan İsrail-Filistin mücadelesini 

yeniden şekillendiriyor ve küresel 

siyasi savaş alanında verilen meş-

ruiyet savaşına daha önce oldu-

ğundan çok daha büyük belirgin-

lik kazandırıyor.

 

*(Le Monde Diplomatique Türkiye Gazetesi S.14-15, 

Mart 2009, Çev: Esin Sungur)



Etkinlik

Siyonist İsrail’in kazı çalışma-
ları adı altında Mescid-i Aksa’nın 
yaşamış olduğu yıkılma tehli-
kesini gündeme taşımak için 
uluslararası düzeyde katılımın 
gerçekleştiği “İsrail Kazdıkça 
Kanayan Yara: Mescid-i Aksa 
Sempozyumu” yoğun bir katı-
lımla yapıldı.

Kudüs Müessesesi Başkanı 
Dr. Muhammed Ekrem 
el-Adluni, Aksa Müessesesi 
Başkanı Zeki Muhammed Tevfik 
Ağbariye, Mizan İnsan Hakları 
Merkezi Dr. Kemal eş-Şerafi, 
Kudüs Kalkınma Kurumu’ndan 
Fadıl Vişahi ve Nahda Hareketi 
Genel Başkanı Raşid Gannuşi 
tebliğlerinde İsrail’in Kudüs’ü 
adım adım ele geçirme planla-
rını belgelerle ortaya koydular. 

Bölgeden gelen gözlemciler, 
İsrail’in sadece Mescid-i Aksa’yı 
değil, diğer Osmanlı ve İslam 
eserlerini de ortadan kaldırma-
ya çalıştığını anlattılar. 

Mescid-i Aksa önlem alın-
mazsa her an yıkılabilir 

Sempozyumun açılış konuş-
masını yapan İnsan Hak ve 
Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım 
Vakfı Genel Başkanı Bülent 
Yıldırım, İsrail’in kazı çalışma-

ları sebebiyle her an yıkılma 
tehlikesiyle karşı karşıya olan 
Mescid-i Aksa’ya dikkatleri çek-
mek ve bu kutsal mabedin yıkıl-
masını önlemek için sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte böyle bir 
sempozyumu düzenleme kararı 
aldıklarını söyledi. 

Yıldırım, Osmanlı zamanın-
da 3 dinin mensupları için yüz-
yıllarca barış ve esenlik kenti 
olan Kudüs’ün İsrail’in Filistin’i 
işgal etmesiyle kaos ve işgalle-
rin merkezi olduğunu belirtti. 

Yıldırım, Filistin işgalinin, 
işlenen katliam ve hak ihlalle-
rinin temel sebebi İsrail’in 1967 
tarihli Altı Gün Savaşı’nı taki-
ben Mescid-i Aksa’nın da içinde 
bulunduğu Kudüs’ü ele geçir-
mesi ile Aksa’ya yönelik saldı-
rı ve tecavüzlerine ardı arka-
sı kesilmeden devam ettiğini 
söyledi. Yıldırım sözlerine şöyle 
devam etti: “Kudüs ve Mescid-i 
Aksa, İslami kimliğinden ve 
Müslüman nüfusundan arındı-
rılmaya çalışılmaktadır. Nihai 
hedef ve Kudüs müdafaasının 
nirengi noktasını ise Mescid-i 
Aksa bariyeri tutmaktadır.” 

Kudüs Müessesesi Başkanı 
Dr. Muhammed Ekrem el-Adluni 
ise konuşmasında İsrail’in 

Kudüs’ü Müslümanlardan 
temizlemek ve tamamen 
Yahudilerden oluşan bir bölge 
haline getirmek için çeşitli pro-
jeleri hayata geçirmeye çalıştı-
ğını söyledi. Kudüs’te İsrail’in 
uyguladığı tehcir uygulamala-
rına dikkat çeken Adluni, “En 
tehlikeli gelişme, işgal otorite-
lerinin el-Bustan, el-Abbasiye, 
Ra’s-u Hamis, Burcu’l-Laklak, 
Şeyh Cerrah ve benzeri mahal-
lelerdeki birçok evin tahliyesi 
için çok sayıda mahalle sakini-
ne tebligatta bulunmasıdır. Bu 
uyarıların ardından da evlerin 
yıkımı ve buraların ‘Kral Davut 
Parkı’na çevrilmesi gelecek-
tir ki, bu park işgal devletinin 
hayalini kurduğu kutlu Yahudi 
kentinin (!) bir parçasını oluş-
turmaktadır” şeklinde konuştu. 
Adluni, İsrail tarafından örülen 
utanç duvarı yüzünden 60 bin 
Kudüslünün tamamen şehirden 
koparıldığını da kaydetti. 

Sempozyumun bir diğer 
konuğu Mizan İnsan Hakları 
Merkezi Dr. Kemal eş-Şerafi, 
Aksa için tehlike sinyallerinin 
çalmaya başladığını belirtti. Dr. 
Kemal eş-Şerafi’nin tespitleri şu 
şekilde: 

“İşgalciler, ırkçı yasaları 
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planladığı vurgulandı. 
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47MAYIS ‘09 UMRAN

aracılığıyla Kudüs sakinlerinin 
yüzde 88’inin Yahudilerden ve 
yüzde 12’sinin de Araplardan 
oluştuğu izlenimini vermeye 
çalışmaktadırlar. Son iki yıl zar-
fında 4000 Kudüslünün kim-
likleri alınıp Kudüs’te ikamet 
etme hakları engellenmiştir. 
Böylece işgal yılları boyunca 
kendi memleketlerinde otur-
ma hakları ellerinden alınmış 
Kudüslü Filistinlilerin sayısı 
10.000’e yükselmiş olmaktadır. 

Kudüs’teki Yahudi yerleşim-
cilik faaliyetlerinin ana hede-
fi, 1967’den itibaren doğu 
yakasında yerleşmiş bulunan 
Yahudilerin sayısını, mevcut 
Filistinlilerin nüfusunu ifade 
eden 250.000 rakamının üstüne 
çıkarmaktır. Bu çerçevede işgal 
gücü, Kudüs’ün etrafındaki 32 
köyü işgal ederek yıkmış ve 
yerine Yahudi yerleşim birimle-
ri kurmuştur. 

İşgal kuvvetleri, hâlihazırda 
Doğu Kudüs’ün yüzde 74’lük 
bir alanına el koymuş durum-
dadır. Burada anlatılanlar, 
İsrail yönetiminin, Filistinliler 

ve mukaddes şehre karşı uygu-
ladığı şiddet ve hak ihlallerinin 
sadece bir kısmıdır. 

İsrail’in uyguladığı ırkçı-
faşizan politikanın hedefleri-
ni de özetleyen Dr. Kemal’in 
ardından Kudüs Kalkınma 
Kurumu’ndan Fadıl Vişahi ise 
“İsrail işgal planına göre, 2020 
yılına kadar Kudüslülerin aile-
lerinin Eski Kudüs’ten arındırıl-
ması hedeflemektedir” diyordu.  
Nahda Hareketi Genel Başkanı 
Raşid Gannuşi’nin konuşmasın-
da “İsrail kendisi antisemizmi 
körüklüyor” tespiti ise ayrıca 
ele alınmayı gerektirecek bir 
boyuttaydı. 

Gannuşi, Siyonist ideoloji-
nin ahlaki meşruiyetini yitirme-
ye başladığı, Siyonist yapının 
temellerinden birini oluşturan 
Holokost’un, Batı vicdanında 
onlara karşı suçluluk psikolojisi 
hissedecek ölçüde bir duygusallı-
ğa yol açtığını belirttikten sonra 
şu tespitte bulundu: “Nitekim 
onlara Filistin topraklarına 
yerleşme imkânını vermesi de 
Batı vicdanının bir tür kendini 

rahatlatma girişimidir. Ne var ki 
İsrail’in Filistin ve Lübnanlılara 
karşı giriştiği vahşet görüntü-
lerinin dünyaya yayılmasıyla 
birlikte, Yahudi’nin bu masum 
imajı giderek sarsılmaya başla-
mıştır. Söz konusu katliamla-
ra karşı dünya çapında sokak 
protestolarının patlak vermiş 
olması bu yöndeki değişimin 
bir göstergesidir. Çünkü yapılan 
zulümler, hem Siyonist yapıyı 
hem de Batı’daki siyasileri ve 
medya patronlarını zor durum-
da bırakmış ve ‘Antisemitizm’ 
adı verilen Yahudi düşmanlığını 
ortaya çıkarmıştır. Hatta dünya-
nın diğer bölgelerindeki Yahudi 
cemaatleri bile, İsrail’in izlediği 
politikaların kendilerine olum-
suz etki etmesinden duydukları 
kaygıları dile getirmişlerdir.” 

Sempozyum’un Mescid-i 
Aksa’da yaşananlara dikkat 
çekmesi yanında dünya çapın-
da geniş katılımla gerçekleşti-
rilmesi de dikkat çeken ayrı bir 
noktaydı. 



Deneme

Yeni, farklı olduğu veya farklı 
olacağına bir umut taşıdığı için 
heyecanla karşılanır. Sevinilir ve 
“acaba bu mu ?” sorusunun en 
naif cevabını içinde barındırır. Ar-
tık alışılmışın dışında olan bir şey 
söylenmelidir. Doğru değişmez 
herkes bilir bunu ama doğruyu 
daha net ve ön yargısız verme 
görevi vardır bizlerde.

Birilerine seslenilmelidir. Se-
simiz tanımadığımız birisine git-
meli, sokakta yürüyen tatlı amca 
gibi bizim en emin verilen selamı-
mız olmalıdır.

Hep içimizden birileri bizleri 
beğenmemeli, hep körlerle sağır-
lar birbirlerini ağırlamamalıdır. 
Hiç bir zaman “ne yapalım ?” bi-
zim için doğru soru değildir. Çün-
kü sorulara cevap bulmaya talip 
olanların soru sormaya hakları 
yoktur. Cevaplar bizledir. 

Artık silkinme, örtülere bürü-
nenlerin dışarıya çıkıp bağırma 
zamanı gelmelidir.

Kitaplar çok önemlidir söyle-
yeceklerimize dayanak oluştur-
ması için ama hayat kitap sayfala-
rında yaşanmaz. Bir sadaka hük-
münde gülümseme kitaplardan 
görülemez.

Birbirimizi sevmenin yanında 
kızmalıyız da, ama kızdıklarımızı 
da anlama durumuna gelme za-
manı çoktan gelmiştir.

Bizlerin lügatların’da birileri-
nin iddialarının tersine  hoşgörü 
lafzı bulunmaz. Biz ancak merha-
met ederiz ki, merhamet edilme-
ye layık olanlardan olalım.

Biz oturur muhabbetlerde 
ederiz ama bir işten sıkıldığımız-
da diğer bir işi dinlenme vesilesi  
yaptığımızda olur.

Karışan duyguların, inançları,
hislerin gri renge büründüğü,ne 
siyah diye bildiğimiz ne de tam 
beyaz sıfatını yakıştırabildiği-
miz ahir zamanımızda, ellerimi-
zi yukarı kaldırmalı ve bir yer-
leri işaret etmeliyiz. Ellerimize 
odaklananlar şefkat tokatımızla 
ak pak olanı görmeli.

Bir yandan da bilmeliyiz o at-
mış olduğumuz tokat nefsimize 
atılmış olandır. Çünkü en temiz 
olduğumuz zamanlarda bile bi-
liriz ki Yusuf peygamber örnek-
liğinde “ ben nefsimi temize çı-
kartmam” söylemi bizim slogan-
larımızdır.

Her zaman bir yol olduğunu 
bilen yine bizleriz. Açık bir yolun 
kısalığı bizim önderimizi takibi-
mizde ki adımlarımızın hızına 
bağlıdır. Kazılan hendeklerde ya 
da Uhud tepelerinde de olsa bir 
çıkış yolu Allah’ın izni ile mutlaka 
vardır.

Yazarız, tekrar ederiz, İsyan 
eder içimizden bir bedevi, kür-
süde hutbeyi okuyan kalbimize 
“artık yeter hep anlattıkların 
aynı şeyler” diye, bizim cevabı-
nız kürsünün ki ile aynıdır; “be 
ahmak sen farklı mısın ki”. An-
cak farklı yine bizizdir, Adem 
dedemizin yaratılışından beri 
her esen rüzgarla, dünyanın dö-
nüşüyle, karıncanın yürüyüşüyle 
biz tazelenir yenileniriz. Hiç bir 
zaman durmayız ve biliriz ki göz 
kırpıyor olmamızda da, dünyada 
mevsimlerin birbirini takip ediyor 
oluşunda da Arşın Sahibinin dahli 
vardır.

Biz hiçbir zaman profesyonel 
olamayız, her zaman amatörlük 
ruhumuza işlemeli yanlış yap-

maktan korkmalı, doğruya olan 
inancımız da zerre miskal azal-
mamalıdır. Bağıran çağıran kavga 
eden, ağlayan ve gülen bizleriz. 
Her zaman umut dağıtmazsak 
dahi ‘umudum var’ diyebilecek 
kaynağı elimizin altında, başucu-
muzda tutmalıyız.

Akıllı olanlarız ama akıllılığın 
akılcılık boyutu bize yakışmaz. 
Her yolu mübah gören olama-
yız hedefi miz için. Biz yenilme-
yi göze alırız ve Resul sözleri ile 
gerisin geri yollarız Mekke den 
savaşa izinsiz gelenleri. Ancak o 
zaman kazanmış oluruz, bunu 
çok iyi biliriz.

Pislikleri sadece düzeltiriz an-
cak hiç onları konuşmayız. İfşa et-
meyiz. Anlatmayız. Devemizden 
yolda kalmışa su vermek için in-
diğimizde, devemizi çalıp giden 
şaki’ye bağırarak şunu öğütleriz; 
“Ne olur kimseye bunu söyleme 
çünkü korkarım ki bunu duyanlar 
bir daha yolda kalmışlara yardım 
etmez.” 

Bağırdığımız, kızdığımız, ce-
zalar verdiğimiz zamanlar da yok 
değildir. Her zaman uysal koyun 
olmanın da bizlere zül olduğunu 
herkesler bilir ve bilirler ki hepi-
mizin manevi kalp  duvarlarının 
en üst kısmında şu yazar; “haksız-
lığa karşı susan dilsiz şeytandır.”

 Yeniyi inşa edip, eskiyi ihya 
edenlerin son sözleri hep susma 
iledir. Ancak anlayanlara manevi 
ağızlar fısıldar: “Sükûtumuzdan 
istifade etmeyen sözümüzden 
anlayamaz”
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“BİZ”
“Bizler hiçbir açık kapı kalmayınca dahi geçilecek yerin bulunduğunu bilenlerin, herkesin her taraftan geçilebile-

ceğini zannettiği zamanlarda ise sadece bir geçitin emniyet sağladığını bilenlerin varisleriyiz. Eskilerin en eskisin-

de ne vardı diye merak edenler de; en yeni, yepyeni ne var diye merak edenler de bize baksın.”

İsmet Özel

FERHAT TOPAZİK



Yaşayan İslam

Hz. Ali (r.a), bir konuşmasın-
da: 

-“Ey nas! İnsanların en kahra-
manı kimdir?” diye sordu. 

-“Ey mü’minlerin emiri! Sen-
sin!” dediler. Hz. Ali (r.a) şöyle 
dedi: 

-“Biliniz ki, ben her kimle 
dövüşmüşsem, onu mutlaka alt 
etmişimdir. Fakat insanların en 
kahramanı Ebu Bekir’dir. Çünkü 
biz (Bedir günü) Rasûlüllah’a (s.) 
bir gölgelik yapmış; ‘Onu müşrik-
lerden kim koruyacak?’ demiştik. 
Allah’a and içerim, bizden hiçbir 
kimse bu işe yanaşmadı. Ancak 
Ebu Bekir, kılıcını kınından çe-
kerek Peygamberin başucunda 
durdu. Ona herhangi bir müşrik 
saldırdığında Ebu Bekir de ona 
saldırıp püskürtüyordu. 

Yine bir gün Rasûlüllah’ı gör-
düm. Kureyşliler Peygamber’i 
yakalamıştı. Biri ona sataşıyor, 
kin kusuyordu. Bir diğeri Hz. 
Peygamber’i tartaklıyor ve “Sen 
misin ilahları bir tek ilah yapan?” 
diyordu. Andolsun bizden hiç bir 
kimse Peygamber’e bu durum-
da yaklaşmadı, ancak Ebu Bekir 
fırlayıp kimine vuruyor, kimiyle 
cedelleşiyor, kimini itiyordu ve 
“Rabb’im Allah’tır diyen bir kişiyi 
öldürecek misiniz, azab olasıca-
lar?” diyordu.

(Hz. Ali’nin hatırlattığı bu 
olayı Amr b.As (r.a) şöyle anlatır: 
“Bir gün Hz. Peygamber Makam-ı 
İbrahim’de namaz kılarken, müş-
rikler onu öldürmeyi kararlaştır-
dılar. Bunun üzerine Ukbe b. Ebî 
Muayt, Hz. Peygamber’in yanına 
gidip Hz. Peygamber’in abasını 
boynuna dolayarak bütün gü-
cüyle sıktı. Hz. Peygamber diz-
leri üzerine düştü. Halk “öldü” 
diye bağırıştı. Ebu Bekir koşarak 
geldi. Hz. Peygamber’in kolların-
dan tutarak, onu yerden kaldırdı 
ve “Rabb’im Allah’tır dediği için 
bir kişiyi öldürecek misiniz?” 
dedi. Bunun üzerine Kureyş Hz. 
Peygamber’den uzaklaştı. Pey-
gamber namaza durdu, namazını 
bitirdikten sonra Kâbe’nin gölge-
sinde oturmakta olan Kureyşlile-
rin yanına giderek: 

-‘Ey Kureyş cemaati, 
Muhammed’in canı elinde olan 
Allah’a yemin ederim ki, ben size 
bu yolda kesilmek (kurban edil-
mek) üzere gönderildim’ dedi ve 
eliyle boğazını gösterdi. 

Ebu Cehil, Hz. Peygamber’e: 
-‘Sen cahil değildin’ dedi. 
Hz. Peygamber (s.) de: 
-‘Ben şimdi de cahil değilim, 

fakat sen cahillerdensin’ dedi.”
Aynı olayı Hz. Ebu Bekir’in (r.a) 

kızı Esma (r.anhâ) ise şöyle anlatı-

yor: “Müşrikler mecliste oturmuş-
lardı. Hz. Peygamber’i ve ilahları 
hakkında söylediklerini müzakere 
ediyorlardı. Onlar bu durumday-
ken Hz. Peygamber  (s.) çıkageldi. 
Hepsi birden Hz. Peygamber’e (s.) 
hücum ettiler ve imdat sesleri ba-
bama kadar ulaştı. Birisi ‘Ey Ebâ 
Bekir! Arkadaşına yetiş!’ diye ba-
ğırdı. Babam bizim yanımızdan 
çıktı -ki o zaman başında dört 
tane saç örgüsü vardı- ve gidip 
onlara: ‘Azap olasıcalar. Siz, Rab-
bim Allah’tır, diyen ve size Rab-
binizden mucizeler getiren bir 
kişiyi öldürecek misiniz?’ dedi. 
Onlar o zaman Hz. Peygamber’i 
(s.) terk ederek babama yönel-
diler. Babam eve döndüğünde o 
örgülerinden hangisine el atsa 
elinde kalıyordu. Bunun üzerine 
‘Ey celâl ve ikram sahibi! Sen or-
taktan münezzehsin!’ deyip du-
ruyordu.”) 

Sonra Hz. Ali (r.a) abasını çı-
kardı. (Bu olayları hatırlayarak) 
Mübarek sakalları ıslanıncaya ka-
dar ağladı ve:

-‘Size Allah ile yemin verdi-
riyorum, Firavun’un ailesinden 
olan mümin mi hayırlıdır yoksa 
Ebu Bekir mi?’ dedi. Halk sustu. 
Hz. Ali (r.a) şöyle dedi: 

-‘Allah’a yemin ederim ki, Ebu 
Bekir’in bir saatlik ömrü Firavun 
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“RABBİMİZ ALLAH’TIR” DEYİP 
İSTİKAMETİ DOSDOĞRU 

TUTMAK
AB DUL LAH YIL DIZ



Yaşayan İslam

ailesinden olan müminin yeryü-
zü dolusu iyiliklerinden daha ha-
yırlıdır. Çünkü o imanını gizliyor, 
Ebu Bekir ise açıkça mümin oldu-
ğunu ilân ediyordu.’ 

