
K lişelerin orijinal anlamları kaybolup, sadece boş bir biçime dönüşmekte oluşunun 
en manidar örneklerinden birini 90’lı yıllardan bu yana CHP ile ilgili tartışmalar-
da görmek mümkündür. Her kurultay öncesinde ve sonrasında ‘değişim’ ve ‘solda 

birlik’ klişelerinin ne kadar büyük iş yaptığını kısa bir basın taramasından sonra anlamak 
mümkündür. Çünkü herkes düşünmeksizin onları adeta papağan gibi tekrarlamaktadır. Ya 
da anayasa tartışmaları üzerinden süren en nihayetinde itaate ve boyun eğişe davet olarak 
algılanabilecek bütün söylemlerde bir bakıma klişenin statükosunu korumak için yapılan 
otoriter ama aynı zamanda demagojik bir davettir. Her durumda siyasetin de kötülenmesi 
bir başka klişedir. Huzur seslenişinin çok uzağındaki “Hazır ol!” komutuna dikkat kesilen-
ler yapar bunu çoğu zaman. O yüzden, siyasetin itibarı için de klişelerin ötelenmesi gerekir.

Klişeler farkında olunsun ya da olunmasın çoğu insanlar tarafından kullanılmakta ve 
zamanla    yıpranmış olsalar da yerleşiklik kazanmaktadırlar. Türkçede Soyut Toplum 
kitabıyla tanınan Anton Zijderveld yeni yayımlanan Klişelerin Diktatörlüğü kitabında, 
“Klişeler ve onların toplumsal ve siyasal yaşamda kullanımı, her zaman benim ilgi ve 
merakımı çekmiştir. Gerçekte bu konudaki teorimi ancak eleştirel bir kültür çözümleme-
sini ‘klasik’ kültür sosyolojisinin uzantısında telakki etmeye ve özellikle klişeleri, sadece 
dilbilimsel bir olgu olarak görmemeye başladığımda formüle ettim. Klişeler, çoğunlukla 
zoraki olarak güncel dilimize giren sadece konuşma biçimleri değildir. Onlar aynı zaman-
da düşünüş, duyuş ve yapış biçimleridir ve bu noktada kurumlara çok benzemektedirler. 
Bu nokta ayrıntılı olarak ele alınacaktır, ama burada hemen ifade edilmelidir. Çünkü kül-
tür sosyolojisi, ilk etapta kurumların sosyolojisidir ve bu yönüyle klişe araştırmaları için 
ideal bir yorum çerçevesi olarak işlev görmektedir” diyordu.

Klişeler entelektüel dünya için de oldukça kullanışlıdır, çünkü eleştirel  düşünceyi orta-
dan kaldırmaktadır. Örneğin dünyevileşme konusuna ilişkin olarak üretilen çoğu yakla-
şım, dünyevileşme olgusunu yeni bir durum olarak algılamakta ve bunu yaygınlaştırmak-
tadır. Oysa bu olgu insanın tarihiyle yaşıt bir konudur. Klişeleri kırmak için çaba sarf etme 
sürecinde peygamberler yoluyla beliren ve klişeleri altüst eden Vahyin ışığında klişelerin 
ayartmalarını etkisiz kılmak için Peygamberler tarihinin de bu gözle okunması  gerekir. 
Bu okuma, klişelerin ayartıcı statükosunu sorgulamak için iyi bir başlangıç da olacaktır.

Hem düşünsel anlamda hem de sosyolojik anlamda klişelerin diktatörlüğü hakkında çok 
şey söylemek mümkün. Umran bu sayısında klişelerin düşünce dünyamızda tuttuğu yeri 
bir dosya konusu ile aralamaya çalışıyor. Bu aralama çabası eleştirel düşüncenin de bir 
gereğidir. Anton Zijderveld’in Klişelerin Diktatörlüğü’nün Türkçe basımı için yazdığı 
önsözde de belirttiği  üzere: “Küreselleşen ve hızlı elektronik iletişimin yaygınlaştığı dün-
yamızda, şüpheye yer vermez bir biçimde klişeler bombardımanı altındayız. Her zaman-
kinden daha fazla eleştirel bir tefekküre ve klişeler karşısında mesafeli bir duruşa ihtiya-
cımız bulunmaktadır.” 
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‘Nükleer Takas’ Anlaşması ve Yeni Gerginlikler

‹ ran,  Mayıs 2010’da imza-
lanan ‘nükleer takas’ 
anlaşmasını Uluslararası 

Atom Enerjisi Kurumu’na 
(UAEK) gönderdi. El Alem 
Televizyonu’na göre, ‹ranlı yet-
kililer  24 Mayıs’ta Viyana’da 
bir araya geldikleri UAEK’nın 
Başkanı Yukiya Amano’ya, Ali 
Ekber Salihi’nin (‹ran Atom 
Enerjisi Kurumu Başkanı) imza-
sını taşıyan mektubu iletti.
Batılı ülkelerin anlaşmaya yönelik eleştirileri karşısında kurumun görüşü 
merak ediliyor. ‹ran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest’e 
göre ise birkaç ülke hariç tüm dünya deklarasyonu destekliyor. 
‹ran’ın daimi temsilcisi Büyükelçi Ali Asker Sultaniye’nin mektubu 
Amano’ya sunması sırasında, Türkiye’nin BM Viyana Ofisi nezdindeki 
daimi temsilcisi Büyükelçi Tomur Bayer ve Brezilya’nın daimi temsilci-
si Büyükelçi Antonio Jose Vallim Guerreiro’nun da hazır bulunduğu bil-
dirildi. 
Tahran’da imzalanan anlaşma gereği ‹ran’ın, anlaşma metnini bir hafta 
içerisinde Viyana’da bulunan UAEK’ya vermesi öngörülmüştü. Bundan 
sonraki süreçte ABD, Rusya, Fransa ve UAEK’dan oluşan Viyana Grubu 
Tahran Deklarasyonu’nu uygun görmesi halinde ‹ran ile yeni bir anlaşma 
imzalayacak. Anlaşmanın ardından bir ay içerisinde ‹ran’ın elinde bulu-
nan 1.200 kg yüzde 3,5 oranında zenginleştirilmiş uranyum Türkiye’ye 
emanet edilecek. Uranyum, Türkiye’de kaldığı sürece UAEK ve ‹ran yet-
kililerinin teftişine açık olacak. Bunun karşılığında Viyana Grubu’ndan 
bir yıl içerisinde ‹ran’a 120 kg yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uran-
yum verilecek. 
Bu arada ‹ran’ın nükleer yakıt takası konusunda Tahran’da varılan anlaş-
ma nedeniyle Türkiye’ye yönelik eleştirel yorumlar devam ediyor. ABD 
Başkanı Barack Obama’nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, anlaş-
manın ABD’nin çabalarıyla bağdaşmadığını anlatarak telefonla bir 
saati aşkın bir zaman harcadığını yazan Washington Post, anlaşmanın, 
Türkiye-ABD ilişkilerinde yol açtığı rahatsızlığı irdelerken, “‹ran konu-
sundaki atışma, müttefikler arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirebi-
lir.” yorumunu yaptı. “Müttefikler arasındaki senkronizasyon daha az ola-
mazdı.” diyen gazete, “Türkler için bu, Pirik bir zafer (büyük kayıplarla 
kazanılmış) olabilir. ABD ile ilişkiyi gerçekten berbat ediyorlar.” görüş-
lerini de aktardı.
Washington Post gazetesinde yayımlanan Janine Zacharia imzalı yorum-
da, “‹ran ile ilgili tartışmanın, iki müttefik olan ABD ve Türkiye ara-
sındaki ilişkileri daha da gerebileceği” iddia edildi. Yazıda, “Anlaşmada 
Türkiye’nin arabuluculuğunun, Obama yönetiminin ‹ran’a yeni yaptırım-
lar paketi üzerinde BM Güvenlik Konseyi’nde konsensüs sağlama çabala-
rını tehdit ettiği ve Amerikalı yetkilileri derinden kızdırdığı” görüşü dile 
getirildi. 
Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner’i kabul eden 
Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esed, Türkiye, ‹ran ve Brezilya arasında 
varılan uranyum takası mutabakatının, “bölge ülkelerinin ve bütün dün-
yanın, felakete sürükleyebilecek çatışmalardan uzak tutulması için büyük 
bir fırsat olduğunu” söyledi. 

Müstakil Sanayici İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Başkanı 

Ömer Cihat Vardan başkanlığın-
daki heyet, Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (TÜSİAD) 
Başkanı Ümit Boyner ve yönetimi-
ne hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du.
TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, 
nezaket ziyaretine gelen Vardan 
ve ekibini kapıda karşıladı. Burada 
basın mensuplarına kısa bir açıkla-
ma yapan Ümit Boyner, MÜSİAD’ın 
kendilerini ziyaretinden dola-
yı büyük bir mutluluk duyduk-
larını aktardı. TÜSİAD Başkanı, 
“Bugün özellikle kriz döneminden 
çıkan Türkiye’de, bundan sonra 
nasıl yapılanacağımız ve sorunla-
rın üzerine nasıl gideceğimiz konu-
sunda fikir alışverişinde bulunma 
imkânımız olacak.” dedi. 
Yaklaşık 45 dakika süren toplan-
tının ardından basın mensupları-
na açıklamalarda bulunan MÜSİAD 
Başkanı Ömer Cihad Vardan, iki 
derneğin farklı düşünebileceğini 
ancak ülkenin gelişmesi için birlik-
te çalışması gerektiğine inandığı-
nı söyledi. TÜSİAD ve MÜSİAD’ın 
bundan sonraki farklı platformlar-
da da ortak proje üretme gayreti 
içinde olacağını ifade eden Vardan, 
görüşmede ağırlıklı olarak demok-
ratikleşme çalışmaları, işsizlik, eği-
tim ve KOBİ’lerin geliştirilmesi 
gibi pek çok konuyu ele aldıkları-
nı anlattı. Vardan, ayrıca Boyner ve 
ekibini, çalışmalarını yakından gör-
meleri için MÜSİAD’a davet etti.

