
S on yıllarda ağırlıklı olarak gündem, darbe ve vesayetçi yapılanmaların halkı kafes-
leme  faaliyetleri etrafındaki tartışmalarla şekillendi. Bunun yanında dünyada da 
önemli gelişmeler yaşandı. Filistin, ‹ran, Afganistan ve tabii küresel imparatorluk 

ABD’de. Dergimizin gündem sayfalarında dünyada ve Türkiye’de öne çıkan olaylardan 
birkaçının değerlendirmesi yer alıyor. Cevat Özkaya ve Dilaver Demirağ Türkiye’de ya-
şanan hukuk(suzluk) tartışmalarını hem tarihsel hem de zihniyet konumlanışı bakımın-
dan analiz ettiler.

Elbette toplumsal hayattaki gelişmeler sadece bununla sınırlı değil. Aileden ekonomi-
ye değin bir dizi değişim ve dönüşüm söz konusu. ‹çinde yaşadığımız dünyada aile yapısı da 
ciddi bir değişim/dönüşüm geçirmekte.

Türkiye’deki aile yapısı değişiyor ama Türkiye’de standart bir aile yapısının olmadığı da 
ortada. RTÜK Başkanı Davut Dursun aile yapısının farklılığından hareketle şunları ifade 
ediyor: “Türk aile yapısı deyince şehirli aileyi mi kastediyoruz, köylü aileyi mi? Yoksa ge-
niş aileyi mi, çekirdek aileyi mi? ‹stanbul’dakini mi, Hâkkari’dekini mi? Standardı bulmak 
sanıldığı kadar kolay değil. Söylenmesi gereken şey, aile yapısının korunmasının önem-
senmesi olmalı!”

Aile yapısının değişme nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: Değişen mekânlar, değişen ha-
yat kazanma biçimleri, aile kompozisyonunda değişmeler, roller ve ilişkilerde yaşanan de-
ğişim, kadının çalışmasıyla değişen ev içi roller, çocuk yetiştirilmesi, konum sağlamak, 
güvence ve uyum. Türkiye’de ailenin kentleşmeyle beraber, sosyal etkileşim, kişiler arası 
bağlılık ve karşılıklı bağımlılığa dayanan yeni yapısı içinde melezleştiğini, bunun da fark-
lı bir aile yapısını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Türkiye’de ailenin gerek geleneksel, ge-
rekse çağdaş toplum yapılarında görmediğimiz kendine özgü bir yapı kazandığını, toplu-
mun değişim ve dönüşüm sürecinde bu durumun özel bir aile yapısı yarattığını ortaya ko-
yan bir dosya Ailenin Dönüşümü. Bu çerçevede Burhanettin Can, Mustafa Aydın, Kadir 
Canatan, Mustafa Tekin ve H. Vicdan Tekin yazılarıyla aile yapısında meydana gelen dö-
nüşümü anlamayı ve değerlerimizden hareketle bu konuda yapılabilecekleri ortaya koy-
dular. Bu çerçevede Türkiye’de Aile (Ailenin Yapısal Özellikleri, ‹şlevleri ve Değişimi) 
adlı araştırmanın verileri de oldukça önemli. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SE-
KAM) tarafından  yapılan araştırmayı aile yapısında meydana gelen değişimleri anlamak 
için Celalettin Vatandaş ile konuştuk.

Yaşayan ‹slam bölümünde Özcan Taşçı eleştirel akıl ve orta ümmet kavramlarından 
hareketle ‹slam düşüncesi okumalarında karşımıza çıkan kimi sorunları irdeledi. Düşün-
ce sayfamızda ‹brahim Alan ‹slamcılık araştırmalarında öne çıkan muhafazakâr yaklaşımı 
‹smail Kara’nın son kitabı üzerinden masaya yatırdı.

Kültür sanat bölümünde söyleşi konuğumuz eleştirmen Ömer Lekesiz. Kendisiyle eleşti-
ri, eleştiri anlayışı ve eleştiri dünyasındaki güncel kimi tartışmaları konuştuk. Ayrıca Ek-
rem Sakar ve Habil Sağlam kitap eleştirileri ile katkıda bulundular. Süleyman Ceran ise 
Tanr›n›n Kitab› filmi üzerinden Hollywood’un yeni yönelimlerini ele ald›.

Yeni sayımızda buluşmak üzere.

Ayda Bir Merhaba

AİLE’NİN DÖNÜŞÜMÜ
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Söz Bitti! 
Şimdi Eylem Zamanı

H
amas liderlerin-
den Mahmud 
el Mebhuh’un 
MOSSAD ajanla-

rı tarafından öldürüldüğü yönün-
deki iddialar gittikçe güçlenir-
ken, ‹ngiltere ile ‹srail ilişkileri-
nin geleceği de gündeme geldi. 
MOSSAD’ın, ‹ngiliz gizli servi-
si MI6’e, sahte ‹ngiliz pasaport-
ları kullanarak yurtdışında bir 
operasyon düzenleyecekleri bil-
gisi verdiği öne sürüldü. Daily 
Mail gazetesinin haberine göre, 
İngiliz hükümetine de suikastın 
hemen öncesinde konuyla ilgi-
li bilgi verildi. Gazete, suikas-
tın nerede, kime yönelik olacağı 
konusunda ise ‹ngilizlerin habe-
ri olmadığını yazdı. ‹ngiltere’de 

yayımlanan The Guardian gazete-
si, ‹srail’in Londra büyükelçisinin 
önceki gün Dışişleri Bakanlığı’na 
çağrılarak, bir yetkilinin ken-
disine, “‹srail ile ilişkiler bun-
dan önce zaten buzdolabınday-
dı, şimdi ise derin dondurucu-
ya girdi.” dediğini yazdı. Daily 
Telegraph da, İngiltere’nin İsrail 
ile istihbarat paylaşımı anlaşma-
sını iptal etmeyi değerlendirebi-
leceğini kaydetti. The Independent 
gazetesi ise, el Mebhuh’a, boğu-
larak öldürülmeden önce elekt-
rik verildiğini ve işkence yapıldı-
ğını yazdı. Suikastçıların bu şekil-
de Hamas liderinden bilgi alma-
ya çalıştığı yönünde spekülas-
yonlar olduğunu kaydeden gaze-
te, Ortadoğu muhabiri Robert 
Fisk’in, “‹ngiltere’nin konuyla 

ilgili açıklamasının tutarsızlık-
larla dolu olduğu ve konu-
ya açıklık getirilmesi gerekti-
ği” yorumuna yer verdi. Daha 
önce de bir ‹ngiliz mahkeme-

si, Gazze savaşı sırasında ‹srail 
Dışişleri Bakanlığı görevinde 

bulunan Tzipi Livni için tutuk-
lama kararı çıkarmış, bu karar 

üzerine Livni, ‹ngiltere’ye git-
mekten vazgeçmişti. ‹ngiltere’nin 
ardından Fransa ve Almanya 
da ‹srail’in maslahatgüzarlarını 
bakanlıklara çağırdı. 
Dubai polisi, Hamas liderlerin-
den 20 Ocak’ta gerçekleştirilen 
Mahmud el Mebhuh suikastının 
zanlıları arasında 6 ‹ngiliz ile 3 
‹rlandalının bulunduğu toplam 11 
Avrupalının ismini ve kimlik bil-
gilerini açıklamış, ayrıca zanlılar 
hakkında tutuklama emri çıkar-
mıştı. Birleşik Arap Emirlikleri 
yönetimi ile Dubai polisinin 
soruşturma konusunda ortaya 
koyduğu çabaları takdirle karşıla-
dıklarını söyleyen ‹slami Direniş 
Hareketi Hamas’ın Siyasi Birim 
Başkanı  Halid Meşal, Hamas’ın 
olaya iştirakinin artırılmasını iste-
diklerini söyledi. Dubai’den katil-
leri yakalamalarını istediklerini 
belirten Meşal, “Onlar da gerçek-
ten takdire şayan adımlar attılar. 
Mebhuh’u katledenler basit katil-
ler değiller. Bunlar suç ve cina-
yet şebekesi MOSSAD’ın adam-
larıdır. Bu katilleri bulmak şehi-
din ailesiyle, Hamas, Kassam ve 
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Filistin halkının çıkarına oldu-
ğu kadar, Dubai’nin hatta bütün 
Arap ülkelerinin de çıkarınadır. 
Şimdi olması gereken tavır ser-
gilenmezse Siyonistler daha çok 
Arap ülkesinin egemenliğini ihlal 
edecektir.” 
Interpol de yaptığı açıklama-
da, Dubai polisinin talebi üzeri-
ne suikastçıların kırmızı bültenle 
arandığını açıkladı. Pasaportlarda 
isim ve numaralarla oynanmadı-
ğı, ancak resimlerin değiştirildiği 
belirtilirken, bu 11 kişiden 7’sinin 
‹srail’de yaşayan ‹ngiliz asıllı göç-
menlerle aynı isimleri taşıdığı 
ortaya çıkmıştı. Bu arada soruştur-
maya yakın bir yetkili, daha önce 
kimlikleri açıklanan 11 kişinin 
yanısıra 7 kişinin daha suikasttan 
sorumlu tutulduğunu söyledi.
Hamas’ın Gazze’nin kuzeyin-
de Kassam komutanı Mahmud el 
Mebhuh için 17 Şubat’ta düzenle-
diği törene Şam’dan telefon bağ-
lantısıyla katılan Halid Meşal 
şöyle dedi: “İntikam alma sözle-
ri artık geride kaldı. Bugün bu sözü 
yerine getirme günüdür. Bütün kar-
deşlerden bugünden sonra intikam ve 
misillemeden bahsetmemelerini isti-
yorum. Çünkü bunu yaptık. Artık 
bugün bu sözü yerine getirme günü-
dür. Muhterem Kassam Tugayları biz 
size, gücünüze ve dâhiliğinize güveni-
yoruz. Allah’tan yardım dileyin.”

YARGITAY’IN  “‹HSAS-I REY”‹

H akimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun (HSYK) Erzurum 

cumhuriyet savcılarıyla ilgili kara-
rının ardından gerek siyasiler tara-
fından gerekse hukukçular tara-
fından  çeşitli açıklamalar yapıldı. 
HSYK’nın, Anayasa’dan ve kanun-
dan almadığı bir yetkiyi kullanarak 
yargılama sürecine müdahil olması, 
savcıların yetkilerini elinden alması 
ve hemen ardından savcıların yürüt-
müş olduğu soruşturmayı ve bun-
dan sonraki bu tür soruşturmaları yürütecek diğer hâkim savcılara 
yönelik bir gözdağı niteliğindeki uygulamasına destek açıklaması 
yapan Yargıtay’ın  ‘ihsas-ı rey’de bulunup bulunmadığı tartışmala-
rı gündeme geldi. 

Eski ‹stanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Yücel Sayman, Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) kararı ile buna destek 
veren Yargıtay’ı eleştirdi. Sayman, “Özel yetkili savcının yetkili 
olup olmadığını, siz hangi kanunun hangi maddesine dayanarak 
veriyorsunuz? Ne Yargıtay, ne Danıştay üyeleri ve ne de HSYK, 
‘Bu yetkiyi hangi kanunun hangi maddesinden çıkarıyorsunuz söy-
leyin’ dediğiniz zaman söyleyemiyorlar. Usuli karar verdik diyor-
lar. Bir ihtilaf çözüyorsunuz. Usuli olarak da yetkiniz yok.” dedi. 

Sayman, Yargıtay’ı ise ihsas-ı reyde bulunmakla suçladı. HSYK’yı 
oluşturan hâkimler hakkında dava açılıp açılmamasına Adalet 
Bakanlığı’nın karar vereceğini belirten Sayman, şöyle konuştu: 
“Eğer tazminat davası ya da ceza davası açmışsanız Yargıtay’a gide-
cek. Dava Yargıtay’a giderse HSYK’nın bu konuda karar verme 
yetkisi var mı yok mu diye tartışacak. Ama şu anda Yargıtay huku-
ka uygun diye açıklama yapıyor. Yani hukuka uygun diyorlar. Yani 
şimdiden ihsas-ı reyde bulunuyorlar. Götürmenin anlamı yok.” 

‹stanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Yücel Sayman, 
HSYK’nın, özel yetkili savcıları görevden almasını ‘vahim’ diye 
nitelerken, Kurul’un hukuken konuyu değerlendirme yetkisinin 
olmadığını da belirtti. Buna ancak mahkemenin karar verebilece-
ğini vurgulayan Sayman, Şemdinli davasını hatırlattı: “Şemdinli 
davasında tartışılan neydi? Bir savcı dava açıyor. O iddianamenin 
hukuka ve usule uygun olup olmadığı konusunda kim karar verir? 
Mahkeme. ‹ddianame hukuka uygun değilse, geri gönderiyor. 
Yani mahkeme denetliyor. Ama mahkeme denetlemesine rağmen 
o iddianamenin hukuka uygun olmadığı konusunda HSYK karar 
vermiştir. Orada da yetkisi yok.” 
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A
fganistan’da her 
geçen gün kötü-
ye giden işgal, geçen 
yıl olduğu gibi bu 

yıl da dünyanın öncelikli gün-
demi. 26 Ocak’ta Türkiye’de, iki 
gün sonra ‹ngiltere’de düzenlenen 
Afganistan toplantıları sorunun 
2010’da daha fazla konuşulaca-
ğını gösteriyordu. Afganistan’da 
artan istikrarsızlık ve şiddet 4-5 
Şubat’ta ‹stanbul’da düzenlenen 
NATO’nun gayriresmî savunma 
bakanları toplantısının da ana 
gündemlerinden biriydi. Hem 
NATO’nun hem de Afganistan’ı 
işgal eden Batı ‹ttifakı’nın önde-
ri ABD, 9 yılda gelinen noktadan 
pek memnun değil. 

Amerika’nın ya da uluslar arası 
güçlerin Taliban’la uzlaşması fikri 
reel politik bir yaklaşım olarak 
gittikçe güçleniyor. Afganistan’da 
sürdürülen işgalin/yıkımın Batılı 
güçlere maliyetli, batılıların ölme-
si ve  savaşın kazanılamaz ola-
rak algılanması Taliban’la uzlaş-

ma düşüncesini de güçlendiriyor-
du ki  cepheden gelen haberler 
şaşırttı. ‹şgalci koalisyon güçle-
ri, Taliban’ın etkisindeki ülkenin 
güneyinde,  Müşterek adı verilen 
büyük bir operasyona hazırlanıyor. 
Saldırının  büyük olacağı öngörü-
lüyor olmalı ki NATO, sivil kaybı 
önlemek için bölgeye havadan 
bildiri bile dağıttı. 35 bin sivi-
lin, iki ateş arasında kalmamak 
için evlerini terk ettiği  ajanslar-
dan gelen haberler arasında yer 
alıyor. Müşterek’in nihai hedefi 
ise 3 yıldır Taliban’ın kontrolün-
de bulunan Helmand eyaletinde-
ki Marce şehrini ele geçirmek. 
Yaklaşık 80 bin Afgan’ın yaşadığı 
kent, Taliban’ın lojistik üssü ola-
rak görülüyor. Peki, ABD önder-
liğindeki  işgalci koalisyon kuv-
vetleri  bugünlerde neden böyle-
si büyük bir operasyona yöneliyor? 

Güney Asya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (GASAM) 
Başkanı Ali Şahin, Pakistan sını-
rındaki bu büyük operasyonun yeri 

ve zamanlamasını anlamlı bulu-
yor: “ABD, Afganistan’ın ardın-
dan Pakistan’a girmeyi hedefliyor. 
Bundan dolayı Afganistan’daki 
şiddetin adresini Pakistan ola-
rak gösteriyor. Son operasyonun 
da Pakistan sınırında yapılması 
anlamlı. AF-PAK ve daha önceki 
stratejiler, Afganistan ve Pakistan 
konusunda dünya kamuoyunun 
şuuraltını yönetmeye hizmet edi-
yor. Çözümü şiddette ve askerî 
varlığın artırılmasında gören hiç-
bir strateji bölgeye çözüm getir-
meyecek. Aksine istikrarsızlığı 
artıracak. Bir bakıma istenen de 
bu zaten.” Küresel güçlerin böl-
geyi bütün olarak denetim altına 
almak istediğini belirten  Şahin: 
“Afganistan’daki 9 yıllık süreç 
izlendiğinde işgalin Pakistan’a da 
uzanacağı görülüyor. Pakistan’da 
terör tırmandırılarak, istikrar 
bilinçli bir şekilde ortadan kal-
dırılıyor, nükleer silahların dene-
tim altına alınması için gerekçe 
oluşturuluyor. Bu aynı zamanda 

AFGAN‹STAN’DA K‹M KAZANACAK?
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2008 başkanlık yarışındaki zaferinin 
siyasi ehemmiyeti Amerika açısından 
çok büyük olsa da Barack Obama, 
dünyada içeriye oranla hep daha 
popüler oldu.

Yine de, bir Afrikalı Amerikalının 
ülkedeki en yüksek makama seçilebil-
mesi, ırkçılıkla mücadelenin uzun tari-
hinde son derece önemli bir kazanımdı. 
Beyaz Saray’da geçirdiği bir yılın ardın-
dan Obama’nın dünya sahnesindeki 
lider konumu, bir dizi çok zorlu sorun-
la baş etmeye çalışan Amerikan başka-
nı konumundan daha popüler olmaya 
devam ediyor. Ancak Obama’nın yıl-
dızı, en azından geçici süreyle, küresel 
düzeyde de sönmüş durumda. Vizyon 
sahibi söylemine ikna edici bir per-
formans eşlik etmediğinden, özellikle 
Ortadoğu ve Asya gibi bir dizi hayatî 
meselede Washington’dan yeni bir şey-
ler beklenemeyeceği eğilimi yükselişte. 
Hintli yazar Bhadrakumar  “Nobel Barış 
Ödülü’nün bir geleneği var. 1901’den 
2009’a kadar geçen süreçte bu ödü-
lün verildiği 97 kişiden hiçbirine de 
ikinci kez verilmedi. Dolayısıyla ABD 
Başkanı Barack Obama’nın bu ödülü 
ikinci kez kazanması muhtemel değil” 
diyordu.  

Bush dönemiyle karşılaştırıldığın-
da elbette birtakım farklılıklar yok 

değil.  Başkanlığının ilk aylarında, 
Obama’nın Türkiye ve Kâhire’de 

Müslüman âlemiyle ilişkile-
re dair yaptığı konuşma-

lar ve ‹srail-Filistin ihti-
lafına ve ‹ran mesele-
sine diplomatik çözüm 

bulunmasının aciliyeti-
ne yaptığı vurgu üzerinde 
çokça durulmuştu. Büyük 

umut beslenen Obama’nın 
bir yıllık politikası onun 

önceki başkanlardan 
pek farklı olmadığını 
da ortaya koydu.

işgalcilerin enerji koridoru konu-
mundaki Asya’ya yerleşmesine 
imkân tanıyacak.” Afganistan’da, 
işgale karşı direnen  Taliban’la 
anlaşılması mümkün mü? 
Siyaset Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı (SETA) 
Washington Ofis Direktörü Nuh 
Yılmaz Afganistan’da öngörülen 
işgal maliyetinin bekleneni çok-
tan aştığını vurgulayıp ittifakın 
alternatif çözümlere yönelmek 
durumunda kaldığını anlatıyor: 
“Aslında tüm tartışmanın odak-
landığı yer mevcut Taliban’ın ne 
olduğu. Şu anda tartışılan tam 
da bu. Uzlaşma ve Taliban’la 
barışma gibi ifadeler de aslın-
da Taliban’ın tamamı ile ve şu 
hâliyle bir anlaşmayı kastetmi-
yor. Tam tersine ideolojik ola-
rak Taliban’ın çizgisini benim-
semeyip çeşitli sebeplerden dola-
yı Taliban’a katılan ve ayrılma 
noktasında ikna edilebilecek 
unsurlarla uzlaşma kastediliyor. 
(…) Batı ‹ttifakı’nın işgal bit-
meden Taliban’ın bazı unsurla-
rıyla anlaşması gayet mümkün. 
Mesela bir tür koruculuk siste-
mi ya da Irak’taki uyanış konsey-
lerine benzer uygulamalar görü-
lebilir. Çok kısa zamanda bu 
tür haberler duyabiliriz. Ancak 
bunun Taliban’ın savaşmasına 
engel olacağını ya da Taliban’ı 
pes ettireceğini düşünmek doğru 
olmaz. (…) ‹şgal tam anlamıy-
la tıkandı Afganistan’da. Şu 
hâliyle sürdürülebilir olmaktan 
çıktı süreç. Hele bir de işgal son-
rasında elde edilebilecek kârın 
Irak’taki gibi büyük olmaması, 
birçok ülkenin işgalin sona erdi-
rilmesi konusunda talepte bulun-
masına yol açıyor. ‹şgal ABD açı-
sından ise ne ekonomik, ne dip-
lomatik, ne de askerî olarak sür-
dürülebilir. O nedenle mümkün 

olan en kısa zamanda bu işga-
li sona erdirip Batı ile dost bir 
Afgan hükümeti görmek istiyor-
lar. (…) Taliban’ın son birkaç 
yılda kazandığı mevziler, savaş-
ta edindiği tecrübe, savaş tek-
nolojisinde kaydettiği gelişme, 
istihbarat başarıları, propagan-
dada yeni taktikler geliştirme-
si, farklı etnik gruplardan ele-
man devşirme yeteneği ABD’ye 
ve NATO’nun Afganistan’daki 
Uluslararası Güvenlik Destek 
Gücü’ne (ISAF) can kaybı olarak 
döndü. Bu da özellikle ABD’de 
iç siyaseti etkilemeye başladı. Bu 
nedenle de artık Afganistan’ı, 
kayba yol açmayan ve kontrol 
edilebilir bir ülke olarak bırakma-
yı tercih ediyorlar. Zira artık işga-
lin maliyeti tahmin edilen düze-
yi çok aştı. (…) ABD ve Batı 
artık düşünce ile eylem arasında 
ayrım yapmaya başlıyor. Zihinsel 
olarak ya da inanç düzeyinde bir 
pozisyona sahip olmakla silahlı 
eyleme kalkışmak arasındaki fark 
artık mecburen de olsa kabul edi-
liyor. Bu önemli bir sıçrama. Bu 
nedenle, şu anda silah kullanma-
dığı takdirde, aynı görüşleri savu-
nan Taliban unsurlarının siyase-
te katılabileceğinden bahsedili-
yor. (…) Hayata geçirilebilirse 
Afganistan ve bölgesinde önem-
li değişimlere yol açabilecek bir 
durum oluşturabilir. Elbette 
ISAF bu yaklaşımı, sava-
şan Taliban unsurları-
nın sayısını azaltmak, 
varolanların etkisini 
daraltmak ve nihayetin-
de Taliban’ı yenmek için 
ortaya koyuyor. Ancak bu 
aynı zamanda Taliban’ın artık 
askerî olarak yenilemez hâle 
geldiğini de zımnen kabul 
etmek anlamına geliyor. 

OBAMALI B‹R 
YILIN ARDINDAN
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M A Z L U M D E R 
2 Şubat’ta, 
Suriye’nin Hama 
şehrinde, Suriye 

Ordusu’nun yaptığı katliamının 
yıldönümünde 350 Bin Kürdün 
nüfus cüzdanı olmaksızın yaşadı-
ğı ülke hakkında, Suriye ‹nsan 
Hakları Komitesi Başkanı Welid 
Saffour’un da katıldığı basın açık-
laması yaptı.

Ayrıca konuyla ilgili bir de 
rapor hazırladı MAZLUMDER. 
Raporun ana maddeleri, Hama 
katliamı, Suriye Kürtleri ve 
Müslüman Kardeşler.

2 Şubat 1982’de başlayan Hama 
Katliamının yıldönümü vesilesiy-
le Suriye ordusunun insanlık suç-
larını ele alan MAZLUMDER 
katliamla ilgili olarak, ‘Hafız 
Esad yönetiminde 1970’ler ve 
1980’lerin başında muhalif grupla-
rı,  özellikle Müslüman Kardeşler’i 
ortadan kaldırmak için planla-
nan kanlı eylemlerin en şiddetli-
si 2 Şubat 1982’de başladı. Başta 
Hama olmak üzere Suriye’nin 
kuzeyindeki bütün şehirleri 
Müslüman Kardeşler’den tama-

mıyla temizlemesi istenen Rıfat 
Esad’a 12.000 asker verildi ve 
özellikle muhalif unsurlarla bağ-
lantısı bulunan 100 ailenin bütün 
fertlerini içine alan 5.000 kişiyi 
öldürme yetkisi verildi. Rıfat Esad 
ve askerleri evlerden işe başlamış-
tır. Baskı giderek artırılarak bütün 
evler içindekilerle birlikte yakı-
lıp yıkıldı, hatta çocuklar anne ve 
babalarının gözleri önünde öldü-
rüldü.’ ifadelerini kullandı.

Suriye’de baskı altında tutulan 
Müslüman Kardeşler’in Hafız 
Esad’la beraber iktidara gelen 
Baas yönetimi altında ezildi-
ğini belirten MAZLUMDER, 
raporda ‘1944 yılında Mustafa 
Sıbai’nin başa geçmesiyle bera-
ber kurumlaşmasını tamamlayan 
Suriye Müslüman Kardeşler’inin 
Suriye’deki ‹slami hareketle-
ri etrafında toplamayı başardığı-
nı kaydetti. Şam, Halep, Hama ve 

Humus başta olmak üzere birçok 
Suriye şehrinde hayır cemiyet-
leri, okullar, hastaneler ve çeşit-
li sosyal yardımlaşma kuruluşla-
rıyla örgütlenmesini gerçekleş-
tirdiğini belirten raporda, Suriye 
Müslüman Kardeşleri’nin, ülkede 
yapılan 1951 seçimlerinde  142 
üyeli meclise 33 temsilci gön-
dererek siyasi faaliyetleriyle de 
öne çıktığı ifade edildi. 1970’de 
iktidara gelen Esad yönetimiy-
le birlikte siyasi faaliyetlerine 
yasak gelen Müslüman Kardeşler 
üyelerine yönelik idam cezaları 
arttı. MAZLUMDER, Suriye’nin 
Müslüman Kardeşler’ini bitirmek 
için  yürürlüğe konulan “49 Sayılı 
Kanun”un şiddeti daha da art-
tırdığının ve kitlesel katliamlara 
zemin hazırladığının altını çizdi.

“49 Sayılı  Kanun”un 1. Maddesine 
göre; “Müslüman Kardeşler 
Cemaati’ne mensup olan her-
kes suçlu kabul edilir ve idamına 
karar verilir” ifadelerinin bulun-
duğunu belirten MAZLUMDER, 
bu kanun gereği Suriye’de on bin-
lerce kişinin infaz edildiğine dik-
kat çekti.

SUR‹YE ‹NSAN HAKLARI DEĞERLEND‹RME RAPORU
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B
irleşmiş Milletler’e 
bağlı Uluslararası 
Atom Enerjisi 
Kurumu (UAEK), 

‹ran’la ilgili olarak yayımladı-
ğı yeni raporunda ilk kez ‹ran’ın 
nükleer silah geliştirmekte olabi-
leceğinden söz etti. UAEK rapo-
runda, ‘Tahran’ın nükleer silah-
lar üzerinde çalışmalarına yeni-
den başlamış ya da aslında, hiç-
bir zaman bu çalışmaları durdur-
ma mış olabileceği’ kaydediliyor. 
Raporda, ‹ran’ın Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu’yla işbir-
liği düzeyinin de giderek azaldı-
ğı belirtiliyor. Kurumun bir yet-
kilisi, ‹ran’ın, uyguladığı nük-
leer programın barışçı olduğu 
yolundaki açıklamalarının gide-
rek daha az inanılır hale geldi-
ğini söyleyerek ‹ran’ın bu konu-
da daha da sıkıştırılacağının sin-
yalini verdi. Aynı yetkili, ‹ran’ın 
nükleer silah üretmeye çalışan 

bir ülke olduğunun artık daha 
açık şekilde görüldüğünü söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu’nun raporu, 2007 
yılında ABD Ulusal ‹stihbarat 
Tahminleri’nde yer alan bilgi-
lerle çelişir nitelikte.
Beyaz Saray, son rapor ardından 
yaptığı açıklamada, ‹ran’ın, nük-
leer programı konusunda ulus-
lar arası sorumluluklarını yeri-
ne getirmemesi halinde bunun 
sonuçlarına katlanması gereke-
ceğini bildirdi. BBC’de yer alan 
habere göre Washington’daki 
üst düzey yetkililer, ‹ran’ın dav-
ranış biçiminin de rahatsızlık 
yarattığını belirtiyorlar. 
Bununla birlikte Amerikan 
yönetimi, Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu’nun raporun-
da bazı olumlu işaretler buldu; 
raporda belirtildiği üzere, 
Tahran’ın teknik zorluklar yaşı-
yor olmasının, ‹ran’ın ‘nükleer 
saati’ni yavaşlatacağı kaydedildi.

Geçen Pazar 
g ü n ü , 

ABD 

Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 
“Elimizde biriken kanıtlar 
‹ran’ın nükleer bomba yapma-
ya çalıştığını gösteriyor. Ben bu 
durumla, mümkün olduğu kadar 
barışçıl bir yöntemle başa çık-
mayı isterim ve her tür anlamlı 
diyalogu memnuniyetle karşıla-
rım. Ancak onlar bomba yapar-
ken diyaloga girmek istemiyo-
ruz.” demişti.
ABD, devasa nükleer güce ve 
çok sayıda atom bombalarına 
sahip olmasına rağmen, ‹ran’ın 
nükleer çalışmalarını “dünya-
ya tehdit” şeklinde propaganda 
ederek ‹ran’ı kıstırmaya çalışı-
yor. En son ‹ran ‹slam Devrimi 
yıldönümü kutlamalarında, 
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad 
tarafından nükleer çalışmalara 
hız verildiği yönünde bir açık-
lama yapılmıştı. ‹ran, bundan 
böyle nükleer silah konusun-

da daha da sıkıştırılacağa ben-
ziyor.

‹RAN’A YEN‹ NÜKLEER UYARI BASKISI
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Vesayet Düzeni ve
Yeni Bir Yapılanma
İhtiyacı
Cevat ÖZKAYA

2007 yılında yapı-
lan cumhurbaş-

kanlığı seçimi her şeyden önce 
Türkiye için bir dönüm nok-
tası teşkil etmiştir. 27 Mayıs 
1960 darbesinden sonra, Turgut 
Özal’ın seçimine kadar cumhur-
başkanlığı makamı asker köken-
li kişilerin işgal ettiği bir makam 
olmuştur. Parlamentonun cum-
hurbaşkanını seçiyor olma-
sı gerçek bir seçim olmaktan 
ziyade bir onay mahiyet taşı-
yordu. Çünkü bu makam sis-
tem gereği askeri vesayetin bir 
parçası olarak tasarlanmıştı. 
Bilhassa 82 Anayasası’nda bu 
durum çok açık ve belirgindir. 
Cumhurbaşkanına parlamen-
ter sistemin gerekleriyle bağdaş-
mayacak oranda geniş yetkiler 
verilmiştir.
Burada şunu belirtmekte yarar 
var. Türkiye’nin iktidar seçkin-
leri seçimli siyaseti hiçbir zaman 
gereği gibi hazmedememişler-
dir. Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’ndan bir muvazaa par-
tisi olan Serbest Cumhuriyet 
Fırka’ya kadar hiçbir muha-

lif partiye sabredememişlerdir. 
Hele çok partili hayata geçtik-
ten sonra 50-60 yılları arası üç 
dönem  art arda DP’nin  seçim 
kazanması, seçkinlerin(!) seçim-
le iktidar olma umutlarını kır-

mıştır. Ondan sonra da darbeler 
dönemi başlamıştır. Her darbe-
nin arkasından yapılan anayasa-
lar veya anayasada yapılan deği-
şiklikler, iktidar seçkinlerine 
seçilmeden iktidarlarını devam 

ettirmenin imkânlarını sağlama-
ya  dönük olarak gerçekleştiril-
miştir. Yani seçilmişlerin iktidar 
alanını daraltan ve onları anaya-
sal kurumlarla kuşatarak, seçil-
mişleri devlet iktidarının taşero-
nu durumuna düşüren anayasal 
düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu bağlamda 82 Anayasası, 
Cumhurbaşkanını devlet ikti-
darının kilit noktası durumu-
na getirmiştir. Devlet iktidarı-
nı tesis eden bütün anayasal 
kurumların üyelerinin ya tek  
seçicisi ya en önemli seçicisi 
konumundadır Cumhurbaşkanı.
Cumhurbaşkanına bu yetkile-
rin tanınması seçilmiş siyasile-
rin, hiçbir zaman gerçek seçim 
yapamayacakları ve her zaman 
bir onay  makamı gibi davrana-
cakları düşüncesinden kaynak-
lanmıştır. Bu sistem ilk tehlike-
yi Özal’ın cumhurbaşkanlığına 
seçilmesinde yaşamıştır. Ancak, 
Özal  cumhurbaşkanlığı yetkile-
rini yeterli oranda kullanabile-
cek bir imkâna sahip olamamış-
tır. Çünkü onu seçen Anavatan 
Partisi Özal’dan desteğini çek-

Osman Turhan, 19.02.2010
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miş, onu yalnız bırakmıştır.
Bugün ise iktidar seçkin-
leri hiç arzu etmedikle-
ri bir durumla karşılaştı-
lar. Cumhurbaşkanını seçen 
çoğunluk partisinin oluştur-
duğu hükümetle, cumhur-
başkanı aynı görüşten. Bu, 
iktidar seçkinlerinin düşün-
medikleri ve istemedikleri 
bir durumdur. Çünkü seçil-
miş hükümetle, cumhurbaş-
kanının uyumu, çelişki üzeri-
ne kurulan sistemi sıkıntıya 
düşürmektedir. Bu uyum 12 
Eylül rejiminin iflâsı anlamı-
na gelir. Bugün Türkiye’nin 
yaşadığı sıkıntı, 12 Eylül sis-
teminin iflâs ettiğini kabul 
etmeyen iktidar seçkinleri-
nin, sistemi devam ettirme-
ye inat etmelerinin oluştur-
duğu sıkıntıdır.

Çoğunluğun Azınlık ‹stibdadı 
Altında Yönetilmesi

Türkiye’de sistem, çoğun-
luğun -rızası hilafına- imti-
yazlı bir azınlık tarafından 
yönetilmesi esasına dayan-
dırılmıştır. 27 Mayıs 61 
Anayasası, seçimle iktidar 
olma umudunu kaybetmiş imti-
yazlı azınlığın, iktidarını devam 
ettirmesini sağlayacak şekil-
de hazırlanmış bir anayasadır. 
Milletin egemenliğine ortak-
lar getirerek, seçilmişlerin hare-
ket alanını iyice daraltmıştır. 
Egemenliğin seçilmiş vekiller ve 
yetkili kurullar arasında paylaş-
tırıldığı bir sitemde, hiç seçim 
kaygısı taşımayan atanmışlar, 
milletin seçilmiş vekillerinden 
daha fazla yetki kullanabilmek-
teydiler.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Yargıtay, MGK gibi kurumlar 
milletin atanmış ortaklarıydı-
lar. 27 Mayıs darbesinden sonra 
yeniden yapılandırılan ve bir 
kısmı yeni kurulan bu kurumlar 
darbecilerin düşünceleri istika-
metinde şekillendirildi. Ve mil-
letin vekillerinin, bu kurumların 
oluşumuna herhangi bir biçim-
de müdahil olmasına asla imkân 
verilmedi: “27 Mayıs, darbenin 
ilk 6 ayında adliyede 520 hâkim 
ve savcıyı tasfiye etti! Siyasi 

konulara bakan Danıştay’da 
ise üyelerin yarısını tasfiye 
etti!
Anayasa Mahkemesi’ni 
‘kendi’ düşüncesinde-
ki yargıçlarla kurdu.
Ondan sonra da birbiri-
ni seçen ‘bağımsız’ kurullar 
oluşturdu!”1

Türkiye’de anayasalar, darbe 
dönemlerinde darbeciler 
tarafından yapılmıştır. Yeni 
bir anayasa devletin yeni-
den yapılandırılması anlamı-
na gelir. Bu açıdan bakıldı-
ğında, seçilmişlerin, devletin 
temel kurumlarının oluşu-
munda hiçbir rolünün olma-
dığını görüyoruz. Onlar, mil-
letin talepleriyle atanmışla-
rın kendilerine ayırdığı dar 
alan arasında sıkışmış ve 
öğrenilmiş çaresizliği siyaset 
diye takdim etmek zorunda 
kalmışlardır. Hatta bunu yer 
yer içselleştirmişlerdir uzun 
süre. Yani bu ülkede seçil-
mişler gerçek anlamda siya-
set yapma imkânına sahip 
olamamışlardır. Dolayısıyla 
imtiyazlı bir azınlık gerçek 
iktidarı elinde bulundurmuş, 

milletin seçtikleriyse iktidarmış 
gibi davranmak durumunda kal-
mışlardır.

Sistemde Kırılma: 
Özal’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi 
82 Anayasası, Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, 
HSYK gibi kurumları vesayeti 
devam ettirecek kurumlar olarak  
tasarlamıştı. Cumhurbaşkanlığı 
da askeri vesayetin önemli bir 
parçası olarak kurgulanmış ve 
olağanüstü yetkilerle donatıl-

Bu ülkede Danıştay ve 

herkes de biliyor ki, 

katsayının gerekçesi 

İmam-Hatip Liselerinin 

üniversitelere öğrenci 

sokmasını engellemektir. 

İmam-Hatip liselilerinin 

doktor, vali, kaymakam 

olmaları istenmiyor. Diğer 

meslek liseliler de İmam-

Hatip düşmanlığına kurban 

oluyorlar. Bir siyasal tavır 

uğruna bu kadar insanın 

istikbaliyle oynamak, değil 

bir hukuk kurumunun, 

herhangi bir kurum ve 

kişinin yapmaması gereken 

bir iştir. Ama bir hukuk 

kurumu olan Danıştay yüz 

binlerce insanın istikbaliyle 

oynamayı siyasal bir tercih 

uğruna yapabilmiştir.

■ Yeni Bir Yapılanma İhtiyacı
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mıştı. Askeri vesayeti devam 
ettirecek kurumların hepsi bir-
birini seçen kurumlar olarak 
dizayn edilmişti. Meclisin bu 
kurumların seçiminde kayda 
değer bir katkısı yoktu. Askeri 
otoritenin  icazetini almış kişile-
rin dolduracağı bir makam ola-
rak tasarlanan cumhurbaşkan-
lığı makamı, bu kurulların seçi-
minde belirleyici makam konu-
mundaydı.
Sistem böyle dizayn edilmişti 
ama, Özal’ın cumhurbaşkanlı-
ğına seçilmesi, işleyişi sıkıntıya 
sokmuştu. Özal’ın abluka altına 
alınması, parlamento desteğin-
den yoksun bırakılarak iş göre-
mez duruma getirilmesi ve erken 
ölümü sistemdeki tıkanmayı 
geçici olarak gidermiştir.
Ancak AKP’nin iktidara gelmesi 

ve 11. Cumhurbaşkanının seçim 
süreci, oluşturulan sistemin den-
gesini bozmuştur. O kadar boz-
muştur ki, Anayasa Mahkemesi 
hukuk literatürüne geçecek 367 
garabetine karar vermiştir. Bu 
karar, ülkenin yeni bir seçime 
gitmesi ve yüksek oy oranı ile 
yeniden iktidar olan AKP’nin 
Abdullah Gül’ü cumhurbaşka-
nı  seçmesiyle sonuçlanmıştır. 
Bu seçim çok önemlidir. Zira 
Anayasa tarafından oluşturul-
muş en güçlü vesayet  makamı-
nın, imtiyazlı seçkinlerden alı-
nıp halkın gerçek temsilcilerine 
intikalini sağlamıştır. Bu intika-
li engellemek için cumhurbaş-
kanlığı seçim sürecinde, imti-
yazlı azınlığın neleri göze aldığı-
nı, bütün millet olarak beraber-
ce izledik.
Bu seçimin gerçekleşmeme-
si için bütün yollar denen-
di. Ancak Abdullah Gül’ün 
Cumhurbaşkanlığına seçilme-
si önlenemedi. Vesayet rejimi-
nin kalelerinden bir tanesi daha 
düşmüştü. Ancak vesayet düze-
ninin bir parçası konumunda 
olan diğer kurumlar mücadele 
alanındaki yerlerini/mevzileri-
ni aldılar. Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, HSYK 
gerekli fonksiyonları icra etmek 
üzere  faaliyete koyuldular.

Yüksek Yargı Siyaset Sahnesinde
Türkiye’de yargı, bilhassa yük-
sek yargı sistem gereği resmi 
ideolojinin savunucusu konu-
munda olmuştur. Örgütlü güç 
karşısında vatandaşın hakkı-
nı korumak yerine, vatandaşa 
karşı örgütlü gücün yanında yer 

almıştır. Seçilmiş siyasete istis-
nalar dışında muhalefet eder-
ken, askeri vesayetin yardımcı-
sı ve meşrulaştırıcısı rolünü üst-
lenmiştir.
Onun içindir ki, ordunun yap-
tığı bütün darbeleri, müdaha-
leleri, muhtıraları, yüksek yargı 
mensupları hep desteklemiş-
lerdir. Anaysa Mahkemesi’nin  
üyeleri Anayasa’yı ilga eden dar-
beci paşaya saygılarını sunmakta 
bir beis görmemişlerdir!
Evet bugün bilhassa yüksek yargı 
siyasallaşmıştır. Ancak bu siya-
sallaşma, seçilmiş hükümetin 
yanında olmak  şeklinde bir 
siyasallaşma değildir. Eski DGM 
savcısı Mete Göktürk bu siyasal-
laşmayı gerçek iktidarın yanın-
da olmak olarak tanımlıyor: 
“Siyasetin üzerinde, uzun yıllar-
dır süren askeri vesayet var. Esas 
iktidar, askeri otoritedir. Onun 
etrafında örgütlenmiş bürokra-
sidir. Hatta partiler de vardır 
bunun içinde. Bütün bunların 
yarattığı bir ideoloji var. Bu ide-
oloji de milli iradeye pek de say-
gısı olmayan, güvenmeyen bir 
ideolojidir. Darbe anayasamızın 
felsefesi de budur. Açın ana-
yasayı okuyun. Parlamentonun 
etkili olduğu hangi kurum var 
acaba? Hiçbir anayasal kurum-
da parlamentonun seçtiği insan-
lar yoktur. Ne AYM’nde var, ne 
Yargıtay’da, ne Sayıştay’da, ne 
Danıştay’da, ne HSYK’da.”2

Görüldüğü gibi anayasal kurum-
ların neredeyse tamamı halkın 
etki alanından kaçırılmıştır. 
Birbirini seçen kurumlar halin-
de  oldukları için, en başta seçi-

Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL
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lenlerin ideolojik hakimiyeti-
nin devam ettiği ve adına karar 
verdikleri milleti yeterli oranda 
temsil etmeyen kurumlar haline 
gelmişlerdir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu (HSYK) üyelerinin 
Adalet Bakanı ve ve Adalet 
Bakanlığı müsteşarı dışındaki 
üyelerinin 3 asıl 3 yedek üyesi 
Yargıtay tarafından, 2 asıl 2 
yedek üyesi de Danıştay’ın kendi 
üyeleri arasından gösterecekleri 
kişilerden, Cumhurbaşkanınca 
belirlenen üyeler arasın-
dan seçilmektedir. Yargıtay 
ve Danıştay’ın HSYK üyeleri-
ni belirleme yetkileri var. Buna 
karşılık HSYK da Yargıtay üye-
lerinin tamamını, Danıştay üye-
lerinin 3/4’ünü seçme yetkisine 
sahiptir. Bu, bir seçim olmaktan 
ziyade, bir “al gülüm ver gülüm” 
ilişkisidir.
Anayasa Mahkemesi’nin tüm 
üyeleri, değişik kurumların gös-
terdikleri adaylar arasından 
Cumhurbaşkanının seçimiy-
le gerçekleşmektedir. Bütün 
gelişmiş ülkelerde AYM var-
dır. Ancak böylesi usulle seçi-

len tek AYM, Türk Anayasa 
Mahkemesi’dir. 

Bu bağlamda yüksek yargı siste-
minin sorunlu olduğu aşikârdır. 
Bugünkü ortamda yüksek yargı 
kurumlarının açıkça bir siyasi 
tavır takınması, mevcut konu-
munu devam ettirmekten 
başka bir amaç taşımamaktadır. 
Seçilmiş siyasal iktidardan faz-
laca bağımsız olmalarına rağ-
men hâlâ bağımsızlık talebin-
de bulunmaları ve tarafsızlık-
tan hiç bahsetmemeleri, yük-
sek yargı kurumlarının  hukuki 
gerekçeden yoksun karar alma-
ları siyasallaşmanın bir sonu-
cudur. Anayasa Mahkemesi’nin  
367 kararı, hiçbir hukukçunun 
normal şartlarda savunamayaca-
ğı bir karardır.

Danıştay’ın katsayı kararı, huku-
ki olmadığı çok açık ve net olan 
bir siyasal karardır. Anayasa’nın 
eşitlik ilkesine dayanarak, 1998 
yılında katsayının konmasına 
karşı çıkıyor. YÖK, yukarılar-
dan aldığı emirle katsayıda dire-
tince, Danıştay yine karşı çıkı-
yor. Gerekçesi yine eşitlik ilkesi. 