Bu aktarımları, Kandehlevi’nin 
Hayatu’s-Sahabe’sinden yaptık.1   

Bu göz yaşartıcı sahne, önce-
likle “Rabbimiz Allah’tır” deme-
nin ne büyük bir iddia olduğunu 
ortaya koyar. Ayrıca; Hz. Ali’nin 

(r.a) kahramanlıkta Hz. Ebu 
Bekir’i (r.a) kendi nefsine tercih 
etmesi, Hz. Peygamber’in (s.) da-
vetteki ve namazdaki kararlılığı 
gibi pek çok örnek duruşu gözler 
önüne serer. 

Yukarıdaki olayı, bu olay esna-
sında Hz. Ebu Bekir’in (r.a) müş-
riklere hitaben söylediği “Rab-
bim Allah’tır dediği için adam mı 
öldüreceksiniz!” cümlesini ve Hz. 

Ali’nin (r.a) Hz. Ebû Bekir (r.a) ile 
mukayese ettiği Firavun ailesin-
den olan “Mümin Adam”ın ko-
numunu daha iyi anlamak için, 
Kur’ân’daki Mümin sûresinin (ki 
bu sûreye “Mümin” adının veril-
mesi de, Firavun ailesine mensup 
bu mümin zâttan dolayıdır) ilgili 
âyetlerini birlikte okuyalım: 

“Firavun dedi ki: ‘Bırakın beni 
Musa’yı öldüreyim de o Rabbine 
yalvarsın. Çünkü sizin dininizi 
değiştirmesinden veya yeryü-
zünde fesad çıkarmasından kor-
kuyorum.’ 

“Musa dedi ki: ‘Gerçekten 
ben, hesap gününe iman etme-
yen her mütekebbirden, benim 
de Rabbim, sizin de Rabbinize 
sığınırım.’ 

“Firavun ailesinden olup da, 
inandığını gizleyen bir adam dedi 
ki: ‘Rabb’im Allah’tır diyen bir 
adamı mı öldüreceksiniz? Oysa o, 
size Rabbinizden apaçık delillerle 
gelmiştir.’...” (Mümin 40/26-28)

“Rabbim Allah’tır” Demek, Bir 
Hayat Tarzı Tercihidir
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BİZLERİ YOLDAŞ KABUL ET 
EY RASULÜMÜZ     

Vahap Yaman     

 

And olsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü 

umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın 

Rasûlü’nde güzel bir örnek vardır. Ahzap S. 21

“Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönde-

rildim”. 

“İslam güzel ahlaktır.”

“Müslüman elinden ve dilinden emin olunan 

kişidir”diyorsun ey resulümüz!

Bizler de senin ahlakınla ahlaklanmak için 

gayret ediyoruz.

Çocuğunu diri, diri gömene, sakın ha öldür-

me! 

Kendisine bile faydası dokunmayan putlara 

tapma, onlardan yardım isteme!

Senin de annen, kız kardeşin var. Başkalarının 

kadınları ile zina etme!

Hırsızlık yapma! Ölçüde tartıda eksiklik 

yapma! İnsan öldürme!

Bir gün sen de yaşlanacaksın. Anne ve baba-

na, yaşlılara, düşkünlere yardım et!

Kendin için yapılmasını istemediğin şeyleri 

başkaları için de isteme (yapma)!

Kendi aleyhinize bile olsa asla adaletten ayrıl-

ma, adil ol!

Müminler emin ve güvenilir kişilerdir. Ey 

ümmetim güvenilir olun!

Namazınızı dosdoğru kılın!

Zekâtınızı eksiksiz verin! Tam verilmeyen zekât 

yoksulun malının çalınması demektir. Kötülükten 

sakının.
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Gerçek şu ki; Hz. Musa (a.s) 
ve Hz. Peygamber’den (s.) bu-
güne değin Hak-batıl mücadele-
sinin ana esasları değişmemiştir. 
“Rabbimiz Allah’tır” çağrısının, 
Firavun ve onun konumundaki-
ler tarafından mevcut “din”i yani 
düzeni/sistemi ve hayat tarzını 
tepeden tırnağa değiştirmeye 
yönelik bir hareket olarak algı-
landığı, bunun da öldürülüp yok 
edilmeyi, sürgün edilmeyi gerek-
tirecek bir suç olarak görüldüğü 
kesindir. 

“Onlar, yalnızca ‘Rabbimiz 
Allah’tır’ dedikleri için haksız 
yere yurtlarından sürülüp çıka-
rıldılar.” (Hac  22/40. Al-i İmran 
3/195’tede; “Onlar, hicret ettiler, 
yurtlarından çıkarıldılar, Allah yo-
lunda eziyete uğradılar, çarpıştı-
lar ve öldürüldüler” buyurulur. 

Bugün, Gazze başta olmak 
üzere yeryüzünün her köşesinde-
ki müminlerin başlarına gelenler, 
“Rabbimiz Allah’tır” cümlesinde 
ifadesini bulan bu büyük iddia-
nın sahibi olmalarından kaynak-

lanıyor.  İki kelimeden ibaret bu 
büyük iddiaya iman eden Müs-
lümanlar, eğer bu büyük, derin-
likli ve kapsamlı iddianın arka-
sında durur, gereklerini yapar 
ve “rububiyetini” kabul ettikleri 
Allah Azze ve Celle’nin Kur’ân-ı 
Kerîm’inde bütün detaylarını çiz-
diği Sırât-ı Müstakîm üzere yü-
rürlerse, başlarına gelen sıkıntıla-
ra, belâ ve mihnetlere aldırmayıp 
yollarına devam ederlerse, korku 
ve üzüntü de yaşamazlar.

“Muhakkak ki; ‘Rabbimiz 
Allah’tır’ deyip de sonra dosdoğ-
ru istikamet tutturanlara korku 
yoktur ve onlar üzülmezler.” (Ah-
kaf 46/13) “Muhakkak ki; ‘Rab-
bimiz Allah’tır’ deyip sonra dos-
doğru bir istikamet tutturanların 
üzerine melekler iner, onlara: 
‘Korkmayın, üzülmeyin, size vaad 
olunan cennetle sevinin’, derler.” 
(Fussilet 41/30) 

Üstad Seyyid Kutub, Ahkâf/13.
âyet bağlamında, “Rabbimiz 
Allah’tır” iddiasının, dün, bugün 
ve yarın için ne büyük manalar 

taşıdığını şöyle açıklar: 
“Rabbimiz Allah’tır” sözü, dil-

le söylenip geçilecek bir kelime 
değil; dahası, insanın iç dünyasın-
da kalan salt bir inanç da değil. 
O eksiksiz bir hayat düsturu olup, 
hayattaki tüm girişim ve yöne-
limleri, hareket ve heyecanları 
kapsar. Düşünce, bilinç, insanlar, 
nesneler, eylemler, olaylar ve bu 
varlığın tüm öğeleri arasındaki 
bağlantı ve ilişkilere bir ölçü ko-
yar.

“Rabbimiz Allah’tır”: Kulluk 
O’na, yönelim O’nadır, yalnız 
O’ndan korkulur ve yalnız O’na 
dayanılır.

“Rabbimiz Allah’tır”: O’nun 
dışında ne bir kimseye ne de her-
hangi bir şeye hiçbir şekilde he-
sap verilmez. O’nun dışında kim-
seden korkulmaz, bir yararlılık da 
umulmaz.

“Rabbimiz Allah’tır”: Her giri-
şim, her düşünce, her değerlen-
dirme O’na yönelik olup O’nun 
rızası gözetilir.

“Rabbimiz Allah’tır”: O’ndan 
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 Daima iyiliklerde yarışın!

Birbirinizin özel ve gizli şeylerinizi araştırma-

yın!

Bizler bildirdiğin bütün ahlakı kurallara uyan 

iyi bir mü’min olarak senin ahlakını kuşanaca-

ğımızın sözünü veriyoruz. Senin örnek alarak 

yaşamak, senin gibi davranmak, dini anlatmada 

ve yaygınlaştırmada (tebliğde) senin gibi davran-

maya azmimiz var. 

Senin sancağının altında gölgelenecek, dost-

ların arasında olmaya çabalıyoruz. 

Rabbimizden çirkinliklerimizin ve kusurlarımı-

zın yok edilmesinin temel kuralı olan peygamber 

ahlakı ile ahlaklanmayı talep ediyoruz. 

Başarırız inşallah!

 

 *****

Kurtuluşumuz için; bizlere bildirdiğin, ilahi 

vahiyle destekli emirlere sıkı sıkıya bağlanmamızı 

istiyorsun, biz ümmetinin cehennem ateşine düş-

memesini öğütlüyorsun. Tavsiyelerine uyuyoruz, 

yollarımızın aydınlanması için tuttuğun İslam 

projektörlerinin aşkına ve cazibesine kapılmış 

olanlardan olmak için, kelebek misali ışığa koşu-

şuyoruz. Niyazımız ve yönelmemiz Rabb’imizedir. 

Rehberimiz sevgili resulümüz Hz. Muhammed’in 

yolunadır.

Yol arkadaşlığımız kabul edilir inşallah! 

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul 

edeyim. Mü’min 60 

Biliyoruz ki güvencemiz budur:
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başkasının hakimliğine başvurul-
maz. O’nun şeriatından başkası-
na egemenlik tanınmaz. O’nun 
yol göstermesinden başka şeyle 
doğru yol bulunmaz.

“Rabbimiz Allah’tır”: Varlığın 
içerdiği canlı cansız bütün varlık-
lar bizimle bağlantılıdır. Allah’la 
olan bağlantımız üzerinde onlar-
la kesişiriz.

İşte bu açılardan “Rabbimiz 
Allah’tır”, dilin telaffuz ettiği bir 
kelime veya hayatın gerçeklerin-
den uzak edilgen bir inanç siste-
mi değil, eksiksiz bir hayat prog-
ramıdır.

“Sonra dosdoğru gidenler.” 
Bu da diğer önemli bir mesele. 
“Rabbimiz Allah’tır” düsturunun 
benimsenmesini izleyen tutumun 
düstura uyarlanması ve gerekleri-
nin yerine getirilmesi konusunda 
direnilmesi aşaması kısaca şöyle 
özetlenebilir: Psikolojinin den-
geye oturması; kalbin dinginliğe 
ermesi; duygu ve heyecanların 
kararlılık kazanarak çok çeşitli ve 

etkin olan iç dürtülerle dış dün-
yadaki cazibeli şeylerin etkisiyle 
sallantı, sarsıntı ve kuşkuya düş-
memeleri. Yolun kayganlıklar, 
dikenler ve engeller içermesi ve 
şurdan burdan sapıklığa çağıran 
özellikte olmasına karşın amel ve 
davranışların seçilmiş düstur çer-
çevesinde yürütülmesi. Dolayısıy-
la “Rabbimiz Allah’tır” bir düstur, 
öğrenilip seçildikten sonra ona 
göre hareket etmek ikinci aşa-
madır. Allah’ın kendilerine doğ-
ru olma ve bilgi nasib ettikleri, 
seçilmiş kişilerdir. Ayetin “Onlara 
korku yoktur ve onlar üzülme-
yeceklerdir” ifadesiyle değindiği 
kimseler onlardır. Sistem hedefe 
götürür ve ona göre hareket et-
mek de hedefe ulaşmanın güven-
cesi iken, korku ve üzüntü niçin 
olsun?2

Üstad Kutub’un ifade ettiği 
üzere; esas mesele, “Rabbimiz 
Allah’tır” düsturuna göre hare-
ket etmektir. Rabbimiz, tarihin 
her döneminde bu ilkeye göre 

hareket edenlerin hedefe ulaşa-

cağına ve onların korku ve üzün-

tü duymayacaklarına dair güven-

ce vermektedir.

Bugün de bizlere düşen; 

Allah’ın yegane ilâh ve rab kabul 

ederek Sırât-ı Müstakim üzere 

yürümek ve yaşamaktır. Bütün 

işlerin sonucunu tayin etmek ise 

Allah’a aittir.

“Bütün işlerin âkıbeti Allah’a 

aittir.” (Hac 22/41)

“Bütün işlerin âkıbeti Allah’a 

varır.” (Lokman 31/22)

“Bütün işler Allah’a döner.” 

(Bakara 2/210; Enfal 8/44; Hac 

22/76; Fatır 35/4; Hadid 57/5)

“Gerçek şu ki, herşeyin başı 

ve sonu Allah’ındır.” (Şûrâ 42/53)

1 Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 

Akçağ Y., 1/261-262.    

2 Seyyid Kutub, Fi-Zılâli’l-Kur’ân, Ahkâf 46/13.

âyetin tefsiri.
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Necm Suresi: 2. Arkadaşınız (Muhammed) 

sapmadı ve azmadı da

3. O, arzusuna göre de konuşmaz. 

4. O ( nun bildirdikleri) vahy edilenden baş-

kası değildir. 

 

Ey sevgili peygamberimiz!

Yaratıcı tarafından her türlü korumaya alın-

mış, son uyarıcı, son mübelliğ olarak seçilmiş, 

kıyamete kadar rehber, önder yoldaşımız! Senin 

bildirdiğin yolda yorulmadan, bıkmadan yürü-

yeceğimizin sözünü veriyoruz. Yolda yürürken 

saptıranın saptırmasına kanmadan, nefislerimizin 

arzularına kanıp azmadan, kınayanın kınamasına 

aldırmadan, kararlı, sabırlı, coşkulu, dimdik bir 

tarzda duracağımızdan yer yüzünde din Allah’ın 

oluncaya kadar mücadele edeceğimizden emin 

olmanı istiyoruz. 

Yaratanımız Allah, 

kitabımız Kur’an, 

rehberimiz, sevgilimiz peygamberimiz 

diyerek tüm inananlarla birlikte öğrenme-

ye, birlikte hareket etmeye, birlikte gereği gibi 

yaşamaya ve anlatmaya gayret göstereceğimizin 

sözünü veriyoruz.

 Bu yolculuğumuzun iyi, öncü ve salih insan-

larla arkadaş ve dostluklar kurmak, onlarla bir-

likte olmak, birlikte düşünmek, aynı mekanları 

paylaşmak, istenilen şeyleri yaparak mutlu geçe-

ceğini bilenlerdeniz.

İstikametimizin sırat-ı müstakim olduğu bilin-

ciyle yolunda dimdik yürüyoruz! 

Ey sevgili Rasulümüz.                                                                                       
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Türkiye’de namazı sevdirip yay-
gınlaştırmak, namaz bilincini ve 
duyarlığını arttırarak bir hayat tar-
zı haline getirmek amacıyla kuru-
lan “Namaz Gönüllüleri Platformu” 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Namazın olmazsa olmazlığını ve 
müminlerin hayatındaki belirleyici 
rolünü anlatmak için son üç yılda 
yüzlerce panel, konferans, radyo-
televizyon programı ve binlerce 
seminer, sohbet, eğitim programı 
düzenleyen Namaz Gönüllüleri, bu 
kez “Namaz Resimleri Sergisi” ile 
Türkiye’de ve belki de dünyada bir 
ilke imza atmış oldular. 

11-19 Nisan 2009’da İstanbul Birlik 
Vakfı merkezinde açılan sergi, büyük 
ilgi gördü. Namaz Gönüllüleri’nden 
ressam Arif Ergun’un iki yıldır üze-
rinde çalışıp hazırladığı 42 yağlı 
boya tablodan oluşan sergi, nama-
za dair çok önemli mesajlar sundu. 
“Resim çok önemli ve etkili bir me-
saj dilidir” diyen Ergun, bu sergide 
yer alan eserlerinde, özellikle zor 
şartlarda kılınan namazları tuvale 
aktararak, namazın imandan sonra 
en büyük hakikat olduğu mesajını 

adeta zihinlere 
kazıdı.  Ashabın 
savaşta bile terk 
etmeyip cemaat 
halinde nöbetle-
şe kıldıkları na-
mazı, Abbad bin 
Bişr’in (r.a.) sırtına 
oklar saplandığı 
halde kılmaya de-
vam ettiği nama-
zı, Bediüzzaman 
Said Nursi’nin 
Rusya’da idam 
sehpası önünde 
kıldığı namazı, 

Filistinlilerin Siyonist namlular ken-
dilerine doğrulmuşken kıldıkları 
namazı, şair Ahmet Nedim’in tasvir 
ettiği Çanakkale’de bir kahraman 
askerimizin top ve mermi sağanağı 
altında kıldığı namazı, yoğun bakım-
da namazı, çatıda namazı, kar üs-
tünde namazı... ibretle seyrederken; 
namazı “zayi eden” (Meryem/59) 
yani namazın içini boşaltıp onu sav-
saklayan, kazaya bırakan veya terk 
eden ‘Müslüman’ çoğunluğun hâl-i 
pürmelâlini düşünmeden edeme-
dik. 

Ressam Arif 
Ergun’un “Namaz 
Resimleri Sergisi”ne 
destek olmak ama-
cıyla, “Namaz bilin-
ci” kitabı yazarları 
Abdullah Yıldız, 
Cemil Tokpınar, Ha-
san Hafızoğlu, Vey-
sel Akkaya, Kerim 
Buladı, Ramazan 
Kayan, Yaşar Alp-
tekin, İsmail Mutlu, 
Ahmed Çağlayan, 

Ahmed Altun ve Ahmed Saban, 
Çemberlitaş’taki Birlik Vakfı mer-
kezinde kitaplarını imzaladılar. 
Serginin açılış programına namaz 
davasına destek veren ilim ve fi kir 
adamları ile yazarlar ve kanaat ön-
derleri de destek verdiler. 

Geçtiğimiz ay, “Kutlu Doğum 
Haftası” vesilesiyle programları-
nı daha da yoğunlaştıran Namaz 
Gönüllüleri Platformu yöneticileri, 
özellikle gençlik kesimi başta ol-
mak üzere insanımızın namaz ve 
Kur’ân merkezli bir uyanış ve diriliş 
çabasına girdiğini belirterek, gele-
ceğe dair umutlarımızı tazelediler. 
Namaz Gönüllüleri Platformu’nun 
sözcüsü olan Umran Dergisi sahibi 
Abdullah Yıldız; bütün bu güzel 
gelişmeleri, “namazla ve Kur’ân’la 
dirilişimizin ayak sesleri” olarak de-
ğerlendirdi. Yıldız, “Kutlu doğumu-
nu idrak ettiğimiz Allah Rasûlü’nün 
(s.) o muazzam İslâm İnkılâbını, zi-
hinsel planda Kur’ân’la, amel pla-
nında ise namazla gerçekleştirdiği-
ni” söyledi. 

İnanıyoruz ki, ümmetin yeniden 
dirilişi, inşallah Kur’ân ve namazla 
gerçekleşecektir.
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NAMAZ GÖNÜLLÜLERİ 
PLATFORMU DURMUYOR

PANELLER, KONFERANSLAR, 
RESİM SERGİLERİ...
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İslami Eğitimi
İlkokulu bitirdiği 1959 yılının 

yaz mevsiminde, köyde herkese 
Kur’an okumasını öğreten Mah-
mut Karaköse’den öğrenmiş 
Kur’ân okumayı. Bu hoca, bir 
hastalık sonucu iki bacağı dizle-
rinden kesildikten sonra Kur’ân 
okutmaya başlamış. Toptaş 
Hoca’nın ifadesi ile; ‘ayaklarının 
kesilmesi ona zahmet olmuştur 

ama herkese Kur’an okutmasına 
sebep olarak köye de, kendisine 
de rahmet olmuştur’.