MÜS‹AD ile TÜS‹AD 
‹lk Kez Buluştu
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Deneyimsiz ve ‹lgisiz: 
Sonuç Grizu

Zonguldak’taki grizu 
patlaması bir kez 

daha madencilikle ilgili 
sorunlara dikkat çekti. 
Türkiye, son 5 aydaki 3. 
büyük maden faciasını 
Zonguldak’ta yaşadı. 35 
ölü ve son kazada 28 ölü  
ve henüz ulaşılamamış 
2  işçi. ‘Bu kazalar nasıl 
önlenir?’ sorusunun 
cevabını herkes biliyor 
aslında. ODTÜ Maden 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tevfik Güyagüler’in 
her şeyi özetleyen 
cümlesi şu: “1983’te 
Enerji Bakanlığı’nın 
bilirkişi heyetindeydim. 
Hocalarımızla beraber 
detaylı bir rapor yazdık. 
Geçenlerde o raporu 
arşivden indirdim ve 
baktım; hiçbir öneri yerine 
getirilmemiş...” 
“İşveren deneyimsiz 
mühendis çalıştırıyor, 
sendika iş güvenliğini 
kovalamıyor, hükümet 
‘ilgisiz’ kalıyor” diyen Prof. 
Güyagüler’in açıklamaları 
üzerine bir şey söylemek 
gereksiz.  

KALPS‹Z B‹R DÜNYADA A‹LEY‹ DÜŞÜNMEK

S osyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM), Türkiyede Aile, Ailenin 
Yapısal Özellikleri, ‹şlevleri ve Değişimi konulu araştırmanın sonuçlarını 
Grand Cevahir Otel Kongre Merkezi’nde 22 Mayıs 2010’da düzenlenen 

toplantıyla kamuoyuyla paylaştı. Araştırma, Türkiye ‹statistik Kurumu’nun belirlediği 
12 bölgede ve 67 ilde 6 bin 748 kişiye 156 soru sorularak yapıldı. Bu araştırmanın 
benzerleri arasında en kapsamlılardan biri olduğunu söyleyen Proje yöneticisi Prof. 
Dr. Celaleddin Vatandaş, aile değerlerinde birtakım çözülmeler olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin, değerlerini kendi içinde aramak yerine Batı ülkelerini örnek aldığını ifade eden 
Vatandaş, Türkiye’nin geleneklerinden gelen öze bağlı kalması gerektiğini belirtti. Vatandaş, 
“Aile yapımızda birtakım değerleri kaybediyoruz. Bazı durumlar için geç kaldık ancak vaktimiz 
yok değil. Araştırma sonucunda teknolojinin etkilerinin çok önemli olduğunu gördük. 
Teknolojiyi kullanmayacak değiliz ama teknolojinin imkanlarından doğru bir şekilde istifade 
etmeliyiz.” diye konuştu. Araştırmada  katılımcılara toplumsal yapı, evlilik, nikâh, eşe ilişkin 
tutum ve tavırlar, namus, cinsellik, boşanma, şiddet, anne-baba-çocuk ilişkisi, anne-babaların 
çocuk yetiştirme tutumları, çocuklarla iletişim, medya ve boş zamanları değerlendirme 
konularında sorular soruldu.
Araştırma, Türkiye’de doğurganlığın hızlı bir biçimde düştüğünü ortaya koyuyor. Aile profili 
çocuk sayısında ideal olan iki ya da üç çocuk olarak tanımlanıyor.

“Din”e ‹nanmayanlar da Din Eğitimi ‹stiyor.
Dini yönüm güçlü, din duygu ve düşüncelerimi büyük oranda etkiler diyenlerin yüzde 90,6’sı 
çocuğunun din bilgiye sahip olmasını çok istediğini, yüzde 8,7’si ise istediğini ifade ederken, 
dini yönüm var ama din, duygu ve düşüncelerimi hiç etkilemez diyenlerin yüzde 28,8’i 
çocuğunun dinî bilgiye sahip olmasını çok istediğini, yüzde 55,9’u ise istediğini ifade ediyor. 
Bu konuda çarpıcı bulgu ise kendisini ‘dine inanmıyorum’ biçiminde tanımlayanların yüzde 
73,5’inin çocuğunun dini bilgiye sahip olmasını çok istediğini, yüzde 10’u ise istediğini ifade 
ediyor.

Nikâh Algısının Muhtemel Geleceği
Toplumda ağırlıklı eğilim yüzde 85,1’lik oranla hem resmi nikah, hem dini nikah istiyor. Dini 
nikah olmadan olmaz diyenlerin oranı yüzde 78,5.
Araştırmada ‘Nikâhsız yaşayan komşunuz olsa ne yaparsınız?’ sorusuna yüzde 31,5’lik bir kesim 
‘ilgilenmem, bu benim değil onların bileceği iştir’ cevabını verdi. Bir başka soruda da evlilik 
dışı çocuk edinme sorulduğunda yüzde 75’lik kesim bunu net olarak ahlaksızlık şeklinde kabul 
ederken, yüzde 16’lık bir kesim kararsız olduğunu, yüzde 9,9 (erkekler de) ‘olabilir, normal’ 
cevabı verdi. Bu durumda önümüzdeki 15-20 yıla kadar nikâh kıymanın ve aile kurmanın 
bir gereklilik olma vasfını kaybedeceği ve nikahsız cinsel ilişki ve çocuk sahibi olmanın 
olağanlaştığı bir sürecin yaşanacağı tahmin ediliyor.
‘Evlendiğiniz güne geri dönebilseniz, yine eşinizle evlenir misiniz?’ sorusunda erkeklerin yüzde 
77,8’i, kadınların ise 74,4’ü eşlerini tekrar seçeceklerini beyan ediyorlar. Programın ikinci 
bölümünde, Kalpsiz Bir Dünyada Aile’yi Yeniden Düşünmek konulu panel gerçekleştirildi. 
Panele Nazife Şişman, Prof. Dr. Burhaneddin Can, Abdurrahman Arslan ve Prof. Dr. 
Celaleddin Vatandaş konuşmacı olarak katıldı.  Oturumun yöneticiliğini ise Doç Dr. Mustafa 
Tekin yaptı. Abdurrahman Arslan  yakınındakilere, “Huzurevinde ölmek istemiyorum” 
dediğini hatırlatarak başladığı konuşmasında, ailenin modern dönemde aldığı biçimlenme 
üzerinde durdu. Nazife Şişman ise yeni kategoriler, yeni kimlikler ve aile konusuna, 
Burhanedddin Can  aile ve eğitim ilişkisine, Celaledin Vatandaş ise internetin aile üzerindeki 
etkilerine değindi.
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Ambargo altındaki Filistin’e insani yardım malzemesi ve yaklaşık 
750 yolcuyu götürecek olan Mavi Marmara gemisi Sarayburnu 

limanından 22 Mayıs günü dualarla uğurlandı. Sabah saatlerinden 
itibaren gemiyi uğurlamak için çok sayıda kişinin Sarayburnu lima-
nına geldiği uğurlama töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Miting hava-
sında geçen uğurlama esnasında şimdiye kadar toplanan yardımla-
rın haricinde küpe ve yüzüklerini bağışlayan kadınlar oldu. Tekne 
ve vapurları dolduran bazı gruplar da denizde geminin uğurlanma-
sına sloganlarla eşlik etti. 
Binlerce kişinin katıldığı uğurlamaya sivil toplum kuruluşlarından, 
siyasi partilerden, sanatçı, gazeteci ve yazarlardan da önemli isim-
ler katıldı. 
Geminin hareket etmesinden önce bir program yapıldı. “Rotamız 
Filistin Yükümüz İnsani Yardım” çalışmasına destek veren ulusla-
rarası kimi kuruluş temsilcileri birer konuşma yaptı. Kudüs İslami 
Hareket lideri Şeyh Raid Salah’ın da bir konuşma yaptığı etkinlik-
te çeşitli dinî-siyasi grup temsilcileri Gazze’deki ambargonun kırıl-
masının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çektiler. 
İHH Başkanı Bülent Yıldırım da yaptığı konuşmada, İsrail’in tehdit-

Gazze Ambargosunu Kırmak ‹nsanî Sorumluluk

17 Mayıs’ta  Afganistan’da kaybolduktan bir süre 
sonra Salang geçidinde düştüğü anlaşılan uçak-
ta roman, hikaye ve günlük türlerinde, önemli eser-
ler vermiş yazar Bahattin Yıldız  ve İHH’nın Asya 
sorumlusu Faruk Aktaş da bulunuyordu. 30 yıl-
dan bu yana Afganistan sorunuyla yakından ilgi-
lenen Bahattin Yıldız, geçtiğimiz günlerde geçi-
ci olarak yaşadığı Almanya’dan Türkiye üzerinden 
Afganistan’a geçmişti.
 
1982’de Afganistan’dan ayrılırken gözyaşlarıy-
la “Hoda hafız biraderanı mücahidan! (Allah’a 
emanet olun mücahit kardeşlerim)” diyen yazar 
Bahattin Yıldız, yayınladığı tüm kitaplarında 
Afganistan’ı ve şehadeti yazmıştı. Cihat Günlüğü, 
Savaşan Afganistan, Kar Çiçeği, Karda Ayak 
İzleri, Güllerin Vedası kitaplarında Afganistan’daki 
savaşı farklı yönleriyle yazan Yıldız, yaşa-
dığı ve yazdığı gibi o topraklarda şehit oldu.
  1956 Sivas doğumlu olan Bahattin Yıldız, 1975 
yılında İzmir İmam Hatip Lisesi’nden mezun olmuş, 
1987 yılında Erzurum İşletme Fakültesi’ni bitirmiş-
ti. Yazılarını Mavera, Güldeste, Gurbet dergilerinde 
ve Milli Gazete’de yayınlandı.  Son yıllarda ise yazı-
ları Dünya Bülteni’nde  yayımlanıyordu.  Bahattin 

Yıldız’ın ilk kitabı ‘Savaşan Afganistan’ Ferhat 
Dağcı müstear ismiyle 1984’te çıktı. 12 Eylül son-
rasında Afganistan’a giden Yıldız, dönüşte böyle bir 
araştırma-inceleme çalışması ortaya koyar. Ruslarla 
savaşan farklı grupların yapılanmasını, alt yapıları-
nı, askeri güçlerini ve hatta halkla ilişkilerini detaylı 
olarak ele alır. Bahattin Yıldız’ın ikinci kitabı, Cihat 
Günlüğü’dür. Yıldız bu kitabını da Abdülhamid 
Muhaciri müstear ismiyle yayınlar. Kitabın büyük 
kısmı Cahit Zarifoğlu ile yazışmalardan oluşur. 
Hatta Yıldız’ı bu kitabı yazmaya teşvik eden odur. 