Bu ülkede Danıştay ve herkes de 
biliyor ki, katsayının gerekçe-
si ‹mam-Hatip Liselerinin üni-
versitelere öğrenci sokmasını 
engellemektir. ‹mam-Hatip lise-
lilerinin doktor, vali, kayma-
kam olmaları istenmiyor. Diğer 
meslek liseliler de ‹mam-Hatip 
düşmanlığına kurban oluyor-
lar. Bir siyasal tavır uğruna bu 
kadar insanın istikbaliyle oyna-
mak, değil bir hukuk kurumu-
nun, herhangi bir kurum ve kişi-
nin yapmaması gereken bir iştir. 
Ama bir hukuk kurumu olan 
Danıştay yüz binlerce insanın 
istikbaliyle oynamayı siyasal bir 
tercih uğruna yapabilmiştir.
Bu bağlamda örnekleri çoğalta-
biliriz. Ancak bu örnekler bile 
Türkiye’nin, hukuktan siyasete, 
askeriyeden eğitime kadar yeni 
bir yapılanmaya, yeni bir ana-
yasaya ihtiyacı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yaşadığımız san-
cılı sürecin sonu, umalım ki bu 
yeni yapılanmaya kapı aralasın.
__________________________
1   Taha Akyol,Milliyet.19 Şubat 2010

2  22 Şubat 2010.Yeni Şafak,Murat Aksoy 

söyleşi

■ Yeni Bir Yapılanma İhtiyacı

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker HSYK Başkanvekili Kadir Özbek
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Dilaver DEM‹RA⁄

İstisnaya
İstisna

Y
argı odağında süren 
tartışma sürecini, ‹tal-
yan siyaset düşünürü 
Giorgio Agamben’in 

Nazi Almanyası’nın ünlü hukuk-
çusu Carl Schimitten alarak 
işlediği istisna kavramı eksenin-
de ele almaya  niyetlenmiştim. 
Ancak bu yazıyı yazmaya başla-
dığım sırada Ergenekon davası 
kapsamında yeni dalga gözaltılar 
gündemdeydi, ilk kez Ergenekon 
davasında darbecilikleri açık-
ça tescillenmiş, maddi kanıtla-
rı ortada olan kişileri kapsamı-
na alıyordu. Yani Ergenekon da 
TSK artık açıkça Darbeciliği ile 
tescillenmeye başlamış ve böyle-
ce artık Türkiye’de kapsamlı bir 
hesaplaşma sürecinde önemli bir 
sayfa açılmış oldu.

Konuya yine Modern Devlet 
olgusu ile bakalım, çünkü 
modern devlet olmadan ne 
Ergenekon anlaşılabilir ne de 
despotik yargı sistemi. Modern 
Devletle devlet, devlet olarak 
toplumsal hayatın her alanını 
kuşatan totaliter bir güce dönüş-
müştür. Liberalizm ise bu gücün 
karşısında sermeyenin totali-
terliğini simgeler (liberalizm ve 
demokrasi meselesi ayrı bir yazı 

konusu olacağından yine konu-
ya şöyle bir değinip geçiyorum). 
Modern Devlet sahneye çık-
madan önce devlet iki alan-
da kendini hissettirirdi, zaman 
zaman savaş çıktığında köylere 
gelen asker toplayıcılar vasıta-
sı ile askerlik, bir diğeri de yine 
mültezimler eşliğinde topla-
nan vergi. Bunun dışında devlet 
kimsenin hayatına pek müda-
hale etmezdi. Hele büyük impa-
ratorluklar kozmopolit yapılan-
ması ile insanlar için bugünkü-
ne oranla çok daha “demokra-
tik” yaşam sürebilecekleri birer 
sığınaktılar. Bununla elbette 
devlet denen mekanizmanın ya 
da organizma benzerinin tama-
mı ile sorunsuz olduğunu söy-
lemiyorum. Ama demokratik-
lik iddialarına karşın homojen-
lik yani benzerliğin dayatılması 
modern devletin homojen bir 
topluluk ve standardize edil-
miş bir toprak parçası yaratma 
sevdası -ki bunlardan ilki ulus, 
diğeri de ülke olarak adlandırı-
lan yeri ifade eder- modern dev-
leti hiç de demokratik kılma-
dı. Tüm liberal reform çabaları-
na karşın Leviathan yani cana-
var olarak devlet teknolojiyi de 

kendi gücüne ekleyerek totaliter 
niteliği ile hayatın her alanına 
sızıp, toplumsal hayatı vesayet 
altına aldı ve toplumu uysallaştı-
rıp, itaatkar vatandaşlardan olu-
şan homojen bir kamusal/siyasal 
alan yarattı.

‹şte ‹stisna hali dediğimiz ola-
ğanüstü rejim biçimi ya da huku-
kun tamamı ile olağanüstü rejim 
uygulamasına dönüşümü olgusu 
da bu çerçeve de anlam kazanır.

Hukukun Egemenlik 
Mücadelesi

Hukuk devletle birlikte doğ-
muş olan bir kurum. Vikipedi’de 
hukuk’a ilişkin şöylesi bir tanım 
benimseniyor.

“Hukuk, toplumun genel men-
faatini veya fertlerin ve top-
lumun ortak iyiliğini sağlamak 
maksadıyla konulan ve kamu 
gücüyle desteklenen kaide, hak 
ve kanunların bütünüdür. Daha 
yaygın bir tanımıyla hukuk, ada-
lete yönelmiş toplumsal yaşama 
düzenidir.” 

TDK ise, “Toplumu düzenle-
yen ve devletin yaptırım gücünü 
belirleyen yasaların bütünüdür” 
tanımını benimsiyor. 
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Bir Başka Tanım 
“Belirli bir zamanda belirli bir 

toplumdaki ilişkileri düzenle-
yen ve uyulması devlet zoruna 
(müeyyide) bağlanmış kurallar 
bütünüdür”. 

Üzerinde uzlaşılmış bir tanım 
olmamakla birlikte hâlihazırda 
en çok benimsenen tanım ise şu 
şekilde:

“Geniş bir kavramla ifade 
etmek istersek teknik anlamda 
hukuk; örgütlenmiş bir toplum 
içinde yaşayan insanların birbir-
leriyle veya kişilerin yine kendi-
lerinin meydana getirdiği toplu-
luklarla ve bu toplulukların bir-
birleriyle olan ilişkilerini düzen-
leyen, kişilerin 
güvencesini ve 
insan hakları-
nı sağlamak ama-
cıyla oluşturulan 
ve devlet gücü 
ile desteklenen 
bağlayıcı, genel, 
soyut ve devamlı 
kurallar bütünü-
dür.”1

Tüm bu tanımların ortak nok-
tası, Hukukun devlet gücü ile 
olan ilişkisidir. Hukuk, Devletin 
egemenliğinin kendini üzeri-
ne oturttuğu bağlam olarak yer 
almaktadır. Öyleyse buradan 
şu yoruma gitmek olanaklıdır: 
hukuk her zaman güçle yani 
‹ktidarla bağlantılı olmuştur. 
Hukukun uygulanabilmesi için 
yaptırım gerekli olduğuna göre 
yaptırım da devletin hakkıdır. 
Bu olgunun, Şiddet Tekelinin 
devlete ait olması ile de yakın-
dan bağı mevcuttur. Dolayısıyla 
hukukun öznesi devlettir, yoru-
muna varmak olanaklıdır.

Hiç kuşkusuz günümüzde 
hukukun, devlet egemenliğinin 
mutlak dışa vurumu olarak görül-
meyerek hukukun insan hak-

larına doğru büyüyen bir alanı 
olduğunu savunan liberal görüş 
de mevcuttur, hatta BM ‹nsan 
Hakları Beyannamesi, Avrupa 
‹nsan Hakları Sözleşmesi bu 
yönde bir eğilimin göstergesi 
sayılmaktadır.

Ama ister öyle ister böyle bir 
tanımı benimseyelim hukuk 
başında beri egemenliğin dam-
gasını taşır. Fransız hukuk-
çu Jean Bodin (1530-1596) 
modern egemenlik kuramı-
nın kurucusu sayılır. 1576’da 
yayımladığı Les six livres de la 
république (Devlet’e Dair Altı 
Kitap) adlı eserde Bodin ege-
menliği “Devlet’in mutlak ve 

kalıcı gücü” olarak tanımladı. 
“Mutlak”, egemenliğin bölüne-
meyeceği ve paylaşılamayacağı 
anlamındaydı (ancak bu mutlak-
lık sadece kamu hakları alanın-
daydı ve bireyin özel haklarına 
tecavüz edemiyordu). “Kalıcı” 
olması ise bu gücün hükümda-
rın ölümü ile sona ermediği ve 
bireylerden bağımsız olduğunu 
gösteriyordu. Egemenlik belir-
tilerinin bir bölümünü hüküm-
dar şahsen kullanabilir, bir bölü-
münü memurlarına ve kurumla-
ra kullandırabilirdi. Ancak ege-
menliğin kendisi devredilemez-
di.2

Günümüz Türkiyesinde’de 
Egemenlik kavramı tıpkı 
Bodin’in tanımladığı gibi tanım-
lanmakta.  

Pozitif hukukun bir dalı olarak 
Pozitivist hukuk ise hukukun 
değişebilirliğini öngörmekle bir-
likte, hukuku donduran bir zih-
niyet mantığı güdüyor. Hukukî 
pozitivizm, belirli bir hukuk sis-
teminde esas norm olarak kabul 
edilen normdan gayri hiçbir 
hukukî değer kıstası kabul etme-
mektedir.  Pozitivist hukuk kay-
nağını devlette bulur. Kurucu 
irade devlette tecelli eder ancak 
hukukun kaynağı ulustur, ulu-
sun iradesinin cisimleştiği 
kurum olarak devletin iradesini 
âdeta mutlaklaştırır. Bu haliyle 
hukuk keyfiyetçi bir otoritariz-
me dönüşür.

‹ktidarın mut-
lak olduğu bu 
anlayışta birey 

ve toplum ikti-
darın meşruiyet 
ilkelerine uyum 
göstermesi gere-
ken araçlardır. 
‹ktidarı sınırlan-
dıracak bir güç 
olamayacağı gibi 

iktidar, bireylerin ve toplu-
mun iradelerinin üstünde mut-
lak erektir. Hukuk ise (toplu-
mun yargısal denetimi anlamın-
da) siyasal iktidarın toplumu tek 
taraflı olarak kurmanın, egeme-
nin iradesinin topluma dayatıl-
masının bir aracıdır. Asıl olan, 
ister korku isterse ikna ile top-
lumun itaatinin sağlanmasıdır.3

Egemenlikçi hukuk kav-
rayışı ve hukukî pozitivizm, 
Türkiye’de hukuk özneleri olan 
yargıçlar ve anayasalara yansı-
mış olan hukuk mantığıdır. Bu 
mantık içinde hak değil görev, 
hukuk devleti değil yasa ege-
menliği bulunduğundan bizde 
yasalar daima devletin bir, mut-
lak ve devredilemez egemen-
lik normu içinde yorumlanır. 

Kemalist devlet seçkinlerince hukuk; sade-

ce devletin koyduğu “şey”den ibarettir. Bu 

bakımdan hukuk, temyiz kudreti olmayan 

vatandaşlardan devleti korumak için vardır.

■ İstisnaya İstisna
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Vesayetçi devlet mantığı huku-
ku da vesayetleştirir, dolayısıy-
la yargıçlar egemenliği olarak 
hayat bulan yüksek yargı bürok-
rasisi nezdinde yurttaşlar dev-
letin çizdiği hukuk sınırlarına 
riayet etmek durumundadırlar, 
dahası onların nezdinde vatan-
daşlar hukukî açıdan mümey-
yiz sıfatını kazanmış değildir. 
Yani vatandaşların temyiz kud-

reti yoktur, onlar siyasal olarak 
neyin iyi neyin kötü olduğuna 
karar veremezler. Kemalist dev-
let seçkinlerince hukuk; sadece 
devletin koyduğu “şey”den iba-
rettir. Bu bakımdan hukuk, tem-
yiz kudreti olmayan vatandaşlar-
dan devleti korumak için vardır.

Vatandaşa dönük güvensizlik, 
yasa koyucuların temel normu 
olduğu gibi Kemalist devletin 
de varoluş mantığıdır. Söylemsel 
olarak egemenlik ulusun olsa da 
egemenliği genel irade olarak 
ulus Devlet ‹ktidarı her yeri kap-
sadığından ‹ktidar bir ve bölün-

mez mutlak iktidara dönüşür. 
Hukuk ise bu mutlak iktidarın 
bir alanı olarak tezahür eder. 
Hukukun sivil hak ve özgür-
lükleri genişletmek yolunda bir 
unsur olmayışının/olamayışının 
en önemli nedeni ise, devlet 
bürokrasisi olarak Kemalizm’in 
halka duyduğu güvensizlik-
tir. Hukukun sivil özgürlükler 
yönünde genişlemesi, toplumun 
iktidar sürecine katılımı anla-
mına geleceğinden bu “ayak 
takımının” siyasal özne olması 
demektir ki Kemalizm’in seçkin-
ci mantığı içinde böyle bir şey 
olanak dışıdır. Çünkü batıcı ve 
dinin kamusal alandan dışlandı-
ğı ama denetim altında tutula-
rak milli kimlik payandası olma-
sı biçiminde laik bir ulus dev-
let projeksiyonu olan Kemalizm 
için halka dayanmak, halkın 
değerlerini de içine alabilen bir 
aşağıdan modernleşme demektir 
ki bu, devletin kuruluş felsefesi 
ile çelişmek anlamına gelir. 

Çünkü Kemalizm poziti-
vist bir sekülerizm anlayışı ile 
milliyetçiliğin din halini aldı-
ğı bir dünya tasavvuruna daya-
nır. Halkın dinsel olanla bağı-
nı kesmeksizin, seküler bir ulus 
tanımını benimsemesi tehdidin 
devamı anlamına geldiğinden, 
liberal bir demokrasi sistem için 
tehdit demektir.

Bu nedenle Türk modernleş-
mesi olarak Kemalizm’in hukuk 
kavrayışı da, topluma bakışı da 
Nazi hukukçusu Carl Schimittin 
tasavvurlarına yaslanır.

Türk Modernleşmesinin 
Schimittyen Mantığı

Schmitt için devlet somut 
düzendir ve devlet aynı zamanda 
hukuk düzenidir. Ancak onun 
için hukuk devlete feda edilebi-
lir. Onu diğer pozitif hukukçu-

lardan ayıran şey, yasallık kavra-
mının devletin egemenlik alanı-
nın tarifinde yetersiz, hatta eksik 
kalmasıdır. Schimitt açısından 
kanunların egemenliği değil 
devletin iradesinin somutlaşma-
sı anlamında devletin kanunu/
hukuku önemlidir. Çünkü ege-
men olarak devlet hem hukukun 
içindedir, yani ona tâbidir hem 
de hukukun yaratıcısıdır dolayı-
sıyla hukuk egemenin egemen-
liğinin somutlaştığı alandır. Bu 
durum Agamben’in egemenliğin 
paradoksu adını verdiği duruma 
dayanır.

“Egemen, hukuk düzeninin 
aynı anda hem dışında hem de 
içindedir”4 

Kemalizm için de devlet top-
lumla sınırlı olmayan yani teo-
rik olarak meşruluğu ondan kay-
naklanıyor gözükmekle birlik-
te toplumun üzerinde olan bir 
mekanizmadır, (dolayısıyla da 
hukukun kaynağı toplum değil 
devlettir) devlet toplumdan 
bağımsızlaşarak ondan üstün bir 
özne olarak kendinden menkul 
bir meşruiyete sahip olur. Recep 
Peker’in Disiplinli Hürriyet 
anlayışı ekseninde yapılanan 
bu anlayışa göre “ulus örgütlen-
miş devlettir” dolayısıyla ulus 
ve devlet özdeştir daha doğrusu 
ulus, devlete göre inşa edilmiş 
bağımlı bir değişkendir.

Schimitt için egemen irade 
olarak devlet, hukuku yaratan 
ve bir yerde onun üstünde, onun 
dışında olan bir şeydir.

“‹stisna pozitif hukuk içinde 
pozitif hukuku aşan bir unsur-
dur”5

Bu anlayışta Devlet, yeryüzü-
ne inmiş bir tanrıdır.

“‹ktidar ve meşruluğun birliği-
ne hukuki statüye, aslında dev-
let ile özdeşleşmiş olup da ‘top-
lumun genel menfaati (gönenci) 



17Umran MART 2010

(res publica-common wealth) 
diye söze dökülen hukukiliğin 
dışına çıkma ayrıcalığında varo-
lan ‘devlet mantığı’ bu anlamıy-
la devlet dışında kalan toplum 
kesimlerinin yönetime (ikti-
darın belirlenme ve yürütülme 
süreçlerine) katılımlarının da 
sınırlarını tayin etmektedirler”6

Bu yönüyle Kemalizm’in 
devletçilik ilkesine sinen 
Schimittyen ruh ya da totali-
ter, faşist devlet mantığı siya-
salın alanını bir hayli daralta-
rak toplumu fesh eder ve siya-
seti imkânsız bir eyleyiş haline 
dönüştürür. Kurucu iktidar ola-
rak Egemenin koyduğu normla-
ra uymakla mükellef olan siya-
sal partiler, devletin sınırları-
nın koyduğu normların dışına 
çıkamaz ve devletin yönetimine 
ortak olmaya kalkan siyasal bir 
parti buna teşebbüs ettiği anda 
hukuk yolu ile tepelenir.

Hal böyle olunca da hukuk, 
oyunun kurallarını tayin eden 
bir hakem değil bir “Yeryüzü 
Nomosu” olarak Devletin fütur-
suzca at koşturduğu kendinden 
başka hiç kimseyle hak tanıma-
dığı faşist bir silaha, bir aygıta 
dönüşür.

“Yargı hukuku koruyan ve 
uygulayan bir alan olmaktan 
çıkıyor; koruduğu devlet iktida-
rının aynı zamanda sahibi olan 
ve demokratik iktidarın raki-
bi olan bir bürokratik iktidara 
dönüşüyor.”7  

Bülent Diken’in“Gerçek” şid-
det, sınır-ihlalinin (istisnanın) 
kurala dönüştüğü noktada orta-
ya çıkar.”8 Tezinden hareket-
le yargı oligarşine hâkim olan 
Schimittyen mantık hukuk ara-
cılığı ile şiddet üretmektedir. 
Nitekim Walter Benjamin’e 
dayanarak hukukun amacı şid-
deti yasaklamaktan çok onu 

tekeline almaya çabalamak-
tır. ‹stisna hali hukukun şid-
dete dönüşerek olağanüstünün 
olağana dönüşmesi durumudur, 
çünkü istisna siyasal olan ile 
hukuki olanın bitiştiği nokta-
da egemenliğin sınırsızlaşması-
dır. Bu anlamda devletçi bir zih-
niyet olarak Kemalizm, ‹stisna-
nın Kurala Dönüştüğü hukukun 
bir şiddet biçimi halini aldı-
ğı düzeninin adıdır. Bu neden-
le Kemalizm’le demokrasi bir-
birini dışarıda bırakan şeylerdir. 
Kemalizm’in demokrasi üretme-
si, Hitler’in Liberalleşmesi gibi 
bir oksimorondur. Kemalist şid-

det hukuk aracılığı ile iş gördüğü 
için yine Benjamin’in kavram-
laştırması ile “hukuk yapıcı bir 
şiddete dönüşür” ama yurttaş-
lar için değil bir Yeryüzü Tanrısı 
olarak Devlet için.

Nitekim Schimitt’e göre 
Egemenin kararının cisimleş-
miş hali olarak Anayasa huku-
ki bir metin değildir. Anayasa 
Egemen’in yani politik olu-
şum olarak devletin damgası-
nı üzerinde taşıdığı için poli-
tik bir metindir. Dolayısıyla’da 
Anayasalar, hukuk çerçevesin-
de anlamlandırılarak savunula-
mazlar.

Pozitivist hukuk kaynağını devlette bulur. 

Kurucu irade devlette tecelli eder ancak huku-

kun kaynağı ulustur, ulusun iradesinin cisimleş-

tiği kurum olarak devletin iradesini âdeta mut-

laklaştırır. Bu haliyle hukuk keyfiyetçi bir otori-

tarizme dönüşür.

■ İstisnaya İstisna
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Schimitt için devlete dönük 
tehditler devrimci tehditler 
olduğunda devlet bunlardan 
yana bir kaygı taşımaz, çünkü 
zaten o bir şiddet aygıtıdır ve 
bunları rahatlıkla şiddet kulla-
narak bertaraf edebilir ve eyle-
mini hukuki olarak da meşru-
laştırır. Devlet için asıl tehli-
ke içerden yani anayasal dev-
let düzeni içinde hareket eden 
tehditlerdir. Dolayısıyla bunla-
rı liberal demokrasi içinde kala-
rak önlemek mümkün değil-
dir. Devletin özü somut düzen 
olduğundan düzeni savunmak 
hukuku da korumaktır, huku-
ku korumak ise anayasal düze-
ni korumaktır. Dolayısıyla dev-
let üstündür. Devletin üstünlü-
ğü diğer güç odaklarından daha 
güçlü olmasından dolayı değil, 
yüce olmasından dolayı üstün ve 
muktedirdir. Onun yüceliği de 
egemenliğinden, egemen irade 
olmasından doğar.9

Bu algı içinde devlet ontolo-
jik bir varlık olduğundan (yeryü-
zünün ruhu, kuralı, yasası) dev-
let bireyin iradesine değil, birey 
devletin iradesine tâbidir. Bu 
anlamda devlet hukuksal olanla 
olmayanı ayıran bir kudrettir ki 
bu da istisna halinden başka bir 
şey değildir. Agamben’in ifade-
siyle ‹stisna hali belirsizlik/müp-
hemlik bölgesidir.  Hukuksal 
düzen içindeki ile dışındaki, 
normal anayasal durum ile nor-
mal olmayan olağanüstü hal ara-
sındaki eşiktir ‹stisna.

Özetlersek, Türkiye’de demok-
rasi kurucu irade olamaz. Çünkü 
Türkiye’de egemen irade dev-
lettir. Devlet dışında Anayasal 
düzeni belirlemeye kalkmak 
“tepelenmek” demektir. Egemen 
olarak devlet hukuku da tanım-
lar ve neyin hukuka uygun neyin 
hukuka uygun olmadığına karar 

verir. Egemen olarak ‹stisnayı o 
tanımlar. Cumhuriyetçi ethosun 
onay verdikleri dışında kamu-
sal alanda kimin var olacağına 
demokratik bir biçimde karar 
verilemez. 

Kemalizm için demokratik bir 
uzlaşma, siyasetin dost ve düş-
man ekseninde tanımlanma-
sı nedeni ile mümkün değil-
dir. Demokrasi gibi uzlaşma da 
gerçeğin çoğulluğuna duyulan 
inançla ilgilidir. Eğer siz kendi 
dışınızda da bir gerçek olduğu-
nu, gerçeğin tek ve mutlak değil 
de birden fazla ve dolayısıyla 
göreli olduğunu düşünüyorsanız 
uzlaşırsınız. Uzlaşma müzakere 
üzerine kurulu bir kültürün ürü-
nüdür.

Oysa Pozitivizm için gerçek 
çoğul değildir, gerçek tıpkı din 
gibi tek ve mutlaktır. Pozitivizm 
dinin bir sahte gerçeklik oldu-
ğunu, hakikatin bilgisinin bilim-
de içkin olduğunu düşünür. Ona 
göre, bilimin gerçeği ile tec-
hiz edilmiş akıl rakipsizdir. Bu 
nedenle pozitivist bir düşün-
ce sistematiğine sahip olan 
Kemalizm için gerçek, müzake-
re edilir bir şey değildir. 

Çünkü Kemalizm hakika-
tin bilgisine sahip bir öznedir. 
Diğerleri ise o özneye tâbi ola-
cak olan nesnelerdir. Bu bağ-
lamda hakikatin bilgisine sahip 
aydınlanmışlar için bir uzlaşma 
ya da müzakere söz konusu değil-
dir. 

Kemalizm din gibi yapılan-
mış bir monist akılcılıktır. Bu 
akılcılık için din geride bıra-
kılması gereken yanlış bilinç-
tir. Kemalizm toplumu aklın 
ve bilimin yüce ışıkları ile 
aydınlatma misyonuna sahip-
tir. Hakikatin bilgisine yal-
nız o sahiptir. Bu bakımdan ya 
Kemalizm’in öngördüğü gerçek-

le tanışıp aydınlanırsınız ya da 
tam karşı kutupta yer alırsınız. 
Kemalizm’in anti demokratik 
otoriter hatta faşizan bir düşün-
me sistematiği olması onun bili-
me iman etmiş olmasıdır. Fransız 
Devrimi’nin Jakoben düşünce 
sistematiğini Aydınlanma ola-
rak algılayan Kemalist poziti-
vizm için bilim kutsal bir haki-
kat olarak algılanır. Bu anlamda 
kendini merkeze koyan bu anla-
yış kendi dışındakileri ötekileş-
tirir ve kendine tâbi kılar. Bir 
anlamda bu zihniyet, sömürgeci 
zihinsel yapılanmasından dolayı 
baştan otoriterdir.

Bütün bunların eşiğinde olay-
lara baktığımızda demokrasi-
ye giden yolun ne denli uzun 
olduğu, özgürlük için daha çok 
yolumuz olduğu ve sağ ya da 
sol sivil iktidarların da bu dev-
let mantığından azade olmadı-
ğı için sadece yargı reformu ile 
sadece darbecilerin geriletilme-
si ile sorunun çözülmeyeceği, 
sivil siyaset alanı da dahil toplu-
mun ciddi bir demokratik düşü-
nüş devriminden geçmesi gerek-
tiği apaçıktır. Hasılı “gelecek 
uzun sürer”

_________________________
1  http://tr.wikipedia.org/wiki/Hukuk
2  http://tr.wikipedia.org/wiki/Egemenlik
3 Halis Çetin, Egemenlik Ve Hukuk İlişkisi 

Üzerine, C.Ü. İktisâdi ve İdarî Bilimler 
Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2002, C.Ü. İktisâdi ve 
İdarî Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2002, 
http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/maka-
le/143.pdf

4 Giorgio Agamben, Kutsal İnsan, s:25
5 Agamben, age, s:28
6 Levent Köker, Atatürkçülük, modernleşme 

..s:109
7 Mümtaz’er Türköne,  “Yüksek yargı oli-

garşisi” http://www.zaman.com.tr/yazar.
do?yazino=640899

8 Bülent Diken, Tanrı Kent, 
http://66.102.9.104/search?q=cache:MaYgJ
yibAAJ:asosyoloji.com/html/t.htm+%C4%B
0stisnan%C4%B1n+kurala+d%C3%B6n%C
3%BC%C5%9Fmesi&hl=tr&ct=clnk&cd=1
&gl=tr

9 Bezci, agm
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Türkiye’nin Kanayan Yarası

AiLE
Burhanettin CAN

Giriş
Sosyal Ekonomik Araştırmalar 

Merkezi (SEKAM) tarafın-
dan Türkiye’deki ailenin duru-
mu araştırılmış, aileye ilişkin bir 
fotoğraf çekilmiş ve sorunlar tes-
pit edilmiştir (1). Bu çalışma, 
aileye ilişkin yapılmış saha çalış-
malarının en kapsamlı olanla-
rından biridir. TU‹K’in belirle-
diği 12 bölgede ve bu bölgeler-
deki toplam 67 vilayette, 6748 
kişiye 156 sorudan oluşan anket 
uygulanmıştır. Aileye ilişkin 
olmak üzere toplumsal yapı, 
evlilik, nikâh, eşe ilişkin tutum 
ve tavırlar, namus, cinsellik, 
boşanma, şiddet, anne- baba 
çocuk ilişkisi, anne-babaların 
çocuk yetiştirme tutumla-
rı, çocuklarla iletişim, medya 
ve boş zamanları değerlendir-
me alt alanlarında Türkiye’nin 
Aile fotoğrafı çekilmiştir. Bu 
alt alanların her biri; bölge, 
cinsiyet, yaş, eğitim düze-
yi, medeni durum, aylık gelir 
düzeyi, ailenin kendisini his-
settiği sosyo-ekonomik düzey, 
meslek, evlilik süresi, doğulan 

yerleşim merkezinin niteliği, 
en çok yaşanan yerleşim mer-
kezinin niteliği, şu anda yaşa-
nan yerleşim merkezinin nite-
liği, çocuk sahibi olup olmama, 
evliliğin anlamı, yapılan evlilik 
sayısı, evlenme biçimi, evlilik-
ten memnuniyet düzeyi, evlilik 
yaşı, eşten memnuniyet düzeyi, 
eşle iletişim düzeyi ve sıklığı, 
internet kullanma sıklığı, dini 
bilgi düzeyi, dini bilgiyi edinme 
biçimi, aileye yüklenen anlam, 
namusa yüklenen anlam ve TV 
izleme sıklığı faktörlerine bağlı 
olarak incelenmiştir.

Araştırmanın önemli bulgu-
ları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Toplum nikâha özel önem ver-
mekte ve nikâhsız birlikteliklere 
ve evlilik dışı çocuğa karşı çık-
maktadır. Bununla birlikte her 
iki konuda da toplumda neme-
lazımcı anlayış eskiye nazaran 
artma eğilimindedir.

Aile çekirdek aileye doğru 
dönüşmekte, dede ve ninelerin 
etkisi her geçen gün azalmakta-
dır. ‹deal çocuk sayısı 2 olarak 
öngörülmektedir. 

Ailelerde babalar hem eve 
hem de çocuklarının eğitim ve 
terbiyesine karşı ilgisizler. Bütün 
yükü anneler çekmektedirler. 
Her iki eşin çalıştığı ailelerde 
çocuğun bakım ve terbiyesi zor-
laşmakta ve de sorun ailenin 
dışında çözülmeye çalışılmakta-
dır. 

Boşanmada artış vardır. Asıl 
tehlikeli olan aile içerisinde 
yaşanan basit sorunlarda eşle-
rin boşanmayı akla getirmiş 
olmalarıdır. Birbirine taham-
mülsüzlük eğilimi artmaktadır. 
Ana sebep, en etkili unsur, 
temel değerlerdeki yıpranma 
olarak görülmektedir. 

Toplum Türkiye’de ahlakî 
bir erozyon yaşandığına inan-
maktadır. Bunun için çocukla-
rın dini bilgilere sahip olmasını 
bir güvence olarak görmektedir. 
Bu noktada çalışmanın en ilginç 
bulgularından biri de, dine inan-
mayanların %80 gibi bir çoğun-
luğunun çocuklarının dini bilgi 
öğrenmesini istemiş olmasıdır.

Ahlakî çürümede medyanın 
ve internetin çok önemli bir 

“Onlar (kadınlar) sizin örtünüz, 
siz de onların örtülerisiniz.” (2/187)

■ Aile’nin Dönüşümü
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katkısı vardır. İnternet, med-
yadan daha etkili bir araç ola-
rak her geçen gün varlığını his-
settirmektedir.

Gerek SEKAM’ın, gerek 
Aileden sorumlu Devlet 
Bakanlığı’nın ve gerek-
se üniversitelerin yaptı-
ğı araştırmaların sonuçla-
rına bakıldığında; gelecek-
te Türkiye’de aile kurumun-
da ciddi bir çözülme, dağıl-
ma tehlikesinin vuku bula-
cağı söylenebilir. 

Aile bu ülkede en çok 
ihmal edilen bir kurum 
olup kanayan bir yaradır.

Bu yazı serisinde amaç, 
ortaya çıkan sonuçla-
rı tartışmak ve unutulan, 
ihmal edilen aileden ve 
aile ahlakından ne anla-
şılması gerektiğini yeni-
den Türkiye’nin gündemi-
ne sokmaktır ve çözümler 
sunmaktır.  

Her Şey Çift (Eş) 
Yaratılmıştır

Kâinatta her şey çift (eş) 
olarak vardır. Karşıt cins-
lerin birlikteliği ile kuru-
lan bir

denge söz konusudur. Vahyi 
bilgiye göre bu sadece insan 
nesli için değil tüm kainat için 
geçerli bir kanuniyettir (4/1; 
16/72 ; 30/20, 21;  22/5;  40/67;  
6/95-98;  75/39; 78/8; 35/11; 
42/11).  Kâinat çiftlerin üzeri-
ne inşa edilmiştir. Bu Allah’ın 
yaratılış kanunlarından biridir:

“[036.036] Yerin bitirmek-
te olduklarından, kendi nefis-

lerinden ve daha bilmedikle-
ri nice şeylerden bütün çiftleri 
yaratan (Allah çok) yücedir.”

“[051.049] Ve biz, her şeyi 
iki çift yarattık. Umulur ki öğüt 
alıp-düşünürsünüz.”

Çift yaratılma, pozitif-negatif, 
dişi-erkek şeklinde karşıtlığı 
ifade eder.

Mıknatısın iki karşıt kutbu, 
pillerin iki karşıt kutbu, 
elektron(-)-proton(+), dünya-
nın kuzey ve güney mıknatıs 
kutbu ve bu dünya öteki dünya, 
çift oluşuma örnek olarak göste-

rilebilirler. Schrödinger denk-
lemlerinin çözümlerinden biri-
nin pozitif diğerinin de negatif 
oluşu, belki de bu kanuniyetin 

bir ifadesidir. Kâinat bu kar-
şıtlıkların oluşturduğu den-
geye sahip bir nizam içeri-
sindedir. Pozitif veya nega-
tif özellikte olanlardan aynı 
işarete sahip olanlar, birbi-
rini iterken; karşıt işaretli 
olanlar, birbirlerini çekerler. 
Dolayısıyla karşıt cinsler ara-
sında bir çekim, cazibe kuv-
veti vardır. Bu cazibe kuvveti 
hem kâinatın devamını hem 
de tüm canlıların nesillerinin 
devamını sağlamaktadır.

 Aile
Aile, özünde bir cazibe ve 

çekim kuvveti bulunan, ona 
dayanan özel örgütlü, bir 
grup, bir birlik, bir toplu-
luk, bir kurum ve bir yapı-
dır. Genel olarak ifade etmek 
gerekirse aile, tarihin en eski 
ve ilk örgütlü yapısıdır. ‹lk 
insanla birlikte aile kurumu 
meydana gelmiş, nesilden 
nesile intikal ederek, deği-
şik şekiller alarak günümü-

ze kadar ulaşmıştır. Etkisi ve 
önemi asla kaybolmamış toplu-
mun yapı taşı olan bir sistemdir. 
‹nsanlık ailenin yerini tutabile-
cek bir başka yapı henüz orta-
ya çıkaramamıştır. Hz. Adem’le 
eşinin yaratılması ile aile hayatı 
(iki kişilik aile) başlamıştır: 

“[002.035] Ve dedik ki: «Ey 
Adem, sen ve eşin cennette yer-
leş. ‹kiniz de ondan, neresinden 
dilerseniz, bol bol yiyin; ama şu 

Aile, özünde bir cazibe ve 
çekim kuvveti bulunan, 

ona dayanan özel örgütlü, 
bir grup, bir birlik, bir 

topluluk, bir kurum ve bir 
yapıdır. Genel olarak ifade 
etmek gerekirse aile, tari-
hin en eski ve ilk örgütlü 
yapısıdır. İlk insanla bir-

likte aile kurumu meydana 
gelmiş, nesilden nesile intikal 

ederek, değişik şekiller 
alarak günümüze kadar 

ulaşmıştır. Etkisi ve önemi 
asla kaybolmamış toplumun 
yapı taşı olan bir sistemdir. 
İnsanlık ailenin yerini tuta-

bilecek bir başka yapı henüz 
ortaya çıkaramamıştır. Hz. 
Adem’le eşinin yaratılması 

ile aile hayatı (iki kişilik aile) 
başlamıştır.
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■ Aile’nin Dönüşümü

ağaca yaklaşmayın, yoksa zalim-
lerden olursunuz.»”

Hz. Adem’le eşinin yaratılı-
şı ve ‹blis’le mücadeleleri bütün 
kutsal, ilahi kitaplarda anlatı-
lır. Kur’an’da 16 surede konu söz 
konusu edilir. Önce Hz. Adem 
sonra eşi yaratılmış ve gene-
tik yapılarına, karşıt cinslerdeki 
cazibe kuvveti, sevgi, muhabbet, 
şefkat ve merhamet özelliği yer-
leştirilmiştir. Bu genetik kanu-
niyet, onlardan meydana gelen 
nesillerin genlerinde korunarak 
devam ettirilmiştir:

“[030.021] Onda ‘sükûn 
bulup-durulmanız’ için, size 
kendi nefislerinizden eşler yarat-
ması ve aranızda bir sevgi ve 
merhamet kılması da, 

O’nun ayetlerindendir. Hiç 
şüphe yok bunda, düşünebil-
mekte olan bir kavim için ger-
çekten ayetler vardır.”

“[007.189] O, sizi tek bir 
nefisten yarattı ve kendisiyle 
durulup-yatışması için ondan da 
eşini var etti.” 

Dolayısıyla aile hayatı Allah’ın 
bir emridir; keyfi bir olgu değil-
dir. Tüm Peygamberler, toplu-
mu aileden inşa etmeye başla-
mışlardır. 

Yukarıdaki iki ayette konu-
muz açısından iki ana nokta var-
dır: Birisi, ‘sükûn- bulup durul-
ma’ diğeri de  ‘sevgi ve mer-
hamet’ ifadeleridir. Birincisi 
biyolojik-cinsel ihtiyacın tatmi-
nini, diğeri de meydana getiri-
len ailenin birlikteliğinin deva-
mını sağlar. Cinsel ihtiyaçların 
tatmini ile sevgi ve merhame-
tin birlikte var olması, güçlü bir 
yapının temellerini oluşturur. 

Dolayısıyla Aile, sadece biyolo-
jik ihtiyaçların tatmini için kar-
şıt cinslerin haz eksenli birlikte-
liği değildir. 

Ailede bu iki güçlü bağın yanı 
sıra bir başka bağ daha var-
dır. O da çocuklar ve torunlar-
dır. Çocuklara ve torunlara yer-
leştirilmiş, konulmuş sevgi bağı, 
ebeveynlerin daha da kaynaş-
masına ve bütünleşmesine katkı 
sağlar:

“[004.001] Ey insanlar, sizi 
tek bir nefisten yaratan, ondan 
da eşini yaratan ve her iki-
sinden birçok erkek ve kadın 
türetip-yayan Rabbinizden 
korkup-sakının. Ve (yine) ken-
disiyle, birbirinizle dilekleştiği-
niz Allah’tan ve akrabalık (bağ-
larını koparmak)tan sakının.” 

[016.072] Allah size kendi 
nefislerinizden eşler yarattı ve 
size eşlerinizden de çocuklar ve 
torunlar yarattı.” (Bak: 7/189)

Aile ile ilgili yapılmış olan 
bilimsel çalışmalar göz önüne 
alındığında ailenin temel özel-
likleri ile temel fonksiyonları 

aşağıdaki gibi özetlenebilir (1):

Ailenin temel özellikleri:
1- Aile insanoğlunun başlangı-

cından beri her toplumdan 
varolan evrensel özellikli bir 
yapıdır.

2- Aile duygusal (nesli devam 
ettirme arzusu, annelik, arka-
daşlık, ebeveynlik duyguları) 
bir temele dayanır. 

3- Aile, bireyleri şekillendirme 
özelliğine sahiptir. 

4- Aile, sınırlı bir büyüklüğe 
sahiptir.  

5- Aile, sosyal yapıda çekirdek 
özelliği taşır. 

6- Aile üyelerinin sorumluluk-
ları vardır.

7- Aile, sosyal kurallarla çev-
rilidir. 

8- Aile, sürekli ve aynı zaman-
da geçici bir tabiata sahiptir.

Ailenin İşlevleri  
(fonksiyonları):
1. Neslin devamını sağlama. 
2. Bireyi, Nesli ve Toplumu 
Koruma. 
3. Toplumsallaşma.   
4. Cinsel davranışları düzenleme. 
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5. Sevgi, Şefkat ve Merhamet 
Duygularını Kökleştirme. 
6. Arkadaşlık Ortamı Sağlama.
7. Toplumsal Statü Sağlama. 
8. Kişilik/Kimlik inşası.   

Üç Nesil, Üç Sorumluluk Alanı ve 
Sevgi-Saygı Çemberi

Yukarıdaki ayetlerde üç nesil 
(Dede-Nine, Anne-Baba, 
Çocuklar) bir arada zikredilmek-
tedir. Anne-baba ile çocuklar 
arasında olan sevgi bağına ben-
zer hatta daha kuvvetli bir sevgi 
bağı, Dede-Nine ile torunlar 
arasında vardır. Anadolu halkı 
bu bağı ticari kavramlar kullana-
rak ifade etmektedir: “Çocuklar 
sermaye, torunlar ise kârdır. 
Kâr elbette daha çok sevilir.” 

Üç neslin birlikteliği, bu sevgi 
ve saygı çemberinin varlığı ile 
sağlanmaktadır ya da sağlana-
bilir. Üç neslin birbirine karşı 
yerine getirmesi gereken görev 
ve sorumluluklar vardır ve bun-
lar da, sevgi ve saygı bağını daha 
da kuvvetlendirir. Aralarında 
olumlu istikamette ciddi bir 
etkileşim söz konusudur: 

“Hz. Muhammed: “Allah’ın 
bazı kimseleri iyi insan-
lar (ebrar) diye adlandırması, 
Onların babalarına ve evlatları-
na iyi davranmalarından dola-
yıdır. Babanın senin üzerinde 
hakkı olduğu gibi, çocuğunun 
da senin üzerinde hakkı var-
dır.”(2)

 “Hz. Muhammed: “Ana 
babalarınıza iyi muamele edin 
ki çocuklarınız da size iyi dav-
ransın.” (3) 

Aileden dışarıya doğru geniş-
leyen bir sevgi ve saygı çemberi, 
sağlam toplumsal yapı ve gele-
cek için önemlidir. Hatta bu bir 
kültür ve medeniyet sorunudur. 
Bu konuda hassasiyet gösterme-
yenler ve bunu sağlamayanlar, 
İslam Kültür Medeniyeti’nin 
dışında konumlandırılmaktadır:

“Hz. Peygamber: “Çocuklarına 
şefkat ve büyüklere saygı göster-
meyen kimse bizden değildir”

Buradaki ‘bizden değildir’ ifa-
desi, bireyin iman dairesi dışı-
na çıktığını ifade etmemektedir. 
Topluma karşı görev ve sorum-
luluklarını yerine getirmedikle-

ri için o toplumdan, o cemaat-
ten ve de o kültür medeniyetten 
dışarı çıkarılmaktadırlar.

Aile içerisinde birbiri ile iliş-
kili üç farklı sorumluluk alanı 
vardır:

• Anne, Babaya karşı görev 
ve sorumluluklar

• Çocuklara karşı görev ve 
sorumluluklar

• Eşlerin birbirine karşı görev 
ve sorumlulukları

Bu üç alandaki görev ve 
sorumluluklar, aile ahlakı ile 
yakından ilgilidir. Görev ve 
sorumlulukların yerine getiril-
mesi, aile yapısını sağlam ve 
daim kılar. Genellikle  olum-
suzluklar aile tarafından çözüle-
rek sorunlar ortadan kaldırılır. 
O nedenle ailenin çok temel 
bir özelliği de, sorun çözen 
bir müessese olmasıdır.  Aile 
değer ve kan bağını birleştirdiği 
için sorun çözme kabiliyeti en 
yüksek olan yapılardan biridir. 
Bireylerin sorunlarının ele alı-
nıp öncelikle çözüme kavuştu-
rulmak istendiği en önemli fizik-
sel ve ruhsal bir dünyadır. 

Neslin devamını, toplum-
sal sürekliliği en sıhhatli bir 
şekilde sağlayan bir yapıolarak 
aile, çocuğa toplumsal değerle-
ri aktarmakta, onun kimlik ve 
kişiliğinin inşa edilmesine yar-
dımcı olmaktadır. Çocuğu terbi-
ye ederek güzel ahlak sahibi yap-
maktadır: 

“1104. (3671) (7091)- 
“Resûlullah aleyhissalâtu 
vesselâm :

 “Çocuklarınıza gereken ikra-
mı yapın ve terbiyelerini güzel 
yapın.” (4) 
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Annelik, arkadaşlık, nesli 
devam ettirme arzusu, ebe-
veynlik duyguları, ailede bir-
likte inşa edilip kökleşmekte-
dir. Sorumluluk, sadakat, güven, 
bağlılık ve birlik duyguları orada 
aşılanmaktadır:

“Hz. Muhammed: “Kimin 
bir çocuğu varsa onunla eğlen-
sin/oynaşsın.” (5) 

Üç nesil arasında kuru-
lan köprü, hem çocuklar hem 
de yaşlılar için çok önemli bir 
güvencedir. Çocukların yaşlı-
lık da ana ve babalarına karşı 
yerine getirmeleri gereken en 
temel görevlerden biri, onla-
rın en güzel bir şekilde bakımı-
dır. Gerek Kur’an’da ve gerek-
se hadislerde bu konu üzerinde 
ısrarla durulmaktadır:

“[031.014] Biz insana anne 
ve babasını (onlara iyilikle dav-
ranmayı) tavsiye ettik. Annesi 
onu, zorluk üstüne zorlukla 
(karnında) taşımıştır. 

«Hem bana, hem de anne ve 
babana şükret, dönüş yalnız 
banadır.»”

“[017.024] Onlara acıyarak 
alçakgönüllülük kanadını ger 
ve de ki: 

«Rabbim, onlar beni küçük-
ken nasıl terbiye ettilerse Sen de 
onları esirge.»”

Anne-baba hakkı ile cennet 
ve cehennem arasında sıkı bir 
ilişki vardır. Bir yönüyle anne-
baba öteki dünyadaki hayatın 
belirleyicisi konumundadır:

“1099. (3662) (7086)- “Bir 
adam: “Ey Allah’ın Resûlü, 

anne ve babanın çocukları üze-
rinde hakları nedir?” diye sor-
muştu. 

 Aleyhissalâtu vesselâm: 
«Onlar senin hem Cennetin,  
hem de Cehennemindir»  buyur-
du.”

Bu öneminden dolayı anne 
baba hakkı, namaz ve cihadla 
birlikte zikredilmektedir:

 “Abdullah b. Mes’ud (r.a.): 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’e 
“Amellerin hangisi Allah’a 
daha çok sevimlidir?” diye sor-
dum. 