Mahmut Toptaş Kur’ân 
okumayı öğrendikten son-
ra, Göcer’den bir hayli uzak, 
Toros’ların eteğinde, alt tara-
fında nar, üst tarafında kar olan 
Akçaağa köyündeki Kur’ân Kur-
suna kaydolur. Süleyman Hilmi 
Tunahan Hocaefendi’nin rahle-i 

tedrisinde yetişmiş olan Hafız 
Necati Öğüt’ten, müftü Abdur-
rahman Bengi ve Mehmet Çakır 
hocaefendilerden Emsile, Binâ, 
Avâmil, Maksud, İzhâr, Kâfi ye, 
Nûru’l-İzâh, Kudûri, Telhis, 
Menâr, İsâgûci derslerini alarak 
Arapça’yı orada öğrenir. Süley-
man Hilmi Tunahan’a rahmet 
okuyor Mahmut Hoca ve devam 
ediyor: “Çok zor günlerde sis-

Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

AYAKLI TEFSİR

MAHMUT TOPTAŞ 
HOCAEFENDİ

ABDULLAH YILDIZ

Mahmut Toptaş, 1947 Karaman-Göcer köyü doğumlu. Karamanoğulları’ndan beri özgünlüğünü koruyan 
bu köye ilk yerleşenlerin Doğu Türkistanlı oldukları söylenir. Karamanoğlu Mehmet Bey’in en önemli komuta-
nı Göcer Bey tarafından kurulduğu için köye bu isim verilmiş. Köy halkı Avrupa’ya gidinceye kadar dışarıdan 
gelin almamış, dışarıya gelin de vermemiş. Göcer bu sayede rengini, yapısını korumuş; dili arı-duru, saf Ana-
dolu Türkçesi; örf ve adetleri de kadim Anadolu kültürü. Mahmut Hocayı ilk görenler, onun Orta Asya kökenli 
olduğunu hemen fark ediverirler. Bir Kırgızistan seyahatinde, ona yöresel kıyafetler getirir ve giydirdiler, 
sonra da “vallahi sen bizden daha iyi Kırgızsın” derler.

Babası Mustafa Bey, ‘eski yazı’ yasak olduğu için Kur’ân okumasını öğrenememiş; yeni yazıyı öğrenmemek 
için de inat etmiş; zira yakın köyden bir hoca, ‘Bu alfabeyi öğrenen gâvur olur’ demiş.  Çalışkan, güvenilir, 
sözü senet, sır saklayan, hiçbir zaman veresiye alışveriş yaparak borca girmeyen bir adam. Çevreden Kur’ân 
kurslarına yardım için gelenler yanlarına onu alıp dolaşırlarmış... Babasından hayli etkilenmiş Mahmut Hoca: 
“Ben de taksitle alışveriş yapmam; borç para istemem; halimi kendimden başkasına söylemem.” diyor. Annesi 
de aynen babası gibi... Mal yönüyle fakir ama gönül yönüyle zengin, çalışarak kimseye muhtaç olmayan bir 
aileden geliyor Mahmut Toptaş. Biri kız, üçü erkek dört kardeşin en küçüğü. İlkokulu köyünde okumuş. Öğret-
meni, ‘bu çocuk zayi olmasın’ diyerek, Köy Enstitüleri imtihanına girmesi için babasını ikna etmiş. Karaman’a 
gelince namaz için Attariye Camii’ne girmişler. Babasını tanıyan müezzin Ahmet Hoca, hoşbeşten sonra ona 
geliş sebebini sormuş. Babası, “Köy Enstitüsü imtihanına geldik” deyince; Ahmet Hoca: “Mustafa bey, şuraya 
bir ateş yaksam bu çocuğu o ateşin içine atabilir misin?” demiş. Babası, “Atamam” deyince de: “Onu yapı-
yorsun sen. Bu çocuk gâvur olacak bu okulu bitirdiğinde. Cehennemde cayır cayır yanacak.” demiş. Babası 
“Hadi oğlum, köye dönüyoruz” deyip kolundan tutmuş Mahmud’unun ve gerisin geri dönmüşler Göcer’e. “O 
müezzin Ahmet Hoca’ya hep dua ederim” diyor Mahmut Hoca...



temin tüm baskılarına yiğitçe 
göğüs germişler onlar. Kur’ân 
okutması yasaklanınca şöyle bir 
yol bulmuş: Haydarpaşa’dan 30 
tane bilet alıyor Adapazarı’na; 
giderken kompartımanda oku-
tuyor; bir de geriye bilet alıp 
dönüşte okutuyor...” Tunahan 
Hocaefendi’nin talebelerinin, 
neden Torosların eteğinde kuş 
uçmaz, kervan geçmez bir köyü 
seçtiklerini ise şöyle izah ediyor: 
“Yakalanmak zor oralarda. Jan-
darmanın köye gelebilmesi için 
5 saat yürümesi lazım.” Mahmut 
Toptaş da, köyünden çıkıp 7-8 
saat yürüyerek gider Akçaağa’ya. 
İlk Arapça eğitimini orada alır. 
Babasının onu bu köye götü-
rürken, “Hadi göreyim seni, altı 
ayda Kur’ân’a mana vermelisin” 
diyerek, Mahmud’una güzel bir 
hedef çizer. Bugün kürsülerden, 
radyo ve tv’lerden milyonlara 
Kur’ân’ın manasını anlatması, o 
baba talimatının bir sonucu olsa 
gerek. 

Daha sonraları Karaman’a ge-
lip Kur’ân ve Arapça öğrenimine 
orada devam eden Mahmut Top-
taş, Kahraman Maraş İmam-Hatip 
okulunu hariçten bitirir. Ardın-
dan, Diyanet’te imamlık görevi 
alır ve 1966’dan 1967’ye kadar 
Karaman’ın Bucakkışla nahiye-
sinde imamlık yapar. 1967 Tem-
muz ayında Jandarma eri olarak 
askere alınır. Silvan, Van, Hakkari 
ve Şırnak/Beytüşşebap’ta 24 ay 
askerlik yapar. Bölgedeki askeri 
birliklerde dini sohbetler yapar. 
Hakkari’de iken “Yirmi Bir Nolu 
Hudut Taşı Aslanları” diye bir ti-
yatro eseri yazar ve alay komu-
tanının izni ile 12 askerle birlikte 
hazırlık yaparak bir gece subay-
lara, bir gece erlere, bir gece de 
Hakkari halkına sahneler.

İlginç Evliliği
Mahmut Toptaş, Akçaağa 

Kur’ân Kursu’na gittiğinde, daha 
sonraları canciğer arkadaş ola-
cakları milli güreşçi Muzaffer 
Can ile tatlı bir rekabete girer. 
Muzaffer Can, yarım hafızdır ve 
kursun kıdemlilerindendir. Parlak 
bir öğrenci olan Mahmut Toptaş’ı 
gözüne kestirir ve birgün der ki, 
“çalışkanlık Kur’ân ezberlemekte 
belli olur; var mısın benimle ez-
ber yarışına?” O da “varım” der. 
Muzaffer Can saat tutar ve yarışı 
başlatır: “şurayı ezberliyoruz, ba-
kalım kim erken ezberleyecek?” 
Mahmut Toptaş birkaç dakika 
içinde ezberleyiverir. Muzaffer 
Can da, diğerleri de hayrette ka-
lırlar. Mahmut Hoca olayın deva-
mını ve sonra nasıl canciğer arka-
daş ve akraba olduklarını şöyle 
anlatıyor:

“Hani, ilk başta birbirine rakip 
olanlar sonradan çok iyi arkadaş 
olurlarmış. Bizimkisi de öyle oldu. 
Muzaffer Can çok dürüst bir in-
sandır. Mesela, o ilk yarışmamız-
da saati tutan kendisi idi ve be-
nim saatim yoktu. Yarım hafızdı 
ve ezberinde olan bir sayfadan 
yarışa girebilirdi. Ama o bunları 
yapmadı. Zamanla muhabbeti-
miz öyle arttı ki, canciğer kuzu 
sarması olduk. Öyle ki, zaman za-
man birbirimizin aklından geçeni 
bile okurduk. Mezun olunca, bir-
gün dedim ki; ‘Biz çok samimi ar-
kadaşız; sen benim aklımdan ge-
çeni bilirsin, ben de senin aklın-
dan geçeni bilirim. Aklımdan bir 
şey geçiyor ama diyemiyorum.’ 
dedim. Muzaffer hemen dedi ki: 
‘Verdim gitti.’ Yani aklımdan ge-
çeni o da biliyordu.”

Böylece, “on yıllık dostu, arka-
daşı, yalnız içtikleri su ayrı giden 
kardeşi” Muzaffer Can hocanın 

kız kardeşi Havva hanımla evle-
nerek dost luklarını akrabalığa 
çevirirler. Mahmut Hoca, bu ve-
sile ile konuyu “görücü evliliği” 
meselesine getiriyor ve şöyle de-
vam ediyor:

“Hani birileri Anadolu’da gö-
rücü evliliği var deyip dururlar. 
Evlenecek çiftlerin birbirlerini 
görüp tanımadan evlendikleri-
ni sanırlar. Yahu ben hanımın 5 
yaşından 18 yaşına kadar hayat 
çizgisini bilirim; o da beni bilir. 
Anadolu’da herkes birbirinin kaç 
yaşında taştan düştüğünü, kaç 
yaşında hastalandığını, ayağının 
kırıldığını... bilir. Görücü usulü 
diye bir şey yok Anadolu’da.”  

Gazeteciliği, Yayıncılığı, Vaiz-
liği...

1969 yılında askerliği bitirip 
Karaman’a döndüğünde, bir grup 
arkadaşıyla birlikte “Uyanış” 
isimli bir gazete çıkarmaya baş-
lar. Gazetedeki ilk yazısı da kayın 
biraderi Muzaffer Hoca ile birlik-
te hazırladıkları “Hz.Ömer’de Te-
celli Eden İslâm Adaleti” başlıklı 
yazı serisidir. Gazete hâlâ yayın 
hayatına Ahmet Cici sahipliğinde 
devam etmektedir.

1970’de Karaman’ın Cöm-
men Camiin’de imamlık görevine 
başlar; oradan İmaret camiine, 
oradan da Lârende mahallesi 
camiine geçer. 1973 yılında res-
mi imamlık görevinden istifa 
ederek Fransa’ya gider. Bir bu-
çuk yıl çalıştıktan sonra tatil için 
Türkiye’ye geldiğinde üniversi-
te imtihanlarına girer; İlâhiyat 
Fakültesi’ne dönüştürülen Kon-
ya Yüksek İslam Enstitüsü’nü 
kazanır. İlk sene talebe derneği 
başkanlığına seçilir. İlahiyat’a de-
vam ederken, 1975’te Konya’nın 
Ereğli ilçesine murakıp olarak 
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atanır. 1979 yılında İlahiyat’tan 
mezun olur ve 1980’de imtihan-
la Mersin’in Mut kazasına vaiz 
olarak atanır. Aynı yıl girdiği Ha-
seki Eğitim Merkezi imtihanını 
kazanınca, Ocak 1981’de Haseki 
Eğitim Merkezi’nin Arapça bölü-
münde eğitime başlar. Bir yandan 
Türkiye’nin değerli hoca larından 
Mehmet Savaş, Halil Gönenç, 
Ahmet Muhtar Büyükçınar gibi 
hocaefendilerden Arapça, tefsir, 
hadis, fıkıh dersleri alırken, öbür 
yandan da üniversite öğrencile-
rine sohbetler ve konferanslar 
vermeye devam eder. 12 Eylül 
döneminin en netameli yıllarını, 
gündüzleri ders alarak, akşam-
ları ders vererek geçirir. İki yıllık 
Haseki eğitimi bitince, bu kez 
Balıkesir’in Edremit ilçesine vaiz 
olarak atanır (1983). Bir buçuk yıl 
orada kalır. 

Diğer kayın biraderi Nebi 
Can, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 

okurken geçimini temin etmek 
için Duran Kömürcü’nün kurdu-
ğu Şamil Yayınevi’nde çalışıyor-
muş. Bu tecrübeden de yararla-
narak Nebi Can, Muzaffer Can 
ve Mahmut Toptaş Hoca birlikte 
bir yayınevi kurmaya karar ve-
rirler. Yayınevinin adı da, Can ve 
Toptaş soyadlarının mezcedilmesi 
ile oluşur: Cantaş Yayınevi. Va-
izlik görevinin resmi tarafından 
istifa ederek İstanbul’a geri gelip 
sözlü ve yazılı yayıncılığa devam 
eden Mahmut Hoca, Ayasofya 
Camii’nin imamlık kadrosunun 
boşaldığını öğrenir. 1987’de im-
tihana girer ve kazanır. Fakat ca-
mii kapalı olduğu için vaiz olarak 
istihdam edilir. Şubat 1991’de 
camiinin küçük bir bölümü iba-
dete açılınca iki ay görev yapar, 
ama kendi ifadesi ile “milliyet-
çi ve de mukaddesatçı Kültür 
Bakanı Namık Kemal Zeybek’in 
Diyanet’e baskıları neticesinde” 

oradan ayrılır. Bir müddet daha 
imamlık yaptıktan sonra 1995’te 
İstanbul merkez vaizliğine atanır. 
Ocak 1999’da da resmi vaizlikten 
emekli olur.

“Hocanın Emeklisi Olmaz”
Mahmut Toptaş Hocaefendi, 

resmi olarak emekli olsa da, onun 
literatüründe emeklilik kavra-
mı yoktur. “Hocanın rahmetlisi 
olur da, emeklisi olamaz.” diyor 
Mahmut Hocamız. On yılı Cezeri 
Kasımpaşa Camiinde, on yılı da 
Münzevi Camii’nde olmak üzere 
tam yirmi senedir, Tefsir dersle-
rine aralıksız devam ediyor. Şifa 
Tefsiri dersleri, şu an hem TV5’te 
hem de Seyir FM’de günlük ola-
rak yayınlanıyor. Mahmut Toptaş, 
ayrıca Milli Gazete’de haftada 
beş iş gününde köşe yazıları ya-
zıyor. Hocamız, hafta sonlarını 
genellikle İstanbul dışında konfe-
ranslar vererek değerlendiriyor.
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Şifa Tefsiri derslerindeki, kon-
ferans ve sohbetlerindeki özgü-
ven ve yazılarındaki vukûfi yet, 
Hocaefendi’nin derin ilmi biriki-
minin bir yansıması olarak karşı-
mıza çıkıyor. Bu durumu şöyle bir 
misalle açıklıyor: “Hat sanatının 
çok güzel bir tablosunu padişaha 
takdim eden hattat’a, padişah yüz 
altın verince veziri azam ‘Efendim 
biraz fazla olmadı mı? Hattat onu 
altı günde hazırladı’ demiş. Bu-
nun üzerine padişah ‘hayır o eser 
altmış senenin mahsulü’ diye ce-
vap vermiş.” Evet, yıllar süren ilmi 
ve ameli çabaların mahsulü Mah-
mut Toptaş Hocaefendi.

“Şifa Tefsiri”: Kur’an’dan Gü-
nümüze Çareler, Şifalar

1984’ten beri İstanbul’da 
özellikle üniversite öğrencileriyle 
yaptığı derslerde, karşılıklı görüş-
me, konuşma ve sohbetlerde ta-
nık olduğu gençliğin sorunları ve 
onlar tarafından sorulan sorular, 
Mahmut Hoca’yı “Kur’an’dan ça-
reler aramaya” yöneltir: 

“Müslüman cemaatlerimiz-
den öğrendiklerim, resmi okul-
larla resmi olmayan medreseler-
den aldığım bilgiler, Hakkari’deki 
askerliğim den Avrupa’daki işçi-
liğime kadar edindiğim tecrübe-
ler bana Türkiye’nin ve dünyanın 
şartlarını öğretti. Kur’an da çare-
lerini öğretti.”

Tefsir derslerine başlamadan 
önce ciddi bir ön hazırlık yapar 
Mahmut Toptaş Hocaefendi: 

“Tefsir Usulü ve Fıkıh Usulü ki-
taplarını okuyarak ‘Kur’an’ı An-
lama Yolu’ isimli kitabımı yayınla-
dım. Tecvid kaidelerini öğrenmek 
için Cezeri’nin “Mukaddime”sini 
terceme ve şerh ettim, ancak kı-
raat ilminin ehli olmadığım için 
yayınlamaktan edeb ettim. İmani 

konularda hataya düşmeyeyim 
diye Akaid kitaplarını okuya rak 
“Allah’a İman” kitabımı yayın-
ladım. Ayetleri hadislerle tefsir 
ederken hata etmeyeyim diye 
hadis usulü kitaplarını okudum. 
Beykuni’nin manzumesini terce-
me ve şerh edip ya yınladım. Arap-
ça sarf ve nahiv konusunda iki 
eseri yayına hazırladım. Kur’an’da 
geçen kelimelerin Türkçe karşılık-
larının en yakın ve en güzelini 
bulmak için, kelime hazinemi iki 
dilde de genişletmeye çalıştım 
ve Türkçe-Arapça Arapça-Türkçe 
lügat hazırlayıp yayınladım. Bü-
tün bu hazırlıklardan sonra tefsir 
derslerine başladım.”

Rivayet ve dirayet tefsirleri-
ni okuyup notlar aldıktan sonra 
konferans verir gibi derslerini iş-
leyen Hocaefendi, derslerini tam 
vaktinde başlatıp bitirir ve asla 
aksatmaz. 

Tefsir yöntemine gelince: 
Önce ayeti ayetle tefsir eder, son-
ra Efendimizin yorumlarını verir. 
Ayetlerin nüzul sebeplerini öğ-
renip günümüzde o sebebe ben-
zer olayları göstermeye çalışır. 
Firavun’un, Nemrud’un, şeyta-
nın söyledikleri sözleri nakleden 
ayetle rin tefsirinde günümüzde 
bu sözleri ‘kimler nasıl söyler, ne-
rede söyler’ sorusunun cevabını 
arar. Ahkam ayetlerinin tefsirin-

de fıkıh kitaplarının açıklamaları-
nı verir. Çağımızın hukuki sorun-
larına dikkat çekerek İslam huku-
kunun üstünlüğünü örnekleriyle 
açıklar. Hukuki, sosyal, siyasal, 
ekonomik, ahlaki, ferdi, ailevi, 
yönetim, üretim tüketim... vs. 
hastalıklarımıza şifa olur inancı 
ile, Tefsir’inin adını İsra suresinin 
82. ayetinden ilham alarak “Şifa 
Tefsiri” diye isimlendirir.

Dil olarak; çocukluğunda çok-
ça okuduğu Yunus Emre, Karaca-
oğlan çizgisi ve yetiştiği çevredeki 
az bo zulmuş Orta Asya Türkçesini 
kullanır; herkes tarafından kolay-
ca anlaşılan bir dildir bu.

İbretlik Hatıralar
Mahmut Toptaş Hocaefendi, 

başından geçen çok sayıda ibret-
lik olaydan ikisini bizlerle payla-
şıyor:

Namaz Domuzu Kovar: Ho-
camız Fransa Lyon’dadır. Lyon’a 
yakın bir kasabadaki asker ar-
kadaşı ona bir mektup yazar ve 
kasabaya davet eder. Bir de, “Bu-
rada fırıncılıkla meşgul üniversite 
mezunu, bilgili bir hanımefendi 
var. Türkleri çok seven, İslâmiyet 
hakkında da çok meraklı bu hanı-
mın sorularına biz cevap veremi-
yoruz; bunları ancak sen cevap-
larsın; hazırlıklı gel.” der. Gerisini 
Hoca’dan dinleyelim:
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“Müslüman cemaatlerimizden öğ-
rendiklerim, resmi okullarla resmi 

olmayan medreselerden aldığım bilgiler, 
Hakkari’deki askerliğim den Avrupa’daki 
işçiliğime kadar edindiğim tecrübeler bana 
Türkiye’nin ve dünyanın şartlarını öğretti. 
Kur’an’da çarelerini öğretti.”
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“Mektubu alınca hemen 
Paris’teki Muhammed Hami-
dullah hocaya bir mektup yazıp 
Fransızca olan İslam’a Giriş kita-
bından on adet getirttim. Rah-
metli Hamidullah hoca, kitaplarla 
beraber bir de mektup gönder-
miş. Türkçe olarak ‘dört liraniz 
fazladır, bunu ne yapayım’ diye 
soruyor. Ben de ‘on kitap daha 
istiyorum; dört lirayı eksik gön-
deriyorum’ diye cevap yazdım. 
Allah rahmet eylesin, çok hassas 
bir insandı. Neyse, ben bu kitabı 
da alıp gittim. Kadınla tanıştırdı-
lar. ‘Ben’ dedi; ‘Hıristiyanlık ve İs-
lam hakkında çok kitap okudum; 
Hıristiyanlıktan çıktım, İslâmiyet’i 
de beğenmedim, ateist olarak ya-
şayacağım. Tabi, İslam hakkında 
oryantalistlerin yazdığı kitapları 
okumuş. Dedim ki, ‘Ben Fransız-
ca bilmem. Size bir teklifi m var: 
siz şu kitabı okuyun, bir ay sonra 
tekrar görüşelim, o zaman konu-
şuruz’. ‘Ben bu tür kitapları çok 
okudum, gerek yok’ dediyse de 
ben ısrar ettim; ‘siz okumadınız; 
sadece oryantalistleri okudunuz, 
Müslüman bir yazarı okumadı-
nız’ dedim. ‘Doğru’ dedi. Kitabı 
aldı. Bir ay sonra yine karşılaştık. 
Kitabı çize çize okumuş. Dedi ki: 
‘Tamam, her şeyi kabul ettim ve 
İslam’a girmek istiyorum. Yalnız 
bir sorunum var: Ben domuz etini 
ve onun etinden yapılan ürünleri 
çok severim. Bundan vazgeçmem 
mümkün değil.’ Dedim ki, ‘gel, 
senin üzerinde bir test yapalım: 
Kur’ân’da bir âyet var: ‘namaz 
fahşâ ve münkerden alıkoyar’ 
diye. Siz Müslüman olun ve na-
maza da başlayın; sonucu birlikte 
görelim.’ İçimden de dedim ki: 
‘Ya namaz domuzu kovacak ya 
da domuz namazı kovacak.’ Bir 
süre sonra tekrar karşılaştığımız-

da ‘namaz domuzu kovdu’ dedi. 
Sonra tesettüre de girdi; çok iyi 
bir mümine oldu ve şimdi İslâm’a 
hizmet ediyor, hocalık yapıyor, el-
hamdülillah.”