BAHATT‹N YILDIZ  VE FARUK AKTAŞ  ŞEH‹T OLDU
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Bir Hayal Neo-CHP 

Deniz Baykal’ın CHP genel başkanlığından 
istifasının ardından CHP’nin yeni Genel 

Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ziyare-
tini selefine yaptı. Deniz Baykal’la görüşmek 
üzere Angora Evleri’ne gitti. Kılıçdaroğlu, 
Baykal’ın kapısını sık sık çalacağı mesajını 
verdi. CHP’nin yeni lideri, “Sayın Baykal ile 
her ortamda görüşeceğiz. Sıkıştığım zaman 
görüşeceğim, görüşlerine ihtiyaç duyduğum 
zaman görüşeceğim.” dedi. Baykal’ın ken-
disine herhangi bir kırgınlığının olmadığı-
nı savundu. Öte yandan Baykal dönemin-
de görece durgun olan CHP’de kazan kay-
nıyor. Bu durum Kurultay’da tüm açıklı-
ğıyla görüldü. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu 
dönemi, yönetimdeki ikili yapı ile başladı. 
Kurultayın ilk gününde İstanbul İl Başkanı 
Gürsel Tekin ile Genel Sekreter Önder Sav 
arasında PM listesi gerilimi yaşanmıştı. PM 
listesi oylamasında da Tekin’e yakın delege-
ler Sav’ın, Sav’a yakın delegeler de Tekin’in 
adını çizdi. Sav ve Tekin, PM üyeleri ara-
sında en az oy alan iki isim oldu. Herkes 
CHP’de neyin değişeceğini merak etti. Ama 
gerek kurultayda yaşananlar gerekse son-
rasında yapılan açıklamalar CHP’de şimdi-
lik bir değişim beklentisinin gerçekçi olma-
dığını ortaya koydu.Kılıçdaroğlu’nun kurul-
tay salonuna 28 Şubat’ın sembolü Onuncu 
Yıl Marşı ile gelmesi bunun sadece bir örne-
ğiydi. Konuşma metninde ise Türkiye’nin 
büyük sorunlarının çoğunun es geçilmesi ise 
bir başka örneği. Son günlerde Cumhuriyet 
Halk Partisi’ni (CHP) öven, destekleyen kaç 
yazı okudunuz? CHP’yle organik bağı olma-
yan, objektif kalemlerden çıkma yazılar-
dan bahsediyoruz elbette. Partinin yeniden 
kurulduğu 1990’lardan bu yana CHP’nin 
sıkıntılarını tahlil eden, partinin sıkıştığı dar 
sokaktan çıkmak için yapılması gerekenle-
ri özetleyen sayısız köşe yazısı, akademik 
makale, yorum ve eleştiri  var. Sayfalar hatta 
ciltler dolusu bu yazılardan geriye ne kaldı? 
Aslında hepi topu tek bir cümle: CHP dev-
letin partisi görünümünden kurtulmak ve 
halka karışmak zorunda; aksi halde iktidara 
gelmeyi hayal bile edemez.

lerinin Gazze’ye gidecek gemi-
leri engelleyemeyeceğini ve 
herhalükârda Gazze’ye yardım-
ları ulaştırmakta kararlı olduk-
larını belirtti. “İzzet Şahin’le 
birlikte zindanları yaşadık. 
Afganistan’a yetimhane açmak 
için giden arkadaşlarımız Faruk 
Aktaş ve Bahattin Yıldız şehit oldular. Bir ayda hem zindanı, hem 
şehadeti yaşadık. Allah yolumuzu açık etsin. Bizim arkamızda milyon-
ların duaları var.” diyen Yıldırım, Gazze’ye insanî yardım için gittikle-
rini ve bir çakı dahi taşımadıklarını ısrarla vurguladı. İsrail’in böyle bir 
insani girişimi engellemesinin korsanlık olacağını ifade eden Yıldırım, 
destekleyen tüm kuruluşlara teşekkür etti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise, gemilerin Gazze’ye 40 mil yak-
laşması halinde vurma hakkının olduğunu bildirdi. Açıklamada ayrı-
ca gemilerin Gazze’ye yaklaşmasının, sınır ihlali olarak kabul edileceği 
vurgulandı. Buna karşın İHH gemileri yolculuğa devam kararı aldı.

Bahattin Yıldız, ‘Cihat Günlüğü’ kitabına “Şehadeti başucu seçene-
ği yapanlar İslam için yola çıkanlar durur muydu?” sözleriyle baş-
lar... O da hep yoldaydı ve ümmetin yaşadıklarının sancısını kal-
binde hissediyordu... Yazarın ‘Karda Ayak İzleri’ ise Afganistan 
cihadından dönüşüne odaklıdır. Yıldız, 12 Eylül döneminin sıkıntı-
lı günlerinde, pasaportu olduğu halde ülkeye giremediğini ve dene-
diği farklı yolları bu kitapta anlatır. Hakkari’nin karlı dağlarında 
geçen çetin bir yol hikayesi, bir yol mücadelesi, Karda Ayak İzleri. 
Bahattin Yıldız’ın Afganistan merkezli kitapları dışında  öykü ve 
romanları da  bulunuyordu. Güllerin Vedası’nda, Bilal Yaldızcı, 
Fuat Çağlar, Selami Yurdan, Metin Yüksel gibi şehitlerin kısa şeha-
det öykülerini yazdı. Kar Çiçeği ise Erzurum merkezli bir belgesel 
romandı. 1980 öncesi Erzurum’u, öğrenci hareketlerini ve Kayak 
Milli Takımı’ndaki spor faaliyetlerini anlattığı bu roman onun spor-
cu kimliğine çokça vurgu yapıyor. Aynı zamanda maraton koşucusu 
olan Yıldız, Erzurum’dan Kayseri’ye ‘Hicri 1400’ vesilesiyle koşan 
üç kişiden biri. Roman da zaten bu koşu ile başlıyor.
İHH Asya sorumlusu olan Faruk Aktaş  ise 1974 Iğdır doğumluydu. 
İlk, orta ve liseyi Iğdır’da okumuştu. Çok küçük yaşlarda babası-
nı kaybeden Faruk Aktaş, 2002 yılında Pakistan İslam Üniversitesi 
Şeriat Fakültesi’nden mezun olmuştu. Bir çocuğu olan Aktaş, altı 
aydan bu yana İHH’da çalışıyordu.

Hayırlı bir iş, salih bir amel için çıktıkları yolda Afganistan’da 
düşen uçakta hayatlarını kaybeden İHH Asya Bölgesi Sorumlusu 
Faruk Aktaş, İHH gönüllüsü yazar Bahattin Yıldız, İHH eş kurulu-
şu Hedef Vakfı Genel Müdürü Ahmet Igbal Yoldaş ve Hedef Vakfı 
Dış İlişkiler Sorumlusu Aynuddin Yoldaş için 24 Mayıs’ta Fatih 
Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın yaşandığı 
namazda kardeşlerimiz için dualar edildi. 
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Medya Okumaları
Ahmet Zeki GAYBER‹

Gandi mi, sünepe mi?

Son bir aydır medyanın gündemini alt üst eden 
çok sıkı gelişmeler yaşandı. Cumhuriyet tarihi-

nin en büyük siyasi skandalı diyebileceğimiz en büyük 
olay, CHP’nin müstafi Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
“malum görüntüleri” oldu. Olayın internet ortamında 
patlak verdiği andan itibaren 2-3 gün boyunca İslami 
medyanın tek kelime etmemesine rağmen, Doğan 
Grubu medyasının daha ilk günden olayı manşetler-
den indirmemesi ve Baykal’ı istifaya davet etmesi hayli 
ilginçti. Özellikle Tufan Türenç, Can Ataklı ve Güngör-
Ruhat Mengi çifti gibi yazarların olay’ın patladığı 
andan itibaren “istifa” çağrısında bulunması, akıllara 
“Bir olayın sonunda kim kazançlı çıkıyorsa olayın faili 
de odur” şeklindeki tezin sahibi Mahir Kaynak’ı getir-
di aklımıza. “Islak imza” olayında bile olaya inanmayan 
ve “kurgu” diye haykıran kalemlerin, “malum olay”da 
hemen holiganvari taraf almaları dikkat çekiciydi. 
Olayın kendisinin, yaygınlaşma sürecinin, mağdur olan 
ailelerin, dejenere olan toplumsal ahlakın ve gayrı 
ahlaki siyasi ayrıntılarının ortalığa saçılması bir yana, 
“omurga-siyaset” denklemindeki büyük irtifa kaybı, 
birer “izleyen” olarak hepimizi dumura uğrattı.
Meselenin daha çok bu ilkesizlik kısmına dikkatini-
zi çekmek istiyorum. İktidarı sürekli ilke ve omurga 
kavramları ile köşeye sıkıştırmaya çalışan ana muha-
lefet partisi CHP’nin, “malum olay”ın ardından yaşa-
dığı med-cezirleri,  günlük yer değiştirmelerini ibret-
le izledik. Örneğin CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, 
önce ‘Baykal’ın aklındaki isim Kılıçdaroğlu’ dedi. Sonra 
Baykal’dan balans ayarını yiyince sözlerini anında yalan-
ladı. Ve çok değil bir gün sonra aynı Özyürek, ‘Kemal 
Kılıçdaroğlu’na destek veren Önder Sav’ın istifasını isti-
yoruz’ noktasına geldi. Aynı şekilde partisinden uzlaş-
ma isteyen Baykal, Kılıçdaroğlu ismi öne çıkınca, gayrı 
ahlaki şekilde bu durumun kendisinden gizlendiği-
ni söyledi. Halbuki 77 il başkanının üzerinde birleştiği 
Kılıçdaroğlu ismi tam da kendisinin istediği “uzlaşma” 
değil miydi? Ya Önder Sav’a ne demeli? “Kimse bu 
komplo üzerine Genel Başkan olmak için avucunu ova-
lamasın” diyen Sav, ertesi gün, Daniz Baykal’ın aday 
olması durumunda bile Kılıçdaroğlu’nu destekleyece-
ğini deklare ederek siyasi oportunizmin eşsiz bir örne-