“ Vaktinde kılınan namazdır 
“ diye buyurdular. 

“Sonra hangisidir?” dedim. 
“Anne ve babaya iyilik 

etmektir” buyurdu. 
“Sonra hangisidir?” dedim. 
“Allah yolunda cihaddır “ 

buyurdu.” (6)

Eşlerin birbirine karşı görev 
ve sorumlulukları, ailenin iç 
huzuru ve devamlılığı açısın-
dan önemlidir. Eşlerin birbirle-
ri üzerinde hakları vardır ve bu 
hakları taraflar yerine getirmek 
zorundadır:

“(3303) (3277) - “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) : 

Bilesiniz, kadınlarınız üze-
rinde hakkınız var, kadınları-
nızın da sizin üzerinizde hakkı 
var.”(7) 

“622. (1977) (6609)- 
“Resûlullah (aleyhissalâtu 
vesselâm) : 

“Sizin en hayırlınız, ehline 
karşı en iyi davrananınızdır. 

Ben aileme en iyi olanını-
zım.”(8). 

Bu sorumlulukların yerine 
getirilmesi, sağlam aile yapıla-
rını ortaya çıkarır. Bu, toplum-
sal yapıyı daha da sağlam yapar. 
Sağlam aile yapısı, kendisi ile 
çevresi ile toplumla, hayatla ve 
doğayla barışık, sağlıklı, denge-
li, istikrarlı ve sorumluluk sahibi 
şahsiyetli nesiller inşa eder.  

Bu gün gerek aile için ve 
gerekse toplum için en ciddi 
sıkıntılardan biri de, bireysel-
leşmenin bir değer olarak kabul 
görmesi ve yaygınlaşma eğili-
minde bulunmasıdır. Buna ted-
bir alınmadığı taktirde Batının 
yıllar önce yaşadığı ve hâlâ da 
devam eden aile yapısının çökü-
şü ve toplumsal çözülmesi send-
romunu Türkiye de yaşamakla 
karşı karşıya kalacaktır.

Üç neslin birlikteliği geniş 
aile denilen yapıyı oluşturur. 
Üç neslin birlikteliği aynı evde 
olmaları olarak anlaşılmamalı-
dır. Üç neslin bir evde durma-
ları, aynı mekânı paylaşmaları 
arzu edilir. Ama bu hayatın pra-
tiğinde ekonomik nedenlerden 
dolayı sağlanamayabilir. Buna 
karşılık yakın coğrafyayı paylaş-
maları, birbirlerini görme peri-
yotlarının sıklığı sağlanmalıdır. 
Devletin imar, şehir planlaması 
politikaları buna göre şekillen-
dirilmelidir. Çünkü ailenin top-
lum içerisinde yerini tutacak ve 
onun fonksiyonlarını icra edebi-
lecek başka hiçbir yapı yoktur. 
Dolayısıyla bugün aile ile ilgi-
li ciddi sorunlardan biri ailenin 
büyüklüğü meselesidir. Geniş 
aileden çekirdek aileye doğru 
evirilen aile yapısı, tedbir alın-
madığı takdirde tek ebeveyn-
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li aileye doğru yol alabilir. 
Nikâhsız birlikteliğin çağdaş-
lık olarak sunulmaya başlandı-
ğı bir zamanda bu sorun ciddi 
bir şekilde ele alınması gereken 
bir sorundur.

Nikâh
‹ki farklı cinsin biyolojik, ruh-

sal ve nesil ihtiyaçlarını karşıla-
yacak, onların birlikteliklerine 
meşruiyet kazandıracak eylem 
nikâhtır. İki cinsin birlikteliği-
nin toplum tarafından onan-
ması, toplumsal değerler çer-
çevesinde meşruiyetinin kabul 
edilmesi nikâh sayesinde olur. 
Toplum nikâhla birlikte olu-
şan birlikteliği onaylamakta, 
cinsel ilişkilerine hukuksal ve 
ahlaksal bir anlam vermekte, 
çerçeve çizmekte ve meydana 
gelecek olan çocukları meşru 
kabul etmektedir. Nikâhla bir-
likte toplumun değer sistemi-
nin, hukuk sisteminin ve ahlak 
sisteminin eşler için öngördü-
ğü karşılıklı görev ve sorum-
lulukları yerine getireceklerini 
eşler, hem birbirlerine hem de 
topluma taahhüt etmektedirler. 
Gerek Allah’ın gerek özel şahit-
lerin ve gerekse törene iştirak 
eden halkın şahitliği bu görev 
ve sorumlulukları üstlendikleri 
bağlamında bir iç kontrol meka-
nizması oluşturmakta ve sevgi ve 
muhabbeti artırmaktadır. Karşı 
cinsler arasında varolan cazi-
be, çekim kuvveti (sevgi ve şeh-
vet), nikâhla birlikte meşrui-
yet boyutlarına çekilmekte ve 
derinleşip ulvileşmektedir:
“578. (1847) (6565)- “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) :

“Karşılıklı birbirini sevenler 
için nikâh kadar sevgiyi artırı-
cı bir şey görmedik veya görül-
medi.” 

Nikâh peygamberler zinciri ile 
nesilden nesile aktarılarak gel-
miş, süreç

içerisinde değişik şekiller 
almış, fakat daima var olmuş, 
evliliklere meşruiyet ve bereket 
kazandırmış, bir değer sistemi-
ne, bir kültür ve medeniyete ait 
olmanın

sembolü olmuş bir akittir. Bu 
görevi ifa etmeden gayrı meşru 
yollarla cinsel tatmini sağlayan-
lar, toplumu ifsad ettikleri için 
‹slam Kültür Medeniyeti’nin 
dışına çıkarılmaktadırlar:

“577. (1846) (6564)- “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) : 

“Nikâh benim sünnetim-
dendir. Kim benim sünnetim-
le amel etmezse benden değil-
dir. Evleniniz! Zira ben, diğer 
ümmetlere karşı siz(in çok-
luğunuz) ile iftihar edeceğim. 
Kimin maddî imkanı varsa 
hemen evlensin. Kim maddî 
imkân bulamazsa (nafile) oruç 
tutsun.  Çünkü oruç, onun 
için şehveti kırıcıdır.”(9)

‘Allahın emri, Peygamber’in 
sünneti’ denerek kız istenmesi, 
kurulmak istenen yuvayı sağlam 
temellere oturtmak ve ailenin 
ulvi ve kutsal olduğunu gençle-
rin kafasına yerleştirmek içindir. 
Söylenmek istenen, Aile huku-
ku konusunda Allah’ın emri 
ve Peygamber’in sünneti ne ise 
ona uyulacak ve gereği yerine 
getirilecektir. Evliliğin bir oyun 
ve eğlence olmadığı gerçeği, en 
kritik bir anda taraflara hatırla-
tılmaktadır.

Aile, değer bağı ile akraba-
lık bağının birleşip güç kazandı-
ğı bir mekan, bir atmosferdir. Bu 
iki ana bağın sağlam olarak kal-
ması, ailenin bekası için zorun-
ludur. Bağlardan birinde meyda-
na gelen kopma diğerini de etki-
leyip zayıflatmaktadır. 

Dolayısıyla nikâhsız bir-
liktelikler, İslam Kültür 
Medeniyeti’nin red ettiği, meşru 
kabul etmediği bir sapma, büyük 
bir günah ve zina eylemidir. 
Ahlaksızlık ve namussuzluk-
tur. Hem değer, hem ahlak, 
hem de hukuk sistemini tah-
rip etmektedir. Bugün yapı-
lan pek çok araştırma sonuç-
larında toplumun bu tehlikeye 
karşı duyarsızlaşmaya başladığı 

Aileden dışarıya doğru genişleyen bir sevgi ve 

saygı çemberi, sağlam toplumsal yapı ve gelecek 

için önemlidir. Hatta bu bir kültür ve medeni-

yet sorunudur. Bu konuda hassasiyet göster-

meyenler ve bunu sağlamayanlar, İslam Kültür 

Medeniyeti’nin dışında konumlandırılmaktadır.
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tespit edilmiştir. Bu, toplumun 
üzerinde hassasiyetle üzerinde 
durması gereken bir sorundur. 
Eğer tedbir alınmazsa arkasın-
dan gelecek sorun, gayrı meşru 
çocuk sayısındaki artış olacak-
tır. Araştırmalar, toplumda bu 
konuda da duyarsızlığın artma 
eğiliminde olduğunu göstermek-
tedir. 

Medyanın teşvik edici ve meş-
rulaştırıcı, cazip ve masum hale 
getirici programları hastalığı 
derinleştirmekte ve de yaygın-
laştırmaktadır. SEKAM’ in Aile 
Araştırması bu açıdan dikkat-
li bir şekilde incelenmeli ve 
değerlendirilmelidir.

Evliliğin Teşvik Edilmesi Ve 
Kolaylaştırılması

Nikâhla meşruiyet kazanan 
evlilik, insandaki şehvet duy-
gusunu kontrol altına alıp ona 
çerçeve çizerek tatmin etmekte, 
her iki cinsi korumakta, olgun-
laştırmakta ve bütünleştirmek-
tedir:

“Onlar (kadınlarınız) sizin 
için bir elbise, siz de onlar için 
bir elbise durumundasınız.” 
(2/187)

“Ey gençler topluluğu, sizden 
evlenmeğe gücü yeten, evlen-
sin. Çünkü evlenmek, gözü 
harama karşı yumar, namu-
su korur. Buna gücü yetme-
yen de oruç tutsun.  Çünkü 
oruç, onun şehvet duygularını 
kırar.” (10) 

Fuhşu, zinayı engelleyen aile 
kurumu, insan neslini ve toplu-
mu koruyan en önemli kurum-
lardan biridir. O nedenle ‹slam, 
gençlerin evlendirilmesi konu-

sunda son derece hassas dav-
ranarak hem ebeveynleri hem 
de toplumu uyarmaktadır. Bu 
konuda görevini yerine getirme-
yen ebeveyn ve toplum, doğa-
cak sonuçlardan sorumlu tutul-
maktadır:

“Hz. Peygamber: “Çocuk bülu-
ğa erince babası onu evlendirsin; 
aksi halde çocuk günah işleyebi-
lir, onun bu günahı babaya da 
ait olur.” (11)

“(5661)- “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) :

“Dini ve ahlâkı sizi memnun 
eden birisi, kız talep ederse onu 
evlendirin. 

Böyle yapmazsanız, yeryü-
zünde fitne ve geniş bir fesad 
çıkar.” (12) 

Evliliğin bu fonksiyonların-
dan dolayı insanlar, evlenme-
ye teşvik edilmeli, evliliğin sağ-
layacağı erdemler anlatılmalı ve 
de evlenenlere Allah’ın yardım 
edeceği ısrarla dile getirilmeli-
dir:

“Sizden birinizin evliliğinde 
sadaka sevabı vardır” (13) 

“Peygamber (s.a.v.) : “Üç 
kişiye yardım etmek, Allah’ın 
üzerine borçtur: 

Namuslu kalmak için evlenen, 
efendisine söz verdiği parayı 
ödemek isteyen mükâteb (anlaş-
malı köle), Allah yolunda çar-
pışan gâzi.” (14) 

“Abdullah ibn Mes’ûd: 
“Evlenerek zengin olmağa çalı-
şınız. 

Çünkü Allah: ‘Fakir de olsa-
lar Allah lütfundan onları zen-
gin eder!” (15). 

Evlenmeyenler ise Peygamber 
tarafından kınanmıştır:

“(5625)- “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) :

 “Kadını olmayan erkek mis-
kindir, miskindir!” buyurmuş-
lardır. 

Yanındakiler: “Çokça malı 
olsa da mı?” dediler. 

“Evet çokça malı olsa da!” 
buyurdular. Sözlerine devamla: 
“Kocası olmayan kadın da mis-
kinedir, miskinedir!” buyurdular. 

Yanındakiler: “Çokça malı 
olsa da mı?” dediler. 

Aleyhissalâtu vesselâm : “Evet 
kadının çok malı olsa da!” 
buyurdular.” 

Toplum evlenmeyi kolaylaş-
tırıcı ve teşvik edici bir sorum-
luluk yüklenmelidir.

Evlilik sürecinde gösteriş ve 
desinler için yapılan masraflar, 
kime ne yarar sağlamaktadır? 
Bu sorgulanmalıdır. Bir şeyle-
ri yıkarak yuva inşa edilemez. 
Başkaları yaptı biz de yapmalı-
yız, yapmak zorundayız komp-
leksinden taraflar kurtarılma-
lıdır. İsraf üzerine inşa edil-
mek istenen bir yuvanın gele-
ceğinden nasıl emin olunabili-
nir. Çünkü israf etmek şeytana 
uymak demektir:

“[017.026-027] Akrabaya hak-
kını ver, yoksula ve yolda kalmışa 
da. İsraf ederek saçıp-savurma. 
Çünkü saçıp-savuranlar, şeyta-
nın kardeşleri olmuşlardır; şey-
tan ise Rabbine karşı nankör-
dür.”

 Allahın sevmediği bir eyle-
mi yapıp şeytanın kardeşi olan-
lar Allah’ın rızasını nasıl kaza-
nabilir:

“[007.031] Ey Ademoğulları, 
her mescid yanında ziynetleri-
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nizi takının. Yiyin, için ve israf 
etmeyin. Çünkü O, israf edenle-
ri sevmez.”

Allah’ın emri, Peygamber’in 
sünneti diyerek çıkılan bir yol-
culukta orta yolu tutmak iman 
eden herkesten istenen bir has-
sasiyettir:

“[025.067] Onlar, harcadık-
ları zaman, ne israf ederler, ne 
de kısarlar; (harcamaları,) 
ikisi arasında orta bir yol 
olur.”

Ekonomik nedenler-
den dolayı evlenemeyenle-
re toplum ve devlet biz-
zat sahip çıkmalı ve yardım 
etmelidir.

Sonuç: Sistemin Kurbanı 
Olan Aile, Doğru Teşhis 

Yanlış Tedavi
Aile, önemine rağmen en 

çok ihmal edilen kurumlar-
dan biridir. Batı dünyasının 
40-50 yıl önce yaşadığı ve 
halen devam etmekte olan 
krizi, Türkiye 1980 sonra-
sında yaşamaya başlamıştır. 
Yaşanan kriz, Batı düzeyinde 
bir kriz değildir, krizin başlangıç 
anıdır. Ancak tedbir alınmadığı 
takdirde gelinecek nokta, Batı 
ile aynı olacak belki de daha 
kötüye gidecektir.

Ailenin bir özelliği de hem 
değişimin bir aracı olması, 
hem de değişime karşı en şid-
detli direnen bir kurum olma-
sıdır. Osmanlının son yüzyılı 
ile Cumhuriyet dönemi aileyi 
dönüşüm aracı olarak görmüş ve 
kullanmıştır. 

Cumhuriyet dönemi yöne-
ticileri başlangıçtan beri aile 

üzerinden toplumsal değişme-
yi öngörmüşler ve de plan-
lamışlardır. Türkiye’nin batılı-
laşma serüveni ile ülkeye Batı 
kültür medeniyetinin değer-
lerinin kabul ettirilmek isten-
mesinde aile, toplumsal değişi-
min bir aracı olarak kullanıl-
mıştır. Ailenin bugün yaşadı-
ğı krizde cebri batılılaştırmanın 

aslan payı vardır. Batı kültür ve 
medeniyetinin değerlerinin eği-
tim aracılığıyla bu ülke insanına 
kabul ettirilmek istenmesi; aynı 
kalp ve ruhta iki farklı medeni-
yetin değerlerinin var olmasına 
sebebiyet vermiş ve ailenin sahip 
olup savunduğu kendi kültür ve 
medeniyetinin değerleri ile, aile-
ye dayatılan yabancı değerlerin 
çatışmasını ortaya çıkarmıştır.  
Bu da toplumsal şizofreni dedi-
ğimiz bir duruma imkan vermiş-
tir. Özellikle yetişen genç nesil-

ler, okulla aile arasında değer 
çatışmasının kurbanları olmuş-
lar ve bu daha sonra kurdukla-
rı aile yapılarında etkisini gös-
termiştir.

Bu medeniyet değiştirme çaba-
larının yanı sıra, sosyal boyut 
göz önüne alınmadan yapılan 
plansız ve programsız sanayi-
leşme, kentleşme, göç, nüfu-
sun belli yerlerde yoğunlaşması 

aile açısından yığınla prob-
lemi beraberinde getirmiş-
tir. Ekonomik krizler, işsiz-
lik, yoksulluk kent hayatın-
da daha korumasız olan aileyi 
olumsuz yönde etkilemiştir. 
Evliliğe ilginin azalmasına, 
gayrı meşru nikâhsız birlikte-
liklerin artmasına sebebiyet 
vermiştir. Kadının iş haya-
tında fıtratına uygun olma-
yan iş kolları ve ortamlarda 
çalışması, doğurganlık oranı-
nın düşmesine sebep olmuş-
tur. Bu da neslin yaşlanma-
sı sorununu ortaya çıkara-
caktır. Türkiye bu noktada 
ciddi bir tehlike ile karşı kar-
şıya olmamakla beraber, ted-
bir alınmadığı takdirde mev-

cut ivme geleceğin tehlikeli ola-
bileceğini göstermektedir.

Dünyada birçok alanda-
ki değişimin ülkemizdeki aile 
yapısı üzerindeki etkisi büyük-
tür. Küreselleşme adı altında 
estirilen rüzgârın, tüm yerli 
değerlere bir saldırı boyutunda 
olması, toplumsallaşma yeri-
ne bireyselleşmeyi teşvik etme-
si, tüketim kültürünü savun-
ması, sabit kalıcı hiçbir değer 
kabul etmeyip, her şeyi haz ve 
tüketim kültürü üzerine oturt-

Cumhuriyet dönemi yöneti-

cileri başlangıçtan beri 

aile üzerinden toplumsal 

değişmeyi öngörmüşler 

ve de planlamışlardır. 

Türkiye’nin batılılaşma 

serüveni ile ülkeye 

Batı kültür medeniyet-

inin değerlerinin kabul 

ettirilmek istenmesinde aile, 

toplumsal değişimin bir 

aracı olarak kullanılmıştır.
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ması ciddi bir tehlike olarak 
ülkemizdeki aile yapısını tehdit 
etmektedir. Her şeyi eşyalaştır-
ma, alınır satılır meta durumu-
na indirgeme, toplumsal değer-
lerde çözülmeye sebep olmak-
tadır. Hayatın maddileştirilme-
si ve evliliğin sadece haz ve 
madde üzerine inşa edilme gay-
retleri ile aile bireyleri arasın-
da birbirine tahammül azalmak-
tadır. Birbirinin kahrını çekme 
duygusu zayıflamaktadır. Sabır 
olmayan bir yerde bir müddet 
sonra sevgi, saygı ve sadakat da 
olmamaktadır.  Boşanmaların 
son yıllarda hızlanmasına bu 
açıdan bakmakta fayda vardır. 
Tek ebeveynli ailelerin artma-
sı ile psikolojik ruhsal dünya-
ları yıkılmış çocukların, gelece-
ğin Türkiye’sinde çok ciddi bir 
sorun olacağı gözden ırak tutul-
mamalıdır.

Aile yapısına bizim kültür ve 
medeniyetimizin yüklediği kut-
sallık, batılılaşma serüveni ile 
maddileştirilince; nikâhın sağ-
ladığı kutsiyet anlamsızlaş-
maya başlamış ve hazzı esas 
alan nikâhsız birliktelikler art-
maya başlamıştır. Bu da gayrı 
meşru çocuk sorununu berabe-
rinde getirmektedir. Bu nokta da 
SEKAM’ın ve Başbakanlık Aile 
Ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü’nün yaptığı araştır-
ma sonuçları hassasiyetle değer-
lendirilmelidir.

Yine dikkat edilmesi gereken 
bir nokta da, medyanın kahir 
ekseriyetinin ve internetin bu 
sürece hizmet etmiş olmasıdır.  

Anayasanın 41. Maddesi 
çerçevesinde Devlet aileyi 

korumakla sorumlu tutulmuştur. 
Bu amaçla Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanlığı 
adı ile bir devlet bakanlığı bu 
işle görevlendirilmiş ve onun 
bünyesinde de Başbakanlık Aile 
ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. Kurum, 
teşkilat kanununun öngördüğü 
bu görevleri, değişik araştırma 
projeleri yaptırarak ve Aile 
şuraları gerçekleştirerek, gerek 
projelerde ve gerekse Şuralarda 
önerilen çözümler istikametinde 
yerine getirmeye çalışmaktadır. 
Kurum; 1990 yılında I. Aile 
Şurası’nı 1994 yılında  II. Aile 
Şurası’nı , 1998 yılında III. Aile 
Şurası’nı, 2004 yılında IV. Aile 
Şurası’nı ve 2008 yılında da V. 
Aile Şurası’nı gerçekleştirmiştir. 
Yine kurum, aile, kadın ve 
çocuklarla ilgili 53’ü bilim serisi, 
17’si tanıtım serisi, 30’u eğitim 
serisi ve 20’si bizim dünyamız 
serisi olmak üzere toplam 120 
yayın yapmış bulunmaktadır. 

Gerek Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü’nün yaptığı yayın-
larda, gerek Aile Şuralarında 
yapılan tartışma ve alınan 
kararlarda ve gerekse akade-
misyenlerin yaptığı araştırma-
larda, aile yapısının iyiye gitme-
diği ifade edilmekte; ana sebep 
olarak da bireysel, ailevi ve 
toplumsal değerlerde erozyon, 
çözülme olması gösterilmekte-
dir. SEKAM tarafından yapı-
lan Aile araştırmasının bulgu-
ları da bunu teyit etmektedir.

Teşhis doğru yapılıp da teda-
vinin cevap vermemiş olması-
nın sebepleri üzerinde durul-

malıdır. Doğru teşhis koyup, 
yanlış tedavi uygulanmaktadır. 
Batı kültür ve medeniyetinin 
sekülarizm ve modernite ara-
cılığıyla tahrip ettiği aile kuru-
mu, Batı kültür medeniyetinin 
değerleri içerisinde kalınarak 
tedavi edilemez, inşa edilemez. 

Öyleyse ailede meydana gelen 
çözülmeyi durdurmak; hayatın 
kendi kültür ve medeniyetimi-
zin değerlerine göre yeniden tan-
zim edilmesi, haz ve tüketim kül-
türüne karşı mücadele edilme-
si, internetin olumsuz etkileri-
nin giderilmesi ve başta medya 
olmak üzere tüm kurum ve 
kuruluşların, sivil toplum örgüt-
lerinin olumlu istikamette bileş-
ke kuvvet oluşturacak tarzda 
desteğinin sağlanması ve halkın 
sürece seyirci olarak değil icracı 
olarak dahil edilmesi ile müm-
kündür. 
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Genel Olarak Aile
‹nsanın yeryüzünde yaşayabil-

mesi için, varlığını idame ettir-
me, yaratıcısıyla bağlantı kurma, 
yeni nesli topluma uyarlama, 
sosyal düzeni sağlama gibi işlev-
lerin yerine gelmesi gerekmek-
tedir. ‹şte bu temel işlevlerden 
birisi de neslin devam ettiril-
mesidir ki bu işlevi aile kurumu 
yerine getirmektedir. Gerçekten 
de insan soyu ancak aile ile 
sürdürülebilir. Dünyaya gelen 
hemen pek çok canlı kısa bir süre 
sonra kendine yeterli hale gelir-
ken insanoğlu uzun bir zaman 
başkalarına muhtaç durumdadır. 
Bunun için antropologlar insa-
nı prematüre (erken doğmuş) 
bir varlık olarak nitelendirirler. 
Yani insan yavrusu bu yetersizli-
ği uzunca bir dönem aile denen 
bir birincil grup içinde tamam-
layabilir. Dolayısıyla aile, olma-
sa da olur türünden bir kurum 
değildir. 

Gerçekten de aile başın-
dan beri insanlığın en önem-
li kurumlarından birisidir. ‹lk 
iki insan örneği Hz. Âdem ve 
Havva’nın iki ayrı cinsler olarak 

bir aile oluşturduklarını düşü-
nürsek, insanın ta başından bir 
aile olarak yaratıldığını bile söy-
leyebiliriz. 

Genelde sosyal bilimcilerin,  
üzerinde uzlaştıkları bir aile 
tanımı yoktur. Bir hayli geniş 
bir kesim, ana-baba ve çocuk-
lardan oluşan bir beraberliği aile 
sayarken, bazıları bir çatı altında 
bulunanları, bazıları bir kazan-
dan yemek yiyenleri, hatta sıcak 
ilişkiler içinde bulunan meslek 
gruplarını bir aile olarak nite-
lendire gelmişlerdir. Günlük 
dilimizde de aile, anne-baba ve 
çocuklardan oluşan bir sosyal 
birliktelik olmanın yanında kişi-
nin ebeveynleri, eşi ve çocuk-
ları hatta tek başına bir kadın 
aile olarak adlandırılabilmek-
tedir. Her ne kadar ilk bakış-
ta aile anne baba ve çocuklar-
dan oluşan insan birlikteliği ola-
rak kabul ediliyorsa da bu tanım 
her türlü ailesel olguyu anlatma-
ya yetmez, mesela soy, akraba-
lık gibi pek çok ailesel olgula-
rı dışarıda bırakır. Hâlbuki bun-
lar aileyi diğer gruplardan ayıran 
önemli olgulardır. 

Esasen ailenin herhangi bir 
topluluktan farkları vardır ki 
bunların en önemlileri evlen-
me, kan bağı, aynı evde yaşa-
ma, cinsel ilişkilerde bulunma 
ve toplumsal bir meşruiyet için-
de bundan çocuk sahibi olmadır. 
Bu özellikler aileyi mesela aynı 
kazandan yemek yiyen askerler-
den veya yatılı okul öğrencile-
rinden ayırır.

Aileyle ilgili olarak üzerinde 
durulması gerekli önemli konu-
lardan birisi taşıdığı işlevlerdir. 
Aile Sosyolojisine göre ailenin 
işlevleri şu üç noktada toplana-
bilir:

1- Ailenin temel işlevleri: 
‹nsan soyunun sürdürmek, buna 
bağlı olarak cinsel hayata meş-
ruiyet kazandırmak ve birincil 
düzeyde dostluk ilişkilerini sağ-
lamaktır.

2- Diğer kurumsal ilişkilere ait 
ikincil işlevleri: Aile, genel bir 
kurumsal ilişki kuralına uygun 
olarak, bütün kurumların görev-
lerini kısmen yerine getirmeye 
çalışır. Mesela biraz eğitim, biraz 
üretim, biraz dini bilgiler ve pra-
tiklere imkân verir. Bu açıdan 

Aile, Aile Yapımız 
ve Sorunları
Mustafa AYDIN
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bakıldığında ailenin, ikincil işle-
vi en fazla kurumlardan birisi 
olduğu söylenebilir. 

3- Sosyal işlevler: Bunlar genel 
olarak, toplumsal kontrol, bire-
ye kişilik kazandırma ve grup-
sal kimlik görevini yerine getir-
mektir.

Marksizm’in iddia ettiği 
haliyle ailenin olmadığı ve 
gelecekte de bulunmayacağı 
bir dönemden söz edileme-
yeceği gibi evrimcilerin ileri 
sürdüğü tek yönlü ve tek çiz-
gili bir değişim sürecinden 
de bahsedilemez. Tarihsel 
gelişimde değişen, ailenin 
varlığı yokluğu değil, şart-
lara göre ataerkil-anaerkil, 
büyük-küçük, sık veya gev-
şek dokulu, çok işlevli veya 
az işlevli değişiklikler yaşa-
ya gelmiş olmasıdır. Bundan 
sonra da içinde bulunduğu 
ortamlara uygun şekil ala-
rak varlığını sürdüreceğinde 
şüphe yoktur. 

Yine iddia edildiği gibi 
kapitalizmle birlikte aile 
önemini yitirmediği gibi 
geleneksel aile de ortadan 
kalkmış değildir. Bugün gele-
neksel geniş ailenin kalk-
mış gözüken bazı işlevlerini 
de özellikle kentlerde, diğer 
toplumsal kurum ve örgüt-
ler üstlenmiş bulunmakta-
dırlar. Ailenin, diğer kurum-
larca karşılanması müm-
kün olmayan sevgi, anlayış 
gibi diğer işlevleri ise zaten 
devam edip gitmektedir.

Gerçekten de aile literatü-
ründe uzun bir zamandır yaygın 
olarak kullanılan çekirdek aile-
nin endüstri devrimiyle birlik-
te ortaya çıkmış bir aile mode-

li olduğuna ilişkin görüş 1970’li 
yıllardan beri anlamını yitirmiş 
bulunuyor. Araştırmalar gösteri-
yor ki çokça idealleştirilip olum-
suz bulunan geniş ailenin yeri-
ne konmak istenen çekirdek 

aile tipi Batıda sanayi devrimin-
den önce vardı. Cambridge’deki 
“Nüfus ve sosyal yapıyı incele-
me merkezi” araştırmaları, kilise 
kayıtlarının taranması ve bun-
ların değerlendirilmeleri sonu-

cunda çekirdek aile tipinin 
sanayi devriminden çok önce 
1538’lerde var olduğunu gös-
termektedir. Artık şartlara göre 
şekillenen çekirdek aile tipinin 
önceden var olduğu ve bir geliş-
mişlik göstergesi olmadığı kabul 

edilmektedir. Hatta Laslett 
gibi bazı düşünürler geniş 
aile tipinin daha işlevsel bir 
gelişmişlik göstergesi sayıla-
bileceğini bile belirtmekte-
dirler. 

‹nsanlık tarihi boyun-
ca varolan küçük aile son 
dönemlerde modern, çekir-
dek, kentsel, sanayi aile-
si gibi adlarla nitelendiri-
len daha alt tiplere ayrılmış-
tır. Ancak bu kavramlar ara-
sında anlam farkları vardır 
ve her zaman yerinde kulla-
nılmamaktadır. Küçük aile 
genel bir addır ve belirtildiği 
üzere insanlık tarihi boyunca 
farklı şartlara bağlı ve büyük 
aileye paralel olarak süregel-
miştir. Çekirdek aile ise çoğu 
kere anne baba ve hangi yaşa 
gelirse gelsin çocuklardan 
oluşan ailedir. Genel küçük 
aileden farklı olarak büyük 
ebeveynleri veya sürekli 
kalan farklı üyeleri kapsa-
maz. Modern aile ise anne ve 
baba ile belli bir yaşa kadarki 
çocukları kapsar. Yani belli 
bir yaştan sonra çocuklar evi 
terk etmek durumundadır-
lar. Sanayi ve kentsel aile 
ise modern ve çekirdek aile-

nin yerine kullanılan daha kate-
gorik ve daha içeriksiz tipleme-
lerdir. Yani bu kavramlar, yeri-
ne göre çekirdek, yerine göre 
modern aile anlamında kullanıl-
maktadırlar.

Geçmiş dönemlerde ailem-

izin geleneksel/geniş 

olduğu ve modern dönem-

lerde çekirdekleştiği, her 

devirde kadınların ikinci 

planda kaldığı, geçmişte çok 

evliliğin yaygın olduğu ve 

Cumhuriyet uygulamalarıyla 

tek eşliliğe geçildiği, 

ataerkilliğin ailemizin en 

önemli sorunlarımızdan 

birisi olduğu, geçmişte 

çocuk sayısının çok fazla 

olduğu ve modern dönem-

lerde azalma gösterdiği, bu 

peşin yargılardan bazılarıdır. 

Kısmen doğruluk payları 

bulunsa bile bunlar önemli 

hataları ifade etmektedirler. 

Ayrıntıya girmeden söyle-

mek gerekirse bugünkü aile 

yapımızın hem avantaj hem 

de dezavantajları vardır.
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Sosyolojik tespitlere göre gele-
neksel toplumlarda kurulan aile-
lerin önemli bir kısmı, yıkılma-
dan sürmekte ama her zaman 
beklendiği gibi iç dengelerini 
bulamamaktadır. Bunun sebe-
bi özellikle kadın-erkek arasın-
da tam anlamıyla karşılıklı bir 
bağımlılığın işlememesi, çoğu 
kere ekonomik imkânları ve 
sosyal güvenliği olmayan kadı-
nın aileyi sürdürme mecburi-
yetinde kalmasıdır. Yine bura-
da yakın akraba evlilikleri, yeni 
aileyi geniş bir akrabalık siste-
mi içinde korumaya almakta-
dır. Yani buradaki evlilik, iki 
akraba grubu arasında yeni bir 
ilişki noktası teşkil etmektedir. 
Hâlbuki modern toplumlarda 
aile, söz konusu akrabalık siste-
minin koruyuculuğundan mah-
rum kalması, kadının da kendi-
ne has ekonomik imkânlarının 
bulunması gibi sebeplere bağlı 
olarak ciddi sorunlar yaşamak-
tadır. Bu şartlara bağlı olarak 
bu modern türden evliliklerin 
önemli bir kısmının istikrarsız 
olduğu, ama yıkılmadan devam 
edebilenlerin bir dengeye sahip 
oldukları gözlenmektedir. 
Şüphesiz bunlar genel aile 

yapısıyla ilgili açıklamalardır. 
Ailenin bu ortak özelliklerinin 
yanında toplumlara göre fark-
lı tarafları da vardır. Hatta aynı 
toplumun değişik kesimlerinin 
farklı aile yapılarından söz edi-
lebilir. Bu özelliklerin bir kısmı 
genel toplumsal temellere daya-
nırken bazıları bir hayli içsel 
olabilir. Yani ailenin kendi için-
deki bu farklılık o ailenin yakın 
veya uzak çevresi ile ve üyeleri 
arasındaki uzun süreli bir etki-
leşimle açıklanabilir. Hatta bu 

farklılığın bir kısmı, eşlerin fark-
lı ailelerden getirdikleri anlayış-
ların, çocukların da katalizörlü-
ğünde oluşan bir yapı farkı ola-
rak açıklanabilir. Yani aile yapı-
sı, toplumlara, bölgelere etni-
sitelere ve dinlere göre az çok 
farklılık arz edebilir. 

Aile Yapımız
Aile en önemli kurumları-

mızdan birisidir ve dolayısıyla 
onun sorunlar bizim öncelikli 
sorunlarımızdır. Yani aile bütün 
toplumlar için önemlidir ama 
bizim toplumumuzda öteden 
beri birincil ilişkiler bağlamın-
da onun apayrı bir yeri ve önemi 
vardır. Bundan dolayıdır ki top-
lumumuzda pek çok sıcak sosyal 
ilişki biçimi ailesel kavramlarla 
anlatıla gelmiştir. Mesela buna 
göre devlet anamız, babamızdır; 
değişik ilişki alanlarında tanı-
dığımız tanımadığımız hemen 

her kişi ağabey, bacı, teyze veya 
amcamızdır. Üzerinde durduğu-
muz konu böylesi bir ilişkiler 
örüntüsüdür. 

Bizde aile konusu önemsen-
diği kadar değerlendirmelerde 
pek çok hatalı görüşlerin sergi-
lendiği bir alandır. Bir kere bu 
alanda pek çok ön yargı bulun-
maktadır. Bu ön yargıların bir 
kısmı o kadar yaygındır ki doğru 
olup olmadıkları düşünülmeksi-
zin bir veri olarak kabul edilir-
ler. Dolayısıyla da bunun üzeri-
ne daha başka yargılar inşa edi-
lir ki buradan bir seri yanlışlık 
doğar. Mesela ailemizin değiş-
meden durduğu ve bu haliyle 
en istikrarlı kurumumuz olduğu 
veya çok fazla çözüldüğü, bu yar-
gılardan iki tanesidir. 

Yine geçmiş dönemlerde aile-
mizin geleneksel/geniş olduğu 
ve modern dönemlerde çekir-
dekleştiği, her devirde kadınla-
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rın ikinci planda kaldığı, geç-
mişte çok evliliğin yaygın oldu-
ğu ve Cumhuriyet uygulamala-
rıyla tek eşliliğe geçildiği, ata-
erkilliğin ailemizin en önem-
li sorunlarımızdan birisi oldu-
ğu, geçmişte çocuk sayısının çok 
fazla olduğu ve modern dönem-
lerde azalma gösterdiği, bu peşin 
yargılardan bazılarıdır. Kısmen 
doğruluk payları bulunsa bile 
bunlar önemli hataları ifade 
etmektedirler. Ayrıntıya girme-
den söylemek gerekirse bugünkü 
aile yapımızın hem avantaj hem 
de dezavantajları vardır. 

20. yüzyılın başlarına kadar 
ailemiz, mutlak erkek otorite-
si demek olan pederşahiliğe düş-
meden, pederi bir nitelik taşı-
mış; geniş ve küçük tipler ara-
sında baba eksenli bir yapı oluş-
turmuştur. Yani bir taraftan 
nüfus yoğunluğu itibariyle kent 
merkezlerinde konakta yaşayan 
sınırlı bir aile kesiminin dışın-
da, küçük aile özelliği taşırken, 
diğer taraftan akrabalık gibi iliş-
kiler düzeni bakımından geniş 
aile normlarına sahip bulun-
muştur. Burada ‹slâmi değer ve 
normlar da önemli bir rol oyna-
mış, tabi dinin yanında töre ve 
geleneklerin yeri büyük olmuş-
tur. Modern öncesi dönemler-
de hızlı bir değişim söz konu-
su olmadığı için sosyal kontrol 
görevini yerine getirmede zor-
lanmamıştı. Kendi içine katlan-
mışlık hali bile bir toplumsal 
süreklilik sebebi sayılmıştı. 

Ne yazık ki günümüzde pek 
çok toplumda olduğu gibi biz 
de diğer sosyal alanların yanın-
da aile yapımızda da ideal tip-
ler oluşturmakta zorlanıyoruz. 

Günümüzde ailesel öğeler olan 
hem kadın hem de erkek çeşit-
lenmiştir. Mesela ne ev kadını 
ve ne de çalışan kadın ideal tip-
tir. Ailesine yeterli zaman ayıra-
mayan baba da ciddi bir ailesel 
tip sayılmaz. 

Ailemiz belirgin bir şekilde, 
cinsiyet ayırımı üzerine norma-
tif bir yapı sergiler. Bu normlar 
çerçevesinde ilişkiler sağlıklıdır. 
Ancak genel insani ilişkiler ala-
nına veya normatif olarak bir 
yerlere yerleştirilemeyen ilişki-
ler alanına çıkıldığı zaman aksa-
malar ve kırılmalar yaşanmak-
tadır. Gerçi buradaki sorunlar, 
karşı tarafın görevlerini yerine 
getirmemesi gibi algılanır, ama 
iyi dikkat edildiğinde görülür ki 
aksamalar, arada kalan davra-
nışlardır. 

Bu konudaki çalışmalarıyla 
tanıdığımız Eröz, tarihsel aile 
yapımızın genelde kadın- erkek, 
cinsler arasında göreceli de olsa 
bir eşitlik üzerine kurulduğu-
nu belirtir. Yine araştırmacılar 
aile yapımızın genelde demok-
ratik bir özellik gösterdiğine işa-
ret ederler. Bu konuda ortaya 
konan en önemli deliller de aile 
reisinin despot olmadığı, evle-
necek kızlarının hayat arkada-
şını seçmede nispi bir özgürlük 
tanımış bulunduğu gibi vakıalar-
dır. Ailemizde çok karılılık yay-
gın olmayan bir uygulamadır. 
Evlilik iki kişi arasında olduğu 
gibi, hayatın tüm meşgalelerin-
de de ortaktırlar. Kadın-erkek; 
ev, bağ, bahçe her yerde beraber 
ve omuz omuzadırlar. 

Genelde aile yapımız için söy-
lenebilecek en önemli yargı 
onun geleneksel aile yapısının 

işlevlerini de taşıyan bir küçük 
aile olmasıdır. Yani modern kül-
türün ailesel kavramları konu-
yu yeterince açıklayıcı olmak-
tan uzaktırlar. Mesela öteden 
beri köy-kent hayatı ayırımı bile 
aile tipimizi belirlemede yeter-
li olmamaktadır. Geniş ve dar 
iki aile tipi de hem köyde hem 
kentte var olagelmiştir. 

Sosyoloji literatüründe kaba-
ca kent ailesi tarımdan kop-
muş, işçi, bürokrat, serbest mes-
lek sahipleri ve esnafın oluştur-
duğu aile; köy ailesi ise bunun 
aksi özelliklerinin yanında iş 
bölümünün yeterince gelişme-
diği, yüz yüze komşuluk ilişkile-
rinin etkin olduğu bir aile tipi 
olarak alınmaktadır. Köyde aile, 
hala bir ekonomi işletmesi ola-
rak görülmekte, buna karşılık 
kent ailesi Weberyen bir ifadey-
le iş yerinden ayrılmış ve daha 
çok da tüketim birimi haline 
gelmiş ailedir. 

Gerçekten de bu iki aile tipi-
nin, biçimsel olduğu kadar içe-
riksel olarak da farklılıklar taşı-
dığı kabul edilmektedir. Buna 
göre kentsel aile dışa açık, eş 
seçimi evlenecek adaylara bıra-
kılmış, eğitim ve benzeri süreç-
lerden dolayı evlilik yaşının 
geciktiği, ikametgâhın eşler 
tarafından ortaklaşa belirlendi-
ği, aile içi kararların daha katı-
lımlı gerçekleştiği, çocuk edin-
mede tercihin karı-kocaya ait 
olduğu, rol dağılımı ve gerekle-
rini yerine getirmenin şartlara 
göre değişiklik arz edebildiği aile 
tipidir. Kırsal ailede ise bunların 
tersi özelliklerin ağırlıkta olduğu 
ve kent-köy ekseninde aile yapı-
mızın ortalama böylesi bir tablo 
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oluşturduğu düşünülmektedir.
Söylemeye bile gerek yoktur 

ki bu iki ölçek de zorlamadan 
aile yapımızı ifadeye yetmemek-
tedir. Çünkü bu yargı ortala-
ma bir gerçeği ifade ediyorsa 
da sonuna kadar mutlak ger-
çekle bağdaşır gözükmemekte-
dir. Esasen son araştırmalar, kır 
ve kent kültürlerinin genel 
bir farklılığına rağmen, ile-
tişim ulaşım ve benzeri etki-
leşme imkânlarının da etki-
siyle kır ve kent aile yapıları 
arasındaki farklılıkların git-
tikçe ortadan kalktığını gös-
termektedir. 

Ailemizin Bazı Sorunları
Günümüzde ailemiz, farkı 

düzeylerde sorunlar yaşa-
maktadır. Ama çok şükür 
bunlar anomik düzeyde 
sorunlar değildir. Ancak yer 
yer yabancılaşma ve özel-
likle çözülme boyutunda 
sorunlarımız yok değildir. 
Türkiye’de ailesel çözülme 
ve dolayısıyla da sorunlara 
ilişkin nedenlerin bir kısmı 
şöyle sıralanabilir: 

Ailenin nikâh gibi oluşum 
ve sürekliliğiyle ilgili norm-
ların tartışılır hale gelme-
si, modern bir tavır olarak 
sunulan ve yer yer sapma-
lar ihtiva eden cinsellik teması 
ve cinsel ilişkilerin yerine göre 
ailenin dışına taşırılması, bir 
özgürlük söylemi içinde kadı-
nın istismarı,  aileyi seküleri-
ze etme çabaları ve bu bağlam-
da dinin etkinliğinin zayıflatıl-
ması, popüler kültürün doğurdu-
ğu değersizlik, ailenin kaldırma-
da zorlandığı mali külfetler, eko-
nomik kökenli olan ama sosyal 

bir veri haline gelen yoksulluk, 
aile bazında eğitimin işlevsizli-
ği, ailenin kuruluşunda gerekli 
denkliklerin gözetilmeyişi, gizli 
baskılar ve gönülsüz evlilikler, 
ebeveynlerin gereksiz müdaha-
leleri, yuvaya dönmüş evin dış 
dünyayla bağlantılarının sağlık-
lı biçimde kurulamaması ve aile 

üyelerinin iyi konumlandırıla-
maması, ailenin kadın için bir 
kapatılmış duygusu uyandırma-
sı, genelde aile için önemi art-
mış gibi gözükmesine rağmen 
çocukların ve bu arada ihtiyar-
ların fazlalık olarak algılanması 
ve dışarıda tutma eğiliminin art-
ması, vb. 

Ailemiz son zamanlarda medya 
aracılığıyla yıpratıcı bir süreç 

yaşamaktadır. Özellikle aile ile 
ilgili yayınların hemen sağdu-
yulu herkesi rahatsız ettiğinde 
şüphe yoktur. Bu yayınlar genel 
olarak programlar ve diziler ola-
rak ikiye ayrılabilir. Bilindiği 
üzere bu programların önem-
li bir kısmı evlenme ve boşan-
ma konularını ele almaktadır. 

Uzunca bir zaman boşanma 
sorunlarını ele alan program-
larda medya desteğini arka-
larına alan eşler geniş bir 
izleyici kitlesi önünde tartış-
tırılmış, taraflar birbirlerinin 
suç ve günahlarını döküp 
indirmişlerdi. Bu durum aile 
mahremiyetini de sarsan, 
işin içine çekilenlerin kişi-
liklerini yaralayan bir kur-
guydu. Çok eleştirildiği için 
büyük çapta terk edildi. 
Şimdi onun yerine bazı 

kanallar bir çöpçatanlık 
(!) yapıp stüdyoda birbirini 
tanımayan kadın ve erkek-
leri görüştürüp evlenmeleri-
ni sağlamaktadırlar. Bu bir 
başka tür sorun oluşturmak-
tadır. Çünkü evlilik tesadü-
fen, ayaküstü gerçekleştirile-
cek bir iş değildir. Ciddiyet 
ister. Esasen normal evli-
liklerde yeni kurulan aile-
nin arkasında, görüşmeden 
söz kesmeye, nişandan düğü-

ne kadar bir süreç işlemekte, 
bu durum aileyi her aşamada 
pekiştirmektedir. Bu törenle-
rin bir kısmı atlansa bile tama-
mı görmezlikten gelinerek ciddi 
bir aile yuvası kurulamaz, olsa 
olsa bir fantezi olur. Öyle ki 
son zamanlarda bu programla-
rı ıskalayanlar bile çıkmaya baş-
lamıştır. Mesela kısa bir zaman 
önce bu programlardan birisini 

Bu gün aile yapımız 

pek çok topluma göre 

istikrarlıdır. Bu söz konusu 

istikrar değer yapımızla 

yakından ilgilidir. Ancak 

ailemizin aynı oranlarda 

dengeli olduğunu söyle-

mek mümkün değildir. 