Şekerci Hoca: Mahmut Hoca 
Edremit’te vaizlik yapmaktadır. 
Esnafı sıradan tek tek ziyaret 
eden, cami ve cemaatle hiç ala-
kası olmayanları namaza başla-
tan Hocaefendi, birgün vaaz es-
nasında adı “Şekerci Hoca” diye 
Türkiye’ye yayılan bir ilkokul öğ-
retmeninden söz eder. Yine onu 
dinleyelim:

“Birgün cemaate vaaz ediyo-
rum: ‘rahmetli babam derdi ki; 
oğlum, okulda hocanın anlattık-
larını iyi dinle ama din hakkında 
söylediklerine inanma.’ O yıllar-
da meşhur bir ilkokul hocası var-
dı; çocuklara dermiş ki: ‘Söyleyin 
bakalım, Allah var mı?’ Çocuklar, 
‘var hocam’ deyince; ‘peki, hadi 
Allah’tan şeker isteyin bakalım’ 
dermiş. Çocuklar, ‘Allah’ım, bize 
şeker ver’ derlermiş; şeker gelme-
yince, ‘şimdi de benden isteyin 
bakalım’ dermiş. Sonra çocuklara 
bir bir şeker dağıtır ve şöyle der-
miş: ‘gördünüz mü; Allah’tan şe-
ker istediniz vermedi ama benden 
istediniz verdim; demek ki Allah 
yok’ dermiş, hâşâ. Bunu anlatın-
ca, cemaat; ‘o hoca burada’ dedi-
ler. Namazdan sonra adının İzzet 
olduğunu ve hâlâ “Şekerci Hoca” 
diye tanındığını söylediler. Benim 
Edremit’e geldiğimde tanıştı-
ğım, askerlikten atılma çok zeki, 
Kur’ân’ı çok iyi bilen Asım Bey is-
minde bir dostum var; ona dedim 
ki, ‘hemen adresini öğren, ran-
devu al, birlikte gidiyoruz’. Ertesi 
gün, ikindi namazını kılıp gittik. 
Çok iyi karşıladı. Adam 85 yaşına 
gelmiş. Hoş bir sohbete daldık: 
Kaz dağından esen rüzgârlardan, 

dağlardan, çiçeklerden, böcek-

lerden, Yemen kahvesinden... 

konuştuk da konuştuk. Din konu-

suna hiç girmedim. Bir buçuk saat 

sohbetten sonra, ayrılırken de-

dim ki; ‘Mevlana, Mesnevi’sinde, 

“Allah vaizlerin diline hikmeti, 

dinleyenlerin alım gücüne göre 

verir” der. (Aslında bu bir hadis-i 

şerif.) Bakın, ben sizi sevdim, çok 

güzel sohbet ettik; eminim siz de 

beni sevdiniz. Senden bir ricam 

var: gel, yarın Cuma namazını 

Akçay’da kılma -oysa kılmıyor, 

biliyorum-, Asım Bey seni merkez 

camiine getirsin, müezzin mahfi -

line oturun ki, sizin gibi bilgili bi-

rini karşımda görünce daha güzel 

konuşayım.’ Daha cevap vermesi-

ne fırsat vermeden Asım Bey’e 

döndüm ve dedim ki; ‘Yarın gelip 

İzzet Bey’i alıyorsun’. O da, asker 

edasıyla ‘tamam hocam’ dedi. İz-

zet Bey sessiz kaldı. Asım’a, ‘ge-

lir mi?’ dedim; ‘gelmeyecek olsa 

söylerdi’ dedi. Edremit’te hemen 

fısıltı gazetesini harekete geçir-

dik: ‘Şekerci Hoca Cuma’ya geli-

yormuş; Şekerci Hoca namaza ge-

liyormuş...’ Cuma vakti geldiğin-

de cami doldu, taştı, hatta trafi k 

tıkandı. Seccadesini alan dışarı 

serdi. Ben vaaza başlayıp duala-

rı okurken İzzet Bey ve Asım Bey 

camiye girdiler; müezzin mahfi -

line oturdular. Millet hayretler 

içinde bakıyor... Dönüp ‘Allah Al-

lah’ diyenler bile var... Tabi, geliş 

o geliş. İzzet Bey, sonradan bir 

de umreye gitti; sonra da öbür 

âleme gitti. Allah taksiratını af-

feylesin.”

Mahmut Toptaş hocamızın ya-

şadığı bu türden yüzlerce olay var. 

Onlar da, ‘Hatırat’ına kalsın...
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Zaman tünelinden 555 yıl 

geriye gidip İstanbul’un fethi-

nin başladığı 29 Mayıs sabahı-

nı yaşamak ister misiniz? Yıkı-

lan surlardan İstanbul’a giren 

Fatih’in ordusuna eşlik etmeyi 

Bizans ve Osmanlı askerlerinin 

çınlayan kılıç şakırtılarına, güm-

bürdeyen top seslerine, atılan 

savaş naralarına yükselen tek-

birlere ve mehter marşlarına ta-

nıklık etmeyi? Yani bir anlamda 

İstanbul’un fethini seyretmeyi?

Neden mi bahsediyoruz? 

Tabi ki; “Panorama 

1453’ten” 

Bu dediklerimizi tıpkı gerçe-

ğine tanık oluyormuş gibi yaşa-

yacaksınız. İstanbul’un fethini 

anlatan panoramik fetih müze-

sine giderseniz fethin dondu-

rulmuş bir anını büyük bir ger-

çeklik duygusu içinde seyredip 

adeta fethi yaşıyormuş hissine 

kapılabilirsiniz.

Topkapı’da 14 yıl önce şe-

hirlerarası otogar olan, bu gün 

ise Topkapı şehir parkının bu-

lunduğu yer. Solunuza bakınca 

Edirnekapı’daki surları, karşıya 

bakınca Topkapı surlarını yani 

Kostantinopolis’e ilk Türk aske-

rinin girdiği kapıyı ve sağınıza 

dönünce de Silivrikapı’daki sur-

ları görürsünüz. İşte Sultan II. 

Mehmed’in Fatih unvanını alışı-

na şahit olacağınız ve İstanbul’ 

un fethini yaşayacağınız yer 

tam da burası. 

Müzeye girişte ilk olarak Fa-

tih Sultan Mehmet portresiyle 

karşılaşacaksınız. Bir kat aşağı-

ya inince, fetihle ilgili özenle 

hazırlanmış fetih öncesi hazır-

lıklar, Rumeli hisarının yapılı-

şı, kuşatma, fethe yön veren 

kumandanlar ve âlimlerle ilgili 

bilgiler ve fotoğrafl arı göre-

bilirsiniz. Koridorun sonunda 

Panoramik 1453`ün maketlerini 

incelemeye başladığınızda zih-

niniz da orayı tasavvur etmeye 

başlıyorsunuz. Hemen solunuz-

da, uzaktan uzağa fethin ses-

leri geliyor kulaklarınıza. Sola 

dönüp, döner merdivenlerden 

yukarıya kıvrılınca, işte o anda, 

1453`e ışınlanıyorsunuz adeta. 
“Panorama 1453 

Müzesi”ndeki bu çalışma da 
resmin bittiği yer diye bir şey 
olmadığı için, resme ilk baktı-
ğınızda eserin gerçek boyut-
larını kavrayamayacaksınız ve 
platforma çıktığınız ilk anda 10 
saniye kadar sürecek bir şok ya-
şayacaksınız. Bu durum, resmin 
gerçekliğini ve boyutlarını kav-
ramayı sağlayacak referanslar, 
başlangıç ve bitiş gibi dayanak 
noktaları bulamamanın şaş-
kınlığıdır. Burası insana, kapalı 
bir mekana girildiği halde, bir 
şekilde tekrar üç boyutlu dış 
mekana çıkılmış duygusunu ya-
şatıyor.

ÇAĞ KAPATIP ÇAĞ AÇAN:

“O AN”
Ahmet Üzmez
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Bilgisayarlarda çizimi ya-

pılan fethin devasa resmi, 29 

Mayıs 1453 sabahında Bizans`ın 

direncinin kırıldığı ve Osmanlı 

askerlerinin şehre girmeye baş-

ladığı bir ânı betimliyor. Fatih`in 

savaşı bizzat yönettiği, topların 

çok yoğun olarak kullanıldığı 

surlarının önündeki sahnede, 

yıkılmış surlardan toplara ve 

barut fıçılarına, şehre giren 

Osmanlı askerlerinden onlara 

karşı koymaya çalışan Bizans 

askerlerine, geri plandaki çadır-

lardan demirleyen Osmanlı ge-

milerine, taşınan yaralılardan, 

atının üzerinde savaşı yöneten 

e kadar savaş, bütün gerçekliği 

ve detayı ile etkili bir şekilde 

resmedilmiş. Öylesine detaylı 

ki fi gürlerin sayısı, gerçek insan 

boyutundan başlanmak ve tam 

detaylı olmak şartıyla yaklaşık 

10 bin civarında. Ayrıca Pano-

rama 1453`te ilginç bir detay 

daha var. Kafanızı kaldırıp bu-

lutlara biraz dikkatli baktığınız-

da, Fatih`in yüz siluetini görebi-

lirsiniz. İlk anda göremeseniz 

de o noktaya odaklandığınızda 

Fatih`in o meşhur portresini 
fark ediyorsunuz.

Dünyada tam panoramik 
olma özelliğiyle bir ilk olan bu 
müzeyi benzerlerinden ayıran 
ise bütün yönlerde kesintiye 
uğramayan çerçevesiz bir resim 
olmasıdır. 3.000 m²`lik bir alan 
içerisinde çerçevesi yani sınırları 
olmayan 360 derecelik bir resim 
düşünün ve bu Resmin en temel 
özelliği ona bakıldığında üç bo-
yut etkisi uyandırması. Resmin 
650 m²`lik alanı gerçekten üç 
boyutlu ve alanda kuşatmada 
kullanılan topların, top araba-
larının, barut fıçılarının imitas-
yonları var. 2350 m²’lik iki bo-
yutlu resim alanı ise üç boyutlu 
bölgenin hemen arkasından 
başlıyor. Çalışma öylesine 
detaylı ki birebir insan 
büyüklüğünden başlayıp 
bütün detaylarıyla ince 
ince işlenerek ufka doğ-
ru küçülüyor. Eser-
deki fi gürlerin 
sayısı 10 bin 
civarında. 

S e k i z 

usta sanatkârla 3 yıllık 
yoğun çalışmanın ürü-
nü olduğunu belirten 
proje koordinatörü, 
ressam ve çizgi fi lm yö-
netmeni Haşim Vatan-
daş çalışmalarında her 
şeyi en ince ayrıntısına 
kadar düşündüklerini, 
o anı tam olarak yan-
sıtabilmek için ellerin-
den geleni yaptıklarını 
belirtiyor. Bu konuda 
teknolojiden de fay-
dalandıklarını ekliyor. 
Buna benzer çalışma-
ların önemine değinen 

Vatandaş böyle bir çalışmanın 
benzerinin 18 Mart Çanakkale 
Zaferi için de yapılması gerek-
tiğini düşünüyor. İnsanların sa-
dece kitapla bilgi edinemeye-
ceğini yer ve zamanına uygun 
olarak böyle çalışmalarla da 
kazanım elde edeceklerinden 
bahsediyor. 

Tarihle ilgili-ilgisiz, Fatih’in 
İstanbul’u fethettiği yeri gör-
mek isteyen herkesin mutlaka 
gidip, görmesi gereken bir yer. 
Belki saatlerce anlatmayla tam 
olarak canlandırılamayacak 
olan o anı yaşayarak, görerek 
anlayacağınız gidilmesi gere-
ken bir modern sanat müzesi.

Yapımında emeği 
geçen herkese um-
ran dergisi adına 
teşekkür eder; ça-
lışmalarının aynı 

başarılarla devam 
etmesini dileriz.
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Cumhuriyet dönemi Türkçe 
şiirde İslâm olgusu söz konusu 
edildiğinde üç Büyük üstadın 
adı vazgeçilemez biçimde he-
men hatıra gelecektir. Mehmed 
Akif, Necip Fazıl ve Sezai Ka-
rakoç böyle bir çalışmanın en 
önemli aktörleri olarak karşımı-
za çıkarlar.

Necip Fazıl, sanat ve dü-
şünce hayatının başlangıcında 
uyumsuz, kavgacı, bohem bir 
aristokrattır. Tutumsuz, müsrif 
ama son derece zeki ve cesur bir 
sanatkârdır. Batı eğitimi almış, 
konaklarda büyümüş, Fransa’da 
Sorbonne Üniversitesi’nde oku-
muştur. Çok erken yaşlarda şiir-
le tanışmış, şiirin ve sanatın fel-
sefesi üzerinde derin idraklere 
sahip olmuştur. Onun çok genç 
yaşlarında yazdığı şiirlerdeki 
yeni, orijinal ve etkileyici ses, 
dönemin en büyük ustalarını 
hayretler içerisinde bırakmıştır. 
Dönemin modası olan hece vez-
niyle şiirler yazmasına rağmen 
kendisiyle çağdaş olan öteki 
şairlere ciddi bir fark atmıştır. 
Fransız sembolistlerinden et-
kilendiği söylenir. Baudelaire, 
Voltaire ve Rimbaud’nun Türk-
çede yeniden dile getirilişi gibi 
bir izlenim bırakmıştır.

Otuz yılı aşkın bir süre ade-
ta serseri gibi dolanıp durmuş 
tam bir kentsoylu aristokratın 
hayatını yaşamış ve o egoist ve 
pragmatist hayat felsefesinin 
şiirini yazmıştır. Çok kısa sürede 
kazandığı şöhret onu biraz da 
şımartmıştır. Zaten aralarında 
yetiştiği aile ve arkadaş çevre-
si buna son derece müsaittir. 
Türkçe şiire evrensel bir dil ka-
zandırmıştır. Hümanist ve ay-
rıca benmerkezci bir fi lozofi yi 
edebiyatımıza taşıyan ilk şairdir 
o. En ziyade Nazım Hikmet ile 
karşılaştırılan şair, Nazım’a göre 
aslında daha batıcı bir espri ta-
şıyan bir şiir kaleme almıştır. 
Nazım ona göre bence daha 
Anadolucu hatta daha yerli bir 

şiir söylemiştir. Oysa Necip Fazıl 
Ben’in şairidir. O, insan teki-
nin bunalımları, hafakanları, iç 
dünyası üzerine daha çok eğil-
miştir. Müslümanlığı kendisine 
bir dava olarak seçtikten sonra 
kaleme aldığı ve cemiyet mer-
kezli bazı şiirler bile, onun bu 
karakterini tamamıyla ortadan 
kaldırmamıştır. Cemiyet için 
yazdığında da insan tekinin ruh 
dünyasını merkeze almaktan 
geri durmamıştır. Oysa Nazım 
Hikmet hem salt toplumcu bir 
dünya görüşünü dillendirmiş, 
üstelik bunu insan tekinin ruh 
dünyasına hissettirmeden, salt 
halk ağzının ve hissiyatının ter-
cümanı sıfatıyla kaleme almıştır. 
Bu anlamda Nazım mahalli iken 
Necip Fazıl evrensel sayılmalıdır. 
Oysa bunun tam tersi kanaatler 
edebiyat dünyamızda daha yay-
gındır. Ama bu yargılar yanlıştır 
kanaatimce.

Onun her iki döneminde-
ki şiiri de insan-Allah; insan-
cemiyet; insan-tabiat; insan 
(kendi) ve öteki insan; insan-
ahiret düzleminde sürüp git-
miştir. Bireysel hırçınlığı, hiper 
aktifl iği suratında sayısız tik ola-
rak boy göstermekle kalmamış, 
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şiirinde de muhteşem bir coşku 
ve heyecan biçiminde karşımıza 
çıkmıştır. Şiirinin temel temala-
rına baktığımız vakit ne görü-
yoruz? Ruh, cin, vehim, buna-
lım, kendini yiyip bitiren bir iç 
kavga, sıkıntı, yalnızlık, gece, 
gölge, otel sessizliği ve kim-
sesizliği, yolculuk, rüya, cüce, 
dev, kendi nefesinden ürkme, 
kendi ayak sesinden tedirgin 
olma, evsizlik, boş odalar, in-
sanı insandan ayıran istasyon-
lar, aynadaki hayal, zaman ve 
mekânın tüm felsefesi…”Burda 
gelir insana, boş günlerin usan-
cı/ Çalar birden kampana ölüm 
çanından acı/ Sonra bir düdük 
öter, Keskin çığlıklarla der/ Bur-
dan bildik gidenler, yarın döner 
yabancı.”  

Necip Fazıl ömrünün ilk otuz 
üç yılı sonrasında kendisini yeni 
bir hayat anlayışının içerisinde 
bulur. Abdülhakim Arvasi adlı 
bir tarikat şeyhi ile tanışması, 
bütün eski hayatı ile birlikte 
birçok eserini inkâr etme so-
nucunu doğurmuştur. Edebiyat 
çevrelerinin “Sabık şair, şiirine 
yazık etti” ithamına asla pirim 
vermedi ve seçtiği yoldan vaz-

geçmek ne kelime, kendisine 
bu yolu, uğrunda her nimeti 
feda edecek kadar keskin bir 
ciddiyetle dava edindi. Büyük 
şair şimdi Büyük dava adamıy-
dı. Kısa sürede Büyük Doğu fi k-
rini idealize etti. Aynı adla uzun 
soluklu bir dergi çıkardı ve der-
nek kurdu. Memleketi batıya 
angaje etmekle ödevli resmi 
uygulamalara karşı şiddetli bir 
savaş açtı. Tek başına bir üm-
metti sanki. Mücadele ediyor, 
sistemin sahipleri tarafından 
hapse atılıyor, derneği ve der-
gisi kapatılıyordu. Hapishane-
den çıkıyor yeniden dergisini 
yayınlıyor, kaldığı yerden mü-
cadelesini sürdürüyordu. Yeni 
şiirler yazıyor, konferanslar ve-
riyor, resmi söylemin zıddına 
kimi denemeleriyle adeta kılıç 
sallıyordu. Onun Anadolu’nun 
muhtelif şehirlerinde verdiği 
konferansları, hür düşünceye, 
Allah demeye, dine ait en küçük 
bir hakikatin dile getirilmesine 
hasret kalmış ahalinin yüreğine 
su serpiyordu. Ne söylüyordu? 
Ciddi ve yeni bir fi kir yahut bilgi 
mi aktarıyordu? Hayır, aslında 
buna müsait bir birikimi mevcut 

değildi. Yalnızca Allah demenin 
bile yasaklandığı bir ortamda 
büyük bir cesaretle çıkıp sadece 
Allah da değil Allahü Ekber di-
yordu. İşte hepsi buydu söylene-
nin. Ama ahali onu Büyük İslâm 
Âlimi, Büyük İslâm Mütefekkiri 
sıfatıyla tanıyor, tanımlıyordu. 
Çünkü dehşetli bir susamışlık 
söz konusuydu yıllardan beri 
sürüp gelen. Din adına, dine 
dair en küçük bir ize ve alamete 
hasretti insanlar. 