ğini sergiledi. Gelelim Kılıçdaroğlu’na. “Malum olay” 
ortaya çıktığı günden itibaren “Aday değilim” diyen 
Kılıçdaroğlu, Sav’ın ittirmesi ile tüm söylediklerini yuta-
rak Baykal’ın tahtına geçti. Ama bu tahtın, Baykal’a 
tanıdığı 18 yıllık kredinin ne kadarını Gandi’ye tanıya-
cağı belirsiz! CHP’deki birçok isim Gandi’nin 2 yıl için-
de tahttan düşeceğini ve sıranın kendine geleceği anı 
kolluyor. Yoksa Baykal için ağlayıp sızlayan CHP örgüt-
lerinin 2 gün içinde “Baykal sakın dönmesin, Başbakan 
Gandi!” noktasına gelmeleri, hangi ilkesel tavırla açık-
lanabilir? Değme dansözlerin dahi belini kıracak hız-
daki bu kıvırtma medyanın da gazı ile Gandi Kemal’i 
“kerhen” de olsa CHP’nin liderlik koltuğuna itti. Zaten 
onun için, “Başkan Kemal, Önder Sav” deniliyor. Taraf 
Yazarı Emre Uslu’nun sorduğu gibi “Kılıçdaroğlu, 
Gandi Kemal mi, sünepe Kemal mi olacak?” bekleyip 
göreceğiz. Şunun şurasında sandığa ne kaldı?

***

“Avrasyacı” ulu-solcuların feleği şaştı

Ergenekon iddiasıyla açılan davada avukatlığa soyu-
nan sözde Avrasyacı, İran-Rus ittifakından yana 

olduğunu öne süren ulu-solcuların, bölgemizdeki son 
gelişmeler karşısında nevri döndü. Rusya ile yapılan ener-
ji anlaşmaları, İran’ı Batı’nın hedefinde tutan Uranyum 
konusunda Türkiye’nin “takas” yapılacak ülke olması. 
Türkiye’nin Ortadoğu’da inisiyatif alan, hamleler yapan, 
ABD, İsrail ve zengin Batı’nın hedef tahtasına koydu-
racak girişimlerde bulunması, tam da Avrasyacı’ların 
sürekli dile getirdiği politikalardandı. Ancak büyük oyun-
da, rol çalan bir Türkiye, Silivri’den Ankara’ya kadar, 
öngörülerinde yanılan bu kesimi şoke etmiş durum-
da. ABD ve İsrail’in “Her ne olursa olsun, İran’a 4. kez 
yaptırım uygulayacağız” şeklindeki sözlerini “yaptırım 
gereksiz” diye yanıtlayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
“Avrasya’nın yeni yıldızı” olduğunu yazıyor yerli ve 
yabancı dış politika uzmanları. Yeni dünya düzeni için-
de “Amerika’nın istediği gibi hareket eden bir Türkiye 
doğuyor” tezinin yanlış olduğunun bu “takas”la bir kez 
daha ortaya çıktığını söyleyen Yiğit Bulut, Türkiye’nin 
“yeni güç merkezi” olma yolunda “tek başına karar ala-
bildiğini” gösterdiğinin altını çiziyor. 
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Batı’nın iki yüzlü davrandığını söyleyen Başbakan 
Erdoğan ise hemen hemen bütün Batılı ülkelerde ve 
İsrail’de bulunan yüzlerce nükleer bombanın günde-
me getirilmeden ısrarla İran’a yaptırım uygulanmak 
istenmesini şiddetle eleştirdi. Dünyada atom bom-
bası atmış tek ülke ünvanına sahip ABD’nin “savaaş, 
kaan!” diye ünlemesi normal! Ama Çin ve Rusya’nın 
da yaptırım’dan yana olması Batı dünyasının homo-
jen şekilde; “Nükleer bomba biz de olsun ama yeter 
ki bir İslâm ülkesinde olmasın” refleksi verdiğini gös-
teriyor. Habertürk’te Umur Talu bu çelişkiyi vurguladı-
ğı yazısının sonunda şöyle yazdı: “Ya bu iktidar sonun-
da “Ergenekoncu” oldu, ya “Ergenekoncu” denenler 
başka bir şeydi!”
Ulusolcu medya yakında, “Eksenimiz kayıyor. Batı’dan 
koptuk Ortadoğulu olduk. İran’ın uydusu mu olaca-
ğız?” diye veryansın etmeye başlarsa şaşırmayın.

***

Kur’an’daki hadisler(!) hiç bitmez mi?

Y ıllarca medyanın kendi yaşadığı toplumu ile yaban-
cılaşmasına örnek olarak verdiğimiz belli başlı bazı 

medya klişeleri vardır. İşte Cumhuriyet Gazetesi’nin 
1950’lerde attığı, “Halk sahile akın etti, vatandaş plaja 
gidemedi”, “Bu yıl da Kurban Bayramı, Hac sezonu-
na denk geldi”, “Kur’an-ı Kerim’deki Hadis’te yazdı-
ğı gibi” vs. Bu örnektekiler gibi medya cehaletini yan-
sıtan yabancılaşma efektleri eskisine oranla biraz azal-
mış gibiydi. Dindar halkla bu kadar ters düşmemek 
için bünyesinde ilahiyatçı barındıran bazı yayın organ-
ları olmuştu. Ancak gidip bir sene Lübnan’da kalan, 
Arapları konu eden roman yazan Habertürk’ün büyük 
transferi Ece Temelkuran’ın aynı cehaleti köşesinde ser-
gilemesi doğrusu bizi şaşırttı. Temelkuran, 17 Mayıs 
tarihli Baykal olayına değindiği yazısında, İslami kesi-
min ve Ak Parti’nin de “günahsız” olmadığını belirte-
rek aynen şunları yazdı: “AKP’nin İslami kesime bah-
şettiği zenginleşmeyle birlikte -bunu herkes  biliyor 
ama daha kokusu çok çıkmadı- bu kesimin erkekleri 
arasında ikinci, üçüncü eş alma dalgası başladı. Hatta 
bu hareketlerini Kur’an’dan hadisler göstererek meşru-
laştırıyorlar. Eşleri de kendilerini Kur’an’dan başka bir 
hadis göstererek savunmak zorunda kalıyor.  Böyle bir 
dip kavga var İslami kesimde.”

***

Oryantalist dil!

Türk medyasının, en büyük problemi yabancılaş-
ma ve kullandığı sorunlu dildir. Birçok olayda bunu 

görüyoruz. Örneğin Avrupa’dan ABD’ye kadar Batılı 
medya organlarının çoğu hemen her gün “Türkiye 

İran eksenine kayıyor”, “Türkiye dinci iktidar eliyle 
hızla İslamileşiyor” içerikli haberler veriyor. Kendi ülke-
sine ve insanına oryantalistçe yaklaşan Türk medyası 
da, bu Batılı dili içselleştirerek kullanmaktan çekinmi-
yor. Mesela BM toplantısında, Batı’nın ikiyüzlü çelişki-
sini gösteren, İsrail’e dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı 
Ahmedinejat hakkında Batılı medyaların kullandığı dilin 
aynısını bizim medyada da görüyoruz. Hemen her gün 
şu türden başlıklarla haberler çıkıyor; “Ahmedinejad 
dünyaya meydan okudu”, “Ahmedinejad İsrail’i vuru-
ruz dedi”, “Ahmedinejad dünyaya rest çekti!” Halbuki 
Ahmedinejad ülkesine karşı takınılan ikiyüzlü tavrı 
deşifre edip eleştiri de bulunuyor. Ama bunun “dünya-
ya meydan okuma” olarak algılanması, bunu yapanla-
rın meşrebi hakkında ipucu vermiyor mu?

***

Bu kafayla sol’un işi gerçekten zor!
Radikal Gazetesi, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs’ta işçi-
lere açılmasını bilinçaltındaki “halk-vatandaş” ikilemi 
üzerinden yorumladı. Radikal’in 1 Mayıs tarihli haberi-
nin spotunda aynen şöyle yazıyordu: “İşçiler, sosyalist-
ler ve halk bugün Taksim Meydanı’nda...” Evet işçiler, 
sosyalistler ve bir de bunların dışında ayrı bir “sınıf” ola-
rak “halk” Taksim’e çıkacaktı Radikal’e göre. Aslında 
haberde, kendilerinden ayrı bir yerde duran bu bağım-
sız “halk” kitlesinin de katılması yönünde bir temenni 
var sanki. Ayrılık beyinlerde. Bu sınıfçı bilinçaltı ile sol 
milletle zor buluşur zor…

***

Pornoğrafik haberler

T ürkiye’de son aylarda yaşanan akıl almaz taciz 
olayları, tüm toplumu travmatize etti. Medyanın 

olayları, günah keçisi ilan ettiği “Siirt” üzerinden ver-
mesi, görüntü yasağına karşın,  vahşi, pedofilik ve 
sapıkça cinnet haberlerinin ayrıntılı öykülerini dramati-
ze etmesi, bu işten gizli ve hedonistçe bir zevk aldığı-
nı da gösteriyordu. Abartılsa da, sansürlense de, öykü-
leştirilse de taciz haberleri insanları ürküttü. Yaptığı 
eylemin şiddet boyutunu veya ahlaki normlara aykırı-
lığını anlayacak bilince sahip dahi olmayan bir ilkokul 
çocuğu, medya tarafından negatif de olsa popüler hale 
getiriliyor. Ceza’dan muaf tutulan ve yaptığı eylemden 
ziyade bu “şöhret”in etkisinde kalan bir ‘suçlu’nun, 
bu meşrulaştırılmış “ün” ile ileriki yıllarda da “zirve”de 
kalmak isteyebilir. Özetle tacizci veya katil, bu kadar 
şöhretle toplum tarafından da onaylandığı yargısı-
na kapılabilir.  Bu durumda, iştahla pornoğrafik haber 
yapan sözde “haberciler”den kim hesap soracak?
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Mesut KARAŞAHAN

Dünya Kupası Adına

Zulüm mü?