Sosyal politikadaki aileyi 

de desteksiz kılan hatalı 

din politikasının ve özel 

olarak bir dönüştürücü 

olsun diye desteklendiğini 

düşündüğümüz popüler 

kültürün aile yapımızı 

olumsuz etkilediğinde 

şüphe yoktur.  
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arayan ve Avrupa’da yaşadığını 
söyleyen bir bayan, programcıya 
kendisiyle evlenecek bir bayan 
aradığını söyleyebilmiştir.

Günümüzde aile ile ilgini 
diğer bir olumsuz gelişme doğ-
rudan aileyi hedef alan diziler-
dir. Mesaj, konuşma ve görün-
tüleriyle normal bir aile yapı-
sıyla bağdaştırılamayacak diziler 
sunulmaktadır. Maalesef yanlış-
lığı açık olan bu diziler, genel-
de bunun yanlış olduğunu ilkece 
kabul eden geniş bir kesim tara-

fından kendisi için uygun buldu-
ğu sanal bir bağlamda garip bir 
hoşgörüyle izlenmektedir. Yani 
konuştuğu zaman kişiler bunla-
rın kötü sunumlar olduğunu söy-
lemekte ama bu diziye her haliy-
le de uyarlanabilmektedir. Bize 
göre de asıl sorun burada orta-
ya çıkmaktadır. Belirtmeliyiz 
ki sorun yalnızca genel bir aile 
sorunu değil, tabir caizse kişi-
likleri kemiren genel bir ahlak 
sorunudur. 

Sonuç
Her sosyal kurum gibi aile-

nin sağlıklı yapılanması kendi iç 

dinamikleriyle gelişebilmesine, 
bir başka deyişle kendi değer-
leriyle nesnel imkânların bileş-
kesinde varlığını sürdürebilme-
sine bağlıdır. Aile gibi kurum-
lar olağanüstü kültürleşme ve 
sosyal politikalarla zorlandık-
ları zamanlarda sağlıklı sentez-
lere ulaşmada sorunlar yaşanır. 
Aile yapımız özellikle modern-
leşme sürecinde zaman zaman 
söz konusu zorlamayı yaşaya gel-
miştir. Hâlbuki aile genel top-
lum bağlamında dönüşmeli; 

ekonomi, eğitim, din ve ben-
zeri kurumlarla olan ilişkisinin 
kurulmasında çözümler üretil-
meli, ama bu çözümler, diğer 
kurumsal olgulardan koparılmış, 
çoğu siyasal paradigmalara göre 
olmamalıdır. 

Bu gün aile yapımız pek çok 
topluma göre istikrarlıdır. Bu 
söz konusu istikrar değer yapı-
mızla yakından ilgilidir. Ancak 
ailemizin aynı oranlarda den-
geli olduğunu söylemek müm-
kün değildir. Sosyal politikada-
ki aileyi de desteksiz kılan hata-
lı din politikasının ve özel ola-
rak bir dönüştürücü olsun diye 

desteklendiğini düşündüğümüz 
popüler kültürün aile yapımı-
zı olumsuz etkilediğinde şüphe 
yoktur.  

Türkiye’de son yıllarda 
haberleşme, sosyal ve ekono-
mik imkânların yaygınlaştırıl-
ması bakımından ciddi geliş-
meler yaşanmaktadır. Şüphesiz 
bu değişmeler bütün bir sosyal 
hayatı kapsamakta, buna bağlı 
olarak da ilenin yapısı, işlevle-
ri ve onun işleyişini sağlayan 
değerleri değişime uğratmakta-

dır. Burada sorun, fiziki imkân 
ve modern verilerle geleneksel 
değerlerin nasıl bir araya getiri-
lebileceğidir. Beklenen sentez-
ler çoğu kere seçkinlerin yaygın 
kanaatinin aksine orada duran 
bir mantık kurgulamasının öte-
sinde kendiliğinden gerçekleş-
mektedir. Dolayısıyla da asıl 
yapılacak şey, müdahaleci olma-
manın yanında, gerektiğinde 
çözücü/yıpratıcı süreçlere müda-
hale edebilmektir. Sözgelimi 
Amerikan vari bir aile empo-
zesinin sonunda sağlıklı sonuç-
lar beklenemez. Kendimize özgü 
örnekler üretebilmeliyiz.
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1. Giriş
Bir ülkede aile politikasının var-
lığından bahsedebilmek için en 
az üç koşulun yerine getirilmiş 
olması gerekir. ‹lk olarak aile 
politikası, aile konusunda belir-
li (politik) bir bakış açısı öngö-
rür. Bu bakış açısı, aile politika-
sı konusunda alınacak önlem-
ler demetinin yönünü ve alanı-
nı belirlemektedir. Bu bağlamda 
liberal bakış açısına sahip politi-
kalarla, toplumcu politikalar ara-
sındaki bir karşıtlıktan söz edile-
bilir. Klasik liberal bakış açısı, 
topluma ve ekonomiye müm-
kün olduğunca müdahil olma-
yan bir politikadan yana olduğu 
için bu bakış açısından hareket-
le bir aile politikasından bahset-
mek pek mümkün değildir. Belki 
de bu yaklaşıma göre “en iyi 
aile politikası, politikasızlık”tır. 
Toplumcu bakış açısına sahip 
yaklaşımları, sosyal demokrat-
lardan muhafazakâr ve sosya-
listlere kadar geniş bir yelpa-
ze içinde ele almak mümkün-
dür. Tüm bu yaklaşımlar, aile-
yi politikanın bir alanı olarak 

görürler. Ortak özellikleri bu 
olmakla birlikte, aileye müdaha-
lenin sınırları ve çapı konusun-
da farklı tutumlara sahiptirler. 
Sosyal demokrasi, aileyi destek-
lemek ve korumak konusunda 
eşitlik idealinden hareket eder. 
Özellikle konumu zayıf ailele-
rin daha iyi bir konuma ulaştı-
rılması için tedbirler öngörür. 
Muhafazakâr bakış açısı, top-
lumda aileye çok özel bir kurum 
olarak yer verir ve bu kurumu 
destekleme konusunda titizdir. 
Fakat aileye müdahale konu-
sunda da çekimser davranır. Bu 
durumda muhafazakâr politika-
nın öngördüğü en iyi çözüm, 
toplumsal değişim içindeki aile-
yi gelenekten güç alarak koru-
mak ve kollamaktır. Yani her 
ülkede geleneğin müsaade etti-
ği ölçüler ve imkânlar dâhilinde 
ona destek çıkmaktır. Sosyalist 
bakış açısı, aileyi toplumu da 
inşa eden bir yapı olarak gördü-
ğü için topluma yönelik deği-
şimleri gerçekleştirmek aileyi 
de bu değişimin konusu haline 
getirmekle mümkündür. Ancak 

sosyalist yaklaşımlar içindeki 
ideolojik farklılıklar dikkate alı-
nırsa, bu bakış açısının sınırla-
rını tayin etmek oldukça güç-
tür. Marksist yönelimli sosya-
lizm için en iyi çözüm, ailenin 
ve özel mülkiyetin kaldırılması-
dır! Çünkü bu bakış açısına göre 
aile ve özel mülkiyet, toplum-
sal eşitsizliğin kaynağıdır. Daha 
ılımlı sosyalist görüşler, aileyi 
kaldırmak yerine, eşitlikçi ide-
aller doğrultusunda dönüşüme 
uğratmak isterler.    
Aile politikasının tanımlanma-
sında ikinci unsur, somut bir 
amacın saptanmış olmasıdır. 
Aile politikasının amacı ya da 
amaçları, onun gerekçelendiril-
me tarzıyla yakından alakalıdır. 
Gerekçelendirme ya ideolojik-
siyasal değerlere ve bakış açı-
sına ya da pratik ve pragmatik 
nedenlere dayanır. ‹lk unsur ola-
rak saydığımız ideolojik-politik 
bakış açılarına bakılırsa, bura-
da aileye müdahale etmenin ya 
da tersine müdahale etmeme-
nin bir gerekçesi bulunabilir. 
Sözgelimi sosyal demokrat ve 

Aile Politikaları ve

Türkiye Örneği
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sosyalist bakış açılarının gerek-
çesi, onların eşitlikçi ideallerine 
dayanmaktadır. Eğer aile poli-
tikasının amaçları böyle ideel 
değerlere dayanmıyorsa, bazen 
pratik sorunlar da böyle bir poli-
tika izlemek için gerekçe oluştu-
rabilirler. Nitekim 19. yüzyılda 
aileye sosyolojik yaklaşım, daha 
çok bu tür pratik sorunlarla baş-
lamıştır. Bu dönemde aile sos-
yolojisinin ilgilendiği en önem-
li mesele, Sanayi Devrimi ile 
birlikte ortaya çıkan toplumsal 
sorunlardır. Reformcular, boşan-
ma, yoksulluk, çocuk işçiliği, 
fuhuş ve gayri meşru çocuklar 
gibi sorunları, aile ile yakından 
alakalı sorunlar olarak görüyor-
lar ve ancak ailenin desteklen-
mesi yoluyla bu tehditlerin üste-
sinden gelinebileceğine inanı-
yorlardı. Onlar, hızlı toplumsal 
değişme sürecinde aileyi kırıl-
gan görüyorlar ve “geleneksel” 
değerlerin yeniden ihya edilme-
sini amaçlıyorlardı.
Son olarak bir demet politik 
önlem, aile politikasının var-
lığından bahsedebilmek için 
kaçınılmaz bir unsurdur. Politik 
önlemlerin mutlaka “aile poli-
tikaları” başlığıyla ve bunun-
la ilgili bir bakanlık kurulması 
ya da bir bakanın atanması şek-
linde olması zorunlu değildir. 
Birçok ülke, bu tür politikala-
ra ve bakan(lık)lara sahip olma-
dığı halde aileye dönük önlem-
ler alabilmektedir. Bu durum-
da söz konusu önlemler, sosyal 
politikalar çerçevesinde devre-
ye sokulmaktadır. Önlemlerin 
niteliği ve alanları, aile politika-
sının gerisinde yatan bakış açısı 

ve gerekçelere dayanmaktadır. 
Avrupa’da aile politikaları üzeri-
ne araştırma yapan Dumon, aile 
politikasıyla ilgili önlemleri üç 
kategoriye ayırmaktadır:
1. Güçlendirme politikaları ola-
rak adlandırılabilecek olan ve 
aileyi sürekli gelir sahibi yapacak 
ekonomik önlemler. Bu politi-
ka, gelir sağlamanın yanında 
iş bulma (istihdam) politika-
larını da içerir.
2. ‹kinci grup önlemler, eği-
tim ve danışma hizmetleri 
gibi aile hayatını geliştirmeye 
ve rahatlatmaya yönelik hiz-
metleri kapsar.
3. Üçüncü grup önlemler, 
ailenin yerini tutacak veya 
onun yerini alabilecek önem-
ler olarak adlandırılabilecek 
olan ve aile bireylerinin ayrı 
ayrı ya da part-time olarak 
yaptığı işleri devralacak hiz-
metler ve aile dışı kurumla-
rı öngören önlemlerden iba-
rettir.
‹lk kategorideki önlemler, 
vergilendirme, sosyal güven-
lik ve sosyal yardım gibi 
maddi refahla ilgili konuları-
nı içerirken, ikinci gruptaki 
önlemler gayri maddi refahı 
esas alan eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerine dönüktür. Ailenin 
yerini alacak ya da bazı işlevleri-
ni üstlenecek hizmet ve kurum-
lar, üçüncü kategorideki önlem-
lerin bir sonucudur. Şüphesiz ki 
bu önlemlere her ülkede aynı 
düzeyde ve nitelikte rastlamak 
mümkün değildir. Aile politi-
kaları ülkeden ülkeye değişmek-
tedir. 
Aile politikalarının çapını ve 

alanını etkileyen en önemli fak-
törlerin başında, ülkenin geliş-
mişlik düzeyi ile hangi aile reji-
mine sahip olduğu meselesi gel-
mektedir. Aile politikalarını da 
sınıflandırırken, bu faktörle-
rin etkili olduğu anlaşılmakta-
dır. Fransa, Belçika, Lüksemburg 

ve Federal Almanya gibi bazı 
ülkelerin aile politikaları açık-
tır; yani “aile politikası” teri-
mi siyasi literatüre girmiştir. 
Dahası, bu ülkelerde bu politi-
ka kurumlaşmış, aile politika-
sından sorumlu bakanlar atan-
mıştır. Yunanistan, B. Britanya, 
Danimarka, ‹rlanda, ‹spanya ve 
‹talya gibi ülkelerde ise, bu poli-
tika “üstü kapalı” olarak nite-
lendirilebilir. Ancak açık ya da 

Türlerine bağlı olarak her 

ülkede aile politikasının 

farklı boyutları (sosyal-

kültürel, gelir, iş ve bakım, 

refah alanları) bulunmakta-

dır. Sosyal-kültürel politika, 

aile ve ilişki oluşturma konu-
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tedir. Doğum oranlarının 

yükseltilmesi, ayrılmış ailele-
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sunda bilinçlendirme prog-

ramları bu bağlamda akla 

gelen temalardır. 
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üstü kapalı ayırımı bütünüyle 
doğru değildir; zira bazı ülkeler 
için bu ikisini kesin çizgiyle ayır-
mak oldukça zordur. Hollanda 
ve Portekiz’de bir zamanlar 
aile işlerine bakmakla görevli 
bakanlar atanmışken, artık bu 
bakanlıklar kaldırılmış bulunu-
yor. Bundan başka, Hollanda’da 
hükümet görevlileri ve bilim 
adamları, aile politikalarını açık 
olmaktan ziyade üstü kapa-
lı olarak nitelemekte iseler 
de, alınan önlemler mesela 
Belçika’dakilerden pek fark-
lı değildir.
Açık ya da belirtik aile poli-
tikasına sahip olan ülke-
ler, genellikle gelişmiş ülke-
lerdir. Fakat bu gelişmişlik 
faktörü, söz konusu politi-
kayı tek başına açıklamaz. 
Çünkü aynı düzeyde geliş-
miş başka ülkelerde benzer 
bir politikaya rastlamıyoruz. 
‹kinci grup, üstü kapalı aile 
politikası izleyen ülkelerle 
bu ülkeleri birbirinden ayı-
ran bir başka nokta, aileye 
müdahale konusunda fark-
lı yaklaşımlara sahip poli-
tik tercihlerdir. Birinciler, sosyal 
demokrat bir yönelime sahip-
ken, ikinciler daha muhafazakâr 
bir yapıyı temsil etmektedirler. 
Rejimlerine göre ülkeleri ve 
aile politikalarını gruplandırma-
ya yönelik bir çalışma Esping-
Andersen tarafından yapılmış-
tır. Ona göre aile politikaları-
nı uluslar arası bir bağlama yer-
leştirerek şöyle bir tipoloji yapa-
biliriz:
1. Sosyal demokrat rejimlerin 
karakteristiği, genel olarak aile-

lere destek, çalışan ebeveynlere 
yüksek düzeyde destek ve kadın-
erkek eşitliği karşısında yüksek 
bir duyarlılık geliştirmiş olma-
larıdır. Bu rejim, Danimarka, 
Finlandiya, Norveç ve ‹sveç gibi 
‹skandinav ülkelerindeki siya-
sette ifadesini bulmaktadır.   
2. Muhafazakâr rejimler, ebe-
veynlerin çalışma statüsü ve 

ailedeki geleneksel işbölümü-
ne bağlı olarak ailelere ortala-
ma düzeyde bir destek vermek-
tedirler. Bu rejimlerin tipik aile 
politikalarına, Belçika, Fransa, 
Almanya ve Hollanda gibi 
Kuzey-Batı Avrupa ülkelerinde 
rastlamaktayız.
3. Liberal rejimlerin olduğu 
ülkelerde ailelere düşük düzeyde 
bir destek verildiğini görüyoruz. 
Bu destek, daha çok sorunlu aile-
lere yönelik olup gelir durumla-
rına bağlıdır. Bunun yanında, 

özellikle çocuk bakım alanın-
da özel girişime inisiyatif tanın-
maktadır. Bu rejim, ‹ngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri gibi 
Anglosakson ülkelerdeki aile 
politikalarında ifadesini bul-
maktadır.
4. “Güney Avrupa rejimi”, 
Avrupa’nın güney kuşağın-
da yer alan Yunanistan, ‹talya, 
Portekiz ve ‹spanya gibi ülkele-

rin aile politikalarını ifade 
etmek üzere, bu ülkelere 
özgü tipik bir durumu ifade 
etmektedir. Söz konusu ülke-
lerde devlet, herkese asga-
ri bir gelir güvencesi verme-
mektedir. Aile politikasının 
özelliği, yüksek düzeyde bir 
kısmilikle beraber karmaşık 
bir modele sahip olmasıdır. 
Düzenli ve açık bir aile poli-
tikasından bahsetmek müm-
kün olmadığı gibi bu ülkeler-
de aile hizmetleri ve kurum-
ları özel sektör ile devlet ara-
sında paylaşılmıştır.

2. Farklı Aile Politikaları
Türlerine bağlı olarak her 
ülkede aile politikasının 

farklı boyutları (sosyal-kültürel, 
gelir, iş ve bakım, refah alan-
ları) bulunmaktadır. Sosyal-
kültürel politika, aile ve ilişki 
oluşturma konusundaki önlem-
leri içermektedir. Doğum oran-
larının yükseltilmesi, ayrılmış 
ailelere aracılık etme ve boşan-
maları engelleme ve ertelenmiş 
hamileliliğin riskleri konusunda 
bilinçlendirme programları bu 
bağlamda akla gelen temalardır. 
Gelir politikası, aileye yönelik 
tüm yardımları ve vergi kolay-

Türkiye’nin aile konu-

sunda bütünlüklü ve açık-

seçik bir politika izlediği 

söylenemez. İngiltere’de 

olduğu gibi yoksul aileleri 

desteklemeye ve ailelerin 

bütünlüğünü sağlamaya 
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ktedir. Aile politikasının 

sosyo-kültürel boyutları 
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sahiptir.
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lıklarını kapsamaktadır. Ayrıca 
çocuk bakımına ayrılan mali 
yardımlar da bu politikanın bir 
alt ayağı olarak görülebilir. Gelir 
politikası bağlamında yapılan 
yardımların bir kısmı (çocuk 
parası, çocuk bakım yardımı) 
genele yönelik olup, diğer bir 
kısmı da (eğitim desteği, özür-
lü çocuklara destek vs.) düşük 
gelirli gruplara ya da özel bir 
durumu olan ailelere yönelik 
olarak yapılmaktadır. 
‹ş ve bakım politikası, aile poli-
tikasının bir başka boyutunu 
oluşturmaktadır. Bu noktada 
ailelerin iş ve bakım görevlerini 
birleştirmeye yönelik önlemler 
gündeme gelmektedir. Sözgelimi 
izin düzenlemeleri ve çocuk 
bakım imkânlarının ne kadar 
var olup ya da olmadığı burada 
önem kazanmaktadır. Bu poli-
tikanın amacı, çocuklu olduğu 
halde çalışan ebeveynlere (özel-
liklere kadınlara) nefes aldırt-
mak ve iş yaşamına katılımları-
nı kolaylaştırmaktır. 
Çocuk refahı, aile politikasının 
bir diğer yönünü ifade etmekte-
dir. Bu bağlamda ailelere sunu-
lan yetiştirme desteği önemli bir 
rol oynamaktadır.      
Şimdi Türkiye örneği üzerin-
de durarak söz konusu politika-
ların pratikte nasıl şekillendiği-
ne daha yakından bakmak isti-
yoruz.

3. Türkiye
Türkiye, aile politikaları açısın-
dan daha çok Güney Avrupa 
ülkeler kuşağında yer alan bir 
ülkedir. Bu kuşaktaki ülkelere 
kıyasla, sadece nüfusu kabarık 
değil, aynı zamanda kadın başı-

na düşen ortalama çocuk sayı-
sı da yüksektir. Anne başına 
düşen ortalama canlı çocuk sayı-
sı 2,1 civarındadır. Kişi başı-
na düşen milli gelir, son yıllar-
da 9 bin ABD dolarına ulaşmış-
tır. Kadınların işgücüne katılma 
oranı, 2007 yılı için yüzde 24,8 
düzeyindedir. Türkiye’de aile-
ye yapılan harcamaların Kaba 
Ulusal Ürün içindeki oranı 
bilinmemektedir. 
Türkiye’de aile politikası-
na temel teşkil eden ilkele-
ri ve genel yaklaşımı, anaya-
sa ve Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalarda bulu-
yoruz. Anayasanın 41. maddesi, 
aileyi Türk toplumunun temeli 
olarak tanımlamakta ve ailenin 
korunmasını devletin bir göre-
vi olarak saymaktadır. Ayrıca 
Türkiye, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) ve Avrupa Sosyal 
Şartı’nın aile ilgili anlaşmaları-
na taraf olup, bu konuda peri-
yodik toplantılara katılmakta ve 
aile konusunda yapılan çalışma-
lar gözden geçirilmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Sosyal 
Şartı’nı imzalamasının hemen 
ardından 1989 yılında teşkilat 
kanunu çıkartılarak aile politi-
kasının oluşturulması ve uygu-
lanmasına katkı sağlaması ama-
cıyla, Aile Araştırma Kurumu 
Başkanlığı kurulmuştur. 2004 
yılında ise bu kurumun görev 
alanı ve adı değiştirilerek Aile 
ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş-
tür. Kısa adı ASAGEM olan 
bu kurum, “ülkemizdeki sos-
yal sorunların tespiti ve çözü-
mü ile Türk ailesinin bütünlü-

ğünün korunması, güçlendiril-
mesi ve sosyal refahının artırıl-
masına yönelik ulusal ve ulus-
lararası bilimsel araştırmalar 
yapmak veya yaptırmak, proje-
ler geliştirmek, desteklemek ve 
bunların uygulamaya konulma-
sını sağlamak ve aileye yönelik 
milli bir politika oluşturulma-
sına yardımcı olmak amacıyla” 
kurulmuştur. Bu görev tanımın-
dan anlaşılacağı üzere, söz konu-
su kurum bir nevi tavsiye orga-
nıdır. Yaptırım gücü ve yetkile-
ri, hükümete ve bakanlığa aile 
politikaları konusunda tavsiye 
vermekle sınırlıdır.
Bir yandan aile politikaları-
nı oluşturmak üzere kurulan 
ASAGEM’in yeni bir kurum 
olması, diğer taraftan bugüne 
değin aile ile ilgili düzenlemele-
rin oldukça dağınık bir yapı arz 
etmesi, Türkiye’nin aile politi-
kası konusunda, Avrupa ülkeleri 
içinde geri bir konumda kaldığı-
nı göstermektedir. Bununla bir-
likte geçerli olan düzenlemele-
ri, olduğu kadarıyla, daha önce 
yaptığımız gibi sosyal-kültürel 
politika, gelir, iş ve bakım ola-
nakları ve çocuk refahı alanında 
özetlemeye çalışacağız. 
Sosyal-kültürel politikalar çer-
çevesinde Türkiye’nin herhan-
gi bir önlem aldığı söylenemez. 
Nüfusu önlemeye ya da teş-
vik etmeye yönelik bir politi-
ka olmadığı gibi, boşanma süre-
cinde taraflara aracılık imkânı 
da sunmamaktadır. Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın son yıllar-
da dile getirdiği “her aileye 
üç çocuk” sloganı, bir hükü-
met politikası olmaktan çok 
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Türkiye’nin geleceğine yöne-
lik muhafazakâr endişeleri ifade 
eden bir söylemdir. Türkiye’deki 
mevcut nüfus artışı, genç nüfus 
yapısı ve bir türlü çözülemeyen 
işsizlik sorunu böyle bir politi-
kayı anlamlı olmaktan çıkar-
maktadır. 
‹ş yaşamı ve çocuk bakımı ara-
sındaki gerilim, Türkiye’de çalı-
şan kadınları zor durumda bırak-
maktadır. Bu gerginliği çöz-
mek üzere Avrupa ülkeleri bazı 
politikalar geliştirmişlerdir. 
Türkiye’de ise, devletin çocuk 
bakımı ile ilgili olarak herhan-
gi bir sübvansiyon uygulaması 
söz konusu değildir. Kadınların 
çalışma yaşamları doğumla bir-
likte kesintiye uğrayabilmekte-
dir. Bu kesintiyi göze almak iste-
meyen kadınlar sosyal yaşam-
larında bir ikilem yaşamak-
ta, çocuğuna bakmak ve çalış-
mak arasında bir tercih yapmak 
zorunda kalmaktadırlar. Birçok 
kadın çocuk bakımı maliyetle-
ri dolayısıyla, çocuğuna ücret-
li bakım sağlayıp ek bir harcama 
yapmak yerine, doğumla birlikte 
çalışmayı bırakıp çocuğuna ken-
disi bakmayı tercih etmektedir. 
Türkiye’de devletin çocuk bakı-
mı maliyetlerine ilişkin yapaca-
ğı desteğin çalışan kadın oranı-
nın artmasında önemli bir etkisi 
olacağı açıktır.
Mevcut uygulamalara bakılınca 
çalışan kadınlar çocuklarını ya 
aile fertlerine, komşu ve akraba-
larına bırakmakta ya da ücretli 
bakım imkânlarından yararlan-
maktadırlar. Ücretli bakım sağ-
layanlar, ücretli bakıcı tutan-
lar ile çocuğunu kreş ve anao-

kuluna gönderen anneleri içer-
mektedir. Bu durumda devlet, 
çocuk bakımını ailevi ve kişi-
sel bir sorun olarak görmekte 
ve çalışan kadınların çocukları-
na bakım meselesini özel sektö-
re havale etmektedir. 
Ebeveyn iznine gelince sigor-
talı çalışan gebe kadınlar, 8 
hafta gebelik öncesi ve 8 hafta-
lık gebelik sonrası olmak üzere 
16 hafta ücretsiz izin alma hak-
kına sahiptirler. Ayrıca devlet 
memurları yasasında ise maze-
ret izni başlığı altında eşi doğum 
yapan memura 3 gün izin veril-
mektedir. Mazeret izni, anlaşı-
lacağı üzere yasal olarak tanım-
lanmış ebeveyn izni değildir. Bir 
başka deyişle Türkiye’de erkek-
lere ebeveyn izni yasal olarak 
düzenlenmemiştir. 
Türkiye, sosyal güvenlik sistemi 
bakımından Avrupa ülkelerin-
den bir noktada ayrılmaktadır. 
Türkiye’de herkesi kuşatan bir 
sosyal güvenlik şemsiyesi bulun-
mamaktadır. ‹şsiz kaldığı için 
sistemin dışında olan büyük bir 
kesimin yanında, çalıştığı halde 
sigortalı olmayan çok önemli 
bir işçi kesimi sosyal güvenlik 
sisteminin sunduğu olanaklar-
dan mahrum olarak yaşamakta-
dır. Bu nedenle Türkiye, 1992  
yılından bu yana ödeme gücü 
olmayan vatandaşların teda-
vi giderlerini karşılamak üzere 
Yeşil  Kart sistemini yürürlüğe 
koyarak, yoksul ailelerin de sis-
teme entegre edilmesini sağla-
mıştır. Bugün 10 milyona yakın 
kişi bu imkândan faydalanmak-
tadır. 
Türkiye’de çalışma yaşamında-

ki statüsü ne olursa olsun, çocuk 
sahibi tüm ailelere yönelik ola-
rak ödenen bir çocuk parası 
uygulaması bulunmamaktadır. 
Bu, daha çok çalışan kesimin 
maaşları ve ücretlerine yapılan 
bir katkı ya da vergi indirimi 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Gelir politikaları çerçevesin-
de Türkiye’de genele yönelik 
aktarımlar yanında sadece yok-
sul ailelilere yönelik özel yar-
dım programları da uygulan-
maktadır. Ülkemizdeki mevzua-
ta göre aileyi destekleyen kanal-
lardan biri, belirli bir miktarın 
gelir vergisinden indirilebilme-
si sağlayan asgari geçim indiri-
midir. Bu indirim hesaplanır-
ken, mükellefin bireysel ve aile-
vi durumu göz önüne alınmak-
ta, evli/bekâr ve çocuklu/çocuk-
suz oluşuna göre belirli hadlerin 
vergiden muaf tutulması gerek-
mektedir.
Ülkeler, işsizliğin sonuçlarını 
giderici, geçici gelir kayıplarını 
tazmin edici politikalar uygula-
mak zorundadır. Ülke mevzuat-
larında yer alan bu politikala-
rın temel araçlarından birisi de 
işsizlik sigortasıdır. Ülkemizde 
işsizlik sigortası yönündeki ilk 
adımlar Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarında atılmıştır. 1980 ve 
1993 yıllarında hazırlanan tas-
laklar çeşitli sorunlardan ötürü 
yasalaşamamış, nihayet 1999 
tarihinde 4447 sayılı kanun, 
‹şsizlik Sigortasını kurmuş ve 
kanun 2000 yılında yürürlüğe 
girmiştir. 
Avrupa Birliğine katılmak için 
Avrupa uyum paketi içerisinde 
yer alan kriterlere uygun 
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değişiklikleri gerçekleştirmeye 
çalışan Türkiye, Sosyal Avrupa 
standardından çok uzaktadır. 
‹şsizlik yardımı bakımından, 
AB ülkelerine kıyasla en 
sonlarda yer almaktadır. Yeni 
katılan Avrupa ülkeleriyle bile 
kıyaslandığında, Türkiye’de katı 
kurallarla ulaşılması zorlaştırılan 
işsizlik ödeneği, miktar itibariyle 
de düşük düzeyde kalmaktadır. 
Bu alandaki bir diğer yardım ise, 
kamu personeline yapılan aile 
yardımlarıdır. Devlet tarafından 
kamu personeline yapılan yar-
dımların miktarı oldukça sem-
boliktir. Diğer yandan, enflasyo-
nun ücretler üzerindeki olumsuz 
etkisi, kamu personeline yapı-
lan bu sembolik yardımları adeta 
komik bir duruma düşürmüştür. 
Aile yardımlarında çocuk sayısı-
nın iki çocuk ile sınırlandırılma-
sı ve verilen miktarların düşük-
lüğü, devletin aileyi bir nüfus 
azaltma politikasının aracı ola-
rak gördüğünün ifadesi olmak-
tadır. 
Ücretin saptanması kadar aile 
yardımları da toplu sözleşmele-
rinin en önemli gündem madde-
leri arasında yer almaktadır. ‹şçi-
lere çıplak ücreti aşacak biçimde 
birtakım prim, sosyal yardım, 
yan ödemeler vb. adı altında ek 
yardımlar yapılmaktadır. Elbise, 
yiyecek yardımları, yakacak taz-
minatı, doğum, ölüm, evlen-
me yardımları, çocuk zammı 
vb. türde sosyal yardımları içe-
ren bu yan ödemelerden vergi 
kesilmemesi,  işçi için önem-
li bir avantaj olarak sayılmak-
tadır. Bu durum, AB ülkeleri-
ne göre Türkiye’yi işgücü mali-

yetleri içinde yan ödemelerin 
en fazla olduğu ülke konumuna 
sokmaktadır.
Gelir politikaları çerçevesin-
de devlet, ayrıca yoksul ve yar-
dıma muhtaç ailelere ayni ve 
nakdi yardımlar biçiminde des-
tekler vermektedir. Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü’nün üstlen-
diği bu görev, Sosyal Yardım 
Programları çerçevesinde ailele-
re gıda, yakacak ve barınma yar-
dımları biçiminde sürmektedir. 
Söz konusu Müdürlük, bunun 
dışında sağlık yardımları, eğitim 
yardımları, özürlü yardımları ve 
özel amaçlı yardımlar şeklinde 
yardımlar yapmaktadır. Ayrıca 
belediyeler de Türkiye’de kendi 
çapında yardım programları 
uygulamaktadırlar.  
Çocuk refahı kapsamında 
Türkiye’de ebeveynlere çocuk 
yetiştirme konusunda herhan-
gi bir destek verilmemektedir. 
Ancak boşanma durumlarında 
çocukların refahı göz önünde 
tutularak nafaka sistemi çalış-
tırılmaktadır. Nafaka, genellik-
le babanın çocuk bakımını üst-
lenen anne tarafına yaptığı bir 
gelir aktarımıdır. 
Özetlemek gerekirse Türkiye’nin 
aile konusunda bütünlüklü ve 
açık-seçik bir politika izlediği 
söylenemez. ‹ngiltere’de oldu-
ğu gibi yoksul aileleri destekle-
meye ve ailelerin bütünlüğünü 
sağlamaya yönelik bir politika 
izlemektedir. Aile politikasının 
sosyo-kültürel boyutları açısın-
dan liberal bir tutuma sahiptir. 
Buna göre devlet, çocuk edin-
menin zamanını ve sayısını özel 

yaşamın bir parçası olarak gör-
mekte ve aileye müdahil olmak-
tan kaçınmaktadır. Yine ayrılma 
ve boşanma sürecinde aracılılık 
imkânlarının sunulmaması, bu 
konuda da ilgili ülkelerin liberal 
bir tutum sergilediklerini göster-
mektedir. 
‹ş ve bakım sorunu arasındaki 
dilemmayı kadın ve aile yönün-
de çözmeye yönelik düzenle-
meler olmakla birlikte Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi kişile-
rin çalışma yaşamlarına bakıl-
maksızın genel bir çocuk yardı-
mı politikası bulunmamaktadır. 
Çocuk refahına yönelik önlem-
ler almak yerine ailelere doğ-
rudan ya da vergi kolaylıkları 
yoluyla gelir aktarımında bulu-
nulmaktadır. 
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“Türkiye’deki aile yapısının ve 
işlevinin tahribine yönelik süreç 

bilinçli ve planlı bir girişim”

Yöneticisi olduğunuz 
Türkiye’de Aile (Ailenin Yapısal 
Özellikleri, İşlevleri ve Değişimi) 
isimli kapsamlı ve derinlikli 
araştırmanın düşünülmesini ve 
projelendirilmesini sağlayan bir 
hikâyesinin olduğunu düşünüyo-
rum. Ne dersiniz, isterseniz söy-
leşimize bununla başlayalım mı? 

Araştırmanın konusu, en genel 
anlamıyla, Türkiye’deki aile 
kurumudur. Türkiye’deki aile 
kurumunun yapısal özellikleri, 
ailede gerçekleşen yapısal ve 
işlevsel değişiklikler, yapısal 
ve işlevsel değişimi tetikleyen 
ve devam ettiren faktörler, 
gerçekleşen değişimin boyutu ve 
mahiyeti ile hâlihazırda mevcut 
problemler ve bu problemlerin 
doğrudan veya dolaylı bir 
şekilde neden olabileceği 
araştırmada ele alınan konu 
başlıklarını oluşturmaktadır. 
Araştırma konusunun seçimiyle 
ilgili olarak bahsedebileceğim 
özel sebep veya gerekçe yok. 
Böylesi bir araştırma, yaygın 
olarak bilinen bir durumu 

bilimsel bir yaklaşımla inceleyip 
Türkiye’deki aile kurumunun 
fotoğrafını çekme isteğinin 
sonucunda gerçekleştirildi. 
Yaygın bir şekilde bilinen 
şeyin ne olduğuna gelince, 
Türkiye’de aile yapısının ciddi 
bir problem yaşadığı, “aile 
yapısının çatırdadığı”, aile 
kurumunun işlevini yerine 
getirmekte zorlandığı görüş ve 
kanaatleridir. Bu görüşlerin 
ne oranda gerçeği yansıttığını 
belirlemek gerekiyordu ve bunu 
yapmaya çalıştık. Ancak burada 
öncelikle ve özellikle Araştırma 
Kültür Vakfı yöneticilerine 
teşekkür etmem gerekiyor, 
çünkü Vakfın bünyesinde 
kurulmuş olan Sosyal Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi (SEKAM) 
bu projeye ilk andan itibaren 
tam destek verdi ve araştırmanın 
sonuçlanmasına katkı sağladı. 
Eğer onların destekleri olmasaydı 
mevcut araştırma ya bir proje 
olarak kalacak ya da bu kapsam 
ve derinlikte yürütülememiş 
olacaktı. 

Celalettin Vatandaş:

T
ürkiye’de  aile algısı/yapısı 
sosyolojik olarak büyük bir 
dönüşüm/değişim geçir-
mektedir. Toplumsal deği-

şimin getirdiği zorlamalar kadar; kül-
türel ve dünya görüşü kalıplarının 
değişimi ve bireylere sunumu ile de 
büyük aile (üç kuşak bir arada aile)  
Çekirdek aile ve bu ailenin tüketim 
toplumu şartlarında yaygınlaşması, 
büyük ailenin  parçalanma sürecini 
arttırmaktadır. Bu da ailede otorite 
parçalanmasına neden olur. Üçüncü 
kuşağın eğitimi ve bakımı henüz bu 
alanda anonim müesseselerin gelişe-
mediği toplumumuzda büyük mese-
leler meydana getirmektedir. Aile içi 
iş bölümüyle çözümlenecek sorunlar 
çekirdek ailede büyür. Tüketim kalıp-
ları, çekirdek ailede sorunlar yaratır. 
Bu çerçevede SEKAM tarafından 
hazırlanan aile araştırması önemli 
veriler içermektedir. Hem araştırma-
yı hem de araştırmadan hareketle aile 
yapısında meydana gelen değişimle-
ri Celalettin Vatandaş ile konuştuk.

Asım ÖZ
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Araştırmanın Yöntemi
Araştırmayı yaparken nasıl bir 

yöntem izlediniz?
Önemli olan araştırılması 

düşünülen alanda doğru bilgi-
ye ulaşabilmektir. Bunun için 
bir sosyal araştırmanın uygun 
bir yöntemle ve doğru veri top-
lama teknikleriyle yürütülme-
si gerekmektedir. Ayrıca elde 
edilen verilerin doğru şekilde 
çözümlenmesi de bir zorunluluk-
tur. Bu bağlamda olmak üzere, 
araştırmayı genel kitleyi temsil 
kabiliyetine sahip bir örneklem 
grup üzerinde yürütüp en sağlıklı 
bilgilere ulaşabilmek için azami 
gayret sarf edildi. Örneklem 
grup tüm Türkiye’yi temsil ede-

cek şekilde belirlenmeye çalışıl-
dığı gibi, örneklem grubun sayı-
sı yüksek tutularak her bir katı-
lımcının genel sonucu etkileme 
oranı minimize edilmeye çalışıl-
dı. Böylelikle kapsamlı ve derin-
likli bir niteliğe sahip olacak 
şekilde araştırma tamamlanmış 
oldu. 

Araştırmanın belli başlı özel-
likleri nelerdir?

Araştırmanın temel kavramı 
ailedir. Aile, en genel anlamıyla, 
evlilik ve kan bağına, bir başka 
deyişle karı-koca, ana-baba-
çocuklar, kardeşler ve benzerleri 
arasındaki ilişkilere dayalı en 
küçük toplum birimi olarak 

tanımlanmaktadır. Akrabalık 
ilişkileri de, daha genel çerçevede 
olmak üzere, aile bağlamında 
değerlendirilmesi gereken 
durumları dile getirmektedir. 
Araştırmada ailenin oluşumu, 
aileye yüklenen anlam ve değer, 
nikâh, nikâha yüklenen anlam 
ve değer, evliliğin sürdürülmesi, 
aile içi ilişkiler, aile içi şiddet, 
eşler arasında görülen evlilik 
problemleri, ebeveyn-çocuk 
ilişkileri, ebeveyn-çocuk 
ilişkilerinde açığa çıkan 
problemler, eşler veya ebeveyn-
çocuk ilişkilerinde açığa çıkan 
problemlerin bireysel veya ailevi 
kökenleri, evliliğin sonlanması, 
boşanmanın sebepleri, ailede 
değişim, geleneksel aile değerleri 
ve bu değerlerin değişimi, aile 
kurumunun toplumsal kontrole 
katkısı, aile kurumunda oluşan 
yeni değerler, toplumsal kontrol 
ve aile ilişkisi, toplumsal sapma 
ve aile ilişkisi araştırmanın diğer 
bazı önemli alt konu başlıklarını 
oluşturmaktadır. Bu diğer 
faktörlerle ilgili ayrıntılı veriler 
toplanıp, faktörler arasında 
istatistiksel analizler yapılarak 
aile yapısını ve işlevini etkileyen 
faktörler veya bu faktörlerin yol 
açtığı durumlar tespit edildi.

‹stanbul Müstakil Bir Bölgedir
Katılımcıların özellikleri hak-

kında neler söyleyeceksiniz?
Araştırmanın evrenini, yani 

bulgularını değerlendirir-
ken üzerinde yargıda bulunu-
lacak kesimi, Türkiye’de yaşa-
yan ve yaşı 18’in üzerinde bulu-
nanlar oluşturmaktadır. Evreni 
temsil özelliğine sahip örnek-
lem tespiti için tabakalı tesadüfî 

Ailenin evrensel ve geleneksel hem yapısını 

hem de işlevlerini bozan anlayış ve eğilimler, 

popüler kültürün bir unsuru olarak hayatın her 

alanda boy gösteriyor.
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örneklem tekniği tercih edil-
miştir. Katılımcıların cinsiyet-
leri, medeni durumları, yaşları, 
eğitim düzeyleri, gelir düzeyle-
ri, yaşadıkları bölge, toplumsal 
kökenleri, çocuk sahibi olup-
olmamaları dikkate alınan taba-
ka ölçütlerini oluşturmuştur. 
Araştırmanın verileri 12 bölge-
den, 61 ilden belirlenen 6748 
kişiye uygulanan anket ile elde 
edilmiştir.

Araştırmanızda İstanbul’u 
müstakil bir bölge olarak ele 
alma gerekçeniz nedir?

‹stanbul, barındırdığı nüfus 
oranıyla ve nüfusu oluşturan-
ların farklılığıyla başlı başı-
na bir bölge olmayı fazlasıy-
la hak ediyor. Hatta ‹stanbul’u 
Türkiye’nin görece küçük bir 
modeli olarak görmek de pek 
yanlış olmayacaktır. Elbette ki 
‹stanbul’un önemi sadece sahip 
olduğu nüfusun oranından kay-
naklanmıyor, değişimin ve yeni 
yönelişlerin bir anlamda loko-
motifi olmasından da kaynak-
lanıyor. 

Farklı bölgeler, farklı kesim-
ler, farklı meslekler, farklı inanç-
lar, farklı diller... Farklılıklara 
rağmen, benzer sevinçler, ben-
zer kederler yaşanıyor diyebilir 
miyiz ailelerde?

Ailede yaşanan sorunlar, deği-
şimler sadece Türkiye’ye özgü 
bir problem değil sanırım.

Evet öyle. Özele inildiğinde 
mevcut farklılıklara rağmen tüm 
dünyada aile yapısı benzer prob-
lemleri yaşıyor, benzer süreçler-
den geçiyor. Çünkü aile yapısı 
küresel düzeyde anlam kazanan 
olumsuz, tahrip edici, bozucu ve 
tüm bunların yanı sıra son dere-
ce kuvvetli faktörlerin nesne-

si durumuna gelmiş bulunuyor. 
Ailenin evrensel ve gelenek-
sel hem yapısını hem de işlev-
lerini bozan anlayış ve eğilim-
ler, popüler kültürün bir unsu-
ru olarak hayatın her alanda boy 
gösteriyor.  Bu bağlamda olmak 
üzere aileye meşruiyet kazandı-
ran ve aile yapısının oluşmasına 
imkân sağlayan nikâhın önem-
sizleştirilmesi, aile için bir emni-
yet anahtarı olan boşanmanın 
sıradanlaştırılması, evin küçü-
lüp aile yapısının minimize edil-
mesi, kadının ne olursa olsun ev 
dışı işte çalışmaya teşvik edile-
rek çocukların bakıcıların eline 
bırakılması, karı-koca arasında 
iktidar mücadelesi sürdürülme-
si, akrabalık bağlarının zayıfla-
tılması, evin adeta otelleşme-
si, eşler arası ilişkilerin sığlaş-
ması ve basitleşmesi, cinselliğin 

evliliğin adeta tek faktörü hali-
ne gelmesi örnek olarak hatır-
lanabilir. 

Küreselleşme ve Aileye 
Yansımaları

Peki, aileye ilişkin küre-
sel düzeydeki gelişmelerin 
Türkiye’ye yansımaları neler? 