Devlet aygıtının, cumhuriye-
tin ilk yıllarından itibaren, yerli 
kamu ve bireyin aleyhinde işle-
tildiğini hisseden şair, yegâne 
silahı olan kalemini ve hitabe-
tini, bir isyan bayrağı çekerek 
resmi öğretiyle, batıcı zihniyet-
le mücadeleye teksif ediyordu. 
Aslında otuz üç yıl sürmüş bo-
hem bir hayattan, tasavvufun 
züht ve takva iddialı seyri sülük 
yoluna adım atarken her iki an-
layış arasında Büyük çelişkiler 
yaşadı. Bunu şiirine de yansıt-
tı. “Aylarca gezindim yıkık ve 
şaşkın/ Benliğim bir kazan ve 
aklım kepçe/ Deliler köyünden 
bir menzil aşkın/Her fi kir içim-
de bir çift kelepçe.” Esasen o, 
benmerkezci şiiri ve sanat te-
lakkisini hiçbir vakit bırakmadı. 
Müslümanlık ömrü içerisinde 
de bence hep aynı şiiri yazdı. 
Necip Fazıl’ın doğru dürüst 
İslâm’ı bildiğini söylemek pek 
mümkün değildir. Ancak onun 
Müslüman bir toplumun atalet 
ve korkularına doğru yönelttiği 
eleştiri ve aşıladığı cesaret, bel-
ki de öğreteceği bilgiden daha 
elzem bir hassasiyetti. Zira bilgi 
bile, evvela kendisine eriştire-
cek bir yüreklilik, bir basiret ve 
bilinç ister. İşte Necip Fazıl’ın 
Türkçe şiir aracılığı ile toplu-
ma tuttuğu ayna buydu. O, bir 
davanın Donkişotsuydu, şöval-
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yesiydi adeta. Kendini yakarak 
toplumunu ayağa kaldırmak 
istiyordu. Başkalarının “Viran 
olası hanede evlat-u ayal var” 
bahanesi ona göre değildi. Evlat 
ve ayali ihmal pahasına davasın-
dan asla taviz vermedi, vazgeç-
medi. Onun için kullanılabilecek 
iki kelime çok isabetli olacaktır: 
birisi büyük öteki ben. Her şeyin 
büyüğünü sevmesi yanında, her 
işin en büyüğüne talipti. Bu ta-
lebin sahibi olan öz benliği ise 
hem övgülerin hem de yergile-
rin merkezinde yer almaktaydı. 
Başkası karşısında özellikle de 
kendileriyle mücadele ettiği ba-
tıcı tipler karşısında o ben, cü-
celer ormanındaki en yüce ağaç 
mesabesinde gibiydi. Ama mu-
hayyel bir Allah dostları cema-
atinin en arkasında seken topal 
köpek konumundaydı.

“Akrep nokta nokta ruhu-
mu sokmuş/ Mevsimden mevsi-
me girdim böylece/ Gördüm ki 
ateşte, cımbızda yokmuş/ Fikir 
çilesinden büyük işkence.” Dün-
yanın bütün büyük şairleri aynı 
zamanda büyük davaların, bü-
yük endişelerin adamlarıdırlar. 
Onların duyduğu dehşetli kaygı-
lar, sanat eserlerinde müthiş bir 
etkiye dönüşmüştür. Toplumları 
bazen isyanların en büyüğüne 
taşıyan şairlerin nefesleriydi. 
Ancak doğrudan propaganda 
ve slogan yüklü bir şiir en fazla 
bir futbol maçı kadar 90 dakika 
etkisini sürdürür. Tribünlere ka-
dar yükselir sonra tükenir. Ama 
büyük soluklu sanat eserlerinin 
etkisi asırlarca sürer. Necip Fazıl 
sahiden büyük soluklu bir şiir 
emanet ettiği içindir ki, kendi-
sinden sonraki bütün kuşaklar 
onu adıyla değil unvanıyla ha-
tırlarlar: Üstad. 

Ahmet Haşim der ki: “Bir 

kelimenin serüveni, toplum de-
ğerlerinin çevremizde nasıl de-
ğiştiğini gösterir.” Kelime işçisi 
olarak gördüğümüz şairler bu 
işin sahici uzmanlarıdırlar. Ne-
cip Fazıl ise bu istikamette çok 
önemli bir role sahiptir. Toplu-
mumuzun son asırdaki fırtınalı 
değişimi ve/ veya gelişimi doğ-
rultusundaki bütün oluşumları 
adeta bir barometre hassasiye-
tiyle tespit eden şair, resmi öğ-
retinin, ahaliden saklamağa ça-
lıştığı sırları deşifre etmiş ve hal-
kına döndürmüştür. Bazen bir 
kelimeyi yerli yerinde kullana-

rak insanların ruhuna perçinle-
miş ve onların hafıza eğitimine 
ciddi katkılarda bulunmuştur. 
Şiir bu bakımdan toplumların 
hafızasıdır aynı zamanda.

Toplumu bütün bir tarihten, 
kendi geçmişinden kopartmaya 
ayarlanmış olan 23 devrimleri 
üzerine bir hayli eleştiri yönel-
ten şair, olağanüstü bir cesaret-
le öylesine özlü, sade, kolay an-
laşılır ama şiir lezzetinden kop-
mayan dizeler ortaya koymuş-
tur ki Üstad sıfatına defalarca 
hak kazanmıştır: “Bir şey koptu 
benden şey, her şeyi tutan bir 
şey/ Benim adım bay Necip, ba-

bamınki Fazıl bey.” Sıradan bir 
insana bile okusanız, içerisinde 
bir şeylerin kımıldayacağı ke-
sin olan bu dizeler üzerine ne 
söz söylenebilir ki? Aynı şekilde 
meşhur Sakarya Türküsü şiiri, 
kendisinden sonraki kuşaklar 
tarafından ezberlenip okun-
muştur. İşte iki dize: “Vicdan 
azabına eş, kayna kayna Sakar-
ya/ Öz yurdunda garipsin, öz 
vatanında parya.”İnsan tekinin 
öz vatanında parya muamelesi 
görmesinden daha ağır hangi 
duygu vardır?

Memleketin radyolarından 
halkın türkülerinin bile yasak-
landığı tek parti döneminin 
bütün baskılarını bizzat omuz-
larında hissetmiş bir Müslüman 
şair olarak Necip Fazıl, hemen 
bütün enerjisini bu ve benzeri 
yasaklarla mücadeleye tahsis 
etmek durumunda kalmıştır. 
Bunda müthiş oranda başarılı 
da olmuştur. Kendisinden son-
ra aynı davayı savunan birçok 
kuşağı etkilemiş, onlara böyle 
bir cesaret aşısı yapmıştır. Ben-
lik kafesindeki kavgalarını bir 
türlü dindiremeyen bir şairin 
kendisini bir davaya feda etme-
si doğrusu çok şaşırtıcıdır. “Ben, 
sırtında taşıyan işlenmedik gü-
nahı/ Allah’ın körebesi, cinlerin 
padişahı/ Ben, başı ağır gelmiş, 
boşlukta düşen fi kir;/ Benliğin 
dolabında kör ve çilekeş bey-
gir./ Ben, ben, ben haritada de-
niz görmüş boğulmuş/ Dokuz 
köyün sahibi, dokuz köyden 
koğulmuş.” Bu mısraların sahibi 
bir müddet sonra karşımıza şöy-
le ifadelerle çıkmaktadır: “Du-
run kalabalıklar, bu cadde çık-
maz sokak/ Haykırsam kollarımı 
makas gibi açarak.” Destan şiiri 
böyle başlar, şöyle devam eder: 
“Kubur faresi hayat, meselesiz, 
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gerçeksiz/ Heykel destek üstün-
de, benim ruhum desteksiz.” Bi-
tirirken ise 23 devrimlerini ima 
ederek, toplumun batılılaşma 
macerasını küçük hokkabazlık 
olarak niteler.

Necip Fazıl’ın gerek konfe-
ransları gerekse de şiirinde konu 
edindiği İslâm, esasen topyekûn 
Doğu anlamına geliyordu. Yani 
Batı karşısında konumlanmış 
bir Doğu. Bunun asıl sebebi, 
resmi öğretinin dayatmacı, ba-
tıcı tutumuydu. Uzunca yıllar 
aralarında yaşadığı bohem mu-
hitlerin Tanrı tanımaz inkârları 
karşısına, sürekli bir Allah ispatı 
iddiasıyla çıkma teşebbüsünde 
bulunmuştur. “Anladım işi sa-

nat Allah’ı aramakmış/ Gerisi 
hep çelik çomakmış.” Dizeleri 
bunun güzel bir örneği olsa ge-
rektir. Ama derinliğine Vahyin 
hakikatleri söz konusu edildi-
ğinde, Necip Fazıl’ın İslâm te-
lakkisi, Abdülhakim Arvasi’nin 
Rabıta Risalesi’nden pek öteye 
gitmez. Tanrı Kulundan Din-
lediklerim, Halkadan Pırıltılar 
gibi eserlerinde gördüğümüz, 
kulaktan dolma tasavvufi  men-
kıbelerin tekrarından başka bir 
şey değildir. Mesela Çöle İnen 
Nur adlı eseri, mensur bir naat-
tan öteye geçmez. Orada tanı-
tılan peygamber portresi, pek 
de Kur’an’ın tanıttığı Allah Re-
sulüne benzemez. Baştan sona 

menkıbelerle bezeli bir övgüna-

medir sadece. Yine siyasi eser-

leri arasında İdeolocya Örgüsü 

adlı eseri de İslâmî pratiklerden 

haberli, zengin fıkıh birikimini 

hesaba katarak kaleme alınmak 

yerine, daha çok batı tandans-

lı bilgi birikimine bir alternatif 

deneme çabasıdır.

Necip Fazıl Türkçe şiirin yeni 

zamanlara denk düşen döne-

minde başlı başına bir feno-

mendir. Fenomen bizce adeta 

mucizenin bir alt basamağıdır. 

Şaşırtıcı, etkileyici hatta bü-

yüleyicidir; bir başka açıdan 

baktığınız vakit ise sanki doğ-

ru dürüst hiçbir şey söyleme-

mektedir. Elbette ömrünün son 

demine doğru kaleme aldığı 

Rapor başlıklı eserleri maalesef 

onun büyüklüğüne gölge dü-

şürmüştür. Bunu belli bir muhi-

tin kışkırtmasıyla yaptığı ihtimal 

dâhilindedir. Üzerinde durmaya 

kimse cesaret etmemektedir. 

Zira O’na yönelik sevgi ve ilgiyi 

azaltacağı aşikârdır bu eserle-

rin. 

En doğrusu onun şiirine 

bakmak ve şiirinin açtığı çığı-

rı önemsemektir. Türkçe şiirin 

hece veznindeki bu son ve en 

büyük örneği, temsilcisi, İslâm 

davasının vurucu gücü olarak 

bütün eksiklikler ve yanlışlık-

lara rağmen hala yüreklere bir 

cesaret aşısı yapmaya devam 

etmektedir. Onu ihmal ederek 

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Şii-

rindeki İslâm Olgusuna bakmak 

insafl a bağdaşmaz. Bu sebeple 

ona rahmet okuyarak bitiriyo-

ruz.
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Bildiğimiz klasik hikâyelerden 
daha kısa, hatta bazen bir 
iki cümleden müteşekkil 
hikâyelerden bahsedeceğim. Bu-
nun bir nedeni var elbet: Rasim 
Özdenören’in son yayımlanan 
öykü kitabı İmkânsız Öyküler’in 
kısa hikâyelerden oluşan bir 
kitap oluşu.  Gelgelelim bu 
hikâyeler, klasik hikâyelerden 
ekseriyetle kısa olmakla birlikte 
“kısalık kıstası” ile ayrılmazlar. 
Bazen klasik hikâyeden uzun 
bile olabilirler. Yani müstakil bir 
türmüş gibi kendine has vasıfl arı 
olan bir yapı söz konusu. Şimdi 
bu kısa hikâyeyi tetkik edelim:

Adı: Kısa Hikâye
Bu yapıya verilecek ad hu-

susunda ittifaka varılamamış-
tır. Bizim yazarlarımız tercihen 
Küçürek Öykü, Minimal Öykü, 
Kıpkısa Öykü ve Kısa Kısa Öykü 
adlarını kullanırlar. Ben bun-
lardan hiçbirini tasvip etmiyo-
rum. Küçürek Öykü’deki “-rek” 
eki cemiyette kullanılmayan, 
kulak tırmalayan bir ek. Zor-
lama bir adlandırma olmuş. 
Minimal zaten Türkçe değil. 
Kıpkısa Öykü’nün “-kıp” öneki 
de yersiz, çünkü hikâye deyin-
ce herkesin aklına zaten, belki 
romanın küçüğü olarak telâkki 
edildiğinden, kısa bir metin ge-
lir. Kısa Kısa Öykü ise birebir ve 
aynı zamanda yanlış tercüme. 
İngilizce’de bu yapılara “short 

short story” denir ve hikâyenin 
tercümesi “short story” dir. Yani 
“short short story” demek ki 
“kısa hikâye”dir. “Öykü” yerine 
“hikâye” kelimesini kullanmak 
ise, nesebsiz kelimeleri sevme-
mek hürriyetimden kaynakla-
nan hususi bir tercihdir.

Kısa Hikâyenin Tarihi Gelişi-
mi

İlk kısa hikâyeyi şu tarihte 
şu isim yazmıştır demek gibi 
bir şansımız yoktur. Beydeba 
ve Ezop masallarından, Sadi ve 
Mevlâna’nın mesnevilerine ka-
dar benzer yapılara eskiden beri 
rastlamak mümkündür. Lâkin 
bu, benzerlikten öteye geçmez. 
Menkıbeler, kıssadan hisseler ve 
tasavvufi  metinler her ne kadar 
az kelimeyle çok şey anlatmak 
maksadında görünseler de, bi-
raz sonra sıralayacağımız kısa 
hikâye vasıfl arıyla örtüşmeme-
si sebebiyle bunları mevzumuz 
olan kısa hikâye ile beraber tas-
nif edemeyiz. Kısa hikâyeyi bu 
mezkur metinlerden ayıran en 
büyük âmil şüphesiz “ders ver-
mek amacı” gütmemesidir. 

20. asrın insanının vakti git-
tikçe daralır. Yaratıldığımızdan 
beri değişmeyen 24 saat bir şe-
kilde bu asırda insanlara kifayet 
etmemeye başlamıştır. İnsan 
fast-food gıdalar tüketmek, kısa 
metrajlı fi lmler seyretmek gibi 
alışkanlıklar kazanmak mecbu-

riyetindedir. İşte insanın vakti-
ni mümkün mertebe az alacak 
kısa hikâyeler, bu asrın insanına 
son derece cazip gelmiştir. Okur 
artık istidadı nisbetinde, kısa 
hikâyenin uyandırdığı tedailer-
le meşgul olacaktır. 

Kısa Hikâyenin Vasıfl arı
Kısa hikâyenin gayesi roma-

nın yüzlerce sayfada yaptığını 
tek sayfada yapmaktır. Bundan 
dolayı zaman/mekân tasvirlerin-
den, üslubu tezyin etmekten ve 
karakter tahlilinden uzak durur. 
Yani cemiyetin “edebiyat yap-
mak” olarak adlandırdıklarına 
kısa hikâye müsaade etmez.  Bu 
şekilde yazar hikâyeye müdahil 
de olmaz. Meselâ “çocuklar gibi 
mutluydu” yerine “mutluydu” 
der ve geçer. 

Memleket meselelerini veya 
mahallî meseleleri değil; asrın 
gerektirdiği yabancılaşma, buh-
ran, yozlaşma gibi ferdî mesele-
leri ele alır.

Klasik hikâyede yer alan 
serim, düğüm, çözüm kısım-
ları kısmî hâlde, imâ şeklinde 
yer bulur yahut hiç bulunmaz. 
Mühim bir ân üzerine tekessüf 
edilir. Ân dondurularak verilir. 
Hakikatler izah edilmez, ancak 
ânlar ile sezdirilir. Yazar bu ân 
üzerinden okurda uyandırdığı 
tedailer vasıtasıyla, onunla ile-
tişim kurar.

Hikâyenin mihrakı şahsın 
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fi zikî vasıfl arı, fi kirleri, hayat 
hikâyesi veya karakteri değildir. 
Şahsın vuku karşısında verdiği 
aksülamel (reaction) ve bunun 
şiddeti hikâyenin mihrakıdır. 
Yine bu hikâyenin aksülameli-
nin şiddetine bağlı olarak şah-
sın mezkur vasıfl arını, yani fi zikî 
yapısını, fi kirlerini veya karakte-
rini okur tasavvur eder.

Yazarın ansızın sustuğu 
“son” her türde mühim olmak-
la birlikte bilhassa kısa hikâyede 
fazlasıyla ehemmiyet arz eder. 
Son, sürpriz olmasa dahi kesin-
likle “çarpıcı” olmak zorunda-
dır. Ancak bu şekilde okur dev-
reye girecektir.

Kısa hikâye gücünü müp-
hemlikten alır. Anlattıkları va-
sıtasıyla anlatmadıklarını ne 
kadar çok anlatıyorsa o kadar 
muvaffak olur. Yani yazarın 
mümkün mertebe az kelimeyle 
anlattıklarından yola çıkan oku-

yucu, yazarın anlatmadığı ne 
kadar çok şey tasavvur edebili-
yorsa, yazar o ölçüde muvaffak 
olur. 

Kısa hikâyelerin muhtelif 
şekilleri vardır. Başını ve sonu-
nu bilmediğimiz tek vukuattan 
müteşekkil olabilirler. Bu bilin-
meyen boşlukları doldurmak 
okurun işidir. Ayrıca bir zaman 
dilimi olmaksızın ânlar üzerine 
inşa edilebilir. Bunların yanında 
diyaloglardan mürekkep kısa 
hikâyeler de mevcuttur. Mese-
la;

“SONUMSU
Saatine bakmayı unutma, 

dedim.
Ama bunun ne gibi bir yara-

rı olabilir ki, dedi son soluğunu 
verirken”

(Ferit Edgü, Do. Sesi)

Mümkün mertebe az kelime 
kullanmak lâzım gelir. Hacmi 

küçük, tesiri büyük metin amaç-
tır. Yani yazar asgari kelimeyle 
azamî tesir uyandırmak gayre-
tindedir. Hikâyenin hacmi bü-
yüdükçe tesir gücü azalır.  Buna 
mukabil muayyen bir kelime 
sayısı hususunda ittifaka varı-
lamamıştır. Beş yüz kelime ve 
bin kelime hududu tayin etme 
teşebbüsleri bir kenara, yüz 
kelimeyi geçmeyen kısa hikâye 
makbul olandır. Bu, anlatılanın 
yanında, anlatanın anlatma şek-
lini de mühim kılar. Unutmamak 
lâzımdır ki, kısa hikâye bünye-
sinde fazla kelime bulundurma-
dığı için tafsilat olarak telâkki 
edilen bir kısmın, hikâyenin en 
mühim yeri olması ihtimaldir. 

Bu vasıfl ara baktığımızda 
kısa hikâyenin hiç de azımsan-
mayacak bir yapı olduğunu fark 
etmişsinizdir. Şiirde sehl-i müm-
teni denilen yazması kolay gibi 
görünüp aslında zor olmak ha-
disesi bence kısa hikâye için de 
geçerlidir. Şunu da unutmamak 
lâzımdır; nasıl ki her az konu-
şanın, az konuşmasının âmili 
bilgelik değil de ahmaklık da 
olabileceği gibi; az kelime des-
turuyla her kısa hikâye yazan 
da “zübte metin” inşa ediyor 
mânâsına gelmez. Yazacak bir 
şeyi olmayan için “kaçış türü” 
olarak telâkki edilebilir. Lâkin 
bir kelime dahi çıkartıldığında 
yapısı bozulacak kadar tasfi ye 
edilmiş, çarpıcı sonu olan ilh… 
zikrettiğimiz vasıfl ara haiz olan 
bir metin görmeyen okur; her 
kısa metni, kısa hikâye olarak 
tasnif etmeyecektir.