2008 ’in yaz 
a y l a r ı n -
da Cape 

Town’da eskiden, apartheid gün-
lerinde, beyaz olmayanların özel 
izin almadan giremediği şehir 
merkezindeki Sea Point semtin-
de stadyum inşaatını görmüştüm. 
Arkada yükselen (ve uzayan) 
Masa Dağı sanki kentin bu bölü-
müyle Cape düzlükleri arasında 
doğal bir perde işlevi görüyordu. 

Cape düzlüklerinde Güney 
Afrika’nın “öteki” insanları yaşar. 
Beyaz ırkçılığının devlet politika-
sı yapıldığı 1948-1994 dönemin-
de bazen kent merkezinden, bazen 
yakın çevresinden zorla çıkarı-
lan ve uzaklara sürülen “öteki” 
Güney Afrikalılar, Anayasa’ya 
göre bugün artık her türlü “hak”ka 
sahip. Ülkenin on bir tane resmi 
dili var ve Hollanda, Belçika, 
‹spanya ve Kanada’dan sonra 
“homoseksüel evliliği”ni kabul 
etmiş beşinci ülke burası! ‹ngi-
liz ve Hollanda kökenli sömürge-
cilerin torunları olan beyaz azın-
lığın yüzyıllarca ve özellikle de 
1948’den itibaren tatbik ettiği ırk 
ayrımcılığı ve dolayısıyla insan-
lık dışı her türlü uygulama bugün 
yasalarda ilga edilmiş bulunuyor.

Fakat sadece yasalarda! 
Eskiden beyaz olmayanların gire-
mediği yerlere/bölgelere bugün 
parası olmayan giremiyor. 

Nelson Mandela’nın onyıllar-
ca süren hapis hayatından sonra 

aniden devlet başkanı oluverdi-
ği 1990’ların ilk yarısından bu 
yana yaşanan en önemli değişik-
lik belki şöyle özetlenebilir:

Beyaz azınlık gitmiş, yeri-
ne siyah-beyaz bir azınlık gelmiş. 
Veya şöyle de denebilir: Beyaz 
azınlık bir yere gitmemiş, yanı-
na siyahlardan oluşan bir azınlık 
daha gelmiş.

Nüfusun geri kalanı için işsiz-
lik, açlık, mahrumiyet, yüksek suç 
oranları ve AIDS âdeta kader. 
(Bugün yetişkin nüfusun % 20’si 
AIDS virüsü taşıyor, her 8 sani-
yede yeni bir kişi AIDS’e yakala-
nıyor ve bu hastalıktan kaynak-
lanan ölümler dolayısıyla nüfus 
azalma eğilimi gösteriyor.)

‹statistiklere göre Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nde her gün 
ortalama elli kişi bir saldırı sonu-
cu hayatını kaybediyor.1997-2007 
yılları arasında on yıl zarfın-

da katledilen vatandaş sayısı 220 
bin. Bu rakam, Amerika Birleşik 
Devletleri ordusunun Vietnam 
Savaşı’nda aynı sürede yaşadığı 
kayıpların dört katını ifade ediyor. 

“Dünyanın Suç Başkenti”
2010 F‹FA Dünya Kupası 

maçlarının Güney Afrika’da 
oynanmasına karar veren mercile-
ri belki en fazla bu güvenlik soru-
nu meşgul etmektedir. “Dünyanın 
suç başkenti” olarak adlandırılan 
bir ülkeye gelmesi beklenen yüz-
binlerce turistin türlü türlü sal-
dırıdan, soygun ve adam kaçırma 
girişimlerinden korunması için 
mevcut polis gücüne 55 bin kişilik 
bir takviye yapıldığı söyleniyor. 
Bunu, Dünya Kupası’nın Güney 
Afrika’ya sağladığı bir fayda, işsiz-
lik sorununa mütevazi bir katkı 
olarak mı görmeli?

Dünya Kupası çapındaki spor 
organizasyonlarının, düzenlendiği 
ülkeye sağladığı ekonomik katkı 
her zaman tartışma konusu olagel-
di. Yaz Olimpiyat Oyunları mese-
la Kanada’nın Montreal kenti-
ni dünyaca ünlü bir yer ve yaban-
cı turistler için bir cazibe merke-
zi haline getirirken, Almanya gibi 
güçlü ekonomiye sahip bir ülke 
için bile F‹FA dünya futbol şam-
piyonası (2006) için yapılan stad-
yumlar ciddi bir külfet oluştur-
du ve ekonomik bakımdan getirip 
götürdükleri çokça tartışıldı.

‹yimser tahminler, turnuva 
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■ Dünya Kupası Adına Zulüm mü?

sayesinde Güney Afrika’ya 490 
bin yabancı turistin ülkeye gele-
ceğini ve 400 binden fazla kişiye 
iş ve ülke ekonomisine 7.6 mil-
yar dolarlık bir girdi sağlanacağı-
nı öngörüyor. Altyapıya yapılan 
yatırımların uzun vadede ülke-
ye kalıcı tesisler kazandırılması 
anlamında önemli olduğu da, bir 
başka iyimser argüman. Özellikle 
ulaşım alanında sağlanan iyileştir-
melere işaret ediliyor bu anlamda.

Kimileri de Güney Afrikalı 
için Dünya Kupası düzenleye-
bilmenin getireceği olumlu psi-
kolojik atmosferden bahsedi-
yor. Apartheid döneminin sona 
ermesini müteakip 1995’te Ragbi 
Dünya Kupası’na ev sahipliği yap-
mış olmanın, ülke insanı üzerin-
de olumlu bir tesir icra ettiği, bu 
seferki projenin başarıyla gerçek-
leştirilmesinin “gurur ve vatanse-
verlik duyguları”nı canlandıracağı 
ve sonuçta “Afrikalı karamsarlığı-
nın hafiflemesi”ne yardım edeceği 
öne sürülüyor.

Beklentiler ve Tahminler
Beklentiler ve tahminler 

büyüyüp çeşitlenirken turnuva 
için yapılan masraflar da katlana-
rak  devam ediyor. Güney Afrika 
hükümeti, dünya standartlarında 
on tane futbol stadyumu inşa etti 
veya yenileme çalışması yaptı. 
Bunların çoğunda ortaya çıkan 
masraf, başta belirlenenin  kat kat 
üzerinde oldu. Stadyum ve diğer 
tesislerin inşası için çimento, 
çelik, plastik, fiber optik materyal 
dahil türlü türlü mazlemenin itha-
lindeki artış bu ülkenin dış ticaret 
dengesinde önemli açığa yol açtı 
(Bunun, GSMH’nin yüzde 5’ine  
yakın bir cari açık oluşturduğu 
tahmin ediliyor). 

Dünya Kupası’nın ekonomik 
etkileri üzerine araştırmalarıy-
la tanınan Dr. Udesh Pillay’ın 
“Kalkınma ve Rüyalar: 2010 
Futbol Dünya Kupası’nın Kent 
Mirası” adlı kitabında öne sürdü-
ğüne göre;

*Turnuva, yoksulluğun azal-
tılması konusunda ciddi bir katkı 
sağlamayacak.

*Turnuva öncesinde birkaç 
yüz elli bin kişiye iş imkanı sağ-
lanmış olsa bile, bunlar çoğunluk-
la geçici ve vasıfsız işçileri gerek-
tiren işlerdir.

*Turizmdeki canlanmanın 
GSMH’nın %0.5’ini aşması ihti-
mali gözükmemektedir.

*Ticari canlılık ve yatırım 
artışı henüz gerçekleşmeyi bekle-
yen hedeflerdir. 

Dünya kupası’na hazırlık 
için yapılan masraflar, 1994’teki 
dönüşümden bu yana iyimser bek-
lentiler içinde olan geniş yoksul 
kesimler açısından büyük bir ironi 
teşkil ediyor. Anayasa’da yer alan 
konut hakkının pratiğe aktarıl-
ması konusunda hayal kırıklığına 
uğramış durumda veya hatta iha-
nete uğramışlık psikolojisi için-
dedir yoksul halk. Son yıllarda, 
özellikle Gecekondular Yasası’nın 
(2006) çıkmasından bu yana 
hükümetin zorla tahliye politika-
sına direnmeye çalışan geniş kitle-
ler mevcut. Eski zamanlarda ırkçı 
apartheid rejiminin icra ettiği 
zulme benzer biçimde bazen yeni 
stadyumların, bazen şehir mer-
kezlerinin çevresinden uzaklaştı-
rılmak, uzaklara sürülmek iste-
nen yoksullar, buna direndikle-
ri taktirde 20 bin Rand para ceza-
sı veya 5 yıl hapis cezasına çarp-
tırılabiliyor; bazen de bu direnç 

dolayısıyla, ANC’nin destekledi-
ği odakların fiili saldırısına uğru-
yor. (ANC, yani Afrika Ulusal 
Kongresi, Nelson Mandela’nın 
liderlik ettiği, ırkçılık ve ayrım-
cılık karşıtı hareketti! Bugün dev-
let başkanı çıkaran yegane siyasal 
parti konumunda.) 64 etkinlikten 
sadece dört tanesine ev sahipliği 
yapacak olan Nelspruit kentinde 
halk temiz içme suyu bulamazken 
137 milyon dolara 46 bin kişi-
lik stad inşa edilmesi, New York 
Times’ın 12 Mart 2010 tarihli 
haberine bakılırsa ciddi gerilime 
yol açmış görülüyor. 