Bu bahsettiğim özellik-
ler Türkiye’ye aynen yansımış 
durumda.  Kitle iletişim araçları 

bu etkileşimde başat rol oynu-
yor. ‹letişim ve ulaşım araçları-
nın yaygınlaşması ve mekânın 
küçülmesiyle -ki bunu küre-
selleşme olarak tanımlıyoruz- 
artık dünyanın herhangi bir 
yerindeki herhangi bir durum 
diğer yerlere de kolaylıkla yan-
sıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin 
küresel selden etkilenmeme-
sini beklemek pek mümkün 

değil. Ancak burada özellikle 
şunu ifade etmek gerekiyor ki, 
Türkiye’deki aile yapısının ve 
işlevinin tahribine yönelik süreç 
bilinçli ve planlı bir girişimin 
gereğine uygun şekilleniyor izle-
nimi uyandırıyor. Son 5-6 yılda 
neredeyse tüm TV kanallarını 
saran yerli diziler bu konuda 
en somut örnektir. Dikkat edin 
bu dizilerin tamamına yakının-
da, örneğin nikâhsız beraberlik 
adeta hiç değişmeyen bir özellik 
olarak yer almaktadır. Dizilerde 
takdim edilen hayat tarzların-
da nikâh diye bir şeye rastlan-
mamaktadır. Kişilerin birbirle-
rinden hoşlanmaları veya hoş-
lanmamaları beraberlikleri için 
ölçüt olarak takdim edilmekte-
dir. Bu hoşlanma ise tamamen 
bedensel duygularla ve görü-
nümle ilgilidir; yoksa kişilik, 

Dizilerde takdim edilen hayat tarzlarında nikâh diye 

bir şeye rastlanmamaktadır. Kişilerin birbirlerinden 

hoşlanmaları veya hoşlanmamaları beraberlikleri için 

ölçüt olarak takdim edilmektedir. Bu hoşlanma ise tam-

amen bedensel duygularla ve görünümle ilgilidir.
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karakter gibi özelliklerin zerresi-
ne bile rastlanmamaktadır. 

Türkiye’de aile politikalarının 
ve bu politikaların uygulama-
larının zayıf, dağınık ve bütün-
lükten yoksun bir görünüm arz 
etmekte olduğunu ifade ediyor-
sunuz. Niçin? 

Aile yapısı ile ilgili olarak 
Türkiye’deki devlet politikala-
rında gözlenen en önemli yan-
lış, konuya yaklaşımda gözlen-
mektedir. Aile politikalarında-
ki ve bu politikaların uygulan-
masındaki dağınıklığın başlıca 
sebebi, ailenin sosyo-kültürel ve 
ekonomik bir ünite olarak dev-
let politikasının dışında tutul-
masıdır. Hâlbuki devlet, vatan-
daşlarının ve toplumun huzur-
lu, müreffeh ve güvenli bir hayat 
sürmelerini mümkün kılmak için 
vardır. Bunları gerçekleştirme-
nin yolu ise toplumsal politika-
lar ile mümkündür. Devlet, sos-
yal devlet niteliğini de bu poli-
tikaların gücü ve yaygınlığı ölçü-
sünde kazanmaktadır. Aile kuru-
mu ise sosyal devletin öncelik-
le ve hassasiyetle üzerinde dur-
ması gereken bir konuyu teşkil 
etmektedir. Fakat ne var ki küre-
sel düzeydeki etkilerin yanı sıra, 
Türkiye’nin kendi özel şartları 
nedeniyle Türkiye’deki aile yapı-
sı sahip olduğu geleneksel gücü-
nü kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmış olmasına rağmen, 
konu devletin öncelikli konusu 
haline dönüşmemiştir. ‹hmal ve 
ilgisizliğin beklenen sonucu ola-
rak da aile kurumu bazı alanlarda 
belirli oranda da olsa geleneksel 
gücünü kaybetmiştir ve kaybet-
meye de devam etmektedir.

Aile Kurumunun Yaşadığı 
Sıkıntılar

Kabul edersiniz ki, aile kuru-
mu, toplumdaki diğer kurum-
lar gibi değişim yaşayabilir ve 
yaşıyor da. Ancak katılımcıla-
rın çoğu ailenin kötüye gittiğine 
dair bir görüşe sahipler. Bunu 
nasıl açıklıyorsunuz?

Aile kurumunun hem yapısal 
açıdan ve hem de işlevleriyle 
önemli problemler yaşadığı ve 
sokaktaki insanın dahi kolay-
lıkla fark edebileceği bir düzeye 
eriştiğini göstermesi açısından 
gelinen nokta son derece önem-
lidir. Boşanma oranlarındaki 
artış, gençler arasında günübir-
lik sayılabilecek gönül birlikte-
liklerinin ve hatta cinselliklerin 
yaşanması, aşkın cinsel beraber-
likle özdeşleştirilmesi, arkadaşlı-
ğın evlilik dışı ilişkiyle anlam-
daş hale getirilmesi, filmlerde 
sorumsuz bir yaşam tarzının her 
gün ekranları kuşatması, mevcut 
kanaat ve görüşlerin oluşmasın-
da belirleyici faktörler olarak 
anlam kazanmaktadır.  Bu arada 
önemli düzeyde izleyici kitlesine 
sahip olan izdivaç programları-
nın evliliği sulandıran, sıradan-
laştıran yaklaşımlarının da göz 
ardı edilmemesi gerektiği açık-
tır. Bu tür programlar sayesinde 
hayat arkadaşı bulmak ve bütün 
hayatın paylaşılacağı bir bera-
berlik inşa etmek için dikkat 
edilmesi gereken tüm ölçütler 
bir anlık etkilenime indirgenmiş 
durumda. Bu da oldukça ilginç 
bir ifadelendirmeyle “elektrik 
almak” olarak ifade edilmek-
tedir. Bu elektrik almakta ise 
bedensel çekiciliğin baş etken 
olduğu açıktır. Hâlbuki beden-

sel nitelikler geçici, kişilik ve 
karakter özellikleri kalıcıdır. 

Gelin ve kaynana arasında 
yaşanan gerilim, aile kurumu-
nun varlığından beri üzerinde 
konuşulan, dizilere konu olan, 
kadın programlarında tartışılan 
bir konu. Çekirdek ailede gelin-
kaynana ilişkisi nasıl?  

Gelin-kaynana çekişmesi 
problemi elbette ki yaşanan bir 
olgu, ancak bu daha çok büyük 
aile yapısına özgü bir problem. 
Büyük aile yapısının birçok açı-
dan olumlu işlevleri var olmak-
la birlikte böyle bir probleme 
neden olabilmesi diğer olum-
lu yönlerini görmezlikten gel-
meye yol açmamalıdır. Bugün 
artık gelin-kaynana problemin-
den bahsetmek en azından kent-
lerde pek mümkün değil. Çünkü 
evler küçüldü ve anne-babalar 
evden uzaklaştırıldı veya anne 
ve babadan uzaklaşıldı. Bugün 
itibarıyla gelin-kaynana çekiş-
mesi ailenin güçlü olduğu, işlev-
lerini daha yetkin şekilde yeri-
ne getirdiği dönemleri hatırla-
tan güzel günlerin nostaljik bir 
problemi olmaktan öte bir anla-
ma gelmiyor, desek pek yanlış 
söylemiş olmayız. 

Boşanma Oranları
Boşanmalardaki artış konu-

sunda tespit ve görüşleriniz 
nelerdir?

Boşanma, evlilik kadar eski-
dir. Ailenin olduğu her yerde 
boşanma, mevcut ihtimaller-
den biri olarak hep karşımıza 
çıkmaktadır. Fakat günümüzde, 
dünya çapında gittikçe artan bir 
sosyal realite haline gelmekte-
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dir. Denilebilir ki her toplumda, 
geçmişe oranla boşanma bugün 
çok daha yaygın ve çok daha 
büyük orandadır. Boşanmanın 
hızla artmasının birçok nede-
ni vardır. Toplumsal ve kültü-
rel tüm değişmeler ve bunla-
rın aileye yansıması, boşanmala-
rın artışından sorumlu tutulabi-
lir. Kentleşme hızına bağlı ola-
rak boşanmalar artmıştır. Kırsal 
kesimde boşanmalar daha azdır. 
Çünkü aile birlikteliğini koru-
yan ve devam ettiren toplum-
sal kontrol kente göre çok güç-
lüdür. Kentleşme ve kadının 
iş hayatına atılmasıyla birlik-
te ailenin yaşam düzeyi yük-
selmiş ama aileye rol çatışması 
girmiştir. Bunun sonucu olarak 
ta boşanma kentlerde daha da 
artmıştır. Boşanmaların artma-
sı, evlenme çağına gelen genç-
ler için de kötü örnek olmak-
tadır.  Böyle gençler evlilikle-
rinde de en ufak bir anlaşmaz-
lık olduğu zaman en kolay çözü-
mü, ana babalarının yolundan 
giderek ayrılmada bulmaktadır-
lar. Toplum yaşamındaki hız-
lanma, çok yer değiştirme, çok 
insan tanıma imkânları, rast-
gele evlilikleri ve değişik din 
ırk ve toplumsal sınıflar arası 
evlilikleri artırmıştır. Sevgi’den 
başka ortak yanları olmayan bu 
tür evlilikler uzun ömürlü olma-
maktadır. Özellikle kısa tanış-
maların ardından aile, akraba ve 
genellikle yakın çevrenin onayı 
olmadan başlatılan evlilikle-
rin, büyük engellerle karşılaşma-
sı sonucu başarı şansı azalmak-
ta ve bu da boşanmalara neden 
olmaktadır.

Gerçi sormayı istediğim konu 
ile ilgili olmak üzere bazı şeyler-
den bahsettiniz ama yine de öne-
mine binaen sormak istiyorum, 
televizyon ekranlarında gördü-
ğümüz birçok kadın programın-
da ve özellikle de, dizilerde gele-
neksel aile değerlerinin dışında 
şeyler gösteriliyor ve anlatılıyor. 
Bunun mevcut ile yapısı üze-
rindeki etkileri konusunda neler 
söyleyebilirsiniz? 

‹ki ayrı diziden tamamen bir 
rastlantı sonucu şahit oldu-
ğum iki kesiti aktarmak istiyo-
rum. Bir rastlantı sonucu şahit 
olduğum diyorum, çünkü özel-
likle izlemiş olsam sanırım çok 
daha fazlasına şahit olmak hiç 
de zor olmayacaktır. Birincisi şu: 
evin genç kızı anne ve babasıy-
la konuşuyor, “Size bir iyi bir de 
kötü haberim var” diyor. “Söyle, 
nedir?” diyorlar, genç kız cevap 
veriyor: “‹yi haber, o sevmediği-
niz erkek arkadaşımdan ayrıldım, 
artık onunla birlikte değilim”, 
Anne ve baba biraz merakla ve 
biraz da aldıkları haberin sevin-
ciyle “Kötü haber nedir?” diye 
soruyorlar. Anne ve babasının 
bu sorusuna kızın cevabı “erkek 
arkadaşımdan hamileyim” olu-
yor. Bu diyalogda dile getiri-
len anlayış ve tavrın gelenek-
sel aile yapısı ve değerleri için 
bir bombadan daha tahripkâr 
olduğu açıktır, ancak asıl bomba 
daha sonra patlıyor. Söz konu-
su anne ve babanın kızlarına 
cevabı şöyle oluyor: “Üzülme 
aldırırız! Böylelikle onunla ilgi-
li hiçbir şey sende kalmaz”. 
‹kinci vermek istediğim örnek 
ise şudur: Bir bayan ile bir erkek 
konuşuyorlar; evdeler ve ilk 

izlenim karı-koca oldukları şek-
linde. Kadın üzüntülü görünü-
yor, kocası olduğunu düşündü-
ğüm erkek niçin üzgün olduğunu 
soruyor. Kadın “Bugün doktora 
gittim, hamileyim” diyor. Erkek 
seviniyor, kadını kucaklayıp, 
öpüyor fakat kadının üzüntüsü 
devam ediyor. Erkek “Niçin üzü-
lüyorsun, üzülme, nikâh yapa-
rız olur-biter” diyor. Anlaşılıyor 
ki nikâhsız yaşıyorlar. Ama 
yine asıl ilginç ve insanı şaş-
kına sürükleyen konu arkadan 
geliyor. Kadının erkeğe ceva-
bı şöyle: “Nikâh önemli değil, 
yaparız olup biter ama nikâh 
sırasında hamile olacağım için 
istediğim gelinliği giyemeyece-
ğim. Güzel görünmeyeceğim, 
buna üzülüyorum. Ne yapsam, 
acaba çocuğu aldırsam mı?” ‹şte 
TV dizi ve filmlerindeki durum 
bundan ibaret. Nikâhsız bera-
berliğin onaylandığı ve hatta 
övüldüğü, buna karşılık nikâhın 
önemsizleştirildiği veya hatta 
aşağılandığı, bireylerin neredey-
se günübirlik sevgili bulduğu, 
çocukların sorumsuzca ve evren-
sel ahlak değerlerini bile dikkate 
almadan yaşadıkları, okul konu-
lu dizilerde sözde öğrencilerin 
öğrencilikten başka her şeyi yap-
tıkları ve bunun ağırlıklı kısmı-
nı karşı cinsle beraberliğin teşkil 
ettiği bu sele karşı mevcut aile 
yapısı her gün daha fazla direnç 
kaybeder hale geliyor. 

Problemlerin Çözümü
Bu aşamada” Ne yapmak 

gerekiyor?” diye sorsam…
Milletin geleneksel değerleri-

nin yok edilmesi gereken unsur-
lar olarak görüldüğü, toplumsal 
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dokunun güç kaynağı olan anla-
yış ve eğilimlerin aşağılanıp-
reddedildiği, tüm bunlara kay-
naklık yapan ‹slami kabul ve 
uygulamaların birinci öncelikli 
düşman unsur olarak algılandığı 
bir Türkiye’de gelinen aşama-
yı “normal” olarak değerlendir-
mekten başka çare yok maale-
sef. Devletin gücünü arkalarına 
alan bazı kesimlerin bu milletin 
değerleriyle savaşmayı kendi-
lerine ilke olarak seçtikleri ve 
bu düşmanlıklarına silahlı ve 
silahsız kuvvetlerden, medyadan 
destek buldukları sürece bun-
lar yaşanmaya devam edecektir. 
Tabiî ki bu aşamada milletin de 
asıl düşmanlarını görme basi-
retine sahip olması gerektiği 
açıktır. Çünkü milletin değer-
leriyle savaşı hayat tarzı haline 
getirmiş olanlar güçlerini mille-
tin basiretsizliğinden alıyorlar. 
Anne ve babalar, çocuklarının 
gelecekte hangi mesleğe sahip 
olacağını düşündüğü kadar nasıl 
bir kişi olacağını da düşünmeye 
başlamadığı sürece problemleri 
çözmek mümkün olmayacaktır 
kanaatindeyim. 

Araştırmanın En ‹lginç Sonucu
Araştırmadan elde ettiğiniz en 

ilginç sonuç nedir?
Araştırma ile ulaşılan birçok 

ilginç sonuç var. Bunların ara-
sında özellikle internet ile ilgili 
tespit çok önemlidir. ‹nternet 
kullanımının aile yapısı ve gele-
neksel aile değerleri üzerinde-
ki etkisinin son derece güçlü 
olduğu tespit edilmiştir. Aile 
içi ilişkileri doğrudan etkileyen 
internetin, aile ve eşlerin ihmal 
edilmesinden, sanal ihanet ya 

da eşlerin aldatılmışlık psiko-
lojisine girmelerine, çocukların 
sanal uzayda başıboş savrulma-
larından, bireylerin gerçek iliş-
kilerde bocalamalarına kadar 
nice etkilere sahip olduğu anla-
şılmaktadır. Elbette ki internet 
kullanımının değer değişimine 
etkisi olacağını bekliyorduk ama 
bu kadar güçlü bir etkiye sahip 
olduğunu beklemiyorduk. Bunu 
şöyle izah edeyim, aileye ve 
değerlere ilişkin olumsuz kabul 
ve anlayışlarda internet kullanı-
mı oldukça yüksekken, olumlu 
kabul ve anlayışlarda da bir o 
kadar azdır.  Örneğin, interneti 
sıklıkla kullananların %58,5’i 
evlilik öncesi cinsel beraberliği 
“ahlaksızlık” olarak nitelerken, 
interneti arada bir kullananların 
%66,9’u, hiç kullanmayanların 
ise %77,3’ü evlilik öncesi cin-
sel beraberliği “ahlaksızlık” ola-
rak nitelemiştir. Yine interneti 
sıklıkla kullananların %65,8’i 
evlilik dışı çocuk edinmeyi 
“ahlaksızlık” olarak nitelerken, 
interneti arada bir kullananların 
%75,4’ü, hiç kullanmayanların 
ise %85,5’i evlilik dışı çocuk 
edinmeyi “ahlaksızlık” olarak 
nitelemiştir. Bundan anlaşıldığı-
na göre internet bir değer yıpra-
tıcı unsur olarak işlev görmekte 
ve bunu oldukça güçlü bir şekil-
de yerine getirmektedir. 

Ayrıca, yine araştırmanın 
ilginç bulgularından birisi de 
çocukların eğitimiyle ilgilidir. 
Araştırma dahilinde katılım-
cılara, çocuklarının dini bilgi-
ye sahip olmasını isteyip iste-
medikleri sorusu yöneltilmiştir. 
Katılımcıların %96,4’ü çocuğu-
nun dini bilgiye sahip olmasını 

Çok genel bir ifadeyle 
söylemek gerekirse, 
bölgesel farklılıklar, 

aile yapısında, işlevinde 
ve aile kapsamında 
anlam ifade eden 
tutumlarda kayda 

değer bir farklılaşmaya 
yol açmamaktadır. 
Bunu aile yapısı ve 

işleviyle ilgili hemen 
her konuda ve 

alanda ifade etmek 
mümkündür.  Bu 

benzeşmede son 15-20 
yıl içinde gerçekleşen 
ve kitlesel bir nitelik 
kazanan iç göçün ve 

başta TV olmak üzere 
medya araçlarının 
belirleyici faktörler 

olduğu kanaatindeyiz.
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istediğini ifade etmiştir. Bu kesi-
min %67,1’i istek düzeyini “çok 
istedim/çok isterim” biçimin-
de ifade etmiştir. Buna karşı-
lık çocuğunun dini bilgiye sahip 
olmasını istemeyenlerin oranı 
sadece %0,6’dır. Konu dâhilinde 
kararsızlık yaşayanların oranı 
da son derece düşüktür: %3. 
Konu bağlamında ilginç bulgu-
lardan birisi de “dinin duygu 
ve düşüncelerinizi etkilemesi-
ni dikkate aldığınızda kendini-
zi nasıl tanımlarsınız?” sorusuna 
verilen cevaplarla karşılaştırma-
da tespit edilmiştir. “Dini yönüm 
güçlü; din, duygu ve düşüncelerimi 
büyük oranda etkilemekte” diyen-
lerin %90,6’sı çocuğunun dini 
bilgiye sahip olmasını “çok istedi-
ğini”, %8,7’si ise “istediğini” ifade 
ederken, “dini yönüm var ama din 
duygu ve düşüncelerimi az etkili-
yor” diyenlerin %52,1’i çocu-
ğunun dini bilgiye sahip olma-
sını “çok istediğini”, %45,1’i ise 
“istediğini” ifade etmiştir. Daha 
da ilginci kendisini “dine ina-
nıyorum ama din düşüncelerimi 
hiç etkilemez” ve “dine inanmıyo-
rum” diyenlerde karşımıza çık-
maktadır. Kendisini “dine ina-
nıyorum ama din düşüncelerimi 
hiç etkilemez” biçiminde tanım-
layanların %28,8’i çocuğunun 
dini bilgiye sahip olmasını “çok 
istediğini”, %55,9’u ise “istedi-
ğini” ifade ederken, kendisini 
“dine inanmıyorum” biçiminde 
tanımlayanların %73,5’i çocu-
ğunun dini bilgiye sahip olması-
nı “çok istediğini”, %10’u ise “iste-
diğini” ifade etmiştir. Tüm bun-
lar, Türkiye’nin, başka şeyler bir 
yana, en azından sosyolojik bir 
gerçeği olan ‹slam’ın bilinmesi-

nin toplumdaki her kesim tara-
fından ne kadar önemsendiğini 
göstermesi açısından son dere-
ce önemlidir. Bu açıdan da dev-
let politikalarını ve daha çok da 
eğitim programlarını oluşturur-
ken bireylerin dini bilgiye sahip 
kılınmasının toplumsal bir ihti-
yaç ve istek olduğunun bilinme-
sini ve buna göre bir tutum ve 
tavır içerisinde olunması gerek-
tiğini göstermesi açısından ayrı-
calıklı bir önem ifade etmekte-
dir. 

Bölgesel Farklılıklar ve Aile
Araştırmanın 12 bölge ve 61 

ilde yürütüldüğünü söylediniz. 
Aile yapısındaki ve işlevlerinde-
ki bahsettiğiniz değişim ve tahri-
batlar bölgeler arasında farklılık 
gösteriyor mu? 

Toplumsal, ekonomik ve kül-
türel açıdan Türkiye’deki bölge-
sel farklılıkların aile kurumunun 
yapısal ve işlevsel özelliklerin-
de de farklılaşmalara yol açma-
sı beklenir. Bu son derece nor-

mal ve hatta normal olmanın 
da ötesinde doğal bir durumdur. 
Araştırma verileri bölgeler bağ-
lamında incelendiğinde önem-
li ve son derece ilginç bir bulgu-
ya ulaşılmıştır. Bölge farklılıkla-
rı düşünüldüğü/beklenildiği gibi 
aile yapısında, işlevinde ve aile 
kapsamında yer alan tutumlarda 
farklılaşmaya neden olmamak-
tadır. Çok genel bir ifadeyle söy-
lemek gerekirse, bölgesel farklı-
lıklar, aile yapısında, işlevinde 
ve aile kapsamında anlam ifade 
eden tutumlarda kayda değer bir 
farklılaşmaya yol açmamaktadır. 
Bunu aile yapısı ve işleviyle ilgi-
li hemen her konuda ve alan-
da ifade etmek mümkündür.  Bu 
benzeşmede son 15-20 yıl içinde 
gerçekleşen ve kitlesel bir nite-
lik kazanan iç göçün ve başta 
TV olmak üzere medya araçla-
rının belirleyici faktörler oldu-
ğu kanaatindeyiz. Ancak ne var 
söz konusu benzeşme olumsuz 
durum ve tutumlarda da açıkça 
gözlenmektedir.  Örneğin aile-
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nin gidişatına, ideal çocuk sayı-
sına, nikâhsız yaşayan komşu ile 
ilgili tutuma, evlilik öncesi cin-
sel beraberliğe, erkeğin karısını 
dövüp-dövemeyeceğine, evlilik 
dışı çocuk edinmeye ilişkin veri-
ler dikkate alınabilir. Böylesi, 
aile yapısının ve işleviyle ilgi-
li olmak üzere son derece ciddi 
problemlerle karşı karşıya oldu-
ğunun bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilecek tutumların 
hem yüksek sayılabilecek düzey-
lere erişmiş olması ve hem de 
bunun tüm Türkiye’yi ilgilendi-
rir hale gelmiş olması önemlidir. 

  Toplumun Sürekliliği ve Nesiller
Aile yapımızın mevcut gidişa-

tı dikkate alınırsa, ailenin gele-
ceği ile ilgili tespit ve görüşleri-
niz nelerdir?

Bu konuda söylenebilecek 
şeyler çok fazla ama konunun 
anlaşılması için ailedeki çocuk 
sayısını dikkate alarak bir şeyler 
söylemek gerekirse söylenebile-
cek şey şudur: Ailedeki çocuk 
sayısı, sadece bireyleri veya 
aileleri ilgilendiren bir konu 
değil, çok daha fazlasıyla top-
lumu ilgilendiren bir konudur. 
Zira toplumun sürekliliği ancak 
yeni nesillerin varlığıyla müm-
kün olabilmektedir. Eğer doğum 
oranı ölüm oranına eşit veya 
az ise nüfus kendisini yenileye-
memekte ve toplum yok olma 
sürecine girmektedir. Her bir 
kuşağın kendi yerine geçecek 
çocuğa sahip olma oranı diye 
tanımlanabilecek olan nüfusun 
yenilenmesi, ölüm oranı nispe-
ten daha düşük olan endüst-
rileşmiş ülkelerde 2,1 iken, 
gelişmekte olan ülkelerde 2,5 

ile 3,3 arasında değişmektedir. 
Bu oranın altında kalan top-
lam doğurganlık oranı o toplum 
için önce nüfus yaşlanması ve 
takiben nüfus kaybı anlamına 
gelmektedir. Bugün Batı Avrupa 
ülkelerinden birçoğunun karşı 
karşıya olduğu en önemli prob-
lemler budur. Türkiye ise mev-
cut haliyle düşük doğurganlık 
hızına sahip ülkeler grubunda 
yer almaktadır. Son 40 yıl içinde 
doğurganlık hızında önemli bir 
düşüş yaşanmıştır. 1963’te 6,3 
olan toplam doğurganlık hızı, 
1973’te 4,7’ye, 1980’de 3,4’e, 
2000 yılında 2,5’e, 2003’te 
2,2’ye gerilemiştir. 

Doğurganlık hızı, çok sayıda 
demografik ve sosyo-ekonomik 
faktörün etkisini yansıtan bir 
göstergedir. Doğurgan çağdaki 
kadının sosyal statüsü, eğitim 
düzeyi, çocuğa bakışı ve bek-
lentileri yanında, gelir düzeyi, 
evlenme yaşı, aile planlama-
sı ve doğum kontrolü yöntem-
lerine erişme imkânları, hane 
halkının sosyal statüsü gibi çok 
sayıda değişkenin doğurganlık 
hızlarına etki ettiği bilinmek-
tedir. Doğurganlığı doğrudan 
veya dolaylı olarak etkileyen 
söz konusu faktörler karmaşık 
bir olgular yumağı oluşturmak-
tadır. Örneğin, iç göçün bes-
lediği kentleşme, eğitim düze-
yinde artışa, kadının tarım dışı 
sektörlerdeki istihdama katılışı-
na ve daha geç evlenmesine yol 
açmaktadır. Bu da doğurganlı-
ğı etkilemekte ve daha az çocuk 
sahibi olma eğilimini güçlendir-
mektedir. 1998 Türkiye Nüfus 
ve Sağlık Araştırması’ndan 
elde edilen sonuçlar yukarıda-

ki tespitleri destekler nitelikte-
dir. Çiftlerin aile plânlamasını 
onaylama eğilimi kırsal kesim-
de %72,6 iken, kentte yaşayan-
larda bu oran %83,6’ya çıkmak-
tadır. Gebeliği önleyici yöntem 
kullanımı kentlerde %66,7, kır-
larda %58,1’dir. Ve tüm bunlar 
mevcut Anayasa dikkate alınır-
sa beklenen ve hatta planlanan 
bir durumdur. Çünkü mevcut 
Anayasa’da nüfus planlaması 
devletin bir sorumluluğu olarak 
dile getirilmekte, nüfus plan-
laması az çocuk olarak anlam 
kazanmaktadır. Nüfusunu yeni-
leyememe problemiyle karşı 
karşıya gelmiş olan Türkiye’de 
nüfus planlamasının ailelerin 
daha az çocuğa sahip olmaları-
nı sağlamak biçiminde anlaşıl-
ması ve uygulanması son dere-
ce manidardır. Mevcut anayasa-
da ve uygulamalarda aile planla-
ması olmazsa olmaz bir sorumlu-
luk olarak düşünülürken maale-
sef toplumun sürekliliği hiç dik-
kate alınmamıştır. 

Araştırmanın bulguları, 
Türkiye’deki mevcut durumun 
ve idealize edilmiş tercihin 2–3 
çocukta toplandığını göstermek-
tedir. Dolayısıyla Türkiye -eğer 
gidişatı değiştirecek gerekli ted-
birler alınmazsa ki burada görev 
öncelikle devlete düşmekte-
dir- nüfus yaşlanması ve takiben 
nüfus kaybı problemiyle yakın 
tarihte yüzleşme aşamasındadır. 

Söyleşi için teşekkür ederim. 
Milletimizin yüz yüze olduğu 

bir problemi duyurma ve dikkat-
leri buraya çekme imkânı sağla-
dığınız için ben teşekkür ederim.



48 Umran MART 2010

DOSYA

Feminist Tezlerle
Aileyi Okumak

F
eminizm” ve “aile” 
k a v r a m l a r ı n ı n 
bir gerilim ilişkisi 
içerisinde tebellür 

etmesi, aynı zamanda her iki 
kavramın içerikleri, çağrışımları, 
savunucuları ve nihayetinde 
referansları göz önüne alındığında 
daha da belirginleşecektir. 
Bununla birlikte, pratikte 
feminizmin “marjinallik” ile 
“popülerlik” arasındaki muğlak 
salınımı, ailenin temellük ettiği 
kadınların pragmatik tavırlarıyla 
da yakından ilintilidir. Bir 
başka deyişle, evlilik ve aile, 
mümkün feminist taleplerin geri 
çekilmesiyle de sonuçlanan bir 
kendine özgülük de taşır. Bu, 
“aile” kavramının feminizmin 
taşıdığı hassasiyetleri derinden 
sorunsallaştıran yapısı ile 
yakından ilintili görünmektedir. 
Zira annelikten, özel alanda 
istihdam ve çocuk bakımına kadar 
ailenin kadın üzerinden tebellür 
eden fonksiyonları, feminizmin 
farklı dozlarda eleştirilerine maruz 
kalmaktadır. Biz bu makalede, 
başlığın da ifşa ettiği gibi, aileye 
dair feminist tezlerin bir kritiğini 

yapmaya çalışacağız. Bu bağlamda 
bir feminizm okuması yaptıktan 
sonra, bunu farklı değerler ve 
sosyal reellik bakımından test 
etmek istiyoruz. 

Problem
Doğrusu aile, geleneksel, dini 

ve sonradan batılı birtakım 
değerlerin kadın üzerinde de 
kristalleştiği toplumun en küçük 
birimidir. Bilhassa 1980’den sonra 
kültürel ve postmodern değerlerin 
de itkisiyle yaşanan hızlı toplumsal 
dönüşümler, Türkiye’de aile 
yapısında da farklı biçimlerde 
tezahürlerini göstermiştir. 
‹statistiklere bakacak olursak, 
boşanma oranlarının genel olarak 
yıldan yıla yükseldiği bir gerçek 
olarak ortada durmaktadır. Diğer 
yandan, aile kurumunu ciddi 
tehdit altında tutan değersel 
dönüşümler, gün geçtikçe 
farklı aparatlarıyla kendisini 
göstermeye devam etmektedir. 
Yine serbest cinsel yaşamdan, 
evlilik yaşının yükselmesine 
kadar aileye dair algılayışlar, aile 
kurumunun geleneksel yapısını 
çözündürmüştür. 

Başlığa bakılınca zihinlere 
takılması muhtemel öncelikli 
soru; “feminist tezlerle aileyi 
okumak da nereden çıktı?” 
şeklinde kurulabilir. Bu, aslında 
günümüzde kadın merkezli dile 
getirilen soru(n)ların, ailenin 
yaşadığı krizler bağlamında 
feminizme bir itiraz şansı 
tanıyarak tezlerin geçerliliğini 
tekrar sınamak bağlamında bir 
tartışmayı gündeme taşımak 
anlamına gelmektedir. ‹şin 
gerçeği, feminizmin aileyi 
baskılayan tezlerinin, günümüzde 
ailenin yaşadığı kriz içinde 
yeniden düşünülerek katkı ve 
zaafiyetlerinin ortaya konulması 
gerekmektedir. 

Aile Üzerine Feminist Tezler
Kendi iç çeşitliliği içerisinde 

farklı düzeylerde temsil edilen 
feminizmlerin, ataerkillik ve 
patriyarka eleştirisi noktasında 
temel bir zemini paylaştıkları 
söylenebilir. Bu bağlamda 
patriyarka, erkeğin kadın 
üzerindeki baskısı olarak görülür 
ve tüm toplumsal ilişkilerde 
içerildiği kabul edilir.  Bu, işte, 

Mustafa TEK‹N
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evlilik hayatı, kariyer, hukuk, 
eğitimde olduğu kadar cinsellikte 
de vardır. O, Beyaz Saray, Kremlin 
kadar Vatikan’da da bulunur.1 
Dönemlere ve ülkelere göre 
kimi konjonktürellik, yerellik ve 
ideolojik bakış açıları, çeşitliliğine 
farklı dozlarda yansıdığından, 
feminist taleplerin gelişme 
evreleri de ayrıca üzerine 
dikkat çekilmesi gereken bir 
husustur. Fakat ataerkillik 
ve patriyarkal düşünce ve 
tavırların taciz edici doğası 
nedeniyle “kadın” üzerine 
odaklanan feminizmin, 
öncelikle seküler Batı dünyası 
içinden kutsal/seküler 
ayrımının meşrulaştırdığı alan 
içinde hayatiyet bulduğunu 
belirtmemiz gerekir. Son 
kertede bu düşünce içinde, 
kutsalı kendi alanına 
ötelerken yapılan mantıksal 
analiz, “kadın”ı kendi başına 
ontik bir kategori olarak kabul 
etmenin de meşruiyetini 
oluşturmaktadır. Pateman’ın 
ifadesiyle, Özel ve kamusal 
şeklindeki bir ayrışmaya kadar 
giden bu dikotomi, feminist 
yazınlar ve onun politik 
mücadelesinin de merkezi 
olmuştur. Hatta kimi feministlere 
göre bu ayrım, evrensel, tarih 
ve kültürlerüstü bir nitelik 
taşımaktadır.2 

Bu bağlamda feminizmin erkek, 
toplum, aile ve düzen gibi anahtar 
kavramlarla birlikte bütüncül 
bakış açısından ziyade, “kadın” 
üzerine odaklanan perspektifi, 
aile konusunda da kendisini 
gösterecektir. Her ne kadar zaman 
zaman sınıfsallığın, ekolojik 
hassasiyetlerin feminist tahlillere 

dahil edilmesi söz konusuysa 
da, son tahlilde bu, bütüncül 
bakışı değil, konjonktürün ve 
feminizmin yedeklendiği yerin 
kendisi üzerindeki etkileri olarak 
okunmalıdır. Meselâ; Burjuva 
feminizmi, 20. yüzyıl ortalarında 
kadın hareketleri içerisinde, 

kadınların taleplerinin mevcut 
kapitalist toplumun yaklaşımı 
içerisinde karşılanabileceğine 
inanan bir eğilime işaret ederken3, 
sol feminizm kadın sorunlarını 
sınıf ilişkileri içerisinde tahlil 
etmektedir. 

Feminizm, kısacası kadına 
olan bitenle ilgilenmektedir. 
French, feminizmi, “herhangi bir 
kadın topluluğunun durumunu 
kadın bakış açısından ve kadın 
dayanışmasıyla iyileştirmeye 

yönelik her girişim”4 olarak 
tanımlarken, feminist özne de 
“başımızda bir erkek bulunsun 
rahatlığı ve güvencesine meydan 
okuyan kişi”5 olarak ortaya 
çıkar. Feminizm, her şeyden 
önce, bir cinsiyet ve cinsel 
kimliğin farklılığı çerçevesinde 
kendini kurmaktadır. Dolayısıyla 

feminizme göre bir kadın olmak 
bir erkek olmaktan farklıdır.6 
Anne Phillips, kadının anne 
kategorisi altında içerilmesine 
izin vermek, erkekle ‘aynı’ 
olduğunu iddia etmek kadar 
kötüdür”7 derken bunu 
vurgulamaktadır.  

Bu farklılık, ortak bir 
zemin olmakla birlikte, 
farklılıklardan feminizm(ler) 
hesabına varılan sonuçlar 
farklılaşabilmektedir. Meselâ; 
birçok radikal feminist için 
feminizm, cinsiyetçi bir 
bakış açısını sona erdirme 
mücadelesi olarak görülür.8 
Dolayısıyla, erkek ve kadını 
bir bilinçlilik düzeyi olarak 
düşman konsepti içerisine 
oturtan De Beauvoirci 
yaklaşımda da görüleceği 
üzere, taraflardan birisinin 
yenilgisi kaçınılmazdır.9

Feminizm, tabiri caizse, bu resmi 
anlamının ötesinde toplumca 
kendisine yüklenen anlamlar ile, 
aslında hem çeşitlenir hem de 
muğlaklaşır. Meselâ, feminizm, 
bir yandan beyaz kadın hareketi 
bağlamında ırkçılık, diğer yandan 
lezbiyenlikle özdeşleştirilerek de 
algılanmıştır.10 Yine Marxist ve 
liberal feminizmler, meselenin 
ideolojik, politik ve sosyal düzeyde 
yaygınlığını ifşa etmektedirler. 
Fakat feminizmin kanaatimizce 

Aile kurumuna “red” 

veren feminist düşüncenin 

dışındaki yaklaşımlar, 

ailede kadının erkeğe 

karşı konumunu 

güçlendirme ve son 

kertede eşitleme talebinde 

bulunmaktadırlar. 

Kadının erkek tarafından 

baskılanmasına farklı 

ideolojik, sınıfsal, sosyal 

gerekçeler bulunsa da, 

son kertede feminist 

yaklaşımlar bu noktada 

toplanmaktadır.
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öne çıkarılan en önemli boyutu, 
onun “özgürlükle kopmaz bağlar 
içeren tanımları”dır.11 Zaten 
feminizm kendisini bir anlamda 
kadını özgürleştirme projesi 
olarak sunmaktadır. Fakat bu 
özgürlük ifadesinin de, farklı 
feminist düzey ve talepleri 
dillendirdiği anlaşılmaktadır. 
Meselâ, özgürlük bazı feministler 
için erkeklerle cinsiyet eşitliği 
anlamına gelirken, bazıları için 
de sadece evliliği değil erkekleri 
de reddetmektir.12 Neticede, 
tüm bu tanımlar, tartışmalar 
ve çeşitlilikler feminizmin 
genel çerçevesini belirleyip onu 
sistematikleştirirken, yanı sıra bir 
üst dil dönüşerek kendisinden 
“feminist teoloji”13 diye 
bahsettirir hale gelmiştir. 

Aile ise, sadece bir erkek 
egemenliği söylemiyle konu 
olmaz feminizme. Bununla 
birlikte kadının annelik, doğum, 
cinsel haz, çocuk bakımı, ev 
işleri vb. gibi aile içi rolleri, 
feminizme göre kadının ikincilliği 
ve bastırılmışlığını pekiştirir ve 
ona süreklilik kazandırır. Bu 
bağlamda, çağdaş feminizmin 
başlıca argümanı, kadına baskının 
merkezi bir kurumu olarak aileyi 
baskı ile özdeşleştirmesi olmuştur. 
Nitekim Amerika’da Women 
Suffrage Movement’ı bu temelde, 
revizyonist bir hareketin öncüsü 
olarak görmekteyiz. Bu bakımdan 
Sufragetler, bir tür güç ve sosyal 
düzenle bağlantıları içinde aile 
kurumunun içinde ikincilleşmeyi 
reddetmektedirler.14 Radikal 
feministler, kadın merkezli aileye 
bakışı daha ileriye götürme 
eğilimindedir. Bu noktada köklü 
bir adaletsizlik gören radikal 

feministler, geleneksel aileyi 
reddederlerken, bu ailenin 
erkekler tarafından kadınları 
ikincileştirdiğini öne sürmekte 
ve aileyi, kadını suistimal etmek 
için kullanılan bir sistem olarak 
görmektedirler. Bu bakış açısına 
göre, gerçek özgür kadın, erkeksiz 
yaşayabilen lezbiyendir. Bir kadın, 
erkekle fiziksel temasa girmeden 
çocuk sahibi olabilir. Dolayısıyla 
geleneksel heteroseksüel ilişkiler 
bir norm olarak düşünülemez.15 
Butler’e göre, cinsel taciz kodları, 
kadını toplumsal cinsiyeti 
heteroseksüellik dahilinde 
cinselleştirilmiş tabi kılma 
anlayışı üzerinde işlemektedir.16 
Bu bağlamda “serbest birlik ve 
tek ebeveynli aile, aşk hayatının 
yalnız farklı cinsiyetten insanlar 
arasındaki (heteroseksüel) 
ilişkilerle sınırlandırılmasıyla 
yetinmeme, feministlerin hem 
yazınlarında hem de gündelik 
yaşamlarında geleneksel evliliğe 
alternatif olarak önerdikleri 
çözümlerden bazılarıdır.”17 
Böylece evliliğe kadına eziyet 
etmenin bir formülleştirmesi 
olarak bakan radikal feministler, 
bu kurumun kesin olarak reddini 
savunmaktadırlar.18

Yazınlarda kadının aile içindeki 
bu ikincilleştirilmesi sürecini 
dinin pekiştirdiği altı çizilen 
bir noktadır. Her ne kadar 
feministlere göre kültür, tümüyle 
bu süreci işletmekle birlikte, 
dinin bu konuda hatırı sayılır bir 
katkısı bulunmaktadır. Öncelikle 
feministler, din ve kültür adına 
uygulanıp meşrulaştırılan 
pratiklere, kadınları ikincil bir 
konumda tutarak aile içi ilişkilerde 
hak eşitliğini sağlayacak ve 

kadınların durumunu iyileştirecek 
yeniden yapılanmaları da 
engellediğini19 söylerken, Berktay 
her üç dinde de ataerkil sistemin 
doğuşu ve kurumlaşması ile 
olan etkileşim sonucunda kadın 
ve erkeği mutlak ve hiyerarşik 
biçimde ikiye bölen katı cinsiyet 
rollerinin vazedildiğini, erkeğin 
üstünlüğüne dayanan etaerkil 
aile ilişkisinin kutsandığını 
ve bu bağlamda kadının 
bedeni üzerindeki denetimin 
yasallaştırılıp meşrulaştırılması 
anlamına geldiğini söylerken20, 
kadınların ezilmesinin dişi ile 
beden özdeşleştirmesi üzerinden 
üreme süreçlerine dayandırıldığı21 
üzerinde durmaktadır.

Tam da bu noktada 
cinsellik ve üremenin kadının 
ikincilleştirilmesi üzerindeki 
önemli rolünün altı daha çok 
çizilmektedir. Bu bağlamda, 
feministlerin cinsel hazzı, 
evlilikten ayırmaya çalıştıklarını 
görmekteyiz. Meselâ, 1920’den 
beri Fransız feministi Nelly 
Roussel, cinsellikle doğurganlığın 
birbirinden ayrılması gerektiğini 
savunmaktaydı. Hatta O, 
doğurmaya karşı doğurma 
grevini önermekteydi.22 Simone 
De Beauvoir ise, hamileliğin 
kadınları pasifleştirici niteliğine 
vurgu yapmaktadır.23 Netice 
itibarıyla feminizm, dikotomik 
tarzda algılanan hayatın, cinsiyet 
dünyasındaki yansımasıyla kadın/
erkek şeklinde kurgulanması 
sonucu; kadını ontik bir kategori 
olarak gören ve kadını merkeze 
alarak bakış açısı inşa eden bir 
yaklaşımdır. Feminizmin aileye 
yaklaşımı ve aile üzerine tezleri 
de bu temel çerçeve içinde 
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şekillenmektedir. Kadını erkeğe 
eşitlemenin dışında önemli 
bir momentum noktası olan 
tüm birikim ve mirası (kültür, 
din, tarih vb.) cinsiyetçi bakış 
açısından arındırmak için yapılan 
okuma, belki feministlere göre 
ataerkilliğin en bariz göründüğü 
aileye doğru genişletilmektedir. 
Feministler (kendi iç çeşitliliği 
dikkate alınmaksızın) bu cinsiyetçi 
bakış açısının giderilmesi 
için farklı dozlarda öneriler 
getirmekle birlikte, annelikten 
üreme ve ev kadınlığına 
birçok rolleri yadsımaya kadar 
gidebilmektedirler. Aile içi 
“kadın rolleri”nin biyolojik değil, 
toplumsal ve kültürel özelliklerce 
belirlendiği önermesinden 
hareket eden feminist söylem, 
tam da bu sebepten dolayı sürecin 
geri döndürülebilir olduğunu 
ortaya atmaktaydı. Bu bağlamda 
aile kurumunu  tamamıyla 
reddin dışında, feminizm içinde 
kadının konumunu güçlendirme 
çabaları da verilmekteydi. 
Meselâ, yaşamın özel alanına 
saygı ilkesinden hareketle 
liberal feministler, aile içindeki 
kadının pozisyonunun analizine 
büyük önem vermişlerdir. 
Özellikle şiddet ve cinsel şiddet 
bakımından kadının korunma 
hakkı ve ayrıca çocuk doğurma, 

çocuk aldırma, hamilelikten 
korunma  gibi konular üzerinde 
kontrol gücünü elde etme 
yetkisinin verilmesi talepleri 
üzerinde durmuşlardır... Bunu da 
kadını kamusal alana taşınmasını 
talep ederek savunmuşlardır. 
Bu konuda devlete, kadınların 
yükünü hafifletmek amacıyla 
kreşler açmak, kadınların çalışma 
ve sosyal güvenlik haklarını 
yaygınlaştırmak, kadınlar için iş 
imkanlarını artırmak ve yapılan iş 
ve rollerde erkekler ile aynı yetkiye 
sahip olmasını saplamak gibi 
görevler yüklemek istemişlerdir.24 
Dolayısıyla aileye tamamıyla 
kadın merkezli yaklaşan feminizm, 
aile içi geleneksel kadın rollerine 
kadının baskılandığı gerekçesiyle 
karşı çıkmaktadır. 

Feminist Tezleri Aile ile 
Kritik Etmek

Buraya kadar genel olarak, Batı 
dünyasında aile üzerine feminist 
tezleri özetlemeye çalıştık. Peki 
bu tezlerin Türkiye için anlamı 
nedir? ‹şte tam da bu noktada, 
Türkiye’deki feminist düşünce, 
üst sınıflarla sınırlı kalan batılı 
tarzı dönüştürülmemiş bir hareket 
olarak ifşa olur. Ramazanoğlu, 
Türkiye’deki feminist kadın 
hareketlerini batılı kadınların 
tecrübeleriyle aralarına mesafe 

koyamamak; eleştirel 
yaklaşmayı ve hakim 
otoriteden bağımsız ve sivil 
olarak örgütlenememek 
gibi zaafiyetlerle malul 
görürken, Türkiye’deki 
kad ın çeş itliliğ ine 
ulaşamamayı bu zaafiyetlerin 
sonucu saymaktadır. 
Ramazanoğlu’na göre, 

Türkiye’deki feministler uzun 
süre kendi gettolarına dünyanın 
her yerinden kadın sesini 
ve mücadelesini tanıtmakla 
birlikte, kendi kadınlarına 
oryantalist ve kurtarmacı bir dille 
yaklaşmışlardır.25 Bu anlamda 
üstten, seçkinci tutumlarına 
batılı yaşam tarzının dayatılması 
da eşlik etmiştir. Bu da feminist 
hareketin orta ve alt sınıflarda 
kabulünü zorlaştıran bir faktör 
olarak öne çıkmıştır. Bilhassa 
aileyi red, çocuk doğurmama, 
lezbiyenlik gibi Türkiye toplumu 
için marjinal düşünceler de buna 
eklenince, feminizme bakıştaki 
negativite pekişmiştir. Dolayısıyla 
Türkiye söz konusu olduğunda 
dillendirilen feminist düşünce ve 
talepler ile bu ülke kadınlarının 
soru(n)ları ve talepleri arasında 
çakışma noktaları zayıf 
kalabilmiştir. 