Kısa Hikâye ve Şiir
Az kelime sayısı ile bazen 

birkaç cümleden müteşekkil 
kısa hikâyeler form olarak şiire 
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bir hayli benzerler. Misal ver-
mek gerekirse;

Öğrenciydi.
Bir kıza âşıktı.
Ve aynı zamanda başka bir 

senaryo üzerinde çalışıyordu.
(Ah Muhsin Ünlü, Yeni Baş-

layanlar İçin Hallac-ı Mansur)
Bu metindeki cümleleri alt 

alta değil de yan yana dizdiği-
miz takdirde, kısa hikâye oldu-
ğunu hiç tereddütsüz iddia ede-
biliriz. Lâkin bu aldığım metin 
bir şiir kitabındandır. Günümüz 
şiiri musikiye ve vezne pek de 
ehemmiyet vermez. Simgeler 
vasıtasıyla tedailere seslenir. 
Kısa hikâyeyi form açısından 
şiirden ayırmak ciddi mânâda 
zordur.

Musiki ve vezin günümüz-
de şiir ve kısa hikâye arasındaki 
farkı tayin etmemize yardım-
cı olmasa da, kısa hikâyenin 
kendine has bazı vasıfl arı bu 
hususta bize rehber olabilir. 
Meselâ şiir, kısa hikâye gibi boş-
luk doldurmayı zorunlu kılmaz. 
Şiirde verilenler üzerinden se-
zilir, hissedilir. Bunun yanında 
“çarpıcı son şartı” şiirin olmaz-
sa olmazı değildir. Şair vermek 
istediğini; kısa hikâyedeki gibi 
“en az kelimeyle vermek” ten 
ziyade “ en estetik ve en güzel 
şekilde vermek” gayesindedir. 
İşte bu ve benzeri farklar, şiir-
le kısa hikâyenin form olarak 
benzer olmasına rağmen haki-
katte çok farklı türler olduğunu 
delâlettir.

Kısa Hikâye Yazanlar ve Kısa 
Hikâyenin Cazip Yönleri

20. asır Dünya Edebiyatın-
da kısa hikâyeleriyle en önde 
gelen isimlerden birisi J. L. 
Borges’tir. Onun mantık sınır-

larını zorlayan kısa hikâyeleri 
okuru bazen hikâyenin kur-
maca (fi ction) olup olmadığına 
dair tereddüde sürükler. Borges 
gibi kısa hikâyeleriyle değil de, 
başka türleriyle Dünya Edebiya-
tında meşhur olan isimler kısa 
hikâyeler yazmışlardır: Oscar 
Wilde, Franz Kafka, A. Chec-
kov gibi. Ayrıca bunların yanın-
da William Faulkner, O. Henry, 
J. Cortazar, Max Aub, Joyce, 
Marry Butts, Dino Buzatti gibi 
isimleri de kısa hikâye yazan 
yazarlar olarak zikredebiliriz. 
Türk Edebiyatına baktığımız-
da akla gelen ilk isim tabiatıy-
la Ferit Edgü’dür. Yazdığı kısa 
hikâyeleriyle bu türü Türk Ede-
biyatına en iyi tanıtan yazardır 
diyebiliriz. Rasim Özdenören dı-
şında Sevim Burak, Refi k Algan, 
Sema Kaygusuz, Murat Yalçın, 
Mehmet Harmancı, Mustafa 
Ökkeş Evren ve Haydar Ergülen 
gibi kısa hikâye yazan isimler de  
az değildir. 

Dikkat buyurun, bu yazar-
ların kısm-i küllisi “kısa hikâye 
yazan” değil, “kısa hikâye de 
yazan” yazarlardır.  Kim bilir, 
belki de bahsettiğim gibi yaz-
ması kolay olmayan bu tür için 
evvelâ sair türlerle iştigal etmek 
gerekiyordur.

Mezkur yazarların kısa 
hikâye yazmak istemelerinin 
elbette muhtelif sebepleri var-
dır. En başta, “asgari kelimeyle 
azamî tesir” desturu ile yazılan 
kısa hikâyeler, hünerlerini ispat 
etmek yazarlar için eşsiz bir fır-
sattır. “Tarihî Gelişimi” kısmın-
da belirttiğim gibi zamanı ve-
rimsizleşen insanın vaktini çok 
almaması, bilhassa kısa olduk-
ları için internette yayımlamaya 
ve okunmaya müsait oldukla-

rından, okur sayısı diğer türle-
re göre artar.  Bu da yazar için 
mühimdir. Bazı yazarlar çok şeyi 
az kelimeyle anlatmak değil de, 
az şeyi “az olsun, öz olsun” diye 
vermek isteyebilir. Onlar için de 
iyi bir fırsattır. Ayrıca tenkit edil-
mekten korkanlar için avantajlı-
dır, çünkü münekkitlere az mal-
zeme verir, bunu da cazip bir 
sebep olarak alabiliriz. İşe, hele 
ki şimdiki gibi kriz zamanında, 
basım maliyeti penceresinden 
baktığımızda da kısa hikâyenin 
cazip bir tür olduğunu söyleye-
biliriz. 

Kısa Hikâyede Okur
Her yazar okurundan muh-

telif şeyler bekleyebileceği gibi 
her tür de okuyucusundan muh-
telif şeyler bekler. Kısa hikâye 
okuru, muhayyilesi nisbetinde 
kısa hikâyeden lezzet alacaktır. 
Kısa hikâyeler, klasik hikâyeden 
başı ve sonu çekip çıkartılmış 
gibi dururlar. Bu başı ve sonu 
doldurmak okurun vazifesidir. 
Sürpriz veya çarpıcı sonla biten, 
yazarın bir ânda susarak bitir-
diği hikâye; okurun en azından 
hikâyenin sonunu doldurmasını 
kaçınılmaz kılar.  Okurda mese-
leyi tamamlamak menşe’li bir 
“üretmek zevki” oluşur.  

…
Hülâsa kısa hikâyenin başlı-

ca vasfı, bir kelime dahi çıkarılsa 
yapısı bozulacak kadar tasfi ye 
edilmiş olmasıdır. Kanaatimce 
Türkçe buna çok münasip bir 
dildir, çünkü dilimiz eklemeli 
bir dil olup, az kelime kullan-
mak için gayet makuldür. Kısa 
hikâye okumak veya yazmak 
isteyen olduysa, bunu da son 
olarak eklemiş olayım.
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Mevcut duruma bir itiraz 

olarak ortaya çıkan, adalet ve 

özgürlük yolunda vahyin izinde 

salih bir amel olarak icra edilen 

sanatın Allah katında makbul 

olduğu muhakkaktır. Vahyi te-

mel alarak kendini gerçekleştir-

miş sanatçı, içinde bulunduğu 

ortamı güzelleştirme, bereket-

lendirme adına mücadele eden 

bir Müslüman olarak sanatını; 

cahiliyye karanlığını aydınlata-

cak bir ışığa, insanları esir alan 

şeytanî düşünceleri, fetişleri ve 

putları parçalayacak hanif bir 

baltaya dönüştürebilmelidir. 

“Kalk ve uyar” bilinciyle kuşa-

nan sanatçılar tarafından, “...

bütün toplumun, zaman zaman, 

kişi kişi, kesim kesim, yerinde ve 

dozunda uyarılması ”nın1 öne-

mi, içinde bulunduğumuz cahilî 

ortam düşünülünce daha net 

anlaşılmaktadır. 

Yapısında doğal olarak bu-

lunan muhalefet, otoriter an-

layışların oldum olası mizahın 

karşısında durmasına sebep ol-

muştur. Mizahın karşısında du-

ran, gülmeyi yasaklayan, asık 

suratlılığı yücelten geleneksel/

muharref din anlayışlarına ya da 

ortaçağda İsa’nın hiç gülmediği-

ni savlayan katolik kilisesine ba-

kıldığında, mizah karşıtlığının, 

aslında muhalefeti sindirme, 

dolayısıyla iktidarı pekiştirme 

amacı güden politik bir hamle 

olduğu görülüyor. Mizah, gü-

nümüz egemenlerince doğal bir 

özelliği olan muhalif kimlikten 

uzaklaştırılan, şahsiyetsizleş-

tirilen ve medya eliyle şeytanî 

amaçlara araç kılınan bir sanat 

formu. Hobbes’un kişinin ken-

disinden aşağı olana güldüğü 

savının, mizahın muhalif kimliği 

bağlamında düşünüldüğünde 

oldukça sahih olduğunu söyle-

yebiliriz.

Geçtiğimiz aylarda, aşağılık 

bir küresel sistem, sahtekar bir 

siyaset ortamı ve kokuşmuş bir 

mizah piyasasına karşı, Müslü-

man bir duruşla mizah üretme 

mücadelesine girişildi. Cafcaf 

aralıkta bağımsız olarak ilk sa-

yısıyla çıktı. Daha önce Genç 

dergisine bağlı olarak 16 sayı 

çıkmıştı. 

Nisana kadar yaptıkları yayı-

na bakıldığında, Cafcaf’a sağcı 

bir anlayışın hâkim olmadığını 

görmek sevindirici. Cafcaf der-

gisi şimdiye kadar geleneksel/

muharref din anlayışlarının ik-

tidara ram olan yapısını besle-

yecek bir mizah üretmedi. Asım 

Gültekin, ilk sayıdaki editör ya-

zısında bu ülkede yok sayılan 

Müslümanların dergisi oldukla-

rını belirterek derginin durdu-

ğu yeri işaret etti. Bu, Cafcaf’a 

önemli bir misyon yüklüyor.

Bundan sonra da Müslüman ve 

muhalif duruşlarını korumaları, 

aynı zamanda İslamî kimliğin 

gerektirdiği şekilde mizahın 

içinde bulunduğu kötürüm ve 

sapkın vaziyete karşı mücadele 

etmeleri gerekmekte.

Derginin gündem bölümün-

de gayet sağlam eleştiriler kari-

katürize ediliyor. Taraf gazete-

sini “doğru yere çağıran” gene-

rale de, İmran Abdülazimov’u 

sınır dışı etmeye kalkan hükü-

mete de, Diyarbakır cezaevinde 

yaşanan vahşete de söyleyecek 

sözü var Cafcaf’ın. Derginin çi-

zim olarak en özgün ismi olan 

Ahmet Kesgin’in militarist zih-

niyetle yönetilen bir ülkenin, 
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Patagonya’nın; anayasa-

sı, askeri, yasakçı uygula-

malarına sarsıcı eleştiriler 

getirdiği sayfasının son 

sayılarda yer almaması 

ise acilen telafi  edilmesi 

gereken bir boşluk. Po-

litik eleştirilerin dergide 

daha fazla yer bulması 

gerektiğini söyleyebili-

riz. Bu alana daha çok 

yüklenerek üretilecek 

özgün bir politik mizah 

diliyle konuşmak, piyasa-

daki mizah dergilerinin 

Batı’dan apardıkları çiz-

gilerden, söylemden ve 

dergicilik anlayışından 

ayrışmayı sağlayacaktır.

Gülsüm Kavuncu, 

Müslüman genç kızın ya-

şadığı problemleri gün-

demleştirmek bağlamın-

da önemli işler başarıyor 

“Puantiye” adını verdiği 

bölümde.   Bülent Ak-

yürek, “Gavur İcatları 

Antolojisi”nde moder-

nizmi hırpalıyor. Ömer 

Faruk Dönmez, “Ham-

za” karakteri ile okuyan, 

kendisini geliştirmeye 

çalışan Müslüman genç-

liği kuşatan sorunları an-

latmaya çalışıyor. Faruk 

Günindi’nin “Matrakçı” 

bölümündeki “Ümme-

tini Tanı!” karikatürle-

rinin şimdiden ciddi bir 

hayran kitlesi var. Yusuf 

Kot’un sevimli çizgileri-

ni Cafcaf’ın her yerinde 

görmek mümkün.Ayrıca 

Murat Menteş’in dergiye 

katılması ile Cafcaf kad-

royu bir hayli güçlendir-

di.

Piyasaya hâkim olan 

mizah anlayışını kabul 

etmek mümkün değil. 

Leman, Penguen, Uyku-

suz gibi dergiler etrafın-

da öbeklenen mizahçılar 

Kemalist/Sol çizgide, se-

viyeden uzak bir mizah 

üretirken, televizyon 

dizilerinde ahlaki de-

ğerleri hiçe sayan türlü 

komiklikler yapılırken, 

Cafcaf dergisi ortaya 

koyacağı güzel örneklik 

ile bu piyasada İslamî 

bir duruşu temsil ede-

bilir. Cafcaf, dünyanın 

çok daha pis ve onursuz 

bir yer haline geldiği şu 

günlerde temiz bir soluk 

olarak çıktı yola. Kalıcı 

olmak, tutunabilmek bir 

dergi için çok önemlidir. 

Ama kalıcı olabilmek 

için mizah üreterek taviz 

verilmemesi gerekiyor. 

Müslüman bir kimlikle 

omzunu küçültmeden 

ayakta kalabilmek, de-

ğerlerinden vazgeçerek 

kalıcı olmaktan çok daha 

değerli.

1  Sezai Karakoç, “Uyarmak”, 

Günlük Yazılar IV: Gün Saati, 

Diriliş Yay., İstanbul 1999, s. 

119.
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Birbirini sırasıyla takip eden 
sorularla başlayalım: İskender 
Pala niçin yazıyor?

Kendisinin ve toplumun ihti-
yacı var diye…

Aynı soruyu değiştirerek so-
rayım, niye geçmiş’i yani Divan 
edebiyatını yazıyorsunuz?

Geçmişten alıp bugüne sat-
mak için. Çünkü en yeni sözleri 
en eski yazarlar söylemiş. Ben 
yalnızca onların söylediklerini 
aktarıyorum. Divan şiiri mace-
ram hep bu esasa dayanır. Bir 
roman yazmam gerektiğinde 

de o eski adamların dünyasın-
dan alıp bugüne getirmeyi yeğ-
liyorum. Böylece kendi kültür 
ve medeniyet birikimimizi  bu-
günün nesillerine tanıtma im-
kanı buluyorum.

Peki isimler üzerinden bir 
yol haritası çıkarsak,  edebiyat 
tarihimizde sizin yazarlarınız 
olarak kimleri sayarsınız?

Yunus, Mevlana, Fuzuli, Ka-
racaoğlan, Nailî, Galip Dede, 
Refi k Halit, Peyami Safa, Tanpı-
nar, Akif ve daha pek çok isim 
sayabilirim.

Peki bugün kü dünya ve 
Türk edebiyatından mutlu mu-
sunuz?

Türk edebiyatı daha ileri 
düzeyde olabilirse daha mutlu 
olurum.

İki romanınız da tarih içerikli 
romanlar. Sizi tarihi roman yaz-
maya iten etmenler nelerdir? 
Gündelik hayatın gerçekliğin-
den kaçıp tarihe sığınma isteği 
mi yoksa bu? 

Böyle denilebilir mi bilmiyo-
rum. Lakin tarih benim en iyi 
bildiğim alanlardan biri. Üstelik 
de okuyucu kitlemin bilmesini 
istiyorum. Kendi tarihine yete-
rince ilgi göstermeyen bir nes-
lin çocuklarıyız ve bunun acısını 
çok çektik. Belki de bu açığı ka-
patmak için tarihe yöneliyorum. 
Bir hizmet edebilmiş olmak, ta-
rih bilinci oluşturmak ve kendi-
mize dönmek. Kendi medeniyet 
birikimini bilmeyen nesillerin 
medeniyetler savaşında başarılı 
olabilecekleri ihtimali çok dü-
şüktür. Oysa tarihsel birikimle-
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İSKENDER PALA:
“İSTANBUL ŞEHRİ İLE LALE 
BİRBİRİNE ÇOK YAKIŞIR.”

İskender Pala’nın yeni romanı ‘Katre-i Matem’ (Kapı Yayınları), müzayededen 
alınan elyazması bir kitabın hikâyesiyle başlıyor. Okurlar, bu elyazması kitabın açtı-
ğı kapıdan giriyor, bir devre adını veren ‘lale’nin izinde yol alıyor. Romanda İsken-
der Pala, sevdiğini aşklarının ilk gecesinde kaybeden Şahin’in, bu kaybın ardındaki 
esrarı çözmek için külhanlara, tomruklara, lalezarlara ve hatta Osmanlı sarayına 
kadar uzanan yolculuğunu anlatıyor. İskender Pala ile romanını, tarihi romanı ve 
laleyi konuştuk. 
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rinden yararlanan nesiller gele-
ceklerini daha sağlam temeller 
üzerinde kurabilirler. Ben tarihi 
anlatırken aslında geleceğimizi 
kurtarma azmi taşıyorum.

Bir dönem çok sık tartışıldı 
edebiyat çevrelerimizde tarihi 
roman konusu. Kimileri tari-
hi hüküm sürebileceği bir alan 
olarak yorumladı. Siz konuya 
nasıl bakmıştınız/bakmaktası-
nız?

Tarihi saptırarak tarihi ro-
man yazılmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Yani adına ta-
rihsel roman diye tarihte olma-
yan bir şeyi insanlara tarih diye 
anlatmanın sakıncalı olduğunu 
düşünürüm. Bence tarihi roman 
yazarının gerçekleri temelinden 
değiştirme hakkı yoktur. Tarihin 
ana çizgisi sabit kalmak şartıy-
la kurguda istediği serbestlikte 
davranabilir ama tarihi kişi veya 
olayları tersyüz edemez, değiş-
tiremez, mecrasından saptıra-
maz. Benim romanlarımda yer 
alan tarihi kişi ve olaylar tam da 
tarihte oldukları gibi görünür-
ler.  Kurgu gereği olay veya kişi 
ilave etmem gerektiğinde bile 
kurgusal kişileri isimlerine vara-
sıya kadar tarihten seçer, olay-
ları tam da tarihte yaşandıkları 
biçimde anlatırım. Yani roman-
da anlattığım her şey gerçektir, 
ama kurgu gereği söz gelimi 
XVI. yüzyılda yaşanmış bir olayı 
veya bir nesil önce yaşamış bir 
kişiyi Lale Devri’nde kahraman-
larım arasına alabilirim. Bunu 
yaparken de asla tarihin akışını 
zedeleyecek kişi veya olayla-
rı zedelemem. Mesela Katre-i 
Matem’deki Cüce Çaker karak-
teri Lale Devri’nden yetmiş yıl 
kadar önce yaşamıştır. Hörükız 

Kanuni çağında ya-
şayanlardan biridir. 
Ancak tarihin akışı-
na etkileri olmadığı 
için ben onları Lale 
Devri’nde yaşattım. 
Öte yandan Haliç’ten 
toplu cesetlerin çıka-
rılması üç defa aynı 
şekilde yaşanmıştır.

Edebiyatımız için-
de bir boşluk hisse-
diyor musunuz tarihi 
romanlar bakımın-
dan?

Bence tarihi ro-
man alanında boşluk 
var. Ama ondan önce 
başka alanlarda da 
var. Polisiye roman, 
psikolojik roman, tarihi hikaye, 
tarihten konuları olan opera 
veya müzikaller, senaryolar vs. 
vs.

Katre-i Matem romanına 
gelelim: Neden Lale Devri?

Lale Devri, çünkü günümüze 
pek çok izdüşümleri veya gön-
dermeleri var. Tarihin tekerrür 
olduğunu gösteriyor bize. Kar-
maşa, batılılaşma ve modernleş-
me çabaları, sosyal dengesizlik, 
iyiler ve kötüler, İstanbul ve lale, 
gizli örgütler, pastanın büyük 
dilimi için yapılan kavgalar vs. 
vs. Bütün bunlar okuyucunun 
zihninde ibret sahneleri oluştu-
rabilirdi. Öyle de oldu.

 Bu romanı yazmadan önce 
nasıl bir araştırma/hazırlık yap-
tınız?

Çok hazırlık yaptım sayıl-
maz. Çünkü akademik biriki-
mim ve tarih okumalarımdan 

dolayı Lale Devri’ni zaten iyi 
bilirim. Yalnız romanın konu-
suyla birlikte detaylarda nele-
ri anlatmam gerektiğini iki yıl 
kadar kafamın içinde dolaştır-
dım. Belli sahnelerin yazımında 
elbette yeniden araştırma yap-
tım. Külhan, Bimarhane, tom-
ruk, Mevlevihane vs. Bütün bu 
kurumların o yüzyılda kimlerin 
idaresinde ve nasıl bir yapı için-
de olduklarını pekala yeniden 
öğrenip inceledim.