Futbol ve genel anlamda spor-
tif etkinlikler bugün kapitalist sis-
tem içinde gençlere hitap eden 
etkinliklerin cinsellik ve uyuştu-
rucu gibi hastalıklardan belki en 
uzak olanı. Bu bakımdan dünya 
çapındaki bir futbol turnuvasını 
eleştirmek tamamen olumsuzla-
mak anlamına gelmemeli. Fakat 
yoksul ve aç olan, suç ve A‹DS 
batağına saplanmış bulunan geniş 
halk kesimlerinin yaşadığı bir 
ülkede milyar dolarların “gurur 
vesilesi stadyumlar”a harcanı-
yor olması, dahası güzel görün-
tüler sunmak adına gecekondu-
ların alternatif sunulmadan orta-
dan kaldırılmaya çalışılması, insa-
ni duyarlılığa sahip herkes için 
ibretâmiz, düşündürücü ve tedir-
gin edici gelişmeler olmalı.

Güney Afrika hükümeti, dünya standartlarında on tane 
futbol stadyumu inşa etti veya yenileme çalışması yaptı. 
Bunların çoğunda ortaya çıkan masraf, başta belirlene-
nin  kat kat üzerinde oldu. Stadyum ve diğer tesislerin 
inşası için çimento, çelik, plastik, fiber optik materyal 
dahil türlü türlü malzemenin ithalindeki artış bu ülke-
nin dış ticaret dengesinde önemli açığa yol açtı.
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Ammar KILIÇ

Ö ncelikle hayırlı olsun. 
Şöyle başlayalım. 
TRT’nin farklı diller-

de yayın yapma politikası nasıl 
ortaya çıktı? Yalnızca “demok-
tarik açılım”la mı ilişkilendire-
biliriz bunu yoksa daha başka, 
daha genel bir amacı, perspekti-
fi var mı?
Tabii bu soru belki, bana değil 
de TRT yönetimine ve hüküme-
te yöneltilmesi gereken bir soru. 
Doğru cevabı onlardan alırız; 
ben bir gazeteci olarak şöyle bir 
gözlemde bulunabilirim sadece: 
Özellikle TRT Arapça açısından 
baktığımız zaman Türkiye’nin 
Orta Doğu’yla son dönemde öte-
den beri gelişen ilişkileri biraz 
daha artarak gelişmeye başladı 
dolayısıyla böyle bir televizyo-
nun ortaya çıkması da elzemdi 
hatta biraz gecikmiş bir projey-
di. Tabii ki farklı dillerden yayı-
nın Türkiye’deki demokratik açı-
lımla doğrudan bağlantılı olduğu-
nu söylemeye gerek yok bu her-
kesin bildiği bir şey ama doğru-
su bu soruya asıl  TRT üst yöneti-
minin ve hükümetin cevaplaması 
daha doğru olur.

Test yayını boyunca birtakım 
zorluklarla ve kolaylıklarla kar-
şılaşmış olmalısınız. Biraz bah-
seder misiniz?

Şimdi asıl zorluk, Türkiye’de 
televizyoncu olup da Arapça 
bilen, aynı zamanda yetişmiş bir 
kadro bulunmuyordu dolayısıyla 
biz asıl çekirdek kadroyu oluştu-
rabilmek için Türkiye’nin dışına 
çıkmak zorunda kaldık. Bu kadro-
yu Türkiye’ye getirmek zorunda 
kaldık. Ve o kadronun seçiminde 
ve Türkiye’de istihdam etmede 
zorluk çektik. Çünkü, “Türkiye’de 
yabancı personel istihdam etme-
nin bürokratik zorlukları var.” Bu 
zorlukları aşmak biraz zaman alı-
yor. Burada bir sıkıntı yaşadık ve 
hâlâ da yaşıyoruz. Onun dışında 
da bizi karşılayan ciddi bir sıkıntı 
olmadı. Sadece şunu söyleyebi-
lirim buna ek olarak: Türkiye’de 
Arapça yayın altyapısı da yok 
yani “kj” operatörü, bir yönet-
men, montaj bilen Arapça bilen 
teknik elemanda da biraz sıkıntı 
vardı. Biz bunları zamana yaya-
rak aşmaya çalıştık ki şu geldiği-
miz nokta itibariyle teknik sorunu 
çözdüğümüzü düşünüyorum ama 
birinci sıraladığım sorun bir zor-
luk olarak karşımızda.. 

TRT, Türkiye ile Arap dün-
yası arasında köprü oluyor. 
Birbiri ardına açtığı kanal-
larla atağa geçen TRT, şimdi 
de Arapça yayınıyla 350 mil-
yon nüfusu olan bir coğrafya-
ya hitap etmeyi amaçlıyor. 4 
Nisan’da yayın hayatına baş-
layan TRT Arapça kanalının 
başında bir gazeteci var: Sefer  
Turan. Onu yıllarca Kanal-
7’nin dış haberler servisinin 
yöneticisi ve Arap televizyon-
larında yapılan Türkiye üze-
rine tartışmalara katılan bir 
gazeteci olarak izledik. Sefer 
Turan ile, kanalın neden 
kurulduğunu, nasıl bir yayın 
politikası izleyeceğini, kana-
la ilişkin olarak yapılan eleş-
tirileri, hem Türkiye  hem de 
Arap dünyası için nasıl bir 
anlam taşıdığını konuştuk.  

Sefer Turan:
“TRT Arapçanın açılmıs olması

hem Türkiye için hem de bölge için 
çok  önemli.”



13Umran HAZİRAN 2010

■ Sefer Turan

Bu zorluklar sadece Arapça 
bilen nitelikli eleman bulma 
sıkıntısından mı kaynaklanıyor 
yoksa soruna Arap dünyasına 
dair perspektif yetersizliğini de 
ekleyebilir miyiz?

Bizim için iki özellik bir arada 
olması gerekli şartlar bir Arpça 
bilecek, iki televizyonculuğu bile-
cek. Bu iki özelliğe sahip olan bir 
kadro Türkiye’de yok maalesef. 
Bizim asıl sıkıntı çektiğimiz alan 
burası ama dediğim gibi bu duru-
mu dışarıdan getirilen kadrolarla 
aşmaya çalıştık ki çok iyi bir nok-
taya geldiğimizi söyleyebilirim.

TRT Arapça ilk defa ne 
zaman gündeme geldi ve hangi 
saiklerle kuruldu?

 Öteden beri konuşuluyordu 
zaten. Hükümet mahfillerinde de 
konuşulan bir konu olduğunu ben 
sonradan öğrendim ama zaten gün-
demde olan bir konuydu. Bölgede 
Arapça yayın yapan birçok tele-
vizyon kanalı var, birçok ülke 
televizyon kanalı var; İngiltere -ki 
sonra yeniden başladı-, Almanya, 
Fransa, Rusya, Çin, Güney Kore 
bütün bu ülkeler Arapça yayın 
yapan televizyon kanalları kur-
dular. Irak’ ın işgalinden sonra 
bir proje olarak Amerika bir tele-
vizyon kanalı kurdu, dolayısıyla 
Türkiye gibi bölgede etkin bir 
ülkenin de Arapça yayın yapacak 
bir televizyon kanalı kurması ger-
ekiyordu, gidişat bunu gerektiri-
yordu. Daha  evvelde söyledim 
bana göre gecikmiş bir projeydi 
ama geç de olsa başlaması, hiç 
başlamamasından daha iyiydi. 
Kanaatimce bundan sonraki 
süreçte TRT Arapça mevcut 
televizyonlar içerisinde kendine 
uygun olan doğru yeri alacaktır.

Nasıl bir yayın politikası ola-
cak kanalın ve evveliyatta açıl-
mış kanalların yayın politikala-
rıyla arasında ne gibi bir benzer-
lik var?

Bizden önce  Arapça yayına 
başlamış televizyon kanallarının 
izlediği politikaları ciddi anlam-
da gözden geçirdik ve şöyle bir 
metot uygulamaya karar ver-
dik; birincisi biz her iki tarafın, 
Araplar ve Türklerin tarihte bir 
siyasal birliktelik yaşadıklarını ve 
ortak bir kültür, ortak bir coğ-
rafyayı paylaştıklarını görüyoruz 
bu durum gelecekte de ortak bir 
kadere doğru gittikleri anlamı-
na da geliyor. Dolayısıyla bu ger-
çekliği göz önünde almak gerek-
mektedir. Buradan mütevellit iki 
tarafı birbirine yakınlaştırıcı bir 
siyasal çizgi izleyeceğiz. Bu çer-
çeveden baktığımız zaman TRT 
Arapça hem Türk kanalı olacak 
hem de Arap kanalı olacak. İki 
tarafın ortak yönlerini daha ön 
plana çıkarmaya çalışacak. Bunu 
da biz hayatın bütün alanların-
da yapmaya çalışacağız. Sadece 
siyasetle değil, son zamanlarda 
Türkiye’nin bölgedeki artan etkin 
siyasetinden dolayı Türkiye’ye 
dair bir merak başladı; siyase-

tine ilgi olduğu gibi kültürüne, 
sanatına, örfüne, adetine, müzi-
ğine, ekonomisine, turizmine her 
şeyine bir merak oluşmaya baş-
ladı. İşte biz bu merakı giderme-
ye çalışıyoruz diğer taraftan da 
bence TRT Arapça’nın sağlaya-
cağı en büyük faydalardan bir 
tanesi şu olacak; öteden beri son 
yüzyıldır Türkler ile Araplar bir-
birlerini hep üçüncü ülkeler üze-
rinden, üçüncü diller üzerinden 
tanıdı, biz böyle bir televizyo-
nu hayata geçirmekle Türkiye’yi 
doğrudan Arap ülkelerine tanıt-
manın fırsatını yakalamış oluyo-
ruz. Çünkü onlara kendi dille-
riyle hitap ediyoruz dolayısıyla 
Türkiye’yi doğrudan tanıma fırsa-
tı bulacaklar. Bu da iki taraf ara-
sındaki sağlıklı ilişkilerin kurula-
bilmesi için bence çok önemli bir 
vesile olacaktır.