Peki yukarıda özetlenen 
feminist talepler dikkate 
alındığında nasıl bir aile inşa 
edilebilir? Ya da aileden geriye bir 
şey kalacak mıdır? Öncelikle aile 
kurumunu kesin olarak reddeden 
feminist yaklaşımlar için, aile 
kurumunu konuşmak çok anlamlı 
olmayacaktır. Çünkü gerek 
total gerekse detaylarda aile, 
kadını tüm yönleriyle baskılayan 
bir kurum olarak görülür ve 

Değişimler, ailenin yeniden yapılandırılması gerektiğini 

işaret etmektedir. Batı’da ailenin krizi gittikçe 

derinleşirken, feminizmin talep ve önerileri ile ailenin 

doğası arasında bir gerilim görülmektedir.
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açıkçası baskının bitirilmesi aile 
kurumunun sonlandırılmasına 
bağlanır. Feminizmin bu 
noktadaki temel vurgusu, kadını 
öncelikle ekonomik bakımdan 
kendine yeterli hale getirmektir. 
Bu sağlandığı taktirde, sorunların 
çözümü kolaylaşacaktır. Aile 
kurumunun kökten reddi ile ailenin 
en önemli fonksiyonlarından 
olan cinsellik de kadınların 
serbest bireysel faaliyetleri 
haline dönüşmektedir. Tabii ki 
bu da temelde toplumun değer 
yapılarıyla önemli boyutlarda 
sorunsala dönüşmektedir. Diğer 
yandan geleneksel aile yapısında 
neredeyse özdeş hale gelen 
cinsellik ve üreme ayrıştırılmakta 
ve bunun bir sonucu olarak 
kadın daha çok cinsel hazzın 
özgürleştirici (!) doğasına yakın 
tanımlanmaktadır. Netice 
itibarıyla bu yaklaşımın, kürtajın 
yaygınlaşması, nesebin karışması 
ve evlilik dışı serbest yaşamın 
meşrulaşmasını teşvik edeceği 
ortadadır. Bunun sonunda kadının 
salt bir cinsel meta haline gelmesi 
muhtemeldir ki, gerek Batı gerekse 
Türkiye’deki kimi tecrübeler 
buna şahitlik etmektedir. Kadını 
erkeğin baskısından kurtarmak 
için “aile”den kurtarma yaklaşımı, 
aile dışında kadının tekrar 
erkeğin cinsel haz aracı haline 
gelmesiyle başa dönmektedir. 
Bugün reklamlardan serbest cinsel 
yaşama kadar hayatın birçok 
noktasındaki olgusal durum 
budur.

Aile kurumuna “red” veren 
feminist düşüncenin dışındaki 
yaklaşımlar, ailede kadının erkeğe 
karşı konumunu güçlendirme ve 
son kertede eşitleme talebinde 

bulunmaktadırlar. Kadının 
erkek tarafından baskılanmasına 
farklı ideolojik, sınıfsal, sosyal 
gerekçeler bulunsa da, son 
kertede feminist yaklaşımlar bu 
noktada toplanmaktadır. Feminist 
yaklaşım, aile içinde gerek eş 
gerekse kız çocuğu olarak kadının 
erkeklere göre ikincilleştirildiği; 
üreme, annelik vb. rollerin 
biyolojik örgenliğe bağlı ontolojik 
bir nitelik olarak tanımlanarak, 
kadının ekonomik, sosyal vb. her 
açıdan erkeğe tabi kılındığını 
iddia etmektedir. Bilhassa 
“kadın”lığın kültür ve toplum 
tarafından üretilerek öğretildiği 
şeklindeki feminist tez, bugün 
toplumsal cinsiyet çalışmalarında 
(Gender Studies) önemli mesafe 
alınmasını sonuçlamıştır. Bunun 
için önerilen öncelikli yol; 
kadının özel alandan kurtarılarak 
“kamusal”da konumlandırılması, 
ekonomik özgürlüğünü 
kazanması; böylece tabiiyetin 
sona erdirilmesidir. 

Doğrusu kadınların çalışma 
ve kamusal alana çıkışları, 
batılılaşmacı teşviklerle 
bir leş ince,  toplumda 
önemli değişimler kendisini 
gösterebilmiştir. Kadınlara 
gösterilen pozitif ayrımcılık, 
ailede kadın-erkek ilişkileri ve 
statüsünde de gözle görülür bir 
farklılaşmayı gündeme getirmiştir. 
Çalışan kadınların ailedeki 
konumları eskisine göre değişme 
göstermiştir ki, bu da ekonomik 
getirinin feminist hadeflerdeki 
başarısına işaret edebilir. Ancak 
kadınların tüm dünyada ucuz 
işgücü olarak görülmesi, düşük 
ücretlerle çalışması, onun elini 
de zayıflatmaktadır. Burada 

esas dikkat çekilmesi gereken 
nokta, artık kadınların kamusal 
ile ilişkilerine bakışın önemli 
ölçüde değişmesidir. Öte 
yandan, kadınların ekonomik 
kazanımlarının, değersel 
dönüşümleri de beraberinde 
getirdiği gözlemlenmektedir. 
Bilhassa şehirleşmenin eşlik ettiği 
bu dönüşümler, hatırı sayılır 
derecede yerli filmlere konu 
olmuştur. Ancak bundan da öte, 
kadına “kamusal”da konumunun 
yükselmesinin hedef olarak 
konulmasına karşı toplumda 
varolan rezervler gevşemiş gibi 
görünmektedir. Daha doğrusu 
“kamusal kadın”ın üst hiyerarşik 
sıraya yerleştirilmesi, kadının özel 
alan faaliyetleri ve aile içi kadın 
rollerinin prestijini zayıflatmıştır. 
Bu da, her ne olursa olsun kamusala 
açılımı ve kadının ucuz işgücü 
olma durumunu pekiştirmektedir. 
Özellikle Türkiye gibi işsizlik ve 
istihdam açısından ciddi sorunlar 
yaşayan ülkelerde bu, daha fazla 
böyledir. 

Feminizmin ailenin kadını 
baskıladığı tezine karşı önerisinin 
ekonomik bağımsızlık, cinsel 
haz ve özgürlük üzerindeki 
odaklanışı, bugün gelinen 
noktada aileyi sorunsala 
dönüştürmüş görünmektedir. Bu 
talep ve öneriler, evlilik yaşını 
geciktirme, bireyselleşme, cinsel 
hazzı üremenin önüne geçirme, 
annelik taleplerinde gerileme 
gibi görünürlüklerle sorunun 
boyutunu gösterebilirler. 

Tam da bu noktada, toplumdaki 
geleneksel ailenin kimi bakış 
açısı ve krizlerinin de, feminist 
tezlerin hanesine artı olarak 
yazıldığını kaydetmeliyiz. Türkiye 
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toplumunun şehirleşmesi, 
modernleşmesine paralel olarak 
geleneksel değerlerin çözünmesi, 
bu krizi daha görünür kılmaktadır. 
Bilhassa “kocanın evine gelinlikle 
gelip kefenle çıkma” şeklinde 
formülleştirilen geleneksel 
aile, şimdilerde dönüşerek 
farklılaşmış ve daha bireyselci 
temellere yaslanır hale gelmiştir. 
Diğergamlık, paylaşım ve 
geleneksel değerler üzerine oturan 
geleneksel ailenin bu dönüşümü 
ile bireysellik, “kendi merkezlilik” 
ailenin şimdiki parametreleri 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
Eğitim, iletişim araçları vb. ile 
değerlerde yaşanan dönüşüm ile 
yeni nesil kadınlar anneleri gibi 
yaşamak istememektedirler. Bu 
kısmen dönüşüme dair belirtileri 
vermektedir. Diğer yandan, 
kadın lehine yapılan hukuki 
düzenlemeler de, önemli destekler 
olarak görünmektedir. Fakat 
bu meselede, kültürün üretim 
ve yaygınlık düzeyinin daha 
belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. 
Zira aile rolleri ve aileye yaklaşım, 
bu kültür içinden kazanılmaktadır.

Sonuç Yerine   
Feminizmin, düşünce, talep ve 

uygulamaları itibarıyla mantıki 
sonuçlarına ulaştığını söylemek 
mümkün değildir. Kendi 
içindeki gelişim seyri itibarıyla, 
başlangıcından farklı noktalara 
ulaşan feminizmin aileye dair 
yaklaşımlarının, kadın merkezli ve 
aileyi zayıflatan boyutları oldukça 
kuvvetlidir. Yukarıda belirtildiği 
üzere, bugün gelinen noktada 
feminizmin kadınlara yönelik 
teşvikleri, son kertede serbest 
cinsel yaşam, tek ebeveynli aile, 

doğurganlığın düşmesi, anneliğin 
değersizleşmesi, lezbiyenliği 
sonuçlarken; “para”, “cinsellik” 
ve “bireyselliği” ailenin yeni 
teslisi olarak görmektedir. Bu 
ise “fedakarlık”, “paylaşım” ve 
“kolektivite” gibi değerleri ailenin 
sınırları dışına çıkarmaktadır. 
Bedenin “emanet” olmaktan 
çıkar(ılar)ak “sahip”liğe doğru 
konum değiştirmesi, aile dışında 
cinsellik üzerinden kadın 
bedeninin erkelerce denetiminin 
önünü farklı biçimde açmıştır. Bu, 
aynı zamanda kadının eşitlendiği 
beden üzerindeki her tür oynamayı 
teşvik ederken, yeni bir ikonlaşma 
sürecini de getirmektedir. 

Bugün “geleneksel” versiyonun 
yetemediği ailenin bir kriz içinde 
olduğu doğrudur. Değişimler, 
ailenin yeniden yapılandırılması 
gerektiğini işaret etmektedir. 
Batı’da ailenin krizi gittikçe 
derinleşirken, feminizmin talep 
ve önerileri ile ailenin doğası 
arasında bir gerilim görülmektedir. 
Bununla birlikte, feminizmin 
kadınla ilgili talepleri ve mevcut 
duruma getirdiği eleştirilerinin, 
ailenin yeniden inşasında tekrar 
bir okumaya tabi tutulması 
faydadan uzak olmayacaktır. Hiç 
şüphesiz bu feminist talep ve 
eleştirilerin haklılığı bağlamında 
değil, kendi ailemizi tekrar 
inşa etme açısından bir anlam 
taşıyacaktır. Burada öncelikle 
yapılması gereken; ailenin 
üzerinde inşa edileceği değerlerin 
altını kalın çizgilerle çizdikten 
sonra, ailenin geleneksel, 
modern vb. bakış açılarından kriz 
noktalarını dışarıda bırakarak 
mümkün tecrübelerle aileyi 
yeniden inşa etmektir.  
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H.Vicdan TEK‹N

Aidiyetlerin Ölümü
Hürriyet Kulluğu

N e olduğu veya 
kendisiyle hakikaten 
ne yapılabileceği çok 

ta kestirilememekle birlikte, 
özellikle son iki yüzyılda üzerinde 
en fazla spekülasyonların üretildiği 
kavramlardan birisi özgürlük 
olmuştur. Kimse hak ettiği 
kadar özgür olduğu düşüncesi 
taşımamaktadır. Sadece bireysel 
değil, kurumsal olarak ta hep 
daha çok özgürleşme talebi söz 
konusu edilir. Yönetimin her bir 
organı, etnik gruplar, medya, işçi, 
memur, kadın, erkek ve çocuklar 
hepsi kendisi dışında kişi ya da 
kurumları, kimi zaman da gelenek 
veya inançları özgürlüğünün 
önünde birer engel ve tehdit 
olarak göre gelmiştir.

Hemen her çağın pratiklerin-
deki eksik ve yanlışların, özgürlü-
ğün olmayışına raptedildiği doğru-
dur. Ancak özgürlüğün ‘ne’liği ve 
ne değilliği konusunda bir konsen-
süsün bulunduğu da, idealize edi-
len özgürlük şeklinin tek tipliği de 
ileri sürülemez. ‹slam nokta-ı naza-
rından ne her istediğini yapmanın, 
ne de tüm bağlar ve bağlılıklar-
dan azade bir yaşamın adı hürriyet 
değildir. Her şeyden önce aşkın 
bir güç karşısında haddini bilmek-
le yükümlü olan müslüman, kendi-
sini refere ettiği ilahi ilkeleri yeri-

ne getirmesi bağlamında engel-
lerle karşılaşmadığı ve yine ancak 
hayatına anlam veren bu ilkeleri 
pratiğe geçirebildiği ölçüde özgür-
dür. Diğer bir deyişle, özüne, fıtra-
tına sadık kalabildiği, “kendi” ola-
bildiği nispetle.

Bireyin etrafında eş, çocuk, 
hasta ve yaşlı yakınlarının bulunu-
yor olmasının ona birtakım sorum-
luluklar yüklemesi kaçınılmazdır. 
Hiç şüphesiz bunlar bugünkü anla-
mıyla özgürlüğün sonunu getire-
bilecek ağır yüklerdir. O halde 
evlenmemek, çocuk sahibi olma-
mak, hasta ve ihtiyarlamış kimse-
leri kaderlerine terk etmek bu teh-
likeyi bertaraf edebilir. Özgürlük 
taleplerinin aile üzerinden okun-
ması ise, geleceğin toplum yapısı-
nı, bireyselleşmenin ulaşabileceği 
eşiği öngörmek açısından oldukça 
önem arz etmektedir. Zira aile, dış 
dünyanın aksine, uzlaşma yahut 
çatışmanın en sahici biçimde yaşa-
nabildiği, dünya görüşlerinin dışa-
vurumunun en ziyade gözlenebil-
diği bir birliktir. 

Yaratılış gayesinin ‹slamın sahici 
öğretisinde saklı olduğunu, beyhu-
de veya saçma olmadığını anlaya-
mamak nasıl ki insanı kaçınılmaz 
bir biçimde kıstırılmışlık, kapana 
sıkışmışlık, buraya ve bu zamana 
mahkumiyet duygusuna götürürse, 

aynı şekilde evlilik ve aile içinde-
ki sorumlulukların  salt bağ ve bağ-
lılıklardan ibaret görülmesi de eve 
ve evli olma haline tutsaklık hissi 
oluşturacaktır. Ailedeki özgürlük 
talepleri üzerinde yapılacak bir kri-
tiğin onun öncesinden ve kurulma 
aşamasından başlamak durumunda 
olduğu kanaatindeyiz.

Evlenmeye karar verme ve bunu 
gerçekleştirme süreçleri bu top-
raklarda şehir veya köy, gelenek-
sel veya modern, ekonomik seviye, 
dindarlık düzeyleri doğu veya batı 
normları çerçevesinde çok fazla 
çeşitlilik barındıran oldukça geniş 
bir yelpazeye işaret etmekte ve bir-
birinden çok uzak psikolojik ve 
sosyal mesafeler içermektedir.

Eş seçimlerinde maksimum 
özgürlüğe sahip gençlerin söz 
konusu olduğu farz edelim. Özüne 
ait ana fikirden yoksun bu genç-
ler, hayata dair bağlantı noktala-
rını modern bir ağ üzerinde arıyor-
sa, istediği kimseyle evlenseler bile 
özgürce karar verdikleri iddia edi-
lebilecek midir? 

Ağır diyabet hastası insülün alıp 
almama hürriyetine ne kadar haiz-
se, nevzuhur zihniyet kalıplarıyla; 
olmazsa olmazlar, ihtiyaçlar, kıs-
taslar, zorunluluklar ve öncelik-
ler bağlamında istimlak edilmiş bir 
genç o kadar özgürdür. 
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Tam da bu noktada tercihi-
ni tamamen kendisinin yaptığını 
zannederken, tercih edilmiş kalıp 
yargıların dışına çıkabilecek kadar 
özgür kaç ruhun kaldığının  sorgu-
lanması gerektiğini savunuyorum. 
Tesisi gerçekleşmiş ailelerde özgür-
lük, erkek merkezli algının ikinci-
si veya ötekisi olarak sayılması, 
ihlallerin daha çok onun üze-
rinden belirginlik arz etmesi, 
ekonomik bağımlılığı ve eğiti-
minde veya iş hayatında karşı-
laştığı engel ve ihlaller nede-
niyle, belki en fazla kadın üze-
rinden tartışmalara taşınmak-
tadır. Kadını hor görülmekten 
kurtarma gayretlerinin, kadın 
doğasının ve ardından ailenin 
ve iffetin tahkir ve tezyifine 
ulaştığına tanık olduk. 

Çoğu zaman kadını fıtratı-
na aykırı davranmaya, o hep 
eleştirdiği erkek merkezli hayat 
algısının tahripkar ve çatışmacı 
ortamda bir yarışa sürükleyen 
bir tablo çıkar ortaya. Nikah 
akdinin bilhassa kadın için 
vazgeçilmiş öncelikler, mazide 
bırakılmış yetenekler ve devredil-
miş kişilikler bildirgesine dönüş-
mesi, ya özgürlük uğruna evlilik-
ten veya çocuktan vazgeçmesini 
veya kadının ekonomik bağımsız-
lığının tüm bunların devası ola-
rak görülmesini sonuçlamıştır. Söz 
gelimi; özgürleşme adına, sevme-
se bile onu “çalışan kadın” kılan 
ve   “ev hanımı” zavallılığından(!) 
kurtaran “iş”i, onu değerli kılan 
yegane ölçüt haline gelirse, onu 
kaybetmeyi göze alamamak da bir 
bağımlılık biçimine dönüşmeye-
cek midir? 

Eşler için bazan diğerinin vaz-

geçilmezini kestirmek aile yapısı-
nın muhkemlik derecesiyle, onun 
seyir ve karakterini belirlemekte-
dir. Kadın için temin edilen stan-
dart ve imkanların öncelikli oldu-
ğunu anlayan koca için, sözkonusu 
standartları korumak kaydı şartıy-
la psikolojik ve manevi birtakım 
ihmalleri gözden kaçırmak kolay-

laşabilmektedir. Kendisinin karı-
sı için öncelikli ve alternatifsiz 
olduğunu hissedebilen bir erkek 
için şüphesiz vicdani sorumluluk 
ve manevi borçluluk (vefa) duy-
gusu, devreye çok daha kuvvetle 
müdahil olacaktır. Bu durum kadı-
nın kocasıyla ilişkisini değerlen-
dirmesi noktasında hemen hemen 
aynı potansiyel tesire sahiptir. 

Dolayısıyla eşi nazarında kendi-
sini değerli hisseden bir kadının 
muhabbet ve fedakarlığı, kadını, 
toplumsal aile kurma zorunluluğu 
ortak paydasında hasbel kader aynı 
yola koyulduğu, ortaklığın taraf-

larından biri olarak değerlendi-
ren bir erkek için gösterilebilecek 
olandan farklı anlam taşıyacaktır. 

Modern ailede çoğu vakit erke-
ğin, eşi ve çocuklarına bazı konu-
larda gösterebildiği tolerans, onun 
ilkesel olarak özgürlük yanlısı 
olmasından kaynaklanmayabilir. 
Kimi zaman içine sinmeyen husus-

lara bile göz yummak, çağdışı 
olarak görülme tehdidini berta-
raf etmenin mümkün tek yolu-
dur. Bazan da bu tolerans, erke-
ğin kendi taviz ve kaçamakla-
rı için ödediği pey akçesi niteli-
ği taşıyabilir. Bu durumda onay-
lanmayan kıyafetlere göz yumu-
labilir, çocuğun flörtleri özgür-
lük olarak değerlendirilebilir. 

Mutlak anlamda ne erkeğin 
istediği zaman aileden uzaklaş-
ması, istediği zaman  alıp başını 
gidebilmesi, ne kadının ekono-
mik bağımsızlığı, koca baskısın-
dan kurtulması ne de çocukla-
rın istediği zaman evden çıkıp, 
dilediğiyle gezip tozması, eşini 
kendisinin tercih etmesi, hoş-
landığı müziği dinlemesi, çok 

harcayabilmesi özgürlük olarak 
değerlendirilmelidir. Hiçbiri vic-
dani bir hürriyet temin edemeye-
ceği gibi, vebalin cezaya sürükle-
yen bağ ve bukağılarından kurtar-
maya kafi gelemez.

Tarihin seyri şimdi olduğu gibi, 
bundan sonra da günah işleme 
hürriyetlerini sonuna kadar kulla-
nıp, ekonomik veya cinsel içerikli 
ihtiraslarına sınırsız hürriyet tanı-
mak isteyenlerle, özüne sadık kala-
rak, Allah’ın çizdiği hadler dışına 
çıkmadan özgürleşmek isteyenler 
arasında sürecek gibi görünüyor.

Nikah akdinin bilhassa 

kadın için vazgeçilmiş önce-

likler, mazide bırakılmış 

yetenekler ve devredilmiş 

kişilikler bildirgesine 

dönüşmesi, ya özgürlük 

uğruna evlilikten veya 

çocuktan vazgeçmesini 

veya kadının ekonomik 

bağımsızlığının tüm 

bunların devası olarak 

görülmesini sonuçlamıştır.
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T
arih sürekli olarak 
din-vahiy ve felsefe-
akıl arasında cere-
yan eden mücadele-

ye sahne olmuştur. Din ya da 
vahyin Tanrı’dan bir elçi ara-
cılığıyla gelmiş olduğu kabul 
edildiğinden, getirdiği hüküm-
ler de mutlak doğrular olarak 
kabul edilmiş, bunun karşısın-
da felsefe ise daha çok insan, 
yani aklın ürünü olarak kabul 
edilmiş; aklın da sınırlı olduğu 
gerekçesiyle vahiy taraftarla-
rınca sürekli olarak dışlanmış-
tır. Bunun karşısında akıl taraf-
tarları da vahiy taraftarlarını 
dini kendi tekellerine aldıkları 
gerekçesiyle eleştirilmişlerdir. 

‹şte bu yüzdendir ki bu iki 
akım tarih boyunca, idealizm-
realizm, objektivistler-
sübjektivistler, dindar-laik, 
modernist-gelenekçi, vb. gibi 
isimler adı altında birbirleriyle 
karşı karşıya gelmişlerdir. 

 
Dindarlığın Ölçütü

Daha ilk dönemlerden iti-

baren bireylerin uymak zorun-
da oldukları kanun ve yasa-
lar, dinî ve aklî olmak üzere 
iki kısma ayrılmıştır. Sokrat’ta 
bunlar, yazılmış yani insan 
yasaları ve yazılmamış, yani 
tanrıların yasaları iken1; 
Mu’tezile’nin büyük alimi, 
Kadı Abdülcebbar’da aklî ve 
şer’î; Alman filozofu Kant’ta 
ise öğretilmiş din (gelernte 
ya da geoffenbarte Religion) 
ve Tabiî Din (natürliche 
Religion) olmuştur. 

‹şte temel sorun da bu nokta-
da başlamaktadır: Dindarlığın 
ölçütü ne olacaktır? Vahiy 
taraftarlarına göre elbette ki, 
ritüelsiz yani ibadetsiz bir din-
darlık düşünülemez. Onların 
karşısındaki filozoflar ve akıl 
taraftarlarına göre ise dindar-
lığın ölçütü ibadetler olamaz, 
bunun ölçütü olsa olsa her-
kes için genel-geçer olan ahlak 
kuralları olmalıdır. Buradaki 
“akılcılarla” elbette ki ‹slam 
Dünyası söz konusu olduğunda, 
Mu’tezile kast edilememekte-

dir. Bununla daha ziyade vah-
yin ve ibadetlerin, başka bir 
deyişle dinin gereksiz2; felse-
fi yolun ise tek çıkar yol oldu-
ğunu söylediği iddia edilen, 
örneğin bir Ebu Bekr Zekeriya 
er-Razi (ö. 925) kast edilmiş 
olunmalıdır. Kaldı ki Kadı 
Abdülcebbar’dan (ö. 1025)  
öğrendiğimize göre Mu’tezile 
de kendisini “ehl-i‘Ukûl” ola-
rak tanımlamamaktadır.3 

Bundan dolayı da vahyi 
tamamen inkar ettiği, ya da 
“‹slam toplumunda dine karşı 
özgür düşünceyi savunduğu”4 
öne sürülen,  Ebu Bekr Zekeriya 
er-Razi  ile,  vahyi ve ibade-
tin gerekliliğini kabul etmek-
le birlikte usul-i hamse’den de 
anlaşılacağı üzere sosyal ada-
let ve ahlak ilkelerini dindar-
lığın en önemli ölçütü yap-
mış olan Mu’tezile’nin dindar-
lık ve ahlak bağlamında ele 
alınması elbette ki birbirinden 
farklı olacaktır. Avusturyalı 
müsteşrik Alfred von Kremer 
(ö. 1889) Mu’tezile’nin bu 
anlamda yaptığını, Avrupa’nın 

Özcan TAŞÇI

Eleştirel Akıl ve
Orta Ümmet
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■ Eleştirel Akıl ve Orta Ümmet

henüz gerçekleştiremedi-
ğini söylemektedir:Halife 
Me’mun…Mu’tezile’nin şid-
detle savunduğu, Kur’an’ın 
mahluk olduğu prensibini 
kabul ederek onu devlet dog-
ması ilan etti… Düşünce artık 
özgürdü… Kısa süre öncesi-
ne kadar5 Avrupa’da henüz 
daha sonuçlanmayan savaşı 
(Müslüman) Araplar bin yıl 
öncesinde kazanmışlardı…6

Mu’tezile’nin tarihte daha 
önce başarılamayanı  başar-
ması, bize göre hiç şüphesiz 
‹slam’ın ve Kur’an’ın yapısın-
dan kaynaklanmaktadır; ‹slam 
ve Kur’an eleştirel akıl, özgür 
düşünce, ibadetler, bilgi ve bir 
o kadar da ahlak’ın tümüne 
birden eşit derecede değer ver-
mektedir. Bundan dolayı da 
‹slam “orta yol”, Müslümanlar 
da “orta ümmet” (ümmeten 
vasatan) olarak isimlenmiştir: 
Böylece sizi insanlara şahid ve 
örnek olmanız için tam orta-
da bulunan bir ümmet kıldık. 
Peygamber de size şahid ve 
örnektir.7

“Orta Ümmet”
Elbette ki burada 

Mu’tezile’nin her nokta-
da haklı olduğunu öne sürüp, 
onu kutsamak istemiyoruz. 
Örneğin Mu’tezile taraftarla-
rının ru’yetullah konusunda, 
Allah’ın ahirette görülemeye-
ceğine ilişkin ileri sürdükle-
ri görüşün Kur’an bağlamın-
da değerlendirildiğinde yan-
lış ve tutarsız olduğu ortadadır. 
Bundan başka, Kur’an’ın yara-
tılmış olduğunu kabul etme-
yenlere karşı zulme varan baskı-
lara onay vermeleri kabul edile-
cek türden değildir. Ancak tüm 
bunlara karşın, ilk dönem ‹slam 
toplumunu eleştirel akıl, özgür 
düşünce ve bilgi bağlamında 
dönüştürme çabalarında onla-
rın bayraktarlık yaptıkları unu-
tulmamalıdır.

“Orta ümmet” bağlamın-
da bir konuya dikkat çekmek 
istiyoruz: Bu da ayette zikre-
dilen orta ümmet’i niteleme-
si için tercih edilen şühedâ, 
yani tanıklar/şahitler sözcüğü-
nün iki kavramla olan zorun-

lu ilişkisidir. Bu kavramlardan 
ilki bilgidir. Mahkemede şahit-
tanık olan herhangi birinin, 
nasıl ki zikredilen olaya bilgi-
siyle taalluk etmiş olması iste-
niyorsa, ahirette, ilahi mahke-
mede diğer ümmetler hakkın-
da şahitlikte bulunacak olan 
Müslümanların da bilgi sahibi 
olmaları istenmektedir. Bu bağ-
lamda şâhid, bir farkla âlimle 
eş anlamlı olmaktadır.8 Bu fark 
ise, şahidin (eş-şâhidu’l-‘âlimu) 
bildiğini açıklayan kimse 
olmasıdır.9 ‹şte Müslümanlar 
da ilahi mahkemede diğer 
ümmetler hakkında bildikleri-
ni açıklayacaklardır:Ebu ‹shak 
ez-Zeccâc şöyle dedi: Tefsirde 
açıklandığına göre, peygamber-
lerin ümmetleri ahirette ken-
dilerine gönderilen (peygam-
beri) yalanlayacaklar ve pey-
gamberleriyle (sözlü) müca-
deleye girişeceklerdir… ‹şte 
Muhammed’in (s.a.s.) ümmeti 
bu esnada, peygamberlerin doğ-
ruluğuna ve onların ümmetle-
rinin de yalan söylediklerine 
şahitlik edeceklerdir.10                                                                
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Şühedâ sözcüğünün zorunlu 
olarak ilişki içerisinde bulun-
duğu diğer kavram ise taraf-
sızlıktır. Şahitlik yapacak kişi-
nin mutlak anlamda taraf-
sız olması istenmektedir. Zira 
onun yapacağı şahitlik bir kim-
senin ya da topluluğun ceza 
görmesi ya da kurtulması için 

delil olarak kullanılacaktır. 
Bu durum Kur’an’da şu şekil-
de açıklanmaktadır: Ey iman 
edenler! Allah için hakkı titiz-
likle ayakta tutan, adalet ile 
şahitlik eden kimseler olun. Bir 
topluma olan kininiz sizi ada-
letsizliğe itmesin. Adil olun. 
Bu, Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmaya daha yakındır. 
Allah’a karşı gelmekten sakı-

nın. Şüphesiz Allah yaptıkları-
nızdan hakkıyla haberdardır.11  

Akıl ve Heva                                    
Ancak, bizim kanaatimize 

göre, ilk dönem Müslümanları 
(bununla ilk 4 asrı kast ediyo-
ruz) sırf bu iki unsur sebebiy-
le “orta ümmet” olma vasfını 
kazanmış değillerdir. Yukarıda 
da vurguladığımız üzere, onla-
rın bu vasfı kazanmalarında en 
önemli etken, akıl-vahiy den-
gesini oldukça titiz bir şekil-
de muhafaza etmiş olmaları-
dır. Akıl onlara göre mükem-
mel anlamda bir bilgi kay-
nağı olmasına rağmen onun, 
Allah’ın önüne geçmesi-
ne müsaade etmemişlerdir. 
Bu husus, ahlaki sorumluluk-
la bağlantısı olması dolayısıy-
la, bize göre oldukça önemli-
dir. Zira insan, iyinin ve kötü-
nün ne olduğunu aklıyla bula-
bilse de, bu bildiğini hayata 
geçirmesinde her zaman heva-
sının etkisinde kalma riski söz 
konusudur. Başka bir ifadeyle 
aklı, hevası tarafından örtüle-
bilir, böylece de pasif bir konu-
ma itilir. Hevası aklını rahat 
çalışması konusunda engelle-
diği için, hüküm vermede aklı-
nın tüm ilkelerini kullanama-
mış olur. Böyle bir konumda 
kişi, yaptığı değerlendirmeler-
de, verdiği hükümlerde aklı-
na göre hareket ettiğine inan-
sa da, gerçekte hevasının tesi-
rinde kaldığının farkına bile 
varmaz. Örneğin canla başla 
çalışıp tembel tembel yatan 
insanlara niçin zekat vermesi 

gerektiğini sorgulamaya başlar. 
Kendi kendine akıl yürütmeler-
de bulunur, önermeleri/öncül-
leri şu şekilde bir araya getirir:                                       
Her zengin muhakkak çalışa-
rak zengin olmuştur.   Her fakir 
de muhakkak çalışmadığı için 
fakir olarak kalmıştır

Bu öncüllerden hareketle de 
şöyle bir yargıya varır:    O 
halde her fakir olan benim gibi 
çalıştığı takdirde mutlaka zen-
gin olur. 

Oysa bu önerme eksik bir 
önermedir. Çünkü, bu yar-
gıya varan kimse, hevasının 
etkisinde öncülleri bir araya 
getirdiği için, sonuca ulaşma-
sını sağlayan öncüllerin/faktör-
lerin tümünü değerlendirme-
ye almamıştır. Şayet o, aklıy-
la bunu yapsaydı objektif bir 
şekilde zengin ya da fakir olma-
nın tüm faktörlerini/öncülleri-
ni bir araya getirirdi. Oysa bu 
kişi olaya sadece kendi pen-
ceresinden tek taraflı, başka 
bir deyişle hevasıyla (sübjektif 
olarak) baktığı için, fakir kal-
manın yegane sebebinin çalış-
mamak olduğunu zannetmek-
tedir. Oysa canla başla çalışan 
birçok kimsenin yine de ken-
disi gibi zengin olamadığı, ya 
da çalışmadan zengin olan bir-
çok kimsenin varlığını görmez-
likten gelmektedir. Zekatın 
da, insanların doğdukları ya 
da büyüdükleri ortamlarda-
ki olumsuz koşullardan dolayı 
sahip olamadıkları olanakların 
kendilerine sunulması; böyle-
ce de adaletsizliğin önlenme-
sinin bir unsuru olduğunu göz 
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ardı etmektedir. Ortaya koy-
duğu önermede bu öncülleri de 
değerlendirmeye alsaydı, mut-
lak anlamda doğru bir hükme 
varmış olurdu. Oysa o, sadece 
kendi işine geleni görmüştür. 

‹şte aklın doğru düşünceye 
ulaştırmada her zaman yeter-
li olmadığını düşünenler, esa-
sen hevaya karşı çıktıkları-
nın farkında bile değiller-
dir. Ayrıca onlar Allah’ın 
Kur’an’da akla hiçbir olum-
suz anlam yüklemediği-
nin de farkında değildirler. 
‹şte insanın akıl çizgisin-
den ayrılıp heva çukurunun 
içerisine düşmesini engelle-
yen araç vahiyden başka bir 
şey değildir. Bundan dolayı 
da Hz. Peygamber ve O’nun 
yolundan giden ashabının 
dayandığı temel iki kaynak 
vardı: Kur’an ve sorgulayan/
eleştiren akıl. Bu eleştirel 
akıl o kadar önemlidir ki 
Batı Dünyasının en büyük 
filozofu olan Kant, en değer 
verdiği üç eserini bu konu-
ya adamıştır.12 Alfred von 
Kremer de ‹slam Dünyasını 
zaten bu eleştirel akla 
Batıdan en az bin yıl önce 
ulaştığı için takdir etmekte-
dir.13  Hz. Peygamber ve O’nun 
yolundan giden ashabından 
sonra, özellikle Hasan Basrî (ö. 
728) tarafından temsil edilen 
ekolün etrafında kümelenen 
büyük ‹slam toplulukları da bu 
yolu takip ettiler. Böylece de 
diğer din mensuplarına karşı 
Allah’ın huzurunda şahitlik 

edecek bir “orta ümmet” olma 
hakkını elde ettiler. Bu orta 
ümmette örneğin, Batıda oldu-
ğu gibi, sistematik anlamda bir 
ateizm akımının ortaya çık-
mamış olması dikkat çekici-
dir. Yukarıda ismini zikrettiği-
miz Ebu Bekr Zekeriya er-Razi, 

her ne kadar vahye karşı çıkı-
yor gibi bir izlenim verse de o 
asla Allah’ı inkar etmemiştir.14 
Bununla da esas itibariyle onun 
vahye mi yoksa vahyin insanlar 
tarafından uygulanış tarzına mı 
karşı çıktığı konusunda soru-
lar gündeme gelmektedir. Zira 
belli bir dönemden sonra ‹slam 
Dünyasında yeniden atalar 

kültü, yani atalara körü körü-
ne bağlı kalma inanışı hakim 
olmaya başlamış; özgür düşünce 
ve eleştirel akıl ise yerini önce-
kilerin aklını kullanmaya terk 
etmiştir. Nizamiye medreseleri-
nin ilk müderrisi unvanını taşı-
yan Ebû ‹shak eş-Şîrâzi’nin (ö. 
1083) eleştirel akla neredeyse 

hiçbir değer atfetmemesi15 

olumsuz anlamdaki bu geri-
ye dönüşün hangi boyutta 
olduğunu göstermesi açısın-
dan oldukça önemlidir. 

‹slam’ın yaklaşık ilk dört 
asrından sonra eleştirel 
akla karşı gelişmeye başla-
yan bu akım beraberinde 
özgür düşünceye karşıtlığı 
da getirmiş belli bir dönem-
den sonra ise ‹slam toplu-
mu fatalizmin/cebri düşün-
cenin egemenliğine girmiş, 
dolayısıyla da bize göre orta 
ümmet” olma vasfını kay-
betmiştir.

_____________________ 
1 Xenophanes’in Hatıraları, 4. Bölüm. 
2  Mahmut Kaya, Felsefe Metinleri, 
‹stanbul 2003, s. 83.
3  Muğni, XIV, 153.
4  Kaya, a.g.e., s. 69.
5  Bu eser 1868 tarihinde yazılmıştır. 
6  Alfred Von Kremer, Geschichte der 
herrschenden Ideen des Islams, Leipzig 

1868, s.236.
7  Bakara 2,143.
8  ‹bn Manzur, Lisânu’l-‘Arab, IV/2348.
9  a.g.y., s. 2348.
10  a.g.y., s. 2350
11  Maide 5,8
12  Kant’ın bu üç eseri, Saf Aklın Eleştirisi, 
Yargı Gücünün Eleştirisi ve Pratik Aklın 
Eleştirisidir. 
13  Kremer, a.g.e., s. 236.
14  Bkz. Kaya, a.g.e., s. 77.
15  el-‹şâre ilâ Mezhebi ehli’s-Sünne tah-
kik: Muhammed Hasan-Muhammed Hasan 
‹smail-Beyrut 2004, s. 376-377.
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R
abîatü’l-Eslemî (r.a) ile Hz. Ebû Bekir (r.a) 
arasında geçen bir olay var ki, nice ibretler 
içerir. 

Ancak, olayı tam kavramak için 
Rabîatü’l-Eslemî’yi tanımak gerekir. O’nu birazcık 
olsun tanımak için de, Rasûlüllah’ın (a.s) tavsiyesi 
ile girdiği evlilik macerasını kendi ağzından dinlemek 
yeterlidir:

Hz. Peygamber’e (s.) hizmet ediyordum. Bir gün 
bana:

-Ey Rabîa evlenmeyecek misin? ” diye sordular.
-“Hayır, ey Allah ‘ın Rasûlü! Evlenmek istemiyorum. 

Alacağım kadını besleyemeyeceğim gibi onun beni sizden 
uzaklaştırmasından da korkuyorum ” dedim.

Bu cevabım üzerine Hz. Peygamber cevap 
vermeyerek benden yüz çevirdiler. Birkaç gün sonra 
bu soruyu bir kez daha tekrarladılar. Aynı cevabı 
vermemle de yine benden yüz çevirdiler.

Bunun üzerine kendi kendime:
- “Allah’a yemin ederim ki, dünya ve âhiretime neyin daha 

yararlı olacağını Hz. Peygamber benden iyi bilirler. Eğer 
bu soruyu bir daha soracak olurlarsa ona, “Ey Allah’ın 
Rasûlü! Nasıl emrediyorsanız öyle olsun! diyeceğim” 
dedim. Böylece üçüncü kez:

- “Ey Rabîa! Evlenmeyecek misin? ” buyurduklarında:
- “Evet, evleneceğim. Bana dilediğinizi emredin!” 

dedim. Bu sözüm üzerine:
-“O halde falan aileye git ve onlara “Beni size Allah’ın 

Rasûlü gönderdi ve falan kadını bana vermenizi emretti ” 
de!” buyurdular.

Bu aile, Ensar kabilesinden birine mensup olup Hz. 
Peygamber’in yanına seyrek olarak gelirlerdi. Onlara 
giderek Hz. Peygamber’in emrini söyledim. Bana:

- “Ey Allah Rasûlü’nün elçisi! Yemin ederiz ki bizim 
yanımızdan ancak ihtiyacını almış olarak ayrılacaksın!” 
dediler.

Böylece beni Hz. Peygamber’in söylediği o kadınla 
evlendirdiler ve bana çok iltifatta bulundular. Bu 
arada benim bu hususta doğru söyleyip söylemediğimi 
dahi araştırmadılar.

Oradan ayrıldıktan sonra bir şekilde Hz. Peygamber’e 
geldim ve:

- “Ey Allah’ın Rasûlü! Sen beni şerefli bir aileye 
gönderdin. Onlar bana çok lütufta bulundular ve doğru 
söyleyip söylemediğimi dahi araştırıp sormaksızın beni 
o söylediğiniz kadınla evlendirdiler. Fakat benim, mehir 
olarak ona verecek hiçbir şeyim yoktur” dedim.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.) kabilemizin reisi 
olan Büreyde el-Eslemi’ye şöyle buyurdu:

- “Ey Büreyde! Rabîa için aranızda bir hurma çekirdeği 
ağırlığında da olsa altın toplayınız!”

 Onlar da kendi aralarında biraz altın toplayıp 
bana verdiler. Onları alıp yanına döndüğümde Hz. 
Peygamber bana:

- “Bunu o aileye götür ve kendilerine, ‘İşte bu kızınızın 
mehridir’ de!” buyurdular.

Ben de o altını kadının ailesine götürdüm ve 
“İşte bu, kızınızın mehridir” dedim. Ben, bunu kabul 
etmeyeceklerinden korkarken onlar razı oldukları gibi:

- “Bu çoktur ve bereketlidir” dediler.
Bundan sonra da düğün için ziyafet veremeyeceğim 

düşüncesiyle üzgün olarak Hz. Peygamber’in  (s.) 
yanına döndüm. Bana:

- “Ey Rabîa! Bu kez ne oldu? Niçin üzüntülüsün?” diye 
sordular.

-“Ey Allah’ın Rasûlü! Ben bunlardan daha cömert ve 
şerefli bir kavim görmedim. Verdiğim az bir mehire razı 
oldular ve bana ikramlarda bulunarak ‘Bu çoktur ve 
bereketlidir’ dediler. Ancak düğün yemeği verebilecek 
durumda değilim ” dedim.

Hz. Peygamber (s.) yine kabilemizin reisi olan 
Büreyde el-Eslemî’ye:

- “Ey Büreyde! Rabîa için koyun parası toplayınız!” 
buyurdular.

Kabilem kendi aralarında semiz ve büyük bir koç 
alabilecek kadar para topladılar. Daha sonra Hz. 
Peygamber bana:

- “Âişe’ye git! Ona içine yiyeceğimizin konulduğu seleyi 
sana vermesini söyle!” dediler.

Abdurrahman A. EM‹ROĞLU
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Ben de Hz. Aişe’ye giderek Hz. Peygamber’in (s.) 
emrini söyledim. Hz. Âişe (r. anhâ):

-“İşte sele orada duruyor ve içerisinde de yedi ölçek 
arpa vardır. Allah’a yemin ederim ki, bizim ondan başka 
yiyeceğimiz yoktur; fakat sen onu al götür!” dedi.

Seleyi alıp Hz. Peygamber’e getirdim ve Âişe 
validemizin sözlerini ona aktardım. Hz. Peygamber:

-“Bunu kadının ailesine götür ve onlara bundan ekmek 
yapmalarını söyle. Ayrıca senin için toplanan parayla da 
bir koç alıp pişirsinler ” buyurdular.

Ben gidip bunları söylediğimde kadının ailesi:
- “Ekmeği biz hazırlayalım, koyunu da siz hazırlayın! 

” dediler.
Böylece kabilem olan Eslem kabilesinden birkaç 

kişiyle birlikte bir koç alarak kestik. Sabah olduğunda 
et ve ekmek hazırdı. Sofraları hazırladım ve Hz. 
Peygamber’i de yemeğe davet ettim.

***
Şimdi de, yine Rabîa’nın ağzından, 

kendisi ile Ebû Bekir arasında geçen 
bir tartışmayı dinleyelim:

Bu hadiseden sonra Hz. 
Peygamber bana ve Ebubekir’e 
birer tarla verdiler. Bu iki tarla 
yan yana olup içinde de bazı 
hurma ağaçları vardı. Bir ara, 
dünya sevgisi baskın çıkarak bu 
ağaçlardan biri hakkında ihtilafa 
düştük. Ben:

- “Bu benim tarlamın sınırındadır” 
dedim. Ebubekir de: 

- “Hayır, benim tarlamın sınırındadır” 
diye itiraz etti. 

Bu olay üzerine aramızda atıştık ve bu sırada 
Ebû Bekir bana hoşuma gitmeyen bir söz söyledi. 
Sonra pişman olarak:

- “Ey Rabîa! Bu söylediğim sözü sen de bana söyle ki 
kısas olsun” dedi.

Ben de bunu yapamayacağımı söyledim. O zaman 
Ebû Bekir (r.a):

- “Ya söylersin ya da gidip seni Hz. Peygamber’e 
şikâyet ederim ” dedi.