Romana 18. yüzyıl 
İstanbul’unun fon oluşturdu-
ğunu ve tema içerisinde tarihin 
oldukça belirgin bir yer edin-
diğini söylememiz gerekiyor. 
Romanınızda  mekânları çok 
güzel tarif etmişsiniz. Lale dev-
ri atmosferini iyi yansıtmışsınız. 
Okurken, o  mekânları gördüm 
ben; içlerinden geçtim, içlerin-
de yaşadım. Mekânlar  dedim 
de, o dönemin şehir planından 
yararlandınız mı?
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Her yüzyıla göre İstanbul’un 
ve özellikle tarihi yarımadanın 
nasıl bir demografi k yapısı ol-
duğunu, hangi eserlerin ne za-
man yapılıp şehre ilave olundu-
ğunu, sokaklarını, meydanlarını 
ve caddelerini, ahşap ağırlıklı 
bir şehrin nerelerde taş yapı-
larla öne çıktığını vs. bilirim. 
Bu yüzden fazla zorlanmadım. 
Çok zorlandığım zaman deği-
şik kaynaklardan, haritalardan, 
ansiklopedilerden, tarihe ait 
doküman veya görsellerden ya-
rarlandım. Bu roman için Haliç 
ve Sadabad haritalarıyla görsel-
leri her zaman elimin altında 
bulundu.

Katre-i Matem şiirsel bir ad. 
Bu adı seçmenizin özel bir anla-
mı var mı?

Katre-i Matem romanda bir 
lalenin adı. Koyu mor bir lale. 
Malum, matem damlası demek. 
Romanın yazımı bittiği zaman 
ilk okumaları için birkaç dos-
tuma ve editöre verdim. Aynı 
dostlarımdan roman için bir ad 
da düşünmelerini rica ettim. Ya-
rısından fazlası bana bu ismin 
romana yakışacağını söyledi. 
Ben yine de tereddütte kaldım. 
Çünkü lise öğrencisi için bu isim 
ne ifade ederdi? Ama sonunda 
daha cazip ve güzel başka isim 
de bulamadım zaten. Şimdi 
şimdi  bunun isabetli bir karar 
olduğunu görüyorum. Akılda 
kalıcı ve şiirsel.

Roman yazarken sizin için 
en büyük zorluk nedir; özellikle 
böyle tarihi nitelikleri olan bir 
roman yazarken?

Zaman yönetimi bakımın-
dan çok zorlandım. Boş geçen 

veya yazmaya kendimi kapata-
bileceğim birkaç ay vaktim ol-
madı. Hemen her bölümünü on 
gün onbeş gün arayla yazdım. 
Bu yüzden zaman zaman ge-
çişkenliklerde ve olay akışında 
aksamalar oldu. Bütün yazım işi 
bittikten sonra iki defa yeniden 
okuyup bu aksamaları giderdim. 
Asıl zor tarafı bu idi. Çünkü ya-
zılmış sayfaları çöpe atmak veya 
aradaki bağları pekiştirmek 
adına yeni bölümler yazmak 
zorunda kaldım. Dediğim gibi, 
bunun sebebi romanı yazarken 
belli bir devamlılığı kullanama-
yışım idi. Yani diğer işlerimden 
fırsat buldukça roman yazdım. 
Oysa roman yazmaktan fırsat 
buldukça diğer işleri yapmak 
gerekirdi.

Katre-i Matem adlı ikinci ro-
manınızda neden öncelikle Lale 
Devrini ve bunu bir aşk cinayeti 
üzerinden anlatmayı seçtiniz?

İstanbul şehri ile lale birbiri-
ne çok yakışır. Tabiri caizse lale 
İstanbul’da emzirilmiş, beşiği de 
Sadabat’ta sallanmıştır. Bu şehir 
lalesine yeniden kavuşuyor. Sa-
dece laleyi veya şehri anlatsam 
belki ilgi uyandırmayabilirdi. 
Bir aşk cinayeti ise herkesin il-
gisini çekecekti. İnsanlar bir ci-
nayeti çözerken aslında şehri 
ve laleyi birlikte öğrenecekler 
ve bu didaktik amacın farkına 
bile varmayacaklardı. Nitekim 
öyle oldu. Ben bir cinayet roma-
nı yazdım ama romanı okuyup 
bitirenler hem İstanbul, hem de 
lale hakkında çok şey öğrenmiş 
oluyorlar.

Hafız Çelebi anlatıyordu: 
“İstanbul’un her bahçesinde bir 
lale açar. O, atalarımızın, Tan-

rı Dağları’ndan sıcak iklimlere 
göçerken atlarının terkisine 
koydukları hatıranın ta ken-
disidir. Mevlânâ Celaleddin’in 
Mesnevi’sindeki kırmızı neş’esi, 
bağrındaki simsiyah yanık ya-
rasıyla sanki Türkmen dervişi 
Yunus Emre’nin bahtsız tebes-
sümüdür”  Bu konuyu biraz 
daha açalım ve geleneksel kül-
türümüze verdiğiniz değer üze-
rine konuşalım biraz... Lale ve 
Osmanlı kültürü arasında nasıl 
bir ilişki vardır?

Bunu romana detaylı biçim-
de sindirdim. Lale atalarımız 
için mecazlarıyla, metaforlarıy-
la, çağrışımlarıyla, sembolleriyle 
çok şey ifade ediyordu. Nere-
deyse kutsal bir anlam yükle-
necek kadar değer veriliyordu. 
Bu bir gelenek halini almıştı ve 
geleneğinden kopan milletlerin 
düşünce zeminleri sığlaşır. Oku-
yucunun o eski zenginliğin far-
kına varmasını istedim ve laleyi 
bir konu olarak seçtim. Bunu 
mesela ok ve yay, yahut kılıç ve 
kalkan ile de yapabilirdim. Ama 
o vakit atalarımızın yalnızca 
kahramanlıklarını anlatabilir, 
estetik zevklerinden, sanat an-
layışlarından söz edemezdim.

Peki lalenin tarihi ve menşei 
hakkındaki farklı yaklaşımlar 
nereden kaynaklanıyor? Bugün 
Avrupa ülkelerinde lâle bitkisi 
için kullanılan “tulip” kelimesi 
ile tülbent arasında nasıl bir ilişki 
vardır?

Kanuni çağında İstanbul’da 
bulunan Avusturya elçisi Bus-
becq hatıralarında yazar bunu. 
Ayasofya meydanında bir ikin-
di vakti bir delikanlının kula-
ğının kenarında takılı olan lale 
goncasını görüp “Bu nedir?” 
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diye sorar. Delikanlı kulağına 
iliştirdiği lale goncasını unutup 
başındaki sarığın bezini sordu-
ğunu vehmederek “Tülbent!” 
cevabını verir. Soran çiçeği sor-
muş, cevaplayan serpuşu zan-
nedip cevaplamıştır. Busbecq 
ülkesine gönderdiği lale so-
ğanlarının bir çiçek açacağını, 
bu çiçeğin adının da Türkler 
arasında “tülbent” olarak söy-
lendiğini yazar dostlarına. O 
günden sonra batı dillerinde 
lalenin adı tulpan, tulipan, tuli-
pano gibi kelimelerle ifade edi-
lir. Busbecq’in hatıraları bile la-
lenin bir Türk çiçeği olduğunu, 
İstanbul’dan Avrupa’ya gittiğini 
ispata yeter. Ama gelin görün ki 
lale borsası Hollanda’da kurulur 
ve laleyi bütün dünyaya onlar 
satarlar. Yazık!.. Sırf bu yüzden 
bile Katre-i Matem’i yazmaya 
değerdi.

Katre-i Matem, Osmanlı’nın 
en tartışmalı günlerinden ha-
yat sahneleri çiziyor. Lale dev-
rini padişah Sultan III. Ahmet 
ve özellikle onun Sadrazamı 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
açmıştır. Bu devir, memleke-
te Batı’dan bazı yeniliklerin 
girmesi ve saray çevresindeki 
zenginlerin yaşadığı eğlence 
hayatıyla belirir. Hatta Osman-
lı İmparatorluğu’nun tüketim 
toplumu oluşuna ilişkin açıkla-
malar yapılır. Siz bu yaklaşımla-
ra nasıl bakıyorsunuz?

Her zamanki resmi tarih söy-
lemiyle hakiki tarihin çatışması 
diye bakıyorum.Tarih, maale-
sef bizim insanımız tarafından 
bir slogandan ibaret görülüyor. 
Kimsecikler gerçeği araştırma 
zahmetine katlanmıyor. Hatta 

aydınlarımız bile bu konuda 
özürlüdür. Ben romanda bu 
tartışmalı zaman kuşağını tar-
tıştırarak doğruları anlatmaya 
gayret ettim. Her iki tarafın da 
hakkını koruyarak objektif bak-
maya çalıştım.

Patrona isyanının “Laleli 
yaşam”a son vermiş oluşuna 
nasıl  yaklaşıyorsunuz?

Hayır, bu cümle hatalı bence. 
Çünkü Patrona’dan sonra lale ve 
lalecilik devam etti. Patrona’nın 
adamları yalnızca 1730 yılının 
lale soğanlarına zarar verdiler. 
Ertesi yıl güzel laleler yine açtı, 
yine lale encümeni kuruldu, 
yine laleleri görmek veya satın 
almak üzere İstanbul’a gemiler, 
kervanlar geldi. Ne ki gittikçe 
fakirleşen halk ve ekonomisi 
zayıfl ayan devlet, zamanla her 
şey gibi laleden de uzaklaşıp 
işin zevk ve estetik boyutunu 
göz ardı etti.

Romanın girişinde bulduğu-
nuz  elyazmasını yalınlaştırarak 
romanın dil sorununu çözmeye 
çalıştığınızı ifade ediyorsunuz. 
Dil, dönemin dilini bire bir yan-
sıtmıyor ama kitabı okurken 
sanki o dönemin dili içinden 
geçiyor gibi hissediyoruz ken-
dimizi. Dilin seçiminde ne tür 
bir yöntem uyguladınız?

Bu benim için çok önemliydi 
ve çok da zor oldu. Çünkü tari-
hi roman demek biraz da tari-
hin dili ve coğrafyası demektir. 
O dili dengeli tutarak vermeye 
çalıştım. Zaten bulunmuş bir 
elyazmasının yalınlaştırılması 
mizansenini bunun için uydur-
dum ve okuyucu benden ağda-
lı Osmanlı dili istemesin (veya 

tam tersine, öyle bir dil görüp 
okumaktan vazgeçmesin) diye 
çaba sarf ettim. Sanırım güzel 
de oldu.

Kitabınızda görsel malzeme 
kullanma  düşüncesi nasıl oluş-
tu?

Görsel malzemeyi tarihe ait 
bütün metinlerimde kullanmak-
tan yanayım. Çünkü okuyucu bu 
resimleri gördüğü vakit romanın 
kişileri ve dünyası hakkında bir 
fi kir ediniveriyor. Belki sayfalar 
dolusu tasvir yapsanız o duygu-
yu veremezsiniz. Yani ben tarih 
metinlerinin görsellikle bütün-
leşerek daha etkili olacağına 
inanıyorum. Okuyucu da zaten 
çok garip karşılamadı. Nitekim 
eskiden de minyatür veya gra-
vür ayrı bir sanat dalı olmaktan 
ziyade sözün daha iyi anlaşılabil-
mesi için bir yardımcı öge olarak 
kullanılırdı. Bu yüzden bizde re-
sim duvarlarda veya tablolarda 
değil kitapların içindedir. Yani 
yazar demek ister ki “Ey okuyu-
cu, yukarıdan beri anlattıklarımı 
eğer daha iyi anlamak istiyorsan 
şu resme bak!”

Bu romanınız, iyi bir senar-
yoyla beyaz perdeye aktarılabi-
lir. Düşünüyor musunuz?

Romanı yazarken bu fi kir 
hep gündemimde idi. Yani ro-
manı biraz da senaryo olarak  
kaleme aldığımı söyleyebilirim. 
Pahalı bir proje olur ama yapıl-
dığı zaman zannederim bir rüz-
gar estirir.

Bize zaman ayırıp soruları-
mızı yanıtladığınız için teşekkür 
ederiz.

Ben teşekkür ederim.
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Artık tüm çevrelerin kabul 
ettiği gibi, günümüzde eğiti-
min ve öğretimin amacını ger-
çekleştirmede çocuklar için ede-
biyatın oldukça etkili bir araç 
olduğu bilincini geliştirmektir. 
Ayrıca Çocuk Edebiyatı’yla ilgili 
olarak sempozyumlar, seminer-
ler düzenlenmeye, dergilerde 
yazılar yayımlanmaya başladı. 
Çocuk gelişiminde dilin öne-
minin fark edilip araştırma ve 
çalışmalar yapılması, bunların 
kitaplaşması da bu bilincin yer-
leşmek için çok çaba sarf ettiği 
seksen sonrası yıllara rastlar. Bu 
bağlamda Türkçe çocuk edebi-
yatının farklı coğrafyalardaki 
birikimine eğilen çalışmalar da 
yapıldı. Balkanlarda edebiyatla 
çocuk ilişkisi konusunda ise, ilk 
yardımcımız Mustafa İsen ol-
muştur. 

Mustafa İsen, 1981’de, 
daha Eski Türk Edebiyatı asis-
tanı olarak çalışırken, Belgrad 
Üniversitesi’nde Doğu Dilleri 
Bölümü’ne, Türkçe okutmanı 
olarak çalışmaya başladı. Ora-
da, Balkanlar’daki Türkçe kültür 
varlığı üzerine de çalıştı. Şimdi 
kaynaklara baktığımızda onun 
adı yanında, yeni yeni adlar 
bulmaya başladık. Çocuklar için 
edebiyatın farklı coğrafyalarda 
gelişimi hakkında yazanların 

çoğalması, kaynakların zengin-
leşmesi elbette çok sevinilecek 
bir şey. Bu geç kalmış gelişme, 
çocuklar için edebiyatın tarih-
çesi üzerine çalışma yapanları 
çok sevindiriyor. Ayrıca, çocukla 
birlikte yaşamını sürdüren ye-
tişkinlere, (bütünsel bir biçim-
de) çocuk yazınının,  gelişimini 
açık açık anlatan, somut eser-
ler anlamında da önemli olu-
yor. Katılımcı çalışmaya önem 
veren Mustafa İsen’in ikisi an-
toloji biri edebiyat inceleme-
lerinden oluşan üç kitabı üze-
rinde durmak istiyorum. İlk iki 
kitap Balkanlar’da Türk Çocuk 
Hikâyeleri ve Balkanlar’da Türk 
Çocuk Şiiri adını taşıyan iki anto-
loji. Diğeri ise Varayım Gideyim 
Urumeli’ne -Türk Edebiyatı’nın 
Balkan Boyutu- adını taşıyor. Ki-
tapta yer alan makaleler, bölge-
ye tarihi bir arka plan bilgisiyle 
bakabilmeyi sağlarken, bölge, 

kültür varlığının geçmişiyle de 
ele alınıyor. Prof. Dr. Mustafa 
İsen, kitabının ön sözünde aile-
sinin 93 Harbi (1877-1878) ola-
rak bilinen Balkan Savaşı sonra-
sı Türkiye’ye göç ettiğini ve kü-
çük yaştan itibaren aile içinde 
anlatılan tarihi konulara merak 
sardığını anlatıyor.

Mustafa İsen belki de ailesi-
nin göç ettiği coğrafyanın has-
retiyle Balkan edebiyatlarını ül-
kemize tanıtan bir aydın olarak 
çalışıyor. Balkanlar’daki Türk 
Edebiyatının bütün boyutlarıyla 
tanıtılmasına kadar genişleyen 
bir çabaydı bu.   Onun sadece bu 
kitabı değil çocuk şiiri ve hika-
yesi başta olmak üzere hazırla-
dığı değişik kitaplar; Nimetullah 
Hafız’ı, Hasan Mercan’ı, Necati 
Zekeriya’yı, Mücahit Mümin’i 
yakından tanımamızı sağladı. 
Şunu da hemen belirtmemiz 
gerekir: Türkiye’deki edebi-
yat çevrelerinde Makedonya 
ile Kosovalı edebiyatçıların adı 
daha çok duyulmuştur. Bunla-
rın arasında Necati Zekeriya, 
İlhami Emin, Nimetullah Hafız, 
Masan Mercan öncelikle anım-
sanan yazarlardır. Belki gelenek 
oluşturan Struga Şiir Akşamları 
Balkanlar ile Türkiye arasındaki 
edebiyatın yakınlaşmasını ko-
laylaştırmıştır. Ohri ile Sapanca 
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arasındaki göl kardeşliğinin de 
bunda payı olabilir.

Avrupa’nın güneydoğusun-
daki Balkan yarımadası, yüz-
yıllar boyu Osmanlı Devleti’nin 
etkisinde kalmıştır. Kültür ör-
tüşmesiyle bir arada yaşamak 
kolaylaşsa da, Balkan Türkleri, 
geleneklerini, dillerini koruya-
rak, kuşaktan kuşağa gelişen 
kişilikleriyle var olmasını bilmiş-
lerdir. Yugoslavya’nın dağılma-
sından sonra, Balkan yarımada-
sındaki devletler arasında Türk-
lerin etkisi hâlâ sürüyor.

Çocuk Edebiyatı Yazıları
Mustafa İsen Varayım Gide-

yim Urumeli’ne  kitabında yer 
alan  “Yugoslavya’da Türk Ço-
cuk Edebiyatı” başlıklı yazısın-
da Yugoslavya’daki Türk çocuk 
edebiyatını Prizrenli Hacı Ömer 
Lutfi  (1870-1928) ve Üsküplü 
Şeyh Sadettin İbrahim (1871-
1936) ile başlatmak gerektiğini 
ifade eden İsen, özellikle çocuk 
edebiyatı üzerinde durmanın, 
dilin yalın güzelliğini daha açık 
belirtmek anlamına gelece-
ğinden hareketle şunları ifade 
eder: “Hemen belirtmek gerekir 
ki, Yugoslavya’da Türk edebiyatı 
söz konusu edilince nasıl hemen 
akla şiir gelirse, bölge Türk şii-
rinden bahsedilince ilk anda ha-
tırlanacak olan da çocuk şiiridir. 
Hızlı bir gelişmesine şahit oldu-
ğumuz bu şiir kolu, Türkiye’deki 
örnekleriyle boy ölçüşebilecek 
niteliktedir. Bunun en önemli 
sebebi, ülke Türk şiirinde sivri-
len her şairin ilk şiirlerini Sevinç 
(1951), Tomurcuk (1953) ve Kuş 
(1979) gibi çocuk dergilerinde 
yayınlamış olmasıdır. İşin güzel 
yanı, bu şairler olgunlaştıktan 
sonra da bu sayfalara bağlı 

kalmışlardır. Yugoslavya’daki 
Türkler, Birlik ve Tan gibi iki ga-
zeteye, Çevren, Sesler ve Esin 
gibi üç kültür ve sanat dergisine 
sahipken, Sevinç, Tomurcuk ve 
Kuş gibi üç tane de çocuk der-
gisine sahiptirler. Gazetelerin 
de çocuk eki verdikleri düşünü-
lecek olursa, çocuk edebiyatı-
nın gelişme nedeni daha kolay 
anlaşılabilir.”(İsen, 2009:130) Bu 
yazı başta olmak üzere antolo-
jilerin başında yer alan yazıla-
rı da bir tanıtma yazısı niteliği 

taşıdığından, buradaki Türkçe 
çocuk edebiyatına eleştirel bir 
gözle yaklaşmaz. 