Kanal yeni bir kanal ve siz 
illa ki olumlu olumsuz eleştirile-
re maruz kalmışsınızdır. Arap ve 
Türk dünyasından çok ciddi bir 
umut vardı. Kanalla alakalı çok 
güzel şeyler ortaya koyabilir diye. 
Olumlu eleştiriler de var olum-
suz eleştiriler de var. Önce olum-
lulardan başlayalım, nasıl tepki-
ler aldınız?
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-Şimdi bir kere şöyle eleştiri-
leri biz bekliyoruz olması gere-
kir. Çünkü yaptığımız iş, kamu-
oyunun değerlendirmesine açık 
bir iş. Ve bu eleştiriler de ileri-
ye yönelik bizim ufkumuzu aça-
caktır. Dolayısıyla ben her gün 
gelen maillere bakıyorum. Hem 
olumlu yönde beğenilerini ifade 
eden eleştiriler yani olumlu eleş-
tiriler alıyoruz hem de yayınlar-
dan memnun olmadıklarını söyle-
yenleri de dikkate alıyoruz. Tabi 
şu anda biz yayınımızın henüz 
bir ayını bile doldurmadık ve bu 
geçen  bir aylık süreyi değerlendi-
rerek bir TV kanalı hakkında belki 
bir kanaate ulaşmak zor olmasına 
rağmen  mesela çok kesin  kana-
at belirleyenler   biz yayına başla-
dıktan bir hafta sonra hem de bizi 
izlemeyen  noktalardan yani yayın 
yapmadığımız noktalardan bize 
eleştiriler geldi, orda da demek 
ki bir şekilde yayınlarımız izleni-
yor ve yahut da farklı niyetlerden 
dolayı eleştirildiğimizi düşünüyo-
rum. Sonuç olarak zaten biz ciddi 
anlamda bir test yayını yapmadan  
yayına çıktık 4 Nisanla birlikte 
ve kendi eleştirimizi kendimiz de  
yapıyoruz. Çünkü televizyoncu-
luk siz kendinizi eleştiremediğiniz 
zaman yanlışlarınızı görmediğiniz 
zaman asla devam ettiremeyeceği-
niz bir meslek. Kamuya açık bir iş 
yapıyorsunuz. Dolayısıyla herkes-
ten önce kendi eleştirimizi kendi-
miz yapıyoruz yanlışlarımızı ve 
eksiklerimizi görüyoruz. Elbette 
bu konuda konuşulacak çok şey 
var. Ancak genel olarak şunu söy-
leyebilirim: TRT Arapçanın açıl-
mış olması hem Türkiye için hem 
de bölge için çok  önemli bir 
proje. Bundan dolayı da bence 
herkes tarafından desteklenme-
si gereken bir proje. Elbette bir  

TV kanalı olarak eksiklerini yan-
lışlarını süreç içerisinde gidere-
cektir ama bizi umutlandıran asıl 
nokta şu ki, çok olumlu mesaj-
lar alıyoruz hem de Arap dünya-
sının her tarafından.  Arap ülke-
lerinde bir  tanıtım kampanyası 
başlatmamış  olmakla birlikte her 
taraftan izleniyor olmak, o izlen-
me ölçüsünü henüz tespit edeme-
dik ama birinci aşamada izleni-
yor olmamız önemliydi. Öte yan-
dan  gerçekten çok olumlu mesaj-
lar alıyor olmak, bütün   bunların 
hepsi bizi motive ediyor işimizde. 
Ama bunun yanında biz eksikleri-
mizi, yanlışlarımızı da hem kendi 
tespitlerimizle hem de dışarıdan 
gelen bize yönelik dost tavsiyele-
ri ile onları tespit ederek yolumu-
za devam ediyoruz.

Şimdi soracağım sorunun 
size sorulmuş olduğunu biliyo-
rum. Türkiye yapımı diziler daha 
çok ön plana çıkartılıyor, eleşti-
risi  söz konusu. Azzam Temimi  
eleştirilerini bu noktada yoğun-
laştırıyor: ‘Türkiye kendisi-
ni düzeltmesi lazım bu konuda. 
Çünkü biz dizi izlemek istemiyo-
ruz’ gibisinden bir şeyler söyledi. 
Temimi’nin eleştirileri nereden 
kaynaklanıyor?

Onu elbette ona sormak lazım, 
ama biz yayına  başladıktan  bir 
hafta sonra tahmin ediyorum o 
yazıyı kaleme aldı Temimi. O  
benim çok eski bir arkadaşım, ken-
disi ile de bir görüşmemiz oldu. 
Bana göre biraz erken yapılan bir  
eleştiri idi. Çünkü bir haftalık bir 
yayın üzerinden hareketle böyle 
büyük sözler etmek için henüz 
vakit erkendi. Yayınladığımız 
diziler keşke izlenmiş olsaydı. 
Bunu herkes görüyordur. Arap 
dünyasında Türk dizilerinin nite-

liğine dair tartışmalar var, onla-
rı ben de biliyorum. Ama bana 
göre o kategoride olmayan dizi-
ler bunlar. İkinci  Bahar, Yeditepe 
İstanbul, vesaire gibi diziler o 
kategorilere girmeyen dizilerdi.

Biraz şunun duygusallığı var 
sanıyorum. Hani dedik ya, ümit-
le bekleniyordu, daha ciddi daha 
politik, siyasete yönelik bir kanal 
olması umuluyordu...

Herkes bizden kendi kafa-
sındaki televizyonu bekliyor. 
Anladığım şey o. Olmaz ki bura-
sı bir devlet televizyonu ve bura-
sı TRT. TRT’nin yayın politika-
ları çerçevesinde yayın yapan bir 
televizyon kanalıyız biz. Onun 
dışında bir televizyon kanalı deği-
liz. Ki Temimi de zaten o eleşti-
rilerinde haklıdır haksızdır bilmi-
yorum ama, tabii ki kendine göre 
haklıdır ama sadece şunu söyle-
sem yeter: Mesela oğlu bizimle 
çalışmak istiyor ve sürekli bizim-
le temas halinde. Bu da galiba, 
meselenin doğru değerlendirilme-
si açısından önemli bir durum 
diye düşünüyorum.

Aynı şekilde, Raşid bin İsa 
açılış töreni sırasında şöyle bir 
ifade kullanmış: “Türkiye’nin 
başarısı, yüzlerce benzeri olan 
müzik yemek ve eğlence prog-
ramlarıyla değil Türkiye’nin son 
dönemdeki siyasi duruşunu ser-
gileyen bir haber ve düşünce 
performansı sergilemesine bağ-
lıdır” demiş. Bu bağlamda TRT 
Arapça nasıl bir yenilik/özgün-
lük ortaya koyabilecek?

Şimdi az önce söylediğim gibi 
herkes doğal olarak ve doğru olan 
da o, kendi istediği televizyonu 
burada görmek istiyor ama izle-
yici de veya okuyucu da takdir 
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edecektir ki herkesin televizyonu-
nu buraya getirmek zor, imkânsız 
bir şey. TRT Arapça gerek bun-
dan sonraki dönemde yayınlaya-
cağı programlarla gerek hedefle-
diği projelerle hem Türkiye açı-
sından hem de bölge ülkeleri açı-
sından son derece önemli projeleri 
gündeme getirmekle, uygulamak-
la mükellef bir televizyon kana-
lı olduğunu düşünüyorum. Biz 
bunun için zaten girişimlerimi-
zi başlattık. Biz mevcut elimiz-
deki ürünlerle yetinmek istemi-
yoruz yeni projeler yapmak isti-
yoruz yeni belgeseller yeni dizi-
ler yapmak istiyoruz. Belki o yeni 
projelerle, yeni düşünceleri haya-
ta geçirerek asıl yapmak istedikle-
rimizi gösterme şansına o zaman 
ulaşmış olacağız. Ama şu an izle-
meye başladığı yayın politikasıy-
la önümüzdeki süreçte ben TRT 
Arapçanın çok önemli bir tele-
vizyon kanalı olacağına kesinlik-
le inanıyorum.

Bunlar biraz TRT Arapçanın 
popülarizme kurban gideceğin-
den kaynaklanan endişeler sanı-
yorum. Bunları bir kenara bıra-
karak, ya da bunlarla birlikte 
diyelim, Türkiye’yi tanıtma dışın-
da Türkiye halkının, Türkiye’nin 
politikalarının Arap dünyasına 
bakışıyla ilgili bir açılım sağlaya-
cak, Araplara bunu gösterecek, 
bizim Araplara dair düşündük-
lerimiz, muhabbetimiz vs. ; bunu 
anlatabilecek bir yayın politikası 
olacak mı?

Baştan beri hep onu söylü-
yorum zaten. Yani biz iki taraflı 
çalışacağız. Birincisi Türkiye’nin 
doğrudan ve doğru biçimde Arap 
ülkelerine tanıtılması, diğer taraf-
tan da Arap ülkelerinin aynı şekil-
de doğrudan ve doğru biçim-

de Türkiye’ye tanıtılması. TRT 
Arapçanın bir diğer vazifesi de bu 
olacak çünkü biz Arap ülkelerine 
gidip oralarda programlar yapaca-
ğız ve oralarda yapacağımız prog-
ramların, TRT’nin diğer kanalları 
üzerinden Türkiye’ye yönelik ola-
rak  da yayınlanmasını arzu edi-
yoruz ki bunu da gerçekleştirdiği-
miz zaman biz çift taraflı önem-
li bir vazifeyi yerine getirmiş ola-
cağız.

Biraz önce de söylediğimiz 
gibi geçen yüzyıl içinde birbirle-
rimizi üçüncü ülkeler veya tercü-
meler üzerinden tanıyor olmamız, 
iki tarafın birbirlerini yanlış anla-
masına ve birbirleri hakkında yan-
lış kanaatlere ulaşmasına neden 
oldu. Artık bu eksiğin giderilme-
sini arzu ediyoruz. 

Dizi çekmekten bahsediyorsu-
nuz şu an böyle bir proje var mı?

Bazı projelerimiz var. Ekranda 
görmeyi arzu ettiğimiz, kafamız-
da şekillendirdiğimiz birtakım 
projelerimiz var. Umarım işleri-
miz doğru gider de o projeleri bir 
an önce hayata geçiririz.