Fakat ben yine bu sözleri iade etmeyeceğimi 
söyledim. Bunun üzerine Ebû Bekir beni şikâyet 
etmek için Hz. Peygamber’e gitti. Ben de onu takip 
ettim. Bu sırada bizim atışmamızı ve konuşmalarımızı 
duymuş olan bazı yakınlarım arkamdan gelerek:

-“Allah Ebû Bekir’den razı olsun! Ne hakla seni Hz. 
Peygamber’e şikâyet edecektir. Çünkü sana; hoşuna 
gitmeyen sözler söyleyen kendisidir” dediler. Ben de 
şunları söyledim:

-“Siz bu zâtın kim olduğunu biliyor musunuz? 
Bu, Ebû Bekir Sıddîk’tır. Mağarada ikinin ikincisi, 
Hz. Peygamber’in arkadaşıdır. Kendisi saçını ve 

sakalını İslâm ve ona hizmet yolunda ağartmıştır. 
Sakın benimle birlikte gelmeye kalkışmayın. 
Çünkü o dönüp arkasına baktığında sizin bana 
yardımcı olduğunuzu görürse öfkelenir. Onu 
öfkelendirdiğimizi gördüğünde Hz. Peygamber de 
bize öfkelenir. Böylece bu ikisinin öfkesi için Allah 
da öfkelenir; sonuçta Rabîa helak olur”.

Bu sözlerim üzerine yakınlarım:
- “O halde ne yapmamızı tavsiye edersin? ” dediler. 

Ben de:
- “Dönün, gidin! ” dedim.
Ebû Bekir (Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun) 

Hz. Peygamber’e giderek aramızda geçenleri anlattı. 
Oraya vardığımda Hz. Peygamber (s.) başını kaldırıp 
bana baktı ve:

-“Ey Rabîa! Seninle Ebubekir’e ne oluyor? Niçin 
ihtilafa düştünüz?” diye sordular.

-“Ey Allah’ın Rasülü! Şöyle şöyle oldu. 
Tartışma esnasında Ebubekir bana 

hoşuma gitmeyen bir söz söyledi ve 
sonra da “Ey Rabîa! Bu söylediğim 
sözü sen de bana söyle ki kısas olsun” 
dedi. Ben ise bunu kabul etmedim. 
İşte olay bundan ibarettir” dedim.

Bunun üzerine Hz. Peygamber 
(s.):

- “Bu sözleri iade etme! Fakat ‘Ey 
Ebubekir! Allah seni bağışlasın!’  de! 

” buyurdular.
Hz.Peygamber’in huzurundan 

birlikte çıktık; Ebû Bekir Sıddîk 
ağlıyordu… (Hayatu’s-Sahabe, 3/226-

228)
***

Bilindiği gibi, Ebu Bekir (r.a), Rasûlüllah’la (s.) 
birlikte Mekke’den Medine’ye hicret ederken Sevr 
mağarasına sığınmışlardı. Müşrikler de onları takip 
ederek mağaranın kapısına kadar gelmişler ama 
onları bulamamışlardı. Tevbe suresinin 40. âyeti 
bunu hatırlatır: 

“Ona yardım etmezseniz, bilin ki kâfirler onu 
Mekke’den çıkardıklarında mağarada bulunan 
iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. 
Arkadaşına: ‘Üzülme, Allah bizimle beraberdir’ 
diyordu. Allah ona güven/sekinet vermiş ve onu 
görmediğiniz askerlerle desteklemişti. Kâfirlerin 
sözünü alçaltmıştı. Allah’ın sözü en yücedir. Allah 
Azîz’dir, Hakîm’dir.”

‹şte Rabîa’nın Hz. Ebu Bekir’den “Sâniye’sneyn: 
ikinin ikincisi” diye söz etmesi   bundandı. 

Hz. Rabîa’nın (r.a) Hz. Ebû Bekir’i (r.a) üzmemek 
için gösterdiği gayret, ne kadar anlamlıdır!  Bugün 
müminler, kendi aralarındaki sorunları bu yöntem-
le çözmeye çalışsalar, aralarında problem kalır mı?

■ İki Güzel İnsan, İki Güzel Hadise
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G
oethe’nin  şey-
tani karakteri 
Mefistoteles kili-
se çanının sesini 

duyunca “Akşamın latif hava-
sını bulandıran o uğursuz ‘din, 
dan, don’ ilk banyodan meza-
ra kadar her hadiseye karışır.” 
diyerek rahatsızlığını dile geti-
rir. Hıristiyanlıkta din, seküler 
dünya görüşünün gereği olarak, 
fiili hayattan soyutlanıp kendi 
başına bir değerler kümesi ola-
rak anlam ifade etmesine rağ-
men, kaçınılmaz olarak haya-
tın her sahasına sirayet etmek-
tedir. Bütün inanç sistemle-
rine teşmil edilebilecek bu 
durum ‹slam’da da çok farklı 
bir görünüm arz etmez.  ‹smail 
Kara, Mefistoteles’in dile getir-
diği dinle olan zorunlu ilişki-
yi Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir 
Mesele Olarak İslam adlı çalışma-
sında “Türkiye’de dinle irtibat-
lı olmayan hemen hiçbir mesele 
yok gibidir.” öncülünden hare-
ketle çözümlemeye çalışıyor. 
Modernleşme ile dinin uzlaştı-
rılma şekillerini görsel açıdan 
da zengin bir çerçevede sunan 

yazar, çalışmasında konuyla ilgi-
li seçme metinlere de yer vere-
rek, tartışmaların odağında yer 
alan metinlere okurun doğrudan 
ulaşmasını sağlamış. Yazar, aka-
demik ve mesafeli bir dil kullan-
madığını dile getirerek, kendi 
hassasiyetlerinin de meselelere 
bakışında etkili olduğunun altı-
nı çizmektedir.

Kara, Cumhuriyet ideolojisi-
nin dinle ilişkisini, dine tanıdı-
ğı imkanı, kurumlar vasıtasıy-
la kontrolörlüğünü sorgulama-
nın yanında muhafazakar din 
anlayışı ile modernist ‹slamcıla-

rın “gerçek dine dönüş” vurgu-
su taşıyan söylemiyle de hesap-
laşır. Sahih din arayışında olan 
bu grupların zaman zaman “kökü 
dışarda olmak”la suçlandığını ve 
“yerel, kültürel değerlere karşı 
bir saldırganlık”3 olarak görüldü-
ğünü biliyoruz. Bu tarz itirazların 
karşısına çıkarılan söylem genel 
olarak yerel ve “tarihi tecrübe-
yi hesaba katan” bir din anlayı-
şı olmuştur. Tipik bir muhafaza-
kar tavır diyebileceğimiz durum, 
Kara’nın din meselelerine yak-
laşımının arka planını oluştu-
rur. Aslında Kara’yı ilgilendi-
ren, “‹slamcılıktaki muhafazakar 
bakiye”4dir ve bizim de üzerinde 
durmak istediğimiz çalışmanın 
bu boyutudur.  

‹.Kara’ya göre aktif dini hare-
ketler geçici bir öneme sahiptir 
ve asıl önemli olan “bu toprak-
larla koparılamaz bağları olan 
‹slam”dır. Din, 1960’lara kadar 
Türkiye’de herkesin mesele-
si iken aktif dini akımlar ve 
din merkezli partileşme teşeb-
büsleri, dini ve dini meselele-
ri bir kesimin meselesi haline 

‹brahim ALAN

İsmail Kara
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getirmiştir. 1970’lere kadar ise 
‹slami endişe sahibi aydınların 
Cumhuriyet ideolojisi karşısın-
daki hareketleri tepkisel, tutuk 
ve hamasidir. Türk usulü laik-
liği temellendirmek için nasıl 
büyük mütefekkir çıkmadıysa, 
karşı tarafta da büyük yorum-
lar ve sanatkarlar yoktur. Bu 
durumda “karşı taraf”ın Türk 
usulü Müslümanlığı var etme-
ye çalışanlardan oluştuğu-
nu düşünebiliriz. Nurettin 
Topçu, ‹smet Özel gibi isim-
lerin dışarıda tutulması bu 
düşünürlerin yerel din söyle-
mine bulundukları katkıdan 
kaynaklanmaktadır. ‹smet 
Özel’in ısrarla dile getirdi-
ği sadece ‹slam olanı için-
de barındıran bir Türklük 
anlayışı, Kara’nın kitabın-
da “Türklük ve ‹slam aynı 
anlama gelen kelimeler-
dir.”5 şeklinde ifade edilir. 
‹stiklal Marşı da ‹slamcılık-
la milliyetçiliğin ne kadar iç 
içe, yan yana  bulunabildiği-
nin, bulunması gerektiğinin 
açık delili olarak gösterilir. 
Bu bağlamda “milli olanı müm-
kün kılan dinin ‹slam” oldu-
ğu ifadesi Türk milletine has 
din telakkisini, evrensel ilkeler 
yerine dinin mistik ve kültürel 
kodlarının yüceltilmesinin6 bir 
sonucu olarak görmemizi gerek-
li kılar. 

Modernist ‹slamcıların en 
çok üzerine gittikleri konular-
dan biri geleneksel din anla-
yışının tortulaştırdığı, kültü-
rel renklerin dinle neredey-
se bütünleştiği unsurlar olmuş-

tur. Geçmişten tevarüs edile-
nin öncelendiği yerde, Guenon 
gibi gelenek kavramını metafi-
zik ve sezgisel bilgiyle temellen-
diren ve  akli olanın kutsallaştı-
rıldığı maddi uygarlığın karşısın-
da bir sığınak olarak gören düşü-
nürlerin elinde, gelenek ve gele-
neksel olan, dinle özdeşleştiril-
miştir. Geleneğin içerdiği bütün 
ritüeller ile inancın emprik ve 

rasyonel olmayan tarafı arasın-
da ilişki kurmak oldukça kolay 
olduğu için bu durum yadırgan-
mayabilir. Modernist ‹slamcı-
lar için ise  “inancın temeli 
olarak geleneğin eleştirisi ceha-
lete duyulan nefretle birleşir-
ken”7 geleneksel ‹slam açısın-
dan durum, varolanı muhafa-
za şeklinde ortaya çıkar. Hatta 
bazen kültürel unsurların çalış-
ma konusu yapılması bile muha-
lif bir duruş olarak görülebilir. 
Kara’nın çalışmasında Süheyl 
Ünver ve Osman Nuri Ergin’in 

tasavvuf ve tarikat kültürü üze-
rine yaptığı çalışmaların, merke-
zi sisteme karşı ince bir tavır alış 
(bu ince tavır alış bir başka yerde 
ciddi bir tenkit olarak ifade edi-
lir.)  olarak görülmesi bunun 
en güzel örneğidir. “Cumhuriyet 
ve Atatürkçülükle hiçbir prob-
lemi yokmuş gibi yaşayan, böyle 
yazan bu tiplerin yaptıkları ve 
geriye bıraktıkları aslında ciddi 

bir Cumhuriyet inkılâpları ve 
Kemalizm tenkidi olarak da 
okunup anlaşılmaya ziyadesiy-
le elverişlidir.” (s.216-217) Bu 
yazarların “‹stanbul merkezli bir 
‹slam ve dünya tasavvuru”na 
sahip oldukları ifadesi, kaçı-
nılmaz olarak meseleyi kültü-
rel ‹slam çerçevesinde ele alma-
yı ve ‹slamcılık başlığı altında-
ki pratik ve siyasi oluşumların 
arasına bir set çekmeyi gerekli 
kılar. Hızlı bir geçiş döneminin 
yaşandığı Cumhuriyet dönemin-
de “‹slamcılığın kendini ifade 

“Cumhuriyet ideolojisinin ortaya koyduğu milli din 

anlayışına karşı Kara, yerel İslam’ı öne çıkarsa da, bu 

iki anlayışın belli noktalarda örtüştüğünü söylemek 

mümkündür. Geleneksel İslam her devirde dinin yeni-

den yorumlanmasını bir nevi “işgüzarlık”1 olarak görür. 

“Diyanet’in, İlahiyat hocalarının, dünün İslamcılarının 

halkın Müslümanlığı ile uğraşmaları”2 halkın inandı-

ğı değerlerin alt üst edilmesi olarak anlaşılır. Halk dini-

nin yok sayılmasına Şerif Mardin’den referans göste-

ren Kara, halkın mistik ve ruhaniyetli, şiirsel kitaplardan 

öğrendiği din anlayışının mektepli tarafta itibar görme-

mesini kabullenemez.”

■ İslam



DÜSÜNCE

64 Umran MART 2010

etmek için bulabildiği en geçerli 
ve meşru kanalın muhafazakar-
lık”8 olduğunu düşünürsek yapı-
lanların muhafazakar kaygılar-
la mı, ‹slami kaygılarla mı orta-
ya konduğunu ayırt etmemiz bir 
zorunluluk olur. S. Ünver ve O. 
Nuri Ergin’in Cumhuriyet idare-
sinin tekkeleri kapatmasına kar-
şın tasavvufi hareketler içinde 
bulunmaları, “belli bir mertebe-
ye kadar gelmeleri”, ‹stanbuldaki 
yatırların tam bir listesini çıkar-
maları9 onları muhalif bir kimlik 
olarak görmeye tabii ki yetme-
yecektir. Kara, ‹slam’ın kültürel 
boyutu ile ilgilenen araştırmacı-
ların mesailerini, Cumhuriyetin 
yerleştirmeye çalıştığı formla-
ra karşı geleneğin birikiminin 
taşınması bakımından anlam-
lı bulur. Burada bir muhalefet 
olarak görülen durum ile bugü-
nün Türkiye’sindeki bazı ‹slami 
grupların Kur’an kaynaklı otan-
tisite arayışları10 ile belirginle-
şen muhalefet şeklini birbirine 
karıştırmamak gerekir. ‹slam’ın 
kültürel kodlarının taşınması-
na, Cumhuriyetin ilk yılların-
dan itibaren büyük oranda bir 
renk olarak müsaade edilirken, 
asıl baskının siyasi girişimlere 
karşı olduğunu inkar edemeyiz. 

Hurafe, modern dönemin üze-
rinde çokça durulan, tartışılan, 
sahih bir din anlayışına ulaşmak 
için terk edilmesi zaruri ola-
rak görülmüş, din ve modernleş-
me başlıklı konuların en temel 
meselesidir. Hurafe ile müca-
dele, bağnaz olanın ayıklanma-
sı olarak algılana geldiği süre-

ce olumlu yanını koruyacaktır. 
Modernleşme ile dinin uzlaş-
tırılması olarak görüldüğünde 
ise durum değişmektedir. Kara, 
itikadi olarak meşru olmayan 
hurafe ve batıl inanç vurgusu-
nun bu süreçte araç olarak kul-
lanıldığını iddia etmektedir. 
“Bunun üzerinden de halk din-
darlığı hatta dinin ete kemi-
ğe bürünmüş, bir coğrafyaya, 
bir kültüre sinmiş hali zayıfla-
tılmaktadır.” diyerek Diyanet 
Dergisi’nin 2006 yılında yayın-
ladığı hurafe ile ilgili sayıyı da 
bu bağlamda değerlendirir. Bu 
tür girişimler bilimperestlik ve 
rasyonalizm olarak görülürken 
“Diyanet’in Türkiye’yi ‘poziti-
vist bir anıtkabir’ (A. Adıvar’a 
ait bir adlandırma) haline getir-
me çabası olarak yorumlanmak-
tadır. ‹smet Özel’in Cumhuriyet 
dönemindeki baskılar karşısın-
da Müslümanların istemeyerek 
“hurafe savunucusu” oldukları-
nı söylediği durumun, burada 
bilinçli bir isteme dönüştüğünü 
görürüz.

Cumhuriyet ideolojisinin 
ortaya koyduğu milli din anlayı-
şına karşı Kara, yerel ‹slam’ı öne 
çıkarsa da, bu iki anlayışın belli 
noktalarda örtüştüğünü söyle-
mek mümkündür. Geleneksel 
‹slam her devirde dinin yeni-
den yorumlanmasını bir nevi 
“işgüzarlık”11 olarak görür. 
“Diyanet’in, ‹lahiyat hocaları-
nın, dünün ‹slamcılarının hal-
kın Müslümanlığı ile uğraşma-
ları”12 halkın inandığı değerle-
rin alt üst edilmesi olarak anla-

şılır. Halk dininin yok sayıl-
masına Şerif Mardin’den refe-
rans gösteren Kara, halkın mis-
tik ve ruhaniyetli, şiirsel kitap-
lardan öğrendiği din anlayışının 
mektepli tarafta itibar görme-
mesini kabullenemez. 1960’ların 
Türkiye’sinde akademik bir 
tavırla “halk dini hakkın-
da hiçbir şey bilmiyoruz” diyen 
Mardin’den neredeyse yarım asır 
sonra Kara da, geleneğin dini-
ni tahkim eden bunca gelişme-
ye rağmen aynı dertten muz-
dariptir. Ortodoks ‹slam karşı-
sında halkın hurafelere sığınma 
isteği, varolanı muhafaza etme 
tepkisi olarak anlaşılabilir fakat 
aydınlar katında durumun fark-
lı şekilde ortaya çıkması bekle-
nirdi. Cumhuriyetin “dini inkı-
labın emrine vererek yaşatma” 
projesi, “‹slam’ın volk ‹slam şek-
lini bir yumuşak ideoloji hali-
ne getirmiş”13, halk kültürü ile 
seçkinler arasına aşılmaz duvar-
lar çekerken halkın dünya görü-
şünün de sınırlarını belirlemiş-
tir. Kara ile Cumhuriyetin kuru-
cu kadrosu, halk ‹slam’ını öne 
çıkarma konusunda farklı sebep-
lerle istemeden de olsa birleşir-
ler. Kara, muhafazakar bir tavır-
la halk ‹slam’ını öne çıkarırken, 
Cumhuriyetin kurucu aktörle-
ri dini, Allah ile kul arasın-
da bir vak’aya indirgeyerek “bir 
çeşit kaderci, iradesiz kendili-
ğindenlikçi bir din”14 inşa eder-
ler. Böylelikle din her iki taraf 
için de “parlak geçmişin bir 
hatırlatıcısı, estetik reflekslerin 
muharriki, bir minare gölgesi, 
sabah ezanının ürpertisi”15 gibi 
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bir işlevi yerine getirmekten öte 
bir anlam taşımaz. Kitapta halk 
‹slam’ına uzak olmanın doğurdu-
ğu sakıncalı durumlardan dola-
yı Cumhuriyet Türkiye’sinde 
iki dindar tipin ortaya çıktığı 
söyleniyor: “‹mam Hatip tipi” 
ile “Akseki tipi”. “Akseki tipi” 
ismini Diyanet ‹şleri Başkanlığı 
da yapmış Cumhuriyet döne-
mi din adamlarından Ahmet 
Hamdi Akseki’den almakta-
dır. Bu iki tipin temel olarak 
din anlayışının modernizme ve 
Vehhabiliğe yatkın olması, hal-
kın din anlayışına, dini yaşama 
biçimine, tasavvuf ve tarikatlara 
mesafeli duruşu oluşturmaktadır.

Modernist ‹slamcılar,  Mehmet 
Akif’in, “‹nmemiştir hele Kuran 
bunu hakkıyla bilin / Ne mezar-
lıkta okunmak ne de fal bak-
mak için” dizelerini, dinin gele-

neğin boyunduruğundan kurta-
rılmasının en veciz ifadesi ola-
rak sıklıkla dile getirirler. ‹smail 
Kara, başka yere bakmak yeri-
ne Kur’an’la fala bakıp şifa bul-
manın ne gibi bir mahsuru var-
dır, diyerek Kur’an’ın mezarda 
okunmasının da yanlış olmadı-
ğını, mekan üstü bir metin ola-
rak her yerde okunabileceğini 
dile getirir. Ayrıca Kara’ya göre 
insanoğlunun doğrudan doğru-
ya Kur’an’dan ilham alması da 
mümkün değildir. Akif’in bu 
dizeleri tabii ki geleneğin için-
de dinin çok dar bir çerçeve-
ye hapsedilmesine tepki olarak 
dile getirilmiş ve vahyin gaye-
sinin saptırılmasını vurgulamış-
tır. Kara’nın mümkün olduğun-
ca yanlış anlamaya gayret etti-
ği dizeleri bu şekilde yorumla-
masının temelinde Akif’in halk 
‹slam’ı eleştirisi yatmaktadır. 

Böylelikle din, siyaset, moder-
nizm üçgeninde Türk ‹slam’ının 
aldığı/alması gerektiği şekil-
ler, Cumhuriyet idaresi altında 
şekillenen din anlayışı, muha-
fazakar kaygılarla resmedilir. 
Eleştirilerden nasibini sade-
ce siyasi merkez değil, yerel 
‹slam’ın, halk ‹slam’ının karşı-
sında yer alan Modernist ‹slami 
söylemler de alır. Yazara göre 
kaynaklara dönüş çabası içinde 
olmayan, sahihlik veya gerçek 
‹slam arayışındaki, “dinle dev-
let ve toprak arasındaki zaru-
ri ilişkiyi” kuramayan tecrübe-
ler/girişimler ‹slamcıların kendi-
ne mahsus bir söylem inşa etme-
lerini mümkün kılmayacaktır. 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren dinin karış-
tığı her tür meseleyi “muha-
fazakarlaşan bir ‹slam” ve 
‹smail Kara’nın yaklaşımlarını 
da ‹slamcılıktaki muhafazakar 
bakiyenin bir görüntüsü olarak 
okumak çok yerinde olacaktır.  
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KÜLTÜR SANAT Söylesi

T
ürkiye’de eleştiri alanın-
da özellikle de tür düz-
leminde öykü eleştirisi-
nin/birikiminin günde-

me getirilmesinde önemli pay sahi-
bi olan, eleştiri yazılarıyla olduğu 
kadar gazete yazılarında da gün-
deme taşıdığı eleştirel yaklaşımıyla 
kültür dünyamızı silkeleyerek zen-
ginleştiren Ömer Lekesiz’le  ağır-
lıklı olarak Yeni Şafak’ta gündeme 
taşıdığı sorunlar üzerine konuştuk. 

Asım Öz

Son dönemde sanat konusunda 
sizi gazete yazısının sınırları için-
de  güncel ve sorgulayan  yazılar 
yazıyorsunuz. Bir sinema eleştir-
meni eleştirememekten muzda-
rip olduğunu söylemişti bir söy-
leşide. Sayfa hali yani yer olma-
ması dolayısıyla. Oysa eleştiri-
nin yeri genelde  dergilerdir. Bu 
yüzden, dilerseniz söyleşimize şu 
soruyla başlayalım: Bir kitabı ya 
da bir konuyu bir köşe yazısında 
ele almanın güçlükleri neler? Bir 
sınırlılıktan mı söz etmek daha 
doğru, yoksa bir yeterlilikten mi?
-Gazete yazılarında karakter sayı-
sı bellidir. Elbette bu bir sınır-
lanmayı ifade eder. Öte yan-
dan, gazete yazıları zaten bir gün-
lük ya da bir okunmalık yazılar-

dır; deyim yerineyse kısa süre-
li bir tüketim malzemesidir. 
Haliyle, söz konusu sınır ve tüke-
tim olgusu yazara söyleyeceğini 
özlü söylemeyi, ele aldığı konu-
yu en önemli yanlarıyla işleme-
yi dayatmaktadır. Gazete yazı-
larımla eleştiri yapmıyorum. Ki, 
ayrıca yapmamam da gerekiyor. 
Özü itibariyle popülist olan bir 
düzlemde konuşuyorum çünkü. 
Popülist olan ciddi olanın düş-
manıdır zaten. Bir farkla ki, ede-
biyat merkezli konuları işleme-
yi öncelediğim için, bir kitaptan 
da bahsediyor olsam neticede bir 
edebi birikime yaslanarak yazma-
ya çalıştığım için popülerlik ve 
ciddiyet çatışmasından mümkün 
olabildiğinde uzakta durabiliyo-
rum. Leblebiyi anlatıyorum yani, 
nohutun dikiminden anlatmaya 
başlayıp, ne kendimi ne de oku-
rumu çarşafa dolaştırmak istemi-
yorum. Bu manada sınırlandırıl-
mayı da makul görüyorum. 

Bu denemelerin/değinilerin  yer 
yer eleştiri, yer yer tespit içerdi-
ğini söyleyebilir miyiz?
-Avcının avcılık terimleriyle 
konuşmasındaki doğallığa göre 
evet, yer yer tespitler de içeri-
yor. Çünkü, benim işim eleştiri 

sonuçta; gazete yazısı yazıyor da 
olsam, eleştirel formasyonum bir 
şekilde kendini belli ediyor.

Ömer Lekesiz hangi adlar, hangi 
konular üzerine yazacağını nasıl 
belirliyor acaba?
-Tıpkı eleştiride yaptığım gibi, 
gazete yazılarında da konu, isim 
belirlerken seçmeci davranıyo-
rum. Bu tam da Tolstoy’un şu 
meşhur söyleyişine denk düşü-
yor: “Konuşacağın şey, suskun-
luğu bozmaya değecekse, konuş.” 
Gerek bir ismin ya da konu-
nun önemini söylemek, gerekse 
önemsizliğine, yanlışlığına vurgu 
yapmak için, “değerbilirlik” nok-
tasını gözetiyor ve ona göre yazı-
yor veya yazmıyorum.

‹yi Okumak ve ‹yi 
Anlamak Eylemi

Eleştiri yazılarınız, zaman için-
de size birtakım sorumluklar 
yükledi mi? Böyle bir beklentiyi 
okurlarda ve yazarlarda algıla-
dınız mı? Bu da sonuçta, içiniz-
den geldiği gibi, içinizden geldi-
ği yazarı/konuyu eleştirmek, tar-
tışmaya açmak yerine, zaman 
zaman “bunun sırası değil, şimdi 
şu  konuyla ilgili yazmalıyım, bu 
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■ Ömer Lekesiz

yazarı ele almalıyım” gibi öncelik 
değişimlerine yol açtı mı?
-Eleştiriyi benim kendi aklıma, 
idrakime karşı sorumluluk ola-
rak gördüm hep; kendim için 
iyi okumak ve iyi anlamak eyle-
mi… “Hakkaniyet” ölçüsünden 
taviz vermeme durumunu saklı 
tutarak söyleyecek olursam, dün-
den bugüne eleştiri yaparken/
yazarken “misyon” anlamında 
bir sorumluluk duygusu içinde 
olmadım hiç; eserini eleştirdi-
ğim kişi ne der, bu kitabın okuru 
ne der kaygısı içinde olmadığı-
mı da rahatlıkla söyleyebilirim. 
Ancak, eleştirmen sayısının bir 
elin parmak sayısını geçmeme-
si, eleştirmenin kolay yetişmeme-
si gibi etkilerle, eleştirinin gerek-
liliğini idrak edenler tarafından 
adeta bu işe memur edildiğini-
zi de zaman içinde anlıyorsunuz. 
Örneğin, bu manada hassas olan 
birileri, “sen gazete yazıları yaza-
mazsın, buna hakkın yok, gaze-
te yazısını herkes yazar, sen eleş-
tiri sorumluluğunu sürdürmeli ve 
sadece eleştiri yazıları yazmalısın” 
dediler ve demeye de devam edi-

yorlar. Benim dışımda gelişen bu 
talepleri de önemsemekle birlik-
te, ben kendi kararlarımla yürü-
meyi daha çok tercih ediyorum.
Sorunuzun üçüncü şıkkına gelin-
ce: Sanatçı gibi eleştirmen de 
“kendi zamanının çocuğudur.” 
Edebi planda tüm zamanları 
kuşatan bir perspektif geliştirse 
de öncelikle kendi zamanından 
yazmayı seçer. Fakat bu seçim 
öncelikler belirleme anlamına da 
gelmez. 

Geçerlilik’lerin gerçeklerin önüne 
geçirildiği; irdeleyici, sorgulayıcı 
bakışın önemli ölçüde iptal edil-
diği günümüz toplumunda ‘has 
eleştir’ olanaklı mıdır?
-Kanaatim odur ki, has eleşti-
ri her zaman vardı ve var olma-
ya da devam edecek… Popülist 
romancılardan biri, onca kitap 
yazdığı ve sattığı halde eleştir-
menlerin kendisini görmemele-
rinden, hakkında bir tek satır 
yazmamalarından şikayet edi-
yordu bir söyleşisinde. Eleştiriyi 
hak edenin eleştirisi yapıldığı-

na, eleştiri bekleyenler bekle-
mekle avunduğuna göre demek 
ki, eleştiri “has” olma ve dolayı-
sıyla “değerli” olma vasfını sürü-
dürüyor. 

Yazar-eleştirmenler konusunu 
da açmalıyız.  Yazar-eleştirmen 
olmak, birinin birinden ödün ver-
mek  anlamına gelir mi?
-Yazar sözcüğünüzün yerine 
“sanatçı” sözcüğünü ikame ede-
rek söyleyecek olursam, bu durum 
bence “ödün vermek”ten daha 
olumsuz bir duruma neden ola-
biliyor: Sanatçılıkla eleştirmen-
liği ortaklaşa sürürden biri, ikisi-
nin birden hakkını veremeyebi-
liyor. Çünkü sanatçının yaptığı 
eleştiri doğal olarak kendi sanat 
anlayışını “had” olarak almasını 
beraberinde getirdiğinden, eleşti-
risi çoğu zaman adalet düşüncesi 
üzerinde yürümediği gibi, gerek-
li nesnellik şartlarının ihlalini de 
beraberinde getirebiliyor. 

İdeolojik olana/alana da değindi-
niz. Nedir ideolojik olan?

Eleştiri; verili, kabul edilmiş/ettirilmiş ger-

çek/gerçeklikle araya sorgulayıcı bir mesa-

fe koyabilme yeteneğidir. Tam da bu yüz-

den, eleştirel düşünce boyunduruktan kur-

tulmanın temel ilkesidir. Terry Eagleton’ın, 

eleştiriyi masum bir “disiplin” saymayışının 

nedeni de budur. Eleştiri, olanlar/yaşanan-

lar/söylenenler karşısında tavır alıştır her 

şeyden önce.
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-‹deoloji, yaşanabilir dünya 
yaratmak adına ürettiğimiz felse-
fenin tümüdür. Bu dünyaya mah-
sus bir bilgi ve eylemle sınırlı 
olduğundan hemen her ideolo-
ji özü itibariyle sekülerdir. Eğer 
seküler bir dünya görüşüne açık-
sanız, bir ideolojiyi benimseme-
ye de açıksınız demektir. Seküler 
olansa semavi olana düşmandır.  

Sağcılık ‹slamcılığa 
Tabi Olma Halidir

İslamcılıkla sağcılık arasındaki 
ilişki ne durumda?
-‹slamcılık, Meşrutiyet’lerle bir-
likte Cumhuriyeti de içine 
alan bir modernleşme projesi-
dir. Ben ‹slamcılığı, kullanmak 
gereken yerlerde, bir tanımlama, 
Müslümanların farkını belirtme 
zorunluluğuyla kullanıyorum, 
yani söz konusu modernleşme-
nin adı olarak kullanmıyorum. 
Benim kullandığım manada 
‹slamcılığın, sağcılıkla bir ilişkisi 
yoktur. Sağcılık tam da modern-
leşmenin adı olan ‹slamcılığa 
tabi olma halidir. Bunun açık 
anlamı da, kendine mahsus bir 
hayat biçiminin savunucusu ve 
yürütücüsü olmak yerine, ken-
disine dayatılan hayat biçimi-
ni, dini renklerle makulleştirerek 
benimsemedir. Bu nedenle sağcı-
lığın rengi ve ilkesi yoktur.

Sağcılığın durakladığını, gerile-
diğini söylüyorsunuz. Bunu nasıl 
temellendiriyorsunuz? Bu süreç-
te başka düşünce öbeklerinin de 
aslında yerinde saydığını ima 
eden yaklaşıma nasıl bakıyorsu-
nuz?
-Yukarıda zikrettiğim proje 
bazında bakarsak, aslında sağcı-

lık ne duraklamış ne de gerile-
miştir, bilakis daha da azgınlaş-
mıştır. Fakat, sağcılığın ideolo-
ji olarak gerekli olduğunu söyle-
mek, savunusunu yapmak “insa-
ni” değerlerle bağdaşmadığı için 
sahip çıkanı, üstleneni kalma-
mıştır. Aslında bu dediğim, sağ-
cılığın temel karakterlerinden de 
biridir. Her zaman ve zeminde 
“gemisini kurtaran kaptan olma” 
niyet ve eylemi, düşünsel plan-
da sağcılığın ifadesinden önce 
daima önde gelmiştir. 
“Başka düşünce öbeklerinin de 
aslında yerinde saydığını” sağcı 
bir niyetle söylüyorsak, yine sağ-
cılara mahsus tipik bir numara 
çekiyoruz demektir. Başkalarının 
edilgenliğini, kendi edilgenliğine 
gerekçe olarak almak ve bunu bir 
savunuya dönüştürmek zaten bir 
sağcının yapabileceği bir şeydir. 
 

‹lgi Dilenciliği

Polemiklerin katkı sağlayıcı bir 
yanı olduğunu düşünüyor musu-
nuz?
-Düşünmüyorum. Ancak, bu 
dille ve maksatlı olarak devrilen 
çamların yerine yeni çam fidan-
ları dikme açısından küçük bir 
katkısının olabileceğini düşünü-
yorum.

Bir yazınızda kullandığınız bir 
kavram var: ilgi dilenciliği. O 
hal  bugün de devam ediyor. 
Daha ne kadar sürecek sizce? 
Sonu var mı?
-‹lgi dilenciliğinin sonu yoktur. 
Çünkü bu bir karakter(sizlik) 
biçimidir; hak etmediğini elde 
etme çabasıdır. Edebiyat orta-
mında dün de vardı, bugün de 
var ve sanırım yarın da olacaktır. 

Postmodern darbeden ya da 
büyük kapatılmadan sonra hem 
yayın dünyasında hem de ede-
biyat dünyasında  başgösteren 
değişimden söz ettiniz. Kırılma 
noktası 28 Şubat mıydı?
-28 Şubat, bence sebep olmak-
tan çok bir vesileydi. Darbenin 
biçimi ve mantığı açısından bak-
tığımızda planlanan şey aslında 
bir imhadır. Etkili de oldu, ola-
bilecek tüm olumsuzlukları üret-
ti. Ancak, sonuçta bir gruptan, 
cemaatten değil topyekün bir 
Müslüman varlığından yani bu 
ülkenin halkından söz ediyoruz. 
‹mha edilmek istenenin, imha-
sını önleme araçlarını üretmesi-
nin de ötesinde meşruiyet alanı-
nı genişletme çabası ortaya koya-
rak genel bir tepkiyi geliştirmesi, 
“ötekileştirme” planlarını aşan 
çoğul bir sahiplenme eylemi-
ne yönelmesi doğaldı. Nitekim 
böyle oldu. Ötekileştirilmek iste-
nilen, bunu talep edeni öteki-
leştirecek bir dili ve eylemi yük-
lendi. 

Peki, o günden bugüne  edebiyat 
dünyamızda neler değişti?
-Öncelikle “hidayet” merkezli 
yazı çalışmalarının bir geçerli-
liği kalmadı. ‹nanç özneli ede-
biyat istismarı en az seviyeye 
indi; bunun yerini edebi kali-
tenin gözetilmesi aldı. “Dini 
yayın”cılık bir sektöre dönüşe-
rek, edebiyat yayıncılığından 
ayrıldı. Cemaatlerden, tarikatlar-
dan edebiyatçı yetişmeyeceği aşi-
kar olarak görüldü ve dolayısıyla 
edebiyat eylemi için gerekli olan 
özgür düşünme biçiminin değeri 
pekiştirildi. Moral entelektüeli-
te Müslümanların eline geçtiğin-
den, edebiyattaki sol hegemonya 
da büyük ölçüde kırıldı. 



69Umran MART 2010

Edebiyatta Kalıcı Olan

Geç-kapitalizm denen bir süre-
ci yaşıyoruz sosyal bilimcilere 
göre. Yaygınlaşan kitle kültürü-
nün,  çok s(a)tarlığın yaşanılan 
yozlaşmanın Türkiye’de edebi-
yatı ve sanatı nasıl etkilediğini 
düşünüyorsunuz?
-Edebiyatın hemen her devir-
de ilgileneni çok ancak edebi-
yatçı olarak geleceğe kalanı çok 
az olmuştur. Bence bu durum 
edebiyatın doğasını da tanımlı-
yor. Meşrutiyet devrinden kaç 
kişi kaldı geriye edebiyatçı ola-
rak? Dağılma ve savaş şartlarında 
duygularını, düşüncelerini dile 
getiren binlerce isim vardı ve biz 
bugün onlardan sadece birkaçı-
nı hatırlıyoruz. Bu bizim zamanı-
mız için de geçerlidir. Bugünün 
çok yazan ve çok satanlarından, 
örneğin bir ‹skender Pala, Elif 
Şafak… yarınki edebiyatımızda 
var olamayacaklar. Kitle kültürü 
dediğimiz şey yığının talepleriy-
le, beğenileriyle ilgili bir durum-
dur. Yığın, kaba gürültüye ve çığ-
lığa değer verir; oysa ki bunla-
rın hükmü sabun köpüğününkiy-
le aynıdır. 

Hatları çok keskin olan yönlen-
dirici yayınların ötesinde  fark-
lı  düşünsel konumlanıştaki ede-
biyat dünyasının birbirleriyle iliş-
kilerinde görece bir diyalog var 
gibi. Bu süreci nasıl izliyorsu-
nuz?
-Bu bir süreç mi, şartların gerek-
tirdiği bir zorunluluk mu, bun-
dan emim değilim. Ancak göre-
bildiğim şudur ki, edebi kalite-
yi nihai bir hat olarak seçtiği-
nizde ve kimliğinizden taviz ver-
meksizin edebiyat adına konuş-
tuğunuzda, aynı tutumu benim-

seyenlerce destek ve saygı görü-
yorsunuz. Bu manada, solcular-
la Müslümanlar arasında edebi-
yat ortak paydasında buluşma-
nın büyük oranda gerçekleştiğini 
düşünüyorum.  

“Dilimiz, Haysiyetimizdir.”

Edebiyat dilinin doğal gelişimin-
den yana olduğunuzu da sez-
mek mümkün. Ortak bir dilin 
inşa edilmesinin gerekliliğin-
den söz ediyorsunuz. 20. yüz-
yıl hesaplaşması daha bitmedi 
mi? Bu sorun kapanmadı mı? 
Önyargıları olabildiğince edebi-
yatın dışında tutabilmenin güç-
lüğü üzerinden şunu sormak isti-
yorum: Bu kolaylıkla kapanabi-
lir mi?
-Dilimiz, haysiyetimizdir; dili-
miz kimliğimizdir. Eğer, dilimi-
zi farklı bir yaşama biçiminin 
adı kılabiliyorsak, kapitalizm ve 
küreselleşme vahşetine karşı bir 
duruşun adı kılabiliyorsak değer-
lidir. Konu, bir hesaplaşmanın 
bitip bitmemesinden çok, yaşa-
dığımız dünyaya sadece kendimiz 
için değil herkes için sahip çıkıp 
çıkmamızdadır. Bir solcu, yaşa-
dığı dünyayı Müslümansız, bir 
Müslüman yaşadığı dünyayı sol-
cusuz, düşünmediği gün bitecek-
tir asıl problem. Bunu edebiya-
ta uyguladığımızda has edebiyata 
sahip çıkmanın mahalle duyar-
lığını aşan bir eylem olduğu-
nu anladığımız ve uyguladığımız 
zaman bir çok problem de ken-
diliğinden halledilmiş olacaktır. 

Sanata dair tartışmalarda görsel-
lik ya da sinema  hep ön planda 
son zamanlarda. Bunu neye bağ-
lıyorsunuz?

-Sinema başlı başına bir dil-
dir. Görünen dünyanın sinema 
üstünden kutsanması ve görün-
meyenin sinema üstünden gös-
terilmesi iki ayrı tutumdur. 
Görünenin pornografik bir düze-
ye taşınması yani teşhircilikte 
haddin aşılması bence sinema 
dilinin de tahrif edilmesini bera-
berinde getirir. Ancak görünenin 
yaratılana ilişkin “hayret”imizi 
artırması açısından sinemanın 
etkisini de yadsımak mümkün 
değildir. Ben sinemanın etkisine 
daha çok bu perspektiften bakı-
yor ve ikinci tutumun hakim 
olmasını umuyorum.

Edebiyatımızda  ya da genel ola-
rak kültürel olarak adlandırılan 
alanda eleştirmenin niceliği ve 
niteliği üzerine olumlu, olumsuz 
yargılar okuyoruz sürekli. Siz bu 
yargılara ne düzeyde katılıyor-
sunuz?
-Eleştiri olmasaydı, onun gerek-
sizliğini söyleyenler de olmaya-
caktı.  Demem o ki, antitezin 
varlğı tezin varlığına bağlıdır. 
Eleştiriyi gereksiz ya da yetersiz 
görenler çoğunlukla bekledikle-
ri eleştirilere ulaşamayanlardır. 
Bu konuda son tahlilde söyleye-
bileceğim şudur: Varolan, onu 
inkar edenin varlığından çok 
çok daha büyüktür. Eleştiri kuru-
mu onca eleştiriye, kuşkuya, red-
diyeye muhatap olmasına rağ-
men halen var ve varolmaya da 
devam edecek. 

Söyleşi için teşekkür ederim...
-Asıl zahmetleriniz için ben 
teşekkür ederim.

■ Ömer Lekesiz
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S
on birkaç sayıdır yaptı-
ğım menfî eleştiri fur-
yasını sonlandırıp bu ay 
güzel bir kitabı tanıtmak 

istedim. Elbette yeni çıkan veya 
piyasaya bomba gibi düşen bir 
kitap değil; o tür kitapları sergile-
yen kitap modacılığını, gazetele-
rin kitap ekleri ve internet sitele-
ri yaparlar. Bu kitap çok satanlar 
listesinde gündemi meşgul eden 
değil; kendi halinde piyasada yer 
bulmuş, iyi edebiyat okuyucuları-
nı bekleyen bir roman.

Birçok kahramanın anılar vası-
tasıyla geriye dönerek yaşlandık-
ları; yer yer akan, yer yer duran; 

gündelik hayata ve kültüre gön-
dermeler yapan; yazarın deneme 
tarzı girişleriyle akışın bozulduğu 
bir eserden söz edeceğim.

Dört Farklı Kulvar
Romanın dört Âdem’inin isim-
leri: Âdem, Bayram, Cihan ve 
Oruç’tur. Bölümler halinde yazıl-
mış romanın her kısmında farklı 
karakterlerin hikâyesi var. Zaman, 
Cihan’dan Oruç’a geçen hadiseler 
akışından oluşurken, Âdem ve 
Bayram gölgede kalıyorlar. Esas 
olan, zamanın nasıl ilerlediğin-
den ziyade bizim onu nasıl değer-
lendirip yaşadığımız olunca, kro-
nolijiden bağımsız dört Âdem’in 
başından geçenlere, farklı zaman 
ve mekânlarda tanıklık ediyoruz.
Roman dört farklı kulvarda iler-
lerken anlatım biçimi de dört 
farklı kulvarda ilerliyor. Meselâ 
Cihan’ın anlatıldığı kısımlar bil-
hassa diyaloglar vasıtasıyla soluk 
soluğa bir olaylar zinciri halindey-
ken, Oruç’un anlatıldığı kısımlar 
son derece durağan ve edebiyatın 
şahlandığı cümlelerden oluşuyor. 
Oruç, diğerlerine göre farkındalığı 
yüksek olduğu için, hikâyesi tefer-
ruata daha müsait. 

Kahramanın algısının  dışın-
da gerçekleşen ayrıntılarla teşek-
kül eden edebî yönü de, özellik-
le Oruç’un anlatıldığı kısımlar-
da gelişmiş. Meselâ Oruç yatağın-
da yatarken cereyan eden bir şey, 
“Pencereden gelen soğuk hava, 

önce tavanın ortasındaki alçı 
kabartmaya doğru çapraz, sonra 
soba borusunun altından kapıya 
doğru düz bir seyir izliyor, biraz 
ılımış şekilde, kendisine tutun-
maya çalışan toz ve kıllarla tuva-
letin penceresine, çatıdan gelen 
bir başka akımın etkisiyle, zikzak-
lar çizerek ulaşıyordu.” (sf.48). Bu 
tür cümleleri kurmak, iki zorluğun 
aşılmasıyla hasıl olur: Birincisi, 
okuru sıkmamaktır. Okurun kafa-
sını karıştırmadan, münasip keli-
meleri yerli yerinde kullanmak-
la ve ayrıntıya girmiş olmak için 
cümleyi yok yere uzatmamakla 
okur metinde tutulur. ‹kincisi, 
taklide düşmemektir. Her zaman 
rastladığımız ve ne olacağını tah-
min ettiğimiz sigaranın yanışı, 
rüzgârın saçları yalaması gibi aşina 
olduğumuz sahnelerden farklı bir 
şey görmek ister okur. ‹şte yazar, 
romanda çoğunlukla buna muvaf-
fak olmuştur. Romana asıl edebî 
kıymetini veren işte bu orijinal 
tasvir başarısıdır. Bu özgünlüğü 
yakalamak için değişik türden bir-
çok kitabı sindire sindire okuma-
nın beslediği kabiliyetin yanısıra, 
istidat da olmasının lâzım geldiği-
ni ilâve edelim.  

Otobiyografik Özellikler
Seksenli yıllarda çocuklukları-
nı, doksanlı yıllarda gençlikleri-
ni yaşayanlar, bu yıllara mezkur 
yaş dönemleriyle teğet geçenler 
veya hayat şartları sebebiyle yaşı 
ileri olsa da ritmi geç yakalayan-

Kronoloji’den Bağımsız

Dört Âdem
Ekrem SAKAR

Işık Yanar
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lar, kitapta çok şey bulacaklardır. 
Aynı şekilde; büyük şehirde yaşa-
yan, köyü ve köylüyü bilen, deği-
şik bir şehre okumak için gitmiş, 
büyük bir fabrikada işçi olarak 
çalışmış, sokak arasında kavgaya 
karışmış, yeni çıkan video oyun-
larının ve VHS video kasetleriy-
le seyredilen filmlerin büyüsüne 
kapılmış, popüler kültürün medya 
kanalıyla nüfuz edişinin hız kazan-
dığı yılları yaşamış olanlara da çok 
şey anlatıyor. Şahsım adına konu-
şursam, kitapta anlatılan hemen 
hemen her şeyi yaşamış olmamın 
verdiği tecrübeyle, kitabın içinde 
çok fazla kayboldum diyebilirim. 
Tabii ki yazar bunları anlatmak-
la kalmamış, otobiyografik özel-
likler gösteren ve kişisel deneyim-
ler olmadan belirtmenin imkânsız 
olduğu detayları da bize göstere-
rek, söz konusu zaman dilimle-
rini sıradan hatıralar olmaktan 
çıkartmış.