Yazınsal nitelikli çocuk ki-
tapları, okuruna sanatsal bir 
etkileşim ortamı yaratır; duygu 
ve düşünce boyutu olan den-
geli insanın yetiştirilmesinde 
sorumluluk üstlenir. Okul türü 
öğrenmelere, estetik nitelikli 
iletileriyle katkı sağlar, bu öğ-
renmelerin içselleştirilmesi için 
sezinletici bir uyaran olur. Bu 
çerçevede Yugoslavya’da ya-
şamış olan Necati Zekeriya adı 
oldukça önemlidir. Üsküplü Ne-
cati Zekeriya, Yugoslavya’da ol-

duğu kadar Türkiye’de de isim 
yapmış bir yazardır. Ülkemizde 
de hem telif eserleri hem de 
çevirileri, antolojileri yayınlan-
mıştır. Yine de onu okurlarımız 
en çok çocuk hikâye kitapla-
rıyla ve Yugoslavya yazarların-
dan yaptığı çevirileriyle, farklı 
yayınevleri tarafından yayın-
lanan antolojileriyle tanırlar. 
İsen Necati Zekeriya’nın çocuk 
edebiyatındaki yeri ve eserle-
ri hakkında şunları ifade eder: 
“Günümüz Yugoslavya Türk 
şiirinin en büyük ustalarından 
biri olan Necati Zekeriya (1928-
1987), çocuk edebiyatının da 
bir numaralı adıdır. Bu kola yedi 
şiir, altı hikâye kitabıyla katılan 
Zekeriya, ülkede çocuklar için 
yayınlanan Sevinç ve Tomurcuk 
dergilerinin uzun süre başya-
zarlığını yapmış, Kuş dergisinin 
çıkışında ve yayınını sürdürme-
sinde en önemli sorumluluğu 
üstlenmiştir. Ayrıca Türkçeden 
Yugoslavya’da konuşulan öbür 
dillere, onlardan da Türkçeye 
çok sayıda tercüme yapmıştır. 
Fakat Bizim Sokağın Romeo ve 
Juliyeti’nin yazarı, her şeyden 
önce küçüklerin büyük şairi-
dir. Mahalli etkilerden arınmış 
canlı bir dil, değişik edebiyatla-
rı iyi tanımış ve yer yer onların 
izlerini hissettirmiş olmasına 
karşın hep kendine özgü kalan 
bir deyiş, muhtevaya uygun bir 
şekil meydana getirmedeki us-
talık ve tatlı bir anlatım onun 
çocuklarla ilgili kitaplarının te-
mel özellikleridir. Bu konuyla 
ilgili kitaplarında o çocuk dün-
yasına kolayca girebilmekte, 
bu da çocukların onun eserle-
rinde kendilerini bulmalarına, 
kahramanla özdeşleşmelerine 
sebep olmaktadır. Bu eserlerde 
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çocukların kaygıları, sevgileri, 
umutlan, kısaca tüm dünyaları 
çok güzel anlatılmıştır. Yazarın 
çocuk  edebiyatıyla ilgili eser-
leri şunlardır: Okul Çanı (1952, 
şiir), Silahşor Tavşan (1953, şiir), 
Gelincik (1954, şiir), Kırmızı Kü-
peler (1958, şiir), Bizim Sokağın 
Çocukları (1961, hikâye), Ninni-
ler (1964, şiir), Damlalar (1966, 
şiir), Eski Sokağın Çocukları 
(167, hikâye), Yeni Sokağın Ço-
cukları (1967, hikâye), Bizim So-
kağın Romeo ve Juliyeti (1969, 
hikâye), Yeşil Nerde (1975, şiir), 
Eskiler Alırım Yeniler Satarım 
(1981, hikâye).” (İsen;2009;131-
132) Kitapta Mustafa İsen’in 
Necati Zekeriya ile yaptığı bir  
söyleşi de  yer alıyor. 

İki Çocuk Edebiyatı Seçkisi
Balkanlar’da Türk Çocuk 

Şiiri (2008a) adını taşıyan seç-
kide çocuklar için şiir yazan 
80 şaire yer verilmiş. Bulgaris-
tan 23 şairle ilk sırada. Kosova 
ile Moldavya’dan 16’şar; Ma-
kedonya ile Yunanistan’dan 
10’ar şair seçkide yer alıyor. 
Romanya’dan 5 şair var. Buna 
karşılık Balkanlar’da Türk Çocuk 
Hikâyeleri (2008b)  seçkisinde 
55 yazar yer alıyor. Makedon-
ya ile Bulgaristan’daki, Türk 
çocuk öyküleri daha geniş ilgi 
alanı oluşturuyor. Seçkilerin en 
önemli yanı giriş kısmında yer 
alan tarihi ve teorik çerçevelen-
dirme kanımca.

Balkanlarda Türk çocuk ede-
biyatından, özellikle de Türk 
çocuk hikâyesinden ve şiirinden 
söz etmenin aynı zamanda yö-
rede Türk edebiyatından bah-
setmek demek olduğunu ifade 
eden iki uzun giriş öykü ve şiirin 
çocuklara ilişkin boyutu bakı-

mından son derece önemli. Bu 
yazılar edebiyat ve yaşam’, ‘Ço-
cuk edebiyatı’, Çocuk edebiyatı-
nın temel işlevi’, ‘Çocuk ve ede-
biyat etkileşiminde ilk adımlar’, 
‘Edebiyat çocuklara nasıl sesle-
nir?’, ‘Okuma kültürü edinme 
sürecinde çocuk kitaplarının iş-
levi’ gibi konularda, edebiyatın 
yaşamla ilişkisini irdeliyor. Yaşa-
mın en belirleyici sürecinin (ço-
cukluğun), okuma ve edebiyat-
la ilişkisini çarpıcı bir biçimde ve 
etkileyici bir dille sergiliyor. İsen 
söylediklerini, tarihi süreç içeri-
sinde yazarlardan yaptığı alıntı-
larla da besliyor. Diğer taraftan 
Balkanlardaki çocuk edebiyat-
larının gelişim özellikleri araş-
tırılıyor. Bu araştırma toplumsal 
gelişim boyutlarında ayrı ayrı ir-
delenerek geniş bir perspektifte 
anlatılıyor. Her gelişim boyutu-
nun genel özellikleri ülkelere 
göre sistematize edilerek, yazar 
ve eser adlarıyla konu, somut 
bir biçime getiriliyor. Bence bu 
bölümler, kitabın belkemiği-
ni oluşturan bir bölüm. Çünkü 
çocuk edebiyatının tarihsel sü-
reçte varlık kazanması, ana dil 
eğitiminin azınlık olmakla olan 
ilişkisi de  ele alınıyor, bu konu-
da örnekler veriliyor ve böyle-
sine zor ve karmaşık bir konu 
sistematik bir biçimde ve çok 
kolay anlaşılır bir dille okura su-
nuluyor.

Her ülke edebiyatlarının ayrı 
özellikler taşıdığı göz önüne alı-
nacak olursa yazarın, isabetli bir 
sınıfl andırma yaptığını anlıyo-
ruz. Çocuk edebiyatı gelişiminin 
diğer gelişim boyutlarıyla ilişki-
leri, paralellikleri ve karşılıklı et-
kileşimleri ayrı ayrı ele alınıyor 
ve bunlar “bütünsel  edebiyat 
anlayışı”na uygun bir biçimde 

irdeleniyor. Sonra da, bu yazar-

lardan örnekler sunuluyor oku-

ra, doğal olarak yararlanmak 

isteyenlere.

Ne demişti Üsküp doğumlu 

Yahya Kemal Beyatlı:’Balkan 

Şehirlerinde geçerken çocuklu-

ğum/Her lahza bir alev gibi has-

retti duyduğum.’

Kısaca Mustafa İsen hem son 

kitabında hem de çocuk şiirleri 

ile öyküleri seçkilerinde Türk 

Edebiyatının Balkan boyutunu 

yetkin biçimde ortaya koyuyor. 

Ayrıca kullanılan sıcacık dil-

le, bir bilimsel çalışma kitabı ol-

masından öte, candan, sevecen 

bir rehber de oluyor okuyanla-

ra. Sizi elinizden tutuyor ve hiç 

çekiştirmeden hem çocuk dün-

yasına, hem de edebiyatın insan 

yaşamındaki değerini bir kez 

daha anımsayıp, önemsemeye 

doğru götürüyor. Gerçekten üç 

yazının dili öylesine içten ve öy-

lesine yanı başınızdaki, kitabı 

bitirdiğinizde, kendinizi yeni 

bir dost bulmuş gibi hissediyor-

sunuz. Ve bu yeni dosta sevgiyle 

seslenmek gereksinimi duyuyor-

sunuz.
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Uzun yıllardır beklenen Said Hatiboğlu kül-
liyatı  OTTO yayınları tarafından yayımlanmaya 
başlandı. Hatiboğlu’nun makaleleri, konuşmaları, 
anıları, kitap tetkikleri  de yer alıyor bu külli-
yat içinde.  Bunların arasında yayımlandığında 
aylarca konuşulan, tartışılan ve referans göste-
rilen Hilafetin Kureyşiliği gibi çığır açan eserler 
de var. Abdullah Yıldız’ın Umran’da yayımlanan  
Geçmişten Geleceğe Konu(ş)anlar adını taşıyan 
dizi yazısında Hatiboğlu ile yapmış olduğu konuş-
ma yayımlanmıştı geçtiğimiz yıllarda. Hatiboğlu 
burada Sanat Okulu’nu bitirdikten sonra mühen-
dis olmak istediğini ancak babası Hatip Hoca’nın 
külliyetli kütüphanesindeki Arapça, Farsça dini 
eserlere sahip çıkmak onlardaki ilmi alıp aktar-
manın kendisini yükümlülük altına soktuğunu 
düşünerek mühendisliği değil de ilahiyat fakül-
tesini tercih eden, sorumluluğunun bilincinde bir 
insan. Hatiboğlu’nun OTTO yayınları arasından 
çıkan eserleri şimdilik şunlar: Hz. Peygamber ve 
Kur’an Dışı Vahiy, Kültürel Mirasımızı Tenkid 
Zarureti, Hadis Tedkikleri  İslam’ın Aktüel Değeri 
Üzerine 1-2. 

Çok şey öğrendiğimiz Said Hatiboğlu’nun bize 

yeni eserler kazandırmasını diliyorum. Geç de olsa 
bu kitapları okuyucu ile buluşturan Veli Aknar’a 
ve Sema Yavuz’a teşekkür borcumuz var. 

BEKLENEN KÜLLİYAT: 

SAİD HATİBOĞLU’NUN 

İLMİ BİRİKİMİ

Mehmet Sait Hatipoğlu
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Türk edebiyatı eğitimini Londra’da 
Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu’nda 
alan Laurent Mignon’un doktora çalış-
masına dayanan Çağdaş Türk Şiirinde 
Aşk, Âşıklar, Mekânlar adlı kitabı 2002’de 
Hece Yayınları tarafından yayımlan-
dı. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyesi Dr. Mignon’un 
pek çok dilden Türkçeye yaptığı şiir 
çevirileri, Gezginin Günlüğü başlığıyla 
2002 yılında, Türkiye’deki çeşitli dergi-
lerde yayımlanan yazıları da Elifbâlar 
Sevdası adıyla 2003 yılında aynı yayıne-
vince kitaplaştırıldı. Mignon’un modern 
Türkçe şiirdeki aşk konusunu ele aldığı 
kitabı, bu alandaki “ender” kitaplar-
dan biri olma niteliğini taşıyor. Elifbâlar 
Sevdası, yazarın yalnızca Türkçe edebi-
yat değil, diğer Avrupa dışı edebiyatlar 
üzerine yazılarını da kapsıyor. Kitabın, 
hem Mignon’un yaklaşımının özgün-
lüğü bakımından, hem de Batı dille-
rindeki edebiyatlara göre “periferi”de 
sayılan edebiyatlar üzerine yazıları içer-
mesi nedeniyle alanındaki tek çalışma 
olduğu söylenebilir. Mignon’un “dağı-
nık bir dünya antolojisi” olarak tanım-

ladığı Gezginin Günlüğü ise, İrlanda’dan 
Gürcistan’a farklı ülkelerin şairlerinden 
yapılan çevirilerle oluşturulan bir şiir 
antolojisi. Ana Metne Taşınan Dipnotlar 
Türk Edebiyatı ve Kültürlerarasılık 
Üzerine Yazılar Mignon’un İletişim 
Yayınları’ndan çıkan son kitabı. Mignon 
bu kitabında kültürel özcülük ve milli-
yetçilikten uzak başka bir edebiyat tarihi 
anlayışı yaratmak mümkün mü? Mignon 
bu sorudan yola çıkarak, karşılaştırmalı 
edebiyat ve Türk edebiyatı tarihi çalış-
malarında ismine yalnızca dipnotlarda 
rastlanan edebiyatçı ve düşünürleri ana 
metne taşıyor; bunu yaparken de edebi-
yat tarihi konusunda şimdiye kadar tar-
tışılmadan kabul görmüş bazı görüşleri 
sorguluyor.

EDEBİYAT GEZGİNİ 

LAURENT MIGNON’UN 

SON KİTABI 

Arayışlar Bilim, Kültür, 
Üniversite

Hasan Ünal Nalbantoğlu
İletişim Yayınları

Kapitalizm ve Modern 
Sosyal Teori

Anthony Giddens
İletişim Yayınları

Kapitalizmin Marksist İktisadı
Gerard Duménil - Deminique Lévy

İletişim Yayınları

Arayışlar Bilim, Kültür, Kapitalizm ve Modern italizmin Marksist İktisad

İran’da Devrim ve 
Karşı Devrim
Asaf Hüseyin
Pınar Yayınları

Moderniteye Dışarıdan 
Bakmak

Mustafa Aydın
Pınar Yayınları

Cezayir Bağımsızlık 
Savaşının Anatomisi

Frantz Fanon
Pınar Yayınları

Havana’da Türk Tutkusu
Ernosto Gomez Abascal

İİran’da Devrim ve 

Moderniteye Dışarıdan

Cezayir Bağımsızlık 

Havana’da Türk Tutkusu
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Söylenmemiş çok söz var bu 

ülkede. Yazılmamış, dolayısıyla 

oynanmamış çok tiyatro oyunu 

ve çekilmemiş çok film var geri-

ye baktığımızda. Hollywood 

yapımcılarının yakında bunu 

keşfetmesi ve bizi bize başkala-

rının tanıtması ihtimali insanı-

mızı endişelendirmeli. Bu endi-

şenin bir tezahürü müdür bilin-

mez ama “Öncü” olma ilkesiyle 

muhataplarına alternatif sosyal 

alanlar sunan ve bunu birçok 

alanda başarmış olan ‘Genç 

Öncüler’den bir grup arkadaş 

bir araya gelerek Genç Öncüler 

Tiyatro Topluluğu’nun temelle-

rini atmaya karar verdi. Bu gün-
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“Tek Derdimiz Derdimizi Paylaşmak”
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lerde de ekipte bunun mutluluk 
ve heyecanı hâkim. Çünkü ilk 
oyunlarını sergileyecekleri gün 
hızla yaklaşıyor.

“Günümüz insanlığının 
ortak kabulüyle sanat, tüm 
zamanların en uygun ifade 
aracı olarak duruyor karşımız-
da. “Bizim de ‘tek derdimiz 
derdimizi paylaşmak’ ” diyerek 
sanata hangi pencereden bak-
tıklarını ifade eden tiyatro top-
luluğu yönetmeni Bedir Afşin, 
güzel bir çalışma döneminin 
ardından 20 Mayıs Çarşamba 
akşamı ilk çalışmaları olan 
Necip Fazıl Kısakürek’in Püf 
Noktası oyunuyla seyirci kar-
şısına çıkacaklarını müjdeliyor.
Bu arada tiyatro ekibi; Ömer 
Temel, Murtaza Koçak, Abdullah 
Birtane, Burak Yakupoğlu, 
Muhammed Karahan, Ahmet 
Üzmez, Orhan Özer, Fatih 
Koçak, Yasin İnan ve Burak 
Çelik’ten oluşuyor.

Onlara göre tiyatro toplu-
luğunu oluşturma fikri tama-
men ‘ihtiyaçtan’. Bu ihtiyacı 
şöyle ifade ediyorlar: “Devlet 
tiyatrolarında veya şehir tiyat-
rolarında bir oyuna gittiğimiz-
de kendi ülkemizin sorunları-
nı gerçekçi bir üslupla anlatan 
oyunlar bulmak isteriz. Bunu 
istemek en doğal hakkımız, 
çünkü sanat bunun için var-
dır. Üstelik püf noktası da son 
derece güncel ve üst düzey bir 
oyun. Bu yıl şehir tiyatroların-
da Kafka’nın Dönüşüm oyunu 
vardı. Bambaşka bir disiplinin 
sorunlarını anlatıp kulağınızı 
tersten tutmak gayet uygun, 
fakat aynadaki görüntünüz olan 
‘Püf Noktası’ uygun değil! Buna 
anlam vermek güç. Dönüşüm 
de oynanmalı tabiî ki. Fakat söz 

konusu bir Müslümansa yaz-
dığının bir önemi yok, hemen 
çemberin dışına itiliyor. Necip 
Fazıl olunca neden hemen tu 
kaka oluveriyor, bu sorgulan-
ması gereken bir mesele.”

Açıkça görülüyor ki ‘Püf 
Noktası’ gibi oyunların 
Devlet Tiyatrolarında, Şehir 
Tiyatrolarında oynanmamasın-
dan, bir yerlerin birilerinin kalesi 
olduğu izleniminden rahatsızlık 
duyan Genç Öncüler, muhalif 
bir sanat anlayışına olan ihtiyacı 
karşılama çabasındalar. Şükür ki 
bazı kurumlar birilerinin teke-
linde olsa da sanat öyle değil.

‘Püf Noktası’ istikrarlı(!) bir 
Türkiye örneğini gözler önüne 
seriyor. 60 yıllık bir Türkiye 
panoraması. Siz de göreceksi-
niz ki Türkiye’de değişim adına 
sadece betonlaşma ilerleme 
kaydetmiş. Kalanını öğrenmek 
için ise hiç kitap karıştırarak 
yorulmanıza gerek yok. Akşam 
televizyonlarda Ergenekon 
haberlerine göz atmanız yeter-
li. Üstad oyunda sarkastik bir 
üslupla ele almış bütün mese-
leleri. Tam bu devrin insanına 
hitap eden bir oyun. “Oturup 
ağlamana gerek yok. Gül ağla-
nacak haline. Bu asırlık bir 
mesele… Deden de bunu yaşa-
dı” diyor yeni nesle. Püf Noktası 
tarihi bir belge niteliğinde. İşte 
bu yüzden gerçekten de önemli 
ve değerli.

Yeniden ekibe dönecek 
olursak söylendiğine göre bura-
da herkes yaptığı işi ilk defa 
yapıyor. O yüzden birbirleriden 
çok cesaret alıyorlar. Ezber nok-
tasında bir takım sıkıntılar olsa 
da bunlar aşılmayacak cinsten 
değil. Onun dışında pek sorunla 
karşılaşmadıklarını söylüyorlar. 

Oyuncular dışında ekibe yar-

dımcı olan İsmail Memiş onlar 

için her türlü imkânı sağla-

mak için elinden geleni yapı-

yormuş. Müzik konusunda ise 

Sefa Öztürk ve Ahmet Demir iş 

başındalar. Bu arada belirtelim, 

ekibin kapıları yeni oyunculara 

da açık.

Amatör bir tiyatro top-

luluğu olmak ve oyuncuların 

öğrencilerden oluşması işin en 

güzel yanı olsa gerek. Çalışma 

saatlerini esnek tutma imkânı 

sağlıyor. Burada herkes gönül-

lü olarak çalışıyor ve işin ‘Püf 

Noktası’ da sanırım gönüllü 

olmak. Bütün yorgunluk ve yıl-

gınlığı silip süpüren de bu olsa 

gerek.

Son olarak “tek derdimiz 

derdimizi paylaşmak” sloganıy-

la yola çıkan ekibin yönetme-

ni Bedir Afşin bu ifadeyi şöyle 

özetliyor: “Bir Müslüman’ın hep 

bir derdi vardır ve onu kardeşiy-

le paylaşmak onu kendine yar-

dımcı, kendini de ona yardımcı 

yapmak için çabalar. Bizim der-

dimiz bu. Bu ülkede yaşananları 

insanlarla paylaşmak zorunda-

yız. Genç nesil olarak bu üzeri-

mizde bir borç. Tiyatro bunun 

için en ideal yöntemlerden biri. 

İnsanların gerçekleri öğrenme-

ye her şeyden çok ihtiyacı var. 

Türkiye hep karanlık güçlerin 

etkisinde kaldı. İnsanlar öldürül-

dü, işkence gördü. Bunlar daha 

yeni deşifre oluyor. Yazacağız, 

oynayacağız.  Henüz her şey 

bitmedi.”