Yazar tarafından romanın akışı 
birçok kez durdurulup deneme 
tarzı girişler yapılmış. Bu dene-
meler bazen felsefî genelleme-
lere doğru kaymış. ‹nsan, hayat 
vb. kavramlar üzerinde yapılan 
yorumlar romanın kahramanları-
nın insafına bırakılmamış. Aynı 
zamanda romanın kurgusu içe-
risinde eritilerek de gösterilme-
ye çalışılmamış. Hatta roma-
nın akışında mesaj verilen yer-
lerin hemen dibinde bu kesişler 
zuhur edip, yazarın fikirlerini ayan 
beyan sunmuş. Bu araya girişler 
elbette romanın akışına son dere-
ce uygun; aynı zamanda tek tek 
toplanıldığı takdirde ayrı bir kitap 
oluşturacak kadar birbiriyle ilin-
tili. Fakat esas değerini veren bu 
ikisi de değil; aynı tasvirler gibi 
fikirlerin de orijinalliği. Şu açık-
lamayı lüzumlu gördüm ki; oriji-
nallikten kastım bir şeyin ilk defa 
söylenmesi değil, benzerlerinden 
açık ara farklı olmasıdır. Bu tarz 
girişlerin içerisinden, beğendikle-

rimden bir tanesini mümkün mer-
tebe kısaltmaya çalışarak aldım; 
“‹nsanlar, hava durumu tahmin-
leriyle bir hafta sonu faaliyet planı 
hazırlarken ya da bir konsere gidiş 
güzergahını belirlerken; ani-
den görebilecekleri bir gecekon-
du manzarasıyla, televizyonlarda 
izlediği batılı kent manzaralarını 
bir puzzle gibi birleştirip bir yok-
hayat oluştururlar. Bu yokhayat, 
yüksek olmayan yapılardan nef-
reti, çok da önemli olmayan bir 
pop yıldızına büyük bir aşkla bağ-
lanmayı, arabeskten nefreti doğu-
rur (…) Gece gezginlerinin göz 
altı çukurlarıyla, sarımsak koku-
lu bardaklardan içtiğimiz sularla, 
varoşlarda yiyeceğimiz bir dayak-
la, askerliğini yapmadan evlen-
memeyi düşünmekle yokhayatın 
dışında, gerçek bir hayatı yaşama-
ya başlayabiliriz. Ama yokhayat 
deneyimi, bir yandan büyümekte 
olan çocuklarına suskunlukla işa-
ret edilen depresyon mimarisini 
öğretirken, diğer taraftan geleceğe 
yönelik kategorileri tek bir yöne 
çevirecektir: Yaşamın devamlılık 
özelliğine şükretmek.” (sf.94-95)

Birkaç Eleştirel Not
Eserde olumsuz bulduğum bir-
kaç yerden de bahsettiğim takdir-
de; gayemin kitabı reklam etmek 
değil, etraflıca tanıtmak olduğu 
daha iyi anlaşılacaktır. ‹lk ola-
rak bölüm girişlerindeki parça-
lardan bahsedelim. Her bir bölü-
mün başında alıntı yapılan sözler-
den bazılarını, başında bulunduk-
ları kısımlarla ilişkilendiremedim. 
Zira her bir bölüme başlamadan 
okunan sözlerin metinle alâkadar 
olması şarttır. Ayrıca sf.157’de 
nereden çıktı şimdi bu diye sordu-
ğum David Hume’un kadim ‹ngi-
lizceyle söylediği söz, tercüme edi-
lerek verilseydi, “Yazar ‹ngilizce 
bildiğini ispat etmek istiyor” veya 
“Kitapta, ‹ngilizcesi olanlara eks-
tra kıyak yapılmış” gibi nahoş 
düşünceler zihnimde uyanmaz-

dı sanırım. Bunu ‹ngilizcesi olan 
birisi olarak söylediğimi ekleme-
liyim. Yani bu; yabancı dil bilme-
yen birisinin kompleksiyle değil, 
salt kendini düşünmeyen bir ada-
mın duyarlılığıyla yapılan bir eleş-
tiri. 

Kitabın “Yürüyerek Gidilemeyecek 
Yerler” adlı bölümünde yer veri-
len diyaloglarla çok gerçekçi bir 
konuşma ortamı oluştuğu muhak-
kak. Lâkin karışık konuşmalar, 
dikkatli bir okuyucuyu bile had-
dinden fazla zorlayacak, hızlı ve 
atlayarak okumaya teşvik edecek 
şekilde. Yazar, zihninde canlan-
dırdığı karakterlerin okurun zih-
ninde, henüz romanın başında 
kendisi kadar canlı tahayyül ede-
meyeceğini ve karıştıracağını tah-
min etmeliydi.

Yazarın araya girip romanın akışı 
durdurma hakkı vardır. Diyaloglar 
vasıtasıyla hızlı akan, teferrua-
ta girmeyen kısımlarda bu gayet 
hoş görülebilir. Lâkin anlatıcı-
nın, ayrıntılarla romanın akışını 
duraklattığı kısımlarda bu araya 
girişler metne zarar verir.  Okur; 
akış yavaşlamışken ve hakim bir 
anlatıcının varlığını hissetmek-
teyken, yazarın birebir tesbitleriy-
le romandan büsbütün kopabilir. 
Aynı zamanda, detayların sebep 
olduğu “gerçeklik” hissine de zarar 
vermiş olur. Hiç olmazsa Oruç’un 
anlatıldığı bu kısımlarda, bu giriş-
lerin bölüm sonuna toplanması 
bence daha iyi olurdu.

Yazı boyunca yazar diye kısaca geç-
tiğimiz isim Işık Yanar. Bu, onun 
ilk romanı. Hece Yayınları’ndan 
çıkmış. En büyük temennim; 
beğeni zevkinin edebiyat kalite-
siyle aynı istikamette olmadığı 
avamın ve onlara çalışan münek-
kit takımının dikkatini çekecek 
bir roman olması.
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R
oni Margulies’in 
yedinci şiir kitabı 
Apollo Yılları, geçti-
ğimiz ay YKY tara-

fından yayınlandı. Margulies’in 
bireysel ve anlatıcı şiirinin bu 
son halkası, şairin önceki kitap-
larıyla çizdiği genel çerçeveyi 
bütünlüyor. Konu bütünlüğü-
ne sahip kitaplarının (Elsa, 
Mağrur Olma Padişahım, Saat 
Farkı) dışında, Margulies şii-
rinin doğal gidişatını oluş-
turan Her Rind Bilir, Bilirim 
Niye Yanık Öter Ney, Gün 
Ortasında ve TK1980’in 
yanına ekleyebiliriz Apollo 
Yılları’nı rahatlıkla. Şiirinin 
bütünlüğü açısından bakıl-
dığında, Apollo Yılları’nda 
gerek anlatılanlar gerekse 
biçem bakımından bu bütü-
nü genişletebilecek yeni açı-
lımlardan söz etmek müm-
kün görünmüyor. 

“Sonluluk Sorgusu”
TK1980’in bir bakıma devamı 
sayılabilecek olan Apollo Yılları 
da, Margulies’in başından beri 
şiirini yazdığı göçmenliği ve 
yabancılığı farklı açılardan ele 
alan şiirlerden oluşuyor. Ancak 
bireysel özlemleri ve pişmanlık-

ları odağına alan şiirler, Her Rind 
Bilir’de olduğu gibi ölüm kor-
kusuna, yaşamın engellenemez 
bitimine bağlanmıyor bu kez. 
Margulies şiirinde temel endi-
şelerden biri olan ölüm, bu kez 
o kadar baskın değil. Her Rind 
Bilir’de belirgin olan bu “sonlu-
luk sorgusu”nu yapmayı sürdürü-

yor ancak ölüm gerçeğine karşı 
önceki gibi tahammülsüz görün-
müyor. “Vapur Beklerken” şii-
rinde güneşin ağzından kendine 
hitap eden Margulies’in, “‘Sen’ 
diyordu bana sanki, / ‘Ölümsüz 
sanıyorsun değil mi hâlâ kendi-
ni?’” dizeleri, “ölüm”e karşı aldı-

ğı pozisyonu daha rahat bir şekil-
de görmemize olanak veriyor. 
Ölümün sonrasına ilişkin, şai-
rin kafasındaki belirsizliği yan-
sıtıyor. Vapur’u bekliyor artık, 
her geçen gün vapurun yak-
laştığını biliyor. Robert Bly’ın 
“‹brahim’in Yıldızlara Seslendiği 
Gece” şiirinde, ölümsüz olma-

dığının farkına varan insa-
nın gerçeği arayışı konu edi-
lir; “Vapur Beklerken”de 
ise güneş insana sesleniyor: 
Ölümsüz değilsin.
Margulies klişeden korunma-
nın bireysellikten geçtiğini 
savunuyor. Şiirin öznel bir 
problemden kaynaklanması 
gerekir, Margulies’e göre. Bu 
anlayışın şiirlerin büyük kıs-
mına hâkim olduğunu görü-
yoruz. Onun şiirine bu öznel-
likler ve kişisellikler karak-
ter kazandırıyor. Fethi Naci, 
Margulies’in yaşantılaştırdık-
larını yazan bir şair olduğunu 

söylüyor. Bireysel olarak dene-
yimlemediği bir duyguyu yazma-
mayı tercih ediyor. “Otopark” 
şiirinde, köyleri yakılan insan-
ların psikolojisinini anlatmak 
için çocukluğunda futbol oyna-
dığı araziye inşa edilen otopark-
tan yola çıkıyor mesela. 

Margulies Şiirinde Son Durak:

APOLLO YILLARI
Habil Sağlam

Onun şiirine bu öznellik-

ler ve kişisellikler karak-

ter kazandırıyor. Fethi 

Naci, Margulies’in yaşan-

tılaştırdıklarını yazan bir 

şair olduğunu söylüyor. 

Bireysel olarak deneyim-

lemediği bir duyguyu yaz-

mamayı tercih ediyor.
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Otobiyografik Unsurlar
Hakan Arslanbenzer naratif 
kelimesini kullanıyor, Margulies 
şiiri için, yani anlatımsal. Bütün 
şiir serüveni boyunca oldu-
ğu gibi, Apollo Yılları’nda da 
(Yeşilköy, Londra, Elsa ve şairin 
vatanı olan havaalanları gibi) 
otobiyografik unsurların için-
de bulunduğu hikâyeler anlatı-
yor Margulies. Bazen mikrofo-
nu başkasına uzatıyor; Mağrur 
Olma Padişahım’da ‹ttihatçılar 
konuşuyorlar, Saat Farkı’nda ise 
Londra’daki göçmenler.  “Apollo 
Yılları”nda da bu tekniği kul-
lanıyor. Apollo 11 uzay meki-
ğiyle aya giden Michel Collins, 
Buzz Aldrin, Neil Armstrong ve 
Eugene Cernan’ın öznesi olduğu 
yedi bölümden oluşan “Apollo 
Yılları”, aya giden bu kişilerin 
önce coşkun sonra pişman ruh 
hâllerini anlatan çok sesli bir 
şiir. 
Margulies’in şiiri okurun zihnin-
de bir tablo oluşturması bakı-
mından aynı zamanda parnasyen 
bir niteliğe de sahip. Kelimeleri 
renk gibi kullanıyor şiirlerinde. 
Kazancı Yokuşu’ndan aşağı,
Peşime bir kayısı takıldı,
Oynaya zıplaya geçti yanımdan.
Ardından bir kayısı daha.
Üç, beş, on, çoğaldılar sonra.
Sonu gelmeyecek gibiydi.

“Kayısılar” şiirinde olduğu gibi, 
bazen canlı renkler tercih edi-
yor. Anılarını ve özlemlerini 
anlattığı şiirleri, sararmış fotoğ-
raflar gibi: nostaljik (kitaba ver-
diği Apollo Yılları ismi gibi) ve 
belge değerinde. Ancak sosya-
list olduğunu ısrarla vurgulayan, 

başka bir dünyayı mümkün kıl-
mak için örgütlü mücadele içe-
risinde bulunan şairin şiirde bu 
denli bireysel olması, hayata bir 
bütün olarak yaklaşılması savu-
nusuyla bir zıtlık oluşturuyor. 
“Öfke ve Sabır”, “Hesap Lütfen” 
ve “Özgürlük Şarkıları” şiirleri 
bireyselin toplumsala bağlandı-
ğı ve sözünü ettiğimiz çelişkiden 
münezzeh şiirler. Bu noktada, 
Apollo Yılları’nda bulunan gerçek 
haber metinlerinden yola çıka-
rak yazılmış iki Filistin şiirini 
de anmak gerekiyor. “Damdaki 
Kemancı”, ‹srail askerlerinin bir 
kontrol noktasında Filistinliye 
zorla keman çaldırmasını anla-
tıyor.1 “Zeytin ağacının ömrü 
normal koşullarda 1000 yılı aşar. 
Duvar’ın inşası için ‹srail dev-
letinin şu ana kadar 8000 zey-
tin ağacını köklerinden söktü-
ğü tahmin ediliyor.” Epigrafıyla 
başlayan “Zeytin Ağacı” ise 
Margulies’in zulmün karşısında 
onurlu bir şair olduğunu bir kez 
daha ispat ediyor.

Nesneler Uzamın Ötesinde
Margulies’in fotoğraf-şiirlerinde 

nesneler uzamın ötesinde, farkı 
yaşanmışlıklar ekseninde betim-
lenerek okurun zihninde, şai-
rin göstermek istediği şekillerde 
beliriyorlar. “Canberra Gemisi”, 
“Işık”, “Çerçöp”, “Beyaz 
Örtü”, “LOVE”, “Yanardağ”, 
“Ars longa, vita brevis”, 
“Zeytin Ağacı”, “Ayasofya” ve 
“Kayısılar”, nesneler aracılığı 
ile kurulan şiirler. Bu nesneler 
okurun zihnindeki algılanışla-
rının ötesinde şairin yüklediği 
anlamlarla yeniden tanımlana-
rak yer alıyorlar fotoğrafın için-
de. Paslanmış Canberra gemi-
si, Maçka parkından stadyuma 
yuvarlanan cicoz veya zabıta-
nın devirdiği tezgahtan dökülen 
kayısılar; farklı durumlarda res-
medilerek yeni baştan anlam-
landırılıyorlar adeta. Şairin nes-
nelerle ilişkisi ve bu ilişki dola-
yımında nesneleri sunuşu, bu 
şiirlerdeki temel estetik eylem-
dir. Margulies’in imge kullan-
mayarak anlatımsal bir dil oluş-
turması, Amerikan ve ‹ngiliz şii-
riyle bağlantısı, şiirde yeni alan-
lar açmasına imkân tanıyor.  
Margulies şiirinde “nesne”yi, 
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şiirler üzerinden ele alarak, 
önemli bir alışılmışı kırma yön-
temi olması bakımından daha 
ayrıntılı şekilde ele almak gere-
kiyor.
“Evet”, dedi sonra Teodoros, 
“insan
kadirdir her şeye ve binlercemiz
yüzlerce yıl her gün parmağı-
mızla 
dokunursak şu gördüğün sütuna
derin bir delik açılacaktır günün 
birinde.”
“Ne olur”, dedi Konstantinos, 
“yapma,
nasıl delebiliriz mermeri par-
maklarımızla!
Gel bahse girelim ısrar ediyor-
san ille de”

‹nsanının isterse dünyayı bile 
titretebileceğini, Ayasofya’da 
üzerinde parmak biçiminde bir 
oyuk bulunan mermer üzerinden 
öyküleyen bu anlatım biçimi, 
aynı şeyi söyleyen “Eder tedvîr-i 
âlem bir mekînin kuvve-i azmi 
/ Cihan titrer sebât-ı pây-ı 
erbâb-ı metânetten” beyitine 
göre çok daha sarsıcı ve etki-
leyicidir. Hürriyet Kasidesi’nde 
yer alan bu beyit; kusursuz vezne 
sahip, biçimsel olarak eksiksiz 
olsa dahi, “insan isterse dünya-
yı titretir,” gibi basit bir söyleme 
sahiptir. Margulies, mermerin 
delinişini, nesnenin kişisel kav-
rayışın ötesinde geçirdiği uzam-
sal serüveni anlatırken, gelenek-
sel biçim saplantısının günü-
müzdeki yansıması olan imgecil-
likten ve anlaşılmazlıktan sıyrı-
larak, hem estetik hem de nara-
tif bir şiir kurmayı başarıyor. 

Kars Kapalı Cezaevi’nde şiir söy-
leşisi. 
Anlatıyorum: sahicidir şiir dedi-
ğin,
ezbere olmaz bu iş, yoktur sah-
tesi,
ya gerçek olur ya benzemez bir 
şeye. 

“Sahici şiir” diyor Margulies,  
poetik olarak duruşunu ortaya 
koyduğu “Hatasız Kul Olmaz” 
şiirinde. Namık Kemal’le aynı 
yerde duruyor yine, “edebiyat-ı 
sahiha” kavramını da ilk kez 
Namık Kemal ortaya atmıştı, 
“Lisân-ı Osmânî’nin Edebiyatı 
Hakkında Bazı Mülâhazât-ı 
Şâmildir” başlıklı makalesinde. 
Bu noktada Margulies’in eleştir-
menliğinin, bu sahihliği ve sahi-
ciliği savunduğu poetik metin-
lerinin, Namık Kemal’in Yeni 
Türkçe Edebiyatın beyannâmesi 
olarak kabul edilen bu metni 
gibi, dönemine meydan okudu-
ğunu ve son dönem Türkçe şiir-
le ilgili kuvvetli eleştiri/tespitle-
ri içinde barındırdığını vurgula-
makta fayda var. (Şiir, Yahudilik, 

Vesaire: Edebiyat, Kimlik, 
Sosyalizm Üzerine Yazılar, Kanat 
Kitap)

Saat Farkı’nda yer alan 
“Mahkeme” şiirini bu kitaba da 
almış şair. Aynı şekilde Apollo 
Yılları’nda yer alan Almanya’da 
Türkçe rap dinleyen Türk 
çocuklarının resmedildiği 
“Amsterdam’da Rap”, şairin bir 
toprak parçasıyla ilişkileneme-
yişinin sebeplendirildiği, “Vatan 
Toprağı” ve “Uzanıp Orta 
Asya’dan at başı gibi / her ülke-
sine Avrupa’nın yayıldık. / Ne 
sınır polisi durdurabilir  bizi, / ne 
dilsizlik, ne parasızlık.” diyerek 
Avrupa’daki göçmen Türklerin 
verdikleri yaşam mücadelesi-
nin anlatıldığı “Yurtdışı ‹çin 
Milli Marş Önerisi” şiirlerini ve 
TK1980’deki göçmen şiirlerini 
de Saat Farkı’nın sonraki baskı-
larında görebiliriz belki. 
__________________________
1  Bu şiir, Fransisco Vargas’ın 2005 yapımı El 

Violin filmiyle benzerlik gösteriyor. Filmde 
işgalci güçlerin komutanı, aynı şiirde oldu-
ğu gibi, geçiş yapan yerliye zorla keman çal-

dırıyor.
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HOLLYWOOD’UN DA 
ARTIK BİR 
“MESAJ”I VAR!

Süleyman CERAN

West Indies, Kızıl Elma, İtaki, Maçin! 
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. 
Beyazların yöresinde nasibim kalmadı 
yerlilerin topraklarına karşı suç işledim 
zorbaların arasında tehlikeli bir nifak 
uyrukların arasında uygunsuz biriyim 
vahşetim 
beni baygın meyvaların lezzetinden kopardı 
kendime dünyada bir 
acı kök tadı seçtim 
yakın yerde soluklanacak gölge bana yok 
uzun yola çıkmaya hüküm giydim.

İsmet Özel, Mataramda Tuzlu Su.

K
ül rengi bir dünya; belki yok olma-
nın eşiğini simgelediğinden ya da 
“Anka” gibi yeniden dirilme umu-
du taşıdığı için. Şehirler yok olmuş. 

‹nsanoğlunun bir kısmı son büyük savaş yüzün-
den, çoğu ise gökyüzünde büyük delikler açılma-
sından mütevellit, güneşin kavurucu ışınların-
dan ölmüş. Yaşayanların büyük kısmı güneş yü-
zünden kör olmuş, bir kısmı ise kendi hemcins-
lerini yiyecek kadar alçalmış. Su, asıl kıymeti-
ne, biricikliğine kavuşmuş. Bir boşluk, insanla-
rın içinde; büyükçe. Amaçsızlık, her yanda. Kir. 
Pislik. Esfeli Safilin’in diplerinde insanoğlu.  

Film, genel olarak insanoğlunun pek çok ni-
metle kuşatılmış olduğunu ve şükretmemek-
le büyük nankörlük yaptığını anlatıyor. Dünya-
da düzenin oluşmasında yalnızca ‹ncil’in değil, 
Kur’an’ın ve Tevrat’ın da etkili olduğu, müziğin 
ve ansiklopedik bilgilerin de bu düzenin temel 
taşı olduğu mesajını veriyor. 

“Tanrı’nın Kitabı”(The Book of Eli/Eli’nin Ki-
tabı), böyle bir fonda başlıyor. Eli (Danzel Was-
hington), otuz yıldır çantasında sakladığı, gün 
aşırı açıp okuduğu bir kitap taşımaktadır: ‹ncil. 
Eli’nin, yıllar önce bir gün aldığı ilham, ona kita-
bın enkaz altındaki yerini göstermiş, kitabı bul-
duktan sonra da sürekli batıya gitmesini ve ko-
runacağını bildirmiş. O ilhamla, uzun bir yolcu-
luğa koyulmuş Eli. Otuz yılı bulan bir yolculuk. 
Emaneti korumak için savaşmaktan da geri dur-
mamış. Bir aziz ama pısırık değil, savaşçı. ‹man 
sahibi, bunu ifade etmekten çekinmiyor, mümin 
bir Hıristiyan O.
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Filmin diğer önemli karakte-
ri, Carnegie. Gary Oldman’ın, 
“Leon” filmiyle üzerine yapışan 
“kötü adam” profilinin hakkı-
nı verecek oyunculuğuyla kar-
şımızda, ama çokça yaşlanmış. 
Carnegie, ayetleri kendi ama-
cına göre kullanmayı hedefle-
yen, “söz”ü çarpıtıp, insanla-
rı hamur gibi yoğurmayı düşü-
nen ve “kitab”ın sözlerine ih-
tiyacı olan bir kişiliktir. Amacı 

için yapamayacağı kötülük yok, 
hırslarına tapan bir kâfir. Evan-
gelist çağrışımı yapan Carnegie, 
küçük bir kasabada lider rolün-
de. Yeni nesil, 30 yıldır yaşanan 
felaketten dolayı okuma yazma 
bilmemektedir ve bu yüzden ke-
limelerin sihirli dünyasından  
çoğu habersizdir. Hayatta kalan 
orta yaşlıların bildiği okuma işi 
de büyük bir meziyettir. 

Carnegie ilk göründüğü sah-
nede elinde, Mussolini’nin bi-

yografisinin olduğu bir kitap 
tutmaktadır. Faşist ideolojinin 
mimarı olan Mussolini, filmde 
Carnegie ile can bulur. Tam an-
lamıyla laik bir düşünceye sahip 
olan faşizm, din işlerini dünyevi 
alandan kesin çizgilerle ayırır. 
Din ve kilise (ya da cami) sa-
dece dini vecibelerin yerine ge-
tirilmesi için kullanılır ve siya-
sal alanda yankı bulmaz/bulma-
malıdır. Din adamlarının, iba-
dethanelerin yok edildiği ‹tal-
ya, filmde tekrar canlanır. Yı-
kıntılar arasında kendi ülkesi-
ni yaratmaya çalışan Carnegie, 
din karşıtı olmasına rağmen, 

dindar gibi durur, anti-klerikal 
bir zihniyete mensuptur ve kita-
bın taşıyıcısı Eli’nin peşindedir.  
Söz’ün, ayetin, duanın, edebiya-
tın, sanatın ve müziğin olmadı-
ğı dünyada, ilaç Eli’nin elinde-
dir. Eli de mesajı taşımak için 
elinden geleni sabırla yapmak-
tadır. Yol uzun ve meşakkatli-
dir.   

Eli, “mesaj” taşımaktadır. 
O’nun kendini savunma gü-
cünü görüp hayran kalan Car-
negie, yanında kalmasını is-
ter. Teklifi reddeden yolcu, ba-
tıya gideceğini söyler. Carne-
gie, Eli’yi ikna etmesi için kızı-

nı gönderse de başarılı olamaz 
ama elindeki kitabın varlığın-
dan haberdar olur. Daha önce 
türlü kitaplar eline ulaşır, Da 
Vinci Şifresi’nin kapağı açıkça 
görünür. Kendisi gelen kitapla-
rın yakılmasını adamlarına em-
reder ve böylece yayınlanan pek 
çok kitabın gereksizliğine dö-
nük bir gönderme yapar yönet-
men Albert Hughes.      

  Eli’nin batıya gitme tercihin-
den eleştirmenlerin bir kısmı, 
batı hayranlığına dönük mesaj-
lar verildiği gerekçesiyle alın-
mışlar. Coğrafya bilgisi önem-

senmeli. Avrupa, Amerika’nın 
doğusundadır. Amerika’nın ba-
tısı dünyanın doğusuna kar-
şılık gelir. Eli, vahiylerin do-
ğuş yönüne doğru gider, dün-
yanın doğusuna bir yolculuk-
tur onunki. Filmde batıya ya-
pılan vurgu tamamen doğunun 
büyüklüğüne, umut verici tara-
fına telmihten öte bir anlam ta-
şımaz. O’nun yolculuğunu as-
lında ‹smet Özel, “Mataramda 
Tuzlu Su” adlı şiirinde anlatır 
sanki. “Uzun yola çıkmaya” hü-
küm giymiştir, matarasında tuz-
lu suyu vardır yalnızca. Acı kök 
tadını tercih edip, gölgelenecek 
yeri olmadan yürümektedir. Eli, 
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■ Tanrının Kitabı

ayetler okumakta dualar mırıl-
danmaktadır. O’nu takip eden 
Carnegie’nin üvey kızı Solara’ya 
(Mila Kunis) ayetler okur:

   1 RAB çobanımdır, eksiğim 
olmaz. 2 Beni yemyeşil çayırlar-
da yatırır, sakin suların kıyısına 
götürür.   3‹çimi tazeler, adı uğ-
runa bana doğru yollarda öncü-
lük eder. 4 Karanlık ölüm vadi-
sinden geçsem bile, kötülükten 
korkmam. Çünkü sen benim-
lesin. Çomağın, değneğin gü-
ven verir bana 5 Düşmanları-
mın önünde bana sofra kurar-
sın, başıma yağ sürersin, kâsem 
taşıyor.  6 Ömrüm boyunca yal-
nız iyilik ve sevgi izleyecek beni,  
hep Rabbin evinde oturacağım.    
(Zebur/Bölüm 23)

Plan sekanslarının ustalık-
la hazırlandığı, müziğin uygun-
luğunun su götürmediği filmde, 
yer yer kadrajlarda hata yapıl-
mış. 30 yıldır yürüyen biri olan 
Eli, içine girdiği viranenin mut-
fağında musluktan su akıp ak-
madığına bakıyor, bu işi yapar-
ken de matarasını musluğun al-
tına tutuyor. O da biliyor ki 
su yok. Su o kadar kıymetli ki, 
musluklardan akmayalı yıllar ol-
muş, şişe içindeki sular ise fa-
hiş fiyatlarla satılıyor. Suyun ol-
madığı vurgulanacak ama mus-
luğun açılması yeterli, ilk defa 
suya bakan insan gibi mataranın 
musluğun altında tutulması lü-
zumsuz. Nasıl ki fazladan kelime 
kullanmak anlatım bozukluğuna 
yol açıyor, bu tip gereksiz hare-
ketler de, kadrajda anlatım bo-
zukluğuna neden oluyor. Aynı 
şekilde bu kadar uzun yılı yolda 
geçen bir insanın Ipod ile mü-
zik dinlerken sabaha kadar aleti 

açık bırakıp şarjını tüketmesi de 
bir acemi senaryo manevrasın-
dan öte bir şey değil, bu durum 
dikkatlerden kaçmıyor. 

   Tanrı’nın Kitabı, günden 
güne kitap’tan uzaklaşan, günah 
batağında çırpınan ve kötülük 
kanallarını açık tutarak dünya-
ya zulüm pompalayan bir ülke-
nin çaresizliğinin resmini çeker. 
Amerika’nın, dünyayı yaşanmaz 
bir yer haline getirdiği bildik bir 
durumdur. Yönetici kadro, ‘dini’ 

emperyalist amaçları uğruna yo-
rumlayıp kullanmaktadır. Bozul-
muş dahi olsa ‹ncil, bir hidayet 
kitabı olarak sunulmaktan ziya-
de baskı unsuru, yaptırım aracı, 
mecburiyet olarak dayatılıyor; 
Kara Afrika, buna şahittir. 

Batıya gitmektedir Eli. Yıllar 
boyu sürekli batıya. Batı’da Al-
catraz Adası, kurtarılmış bölge-
dir. Bir zamanlar suçluların ba-
rındığı mekân, kötülüğün sak-
landığı yer, yeniden dirilişin de 
merkezi olacaktır. Mübarek ki-
tapların, eşsiz resimlerin, ev-
rensel müziklerin toplandı-
ğı bir alandır Alcatraz. Eli, bu-
raya ulaşmaya çalışmaktadır. 

Yolcu’nun taşıdığı ‹ncil, Kral Ja-
mes ‹ncil’idir. Kral James‹ncil’i, 
sekizinci Henry döneminde ba-
sılan ilk “onaylı” ‹ncil olma 
özelliği taşır. Belki de yönetmen 
bu ‹ncil’i seçerek, en başa dön-
menin özlemine dönük hissiya-
tını taşımaktadır filme.

Eli’nin film boyunca verdi-
ği mesajlar, evrensel ilkeler-
dir; teslis inancından dem vur-
maz. Kitaptan uzaklaşan dünya-
nın felaket doğuracağı ve yıkım-

dan sonra düzenin de ancak ki-
tap ile sağlanacağı mesajı güç-
lü bir şekilde verilir. Eli’nin Me-
sih gibi gösterilmesi eleştirile-
bilir ama sözlerinin evrensel il-
keler olması filmin çapını da-
raltmaz. Zaten finalinden öte, 
‹ncil’in Tevrat’la Kur’an arasına 
konması da bir olgunluk göster-
gesi. Yalnız Kur’an’ın orada bu-
lunmasından değil, sıralamada 
Kur’an’ın son kitap olarak gös-
terilmesinden hareketle bu fil-
min misyonerlikle alakasından 
öte, Amerika’nın içinden yükse-
len “fe eyne tezhebûn” (nereye 
bu gidiş) çığlıklarının somut bir 
simgesi olduğu söylenebilir.
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K‹TAPLIK

Resmi Tarih Yalanları
Haz: Cem Küçük-Münir Üstün

• Profil Yayıncılık, 2010

Ders kitaplarında öğretilen tari-
hin, ne kadar doğru ne kadar 
yanlış olduğu hep tartışılır. 

Özellikle 2000’li yıllarda resmi tarih 
konusu daha da alevlendi ve her-
kes tarafından ciddi biçimde tartı-
şılmaya devam ediyor. Resmi Tarih 
Yalanları bu alanda önemli bir hizmet 
sunuyor. ‹lber Ortaylı, Mete Tunçay, 
Caroline Finkel, Mustafa Armağan, 
Avni Özgürel gibi önemli akademis-
yen ve gazetecinin katkıda bulundu-
ğu bu eser meğer bilmediğimiz ya da 
bildiğimizi sandığımız birçok konuya 
açıklık getiriyor. Resmi tarih yazıları-
nı oluşturan çalışmaların bir kısmı ilk 
kez bu kitapta yayınlanırken, bazıla-
rıysa daha önce başka dergi ve kitap-
larda yayınlanmışlar. Fakat makalele-
rin buna dair okuyucuya çok çarpıcı 
bilgiler verdiğini söylemek mümkün 
değil. Makalelerde yazarlar kendi ön 
yargılarıyla bir tarih çerçevesi çiziyor-
lar, ayrıca eleştirel görüşlerini de dip-
notlandırmamışlar. Ama kitabın önsö-
zünde “Tarihimizi objektif olarak ne 
kadar biliyoruz? Resmi tarih nedir, 
nasıl yazılır? Devletler niçin kendi ide-
olojilerine uygun bir tarihe gereksinim 
duyarlar?” gibi sorulara cevap vermek 
için yapılmış bir çalışma olduğu iddi-
asında bulunuyor.

Asker ve Siyaset
Kemal H. Karpat
• Timaş Yayınları, 2010

Türk siyasal tarihinde askerlerin oynadığı rol yadsınamaz bir 
gerçektir. 
Siyasal yaşamımıza bu derece nüfuz etmiş bir kurumun ve 
beraberinde temsil ettiği zihinsel altyapının analizini yapan 
Karpat, 31 Mart’tan 1. Dünya Savaşı’na girişe, ‹ttihat Terakki’nin 
kuruluşundan modern Türkiye’nin yaşadığı darbelere kadar olay 
olay ayrıntılarıyla bir dönemin resmini çiziyor. Yazar bu çalış-
masında teorik yaklaşımlara nazaran daha çok olgusal bilgilere 
yer vererek tarihsel anlatıma ağırlık veriyor.

Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek- 
Kuramlar ve Uygulamalar
Haz: Alain Dieckhoff-Christophe Jaffrelot
• İletişim Yayınları, 2010

Avrupa’nın batısı ve doğusu, Kuzey Amerika, sömürge ülke-
leri ve Ortadoğu… Hepsi farklı deneyimlerle, farklı sebepler-
le benzer süreçlerden geçti, geçiyor. Yok olduğu sanılan mil-
liyetçilik her seferinde geri dönüyor. Araçları bazen tarih, dil, 
din oluyor; bazen şiddet. Avrupa’nın ulus sonrası döneme gir-
diği düşünülürken kan akıyor; bir yandan küreselleşen insanlık, 
öte yanda paramparça oluyor. Çokkültürlülük ve bütünleşme yolunda kaybolup duruyoruz. 
Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek, dünyamızı bu denli kuşatan ama sınırlarını ayırt edemedi-
ğimiz söz konusu kavramları geniş bir perspektifte, Avrupa kıtasının tarihsel ve güncel eleşti-
risiyle birlikte sunuyor. Kitaba katkıda bulunan Avrupalı akademisyenler; milliyetçilik kuram-
larının tarihine ve kaynaklarına, milliyetçilik türleri arasındaki ayrımlara, milliyetçiliğin farklı 
coğrafyalardaki tezahürlerine, kurgulanan tarihlere, gizlenenlere; gözümüzle görüp de anla-
yamadıklarımıza zihin açıcı bir ışık tutuyorlar.

Rüya
Ümit Aktaş
• Okur Kitaplığı,2010

Ümit Aktaş’ın ikinci romanı yayınlandı. ‹lk romanı Adem’le okur-
la buluşan Aktaş’ın ikinci romanı Rüya adını taşıyor. Roman aynı 
zamanda şair olan Aktaş’ın felsefi birikiminden derin izler taşıyor: 
“Hakikatin yolunu ve yönünü şaşırdığı bir dehlizden sizi tutup çı-
karan nedir? ‹mtiyazlı oluşunuz ya da yüreğinizi açık tutmanız mı? 
Yoksa herkesin de duyduğu hâlde dikkate almadığı bir çağrıyı, 
daha doğrusu hayatın kendisini ciddiye almanız mı? Ki, akranla-
rınızın çoktan hayatın hengâmesine daldığı o ergenlik çağında, gözlerinizi ufka dikerek, ya da 
geceleri yıldızları çevreleyen o karanlığın gizeminden gelecek kurtarıcı bir çağrıyı beklerken 
belki de, dalmış olduğunuz uykudan sizi uyandıran bu ses, kuşkusuz ki sadece size özgü ol-
masa bile sizin dikkatinizi ve beklentilerinizi cevaplandıran bir sesleniştir. Belki tüm kâinatın 
terennüm ettiği bir fısıltıyı duyulmazlaştıran günün hayhuyları ya da kalbimizin körelmişliğin-
den, rüyalardır bizi kurtaran; elbet daha da önemlisi yüreğin o çocuksu masumiyetini bir neb-
ze olsun koruyor olması.”
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■ Kitap

Etnometodoloji
Alain Coulon

• Küre Yayınları, 2010

1960’larda California üniversiteleri kampüs-
lerinde doğan Etnometodoloji, diğer sos-
yoloji akımlarına kıyasla oldukça yenidir. 
Teorik ve epistemolojik önemi, geleneksel 
sosyolojik düşünce tarzlarının köklü ihlali 
olmasından gelir. Bir teori inşasından ziya-
de bir araştırma perspektifi, yeni bir entelek-
tüel tutumdur; sosyolojide ve insan bilim-
lerinde yeni bir paradigmatik harita oluştu-
rur. Sosyolojik kültüre katılması, toplumsal 
düşüncenin genişlemesinde yer alan sos-
yolojik gelenekte gerçek bir altüst oluşa yol 
açmıştır. 

Alain Coulon, bu kitabında etnometodolo-
jinin amaçları ve uygulamalarını inceliyor, 
alanın gelişiminin özet bir tarihini sunu-
yor, alan içindeki mevcut, tamamlayıcı temel 
ilgi konularını gözden geçiriyor ve alanın 
en etkili bazı araştırma bulgularını sistema-
tik olarak değerlendiriyor. Bu çalışma kuş-
kusuz etnometodolojinin seçici bir aktarımı 
olsa da, gerçekte o, prensip itibariyle, kendi 
pratik icralarının lokal olarak üretilen, doğal 
olarak düzenlenen ve refleksif olarak açık-
lanabilir karakteri içinde temellendirilmesi 
gereken bir alanın büyük beklentileri için-
de gömülü ironiyi tam olarak değerlendiren 
bir çalışmadır.

‹ki Darbe Arasında
İskender Pala
• Kapı Yayınları, 2010

Yazar ve edebiyat araştırmacısı ‹skender Pala’nın ‹ki Darbe Ara-
sında adlı anı kitabı Kapı Yayınları tarafından yayımlandı. ‹stan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra askeri-
yenin sınavına giren ve 1982 yılında edebiyat öğretmeni olarak 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde istihdam edilen ‹skender Pala, 12 Ey-
lül darbesinden sonra başlayan ve 28 Şubat sürecine kadar sü-
ren 15 yıllık askerlik yaşamını ‹ki Darbe Arasında’da özetlemiş.

Medya Gösterisi
Douglas Kellner
• Açılım Kitap, 2010

Modern hayatın oluşumunda medyanın ne tür etkileri olmaktadır?  
Medya gösterisi, insanları bütün yönleriyle kuşatan bir hegemon-
ya vasıtası mıdır?  
Medya gösterisi aracılığıyla hayat, bir eğlence, bir drama, bir tesli-
miyet, bir tüketim formuna indirgenmektedir?  
Global baskın kültürün taşıyıcısı olan medya gösterilerine tepkiler 
nelerdir?  
Medya gösterisi, aslında baskın rol modeller, moda, görüntü ve kişilik sembolleri sunan bir 
şöhret kültürüdür. Gösteri dünyasında, şöhret, eğlenceden politikaya, spordan ticarete kadar 
bütün önemli sosyal alanları kuşatmıştır. Medya gösterisi, çağımızın belli başlı umutları ile 
korkularını, hayalleri ile saplantılarını ve hayata dair deneyimlerini açık bir şekilde dile getir-
mektedir. Ayrıca medya gösterileri; cinsiyet, ırk ve sınıf ile ilgili karmaşık sorunları şifreleye-
rek, temsil siyasetini sahnelemektedir 

Ulusçuluk Çıkmazı Kürtler ve Çözüm Arayışı
Hamza Türkmen
• Ekin Yayınları, İkinci Baskı, 2010

“Kürt sorununu çözmeye yönelmek; en başta ulusçuluğun çık-
mazını ve ulusçuluk dayatmasının hak ihlallerini ifşa etmek; ve 
normalleşme sürecine adım atmak demektir. Kürt Açılımı’yla il-
gili süreç, yangını söndürmek açısından önemlidir; ancak Kürt 
halkına yapılan zulümlerden vazgeçmek ve barışa adım atmak 
adına çoğulcu bir ulus oluşturma projesi de, fıtrat ve bölge in-
sanının kültürel kodları açısından yeni bir aykırılık oluşturma-
ya namzettir” diyen Hamza Türkmen’in “Ulusçuluk Çıkmazı Kürt-
ler ve Çözüm Arayışı” başlıklı çalışması “Kürt Açılımı” veya “Demokratik Açılım” tartışma-
larının gündemde olduğu bir süreçte konuyu, vakıa ve vahiy temelli bir yaklaşımla ele alı-
nıp değerlendiriyor.

Büyükler ‹çin:
• Özgün Bir Kur’an Yorumu (Hz. Ömer Örneği), 
 Ali Galip  Gezgin, Rağbet Yayınları.
• Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde, 
 Nicolas Tenzer, Dergâh Yayınları.
• Fıtrat ve Kulluk, 
 Abdülaziz Tantik, Çıra Yayınları.

• Kriz, Kimlik ve Siyaset – Küreselleşme Yazıları, 
 Arif Dirlik, ‹letişim Yayınları.
• Geçmişten Notlar, 
 Zübeyir Yetik, Beyan Yayınları.
• Dostluk Üzerine,
 Fethi Gemuhluoğlu, Timaş Yayınları.
• Toplu Şiirler, 
 Ahmet Güntan, YKY.

Çocuklar ‹çin:
• Para Diye Birşey,
 Fatma Börekçi, Salıncak Yayınları.
• 35 Kilo Tembel Teneke 
 Anna Gavalda, Günışığı Kitaplığı. 

OKUMA MÜFREDÂTI
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KÜLTÜR-SANAT

NTV Tarih Bir Yaşında
�

NTV Tarih dergisi geçtiğimiz ay birinci yaşını doldurdu. Türkiye’de popüler tarih dergilerinin 
1950 sonrasındaki evriminde bir farklılığı temsil ettiğini söyleyebiliriz NTV Tarih’in.  Özel-
likle Hayat Tarih Mecmuası’nda ifadesini bulan bu popüler tarih dergiciliği, tarihin geniş kit-
lelere ulaşmasında önemli rol oynadıktan sonra, 1970’lerin sonlarında ömrünü tamamlamıştı. 
O yılların politik ortamından popüler tarihçilik de etkilendi; ortaya çıkan metinler çoğunlukla 
propaganda kokan, yalnızca taraftarlarına hitap eden, hamasi bir niteliğe büründü.  NTV Ta-
rih popüler olmasına karşın bu popülerliğini ucuzluk üstünden kurmuyor.  Dergi, yazılanları ka-
nıtlama anlayışını önceliyor ve pratiğiyle de bilimselliği ıskalamadan popülerleşmenin müm-
kün olduğunu gösterdi. Kırk beş bine yaklaşan ortalama tirajıyla popüler tarihçilikle akademik 
tarihçiliği birleştiren dergide birkaç sayıdır Halil ‹nalcık da yazıyor. ‹nalcık hoca için kapakta 
Şeyhülmüverrihin sıfatını kullanmış NTVT. Buna Halil ‹nalcık itiraz eder mi, bilemem ama 
edebiyat dünyasından aşırılan bu ünvan ‹nalcık için hiç de iyi olmamış. 

Karagözüm Benim!
�

Vasfi Mahir Kocatürk yönetim bilimi okumuş 
bir eğitimciydi.  Hem edebiyat öğretmenliği 
yapıyor hem de yöneticilik yapıyordu.  Onun 
basınla da arası iyiydi, takip ederdi. Sanırım 
Eskişehir’de görevliyken Karagöz gazetesi ile 
ilginç bir not verme olayı yaşanmış. Edebi-
yat dersinde “Türkiye’de hangi gazeteler var?” 
diye sormuş bir gün. Herkes bildiği gazetele-
ri saymaya başlamış: Akşam, Vatan, Cumhu-
riyet, Ulus, Son Posta. Ardından bir öğren-
ci “Karagöz gazetesi var” demiş.  Bunun üze-
rine, Vasfi Mahir,  “Tamam, işte asıl gazete 
budur. Çünkü gerçek halk gazetesidir” demiş. 
Karagöz o yıllar da çok ucuza satılan ve köy-
lüler için çıkan bir gazeteydi. Okuma yazma 
oranını yükseltmek için çıkarılırdı. Vasfi Ma-
hir Karagöz’ü hatırlatan öğrenciye o zaman en 
yüksek notu vermiş.

Ahmet Haşim’i Kim 
Öldürdü?

�
Nurullah Ataç bir akşam ressam 
Elif Naci ile çok sert tartışmış. O 
denli set tartışma olmuş ki Ah-
met Haşim kendisine,  “Burada 
bir dost evinde olmasaydık,  se-
ninle dövüşürdüm” demiş. 
 Elif Naci bu olaya çok üzülmüş. 
Aradan yıllar geçip de şair ölünce,  
“Ahmet Haşim’i ben öldürdüm” 
diye bir yazı kaleme almış. O tar-
tışma sırasında kendisinin haksız 
olduğunu söyleyerek vicdan aza-
bını hafifletmeye çalışmış. Ancak, 
Nurullah Ataç bu itirafı çok saç-
ma bulmuş: “Ahmet Haşim’i sen 
öldürmedin, patlıcan dolması öl-
dürdü” demiş. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