Sizin Arap dünyasında uzun 
yıllar çalışmanıza bağlı olarak, 
Mısır radyosunda çalıştınız, biraz 
o deneyimlerinizden yola çıka-
rak, orada Arap yayın dünya-
sı nasıl işliyor, yayıncılık nasıl? 
Türkiye’yle ya da batı dünyasıyla 
kıyaslandığında, özgür ve nitelik-
li bir yayın anlayışı var mı?

Arap dünyasında yayın kalite-
si ve yayınının muhtevası son yıl-
larda önemli bir sıçrayış gerçek-
leştirdi, özellikle el-Cezire tele-
vizyonunun ortaya çıkmasıyla bir-
likte hem içerik hem de yayın 
kalitesi açısından çok önemli bir 
aşama kaydedildi. Çok ciddi pro-

düksiyon gerçekleştiriyor Arap 
dünyasındaki televizyon kanal-
ları, özellikle NBC, IBC gibi, 
Dubai Televizyonu gibi televiz-
yonların yayın kaliteleri son dere-
ce yüksek. Bir otuz yıl öncesiy-
le kıyas ettiğiniz zaman bugün 
gelinen noktanın çok çok yuka-
rıda olduğunu rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Eskiden böyle değildi 
tabi ki iletişim imkanları eskiden 
çok azdı ama bugün bence  Arap 
ülkeleri parayı daha doğru yerle-
re harcamaya başlayarak yayın-
cılığa çok büyük yatırım yaptı-
lar. Bugün  NBC’de, el-Cezire’de 
yahut bildiğimiz ünlü televizyon 
kanallarındaki birtakım prodüksi-
yonlar belki bazı Avrupa ülkele-
rinde bile yok. Dolayısıyla yayın-
cılık bugün çok önemli bir nokta-
ya geldi. Bugün uydularda toplam 
yedi yüz elli kadar Arapça yayın 
yapan televizyon kanalı var. Biz 
işte bu yedi yüz elli televizyon 
arasında bir yer tutmaya çalışaca-
ğız. Bu da aslında bizim işimizin 
ne kadar zor olduğunun bir başka 
göstergesi.

TRT Arapça aynı şekilde 
Arap dünyasında Türkçe kanal-
ların açılması için bir vesile ola-
bilir mi?

Umarım olur diye düşünüyo-
rum. Çünkü biz nasıl ki Arap 
ülkelerine doğrudan hitap ediyor-
sak, şu anda Arap ülkeleri de 
Türkiye’ye kendileri hitap eder-
ler. Umarım yakında Türkçe 
yayın yapan  Arap kanalları da 
uyduya çıkar.

Peki, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
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Kadir CANATAN

Modern Kavramların Klişeleşmesi ve

“Toplumsalın Sonu”

K avramlar ve terim-
ler, düşünce dünyamı-
zın temel taşlarıdırlar. 

Onlarla düşünür, onlarla konu-
şur ve onlarla gerçeği kavrarız. 
Kavram, Türkçe’de “kavramak” 
fiilinden türetilmiştir. Batı dil-
lerine Latince’den gelen “con-
cept” (kavram) de, “anlamak” ve 
“kavramak” demektir. O zaman 
şöyle bir önerme ortaya atabili-
riz: Gerçeği 

kavramamızı sağlayan kavramlar 
anlamlı, bunu engelleyen kav-
ramlar ise anlamsız, işlevsiz ve 
hatta gerçeğin tahrif edilmesine 
hizmet ederler. 

Modernleşme sürecine takı-
lan toplumların düşünce yaşa-
mını felç eden en önemli zihin-
sel mesele, hiç şüphesiz ki ger-
çeklikle ilişkimizi başka dün-
yalardan devşirdiğimiz kavram-
larla kurmamızdır. Uzun bir 
zamandır gerçek anlamlarını ve 
dayandıkları toplumsal-tarihsel-
kültürel temellerini tam ola-
rak bilemediğimiz modern kav-

ramlarla konuşuyor, düşünü-
yor ve gerçekliği kavrama-

ya çalışıyoruz. Gerçekte 
yaptığımız iş, konu-
şuyormuş, düşünü-

yormuş ve kavrıyor-
muşuz gibi hareket 
etmekten başka bir şey 
değildir. Bu sorunun 
özünü çok iyi yaka-
lamış olan merhum 

Cemil Meriç, “‹zmler... ‹drak-
lerimize giydirilmiş deli göm-
lekleridir. ‹tibarları menşelerin-
den geliyor; hepsi de Avrupalı” 

derken tam da bunu anlatmak 
istiyordu. Deli gömleklerinin 
özelliği, normal gömlekler gibi 
önden değil de, arkadan düğme-
leniyor ya da açılıyor olmasıdır. 
Deli olmayan insanlar, yani biz 
akıllılar, onları böyle giydirmeyi 
tercih ediyoruz. Çünkü onların 
kendi elleriyle elbiselerini giy-
mesini ve çıkarmasını istemiyo-
ruz. Her şeyden önce onlara deli 
gömlekleri giydirerek, onların 
sağlıklı, normal ve akıllı insan-
lardan farklı olduklarını vurgu-
luyoruz. Dahası onların kendi 
elleriyle iş görmesinin tehlikeli 
olacağını sanıyoruz. Elleri bağ-
sız kaldığında hem kendilerine 
hem de başkalarına zarar vere-
ceklerini zannediyoruz. 

Kavram Nedir ve Kavramlar 

Nasıl Üretilirler?
Kavram, bir şeyin zihnimiz-

deki tasavvurudur. Her tasav-
vur bir soyutlamadır ve dola-
yısıyla gerçekten uzaklaşma-
dır. Bazı kavramlar, bazıların-
dan daha soyutturlar. Sözgelimi 
“postacı” dediğimiz zaman bir 
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meslek kategorisine ait bir kişi-
yi kast ediyoruz. Oysa “güç”, 
“sevgi” ya da “onur” gibi kav-
ramlar, buna karşın daha soyut-
turlar. Bunlar zihnimizdeki tasa-
rımlardan başka bir şey değildir-
ler. Bunları göstermek ve somut-
laştırmak çok zordur. Bu soyut-
lamadan kurtulmak için daha 
somut olan terimlere başvuru-
ruz. Kavramlar, ne kadar soyutsa 
terimler de o kadar somuttur-
lar. Soyut bir kavramı, dışarı-
daki somut karşılığına uygun 
olarak adlandırdığımızda teri-
mi elde etmiş oluruz. Mesela 
“dini grup” derken bir kav-
ram üretmiş oluruz, toplumda 
pek çok dini grup vardır. Bu 
somut gruplardan hareketle 
genel bir kavram olarak “dini 
grup”tan bahsederiz. Oysa 
toplumsal gerçeklikte dini bir 
gruba rastlanmaz. Gerçeklik 
dünyasında adı “şu” ya da 
“bu” olan dini gruplar var-
dır. ‹şte bu dini grupları, özel 
adlarıyla andığımızda terim 
ortaya çıkar. Terim, ferdi var-
lıkları, kavram ise tümel var-
lıkları esas alır.  

Kavram, objenin zihin-
deki karşılığına işaret eder-
ken, terim dışarıdaki şeye işa-
ret eder. Birinin yüzü zihinsel 
olana, diğerinin yüzü de nesnel 
olana dönüktür. Metodolojik bir 
ifade kullanacak olursak terim, 
kavramın işlemsel halidir. Bir 
başka deyişle kavram, terim ara-
cılığıyla ete kemiğe bürünür. 

Kavram ile terim arasındaki 
bir başka fark, ilki genel olarak 
güncel dilde kullanılırken, ikin-
cisi belirli bir meslek dalında ya 
da disiplinde özel bir kelime ola-

rak kullanılır. Her disiplin ve 
branşın bir terminolojisi vardır.  

Kavramlar genelliklerin-
den dolayı evrenseldirler ya da 
evrensel olma eğilimi taşırlar, 
ama terimler özel anlamların-
dan dolayı kısmi, yerel ve ulusal-
dırlar. Farklı diller aynı kavram 
için farklı terimler önerirler. 
Sözgelimi “araba” idesi için her 

dilde farklı terimler ya da adlar 
(car, otomobile, auto vs. gibi) 
vardır. Kaldı ki arabaları mar-
kalarına göre adlandırdığımız-
da daha somut bir terim üretmiş 
oluruz. Kavramların terimleşme-
si, soyut olan bir düşüncenin 
ayaklarının yere basması ola-
rak ifade edilebilir. Ayağı yere 
basan terimler, spesifik anlam-
lar kazanırlar, belirli bir çağrışım 

ve his değeri elde ederler. Onlar 
ilk etapta duyulduklarında belir-
li bir kıymet hükmü (olumlu ya 
da olumsuz) bildirirler. ‹çinde 
bulundukları tarihsel ve kültürel 
bağlamla sıkı sıkıya ilişkilidirler.

Pekiyi Kavramlar ve Terimler 
Nasıl Üretilirler? 

Kavram ya da terim üret-
menin birçok yolu vardır. 
Günlük konuşma dili, bun-
ları devşirdiğimiz en önem-
li kaynaktır. Güncel dile 
yakın olduğumuz ölçüde ile-
tişim başarılı olur ve çoğu 
insan, bizim ne söylediğimi-
zi anlar. Ondan uzaklaştığı-
mız ölçüde ise kendi termi-
nolojimizi yaratır ve onun-
la kapalı bir dünya oluştu-
ruruz. ‹kinci olarak kavram 
ve terimleri kendimiz üreti-
riz. Kendi ürettiğimiz şeyler 
doğal olarak kollektif değil, 
bireyseldirler. Onlar hayat-
ta bir şeyin karşılığı olduk-
ları ve başkaları tarafından 
da anlamlı bulundukları 
zaman kullanılmaya başla-
nırlar. Özellikle kitle ileti-
şim araçları yoluyla yaygın-
laşma imkânları elde eder-
ler. Bireyselliğin ileri boyut-

lar kazandığı toplumlarda kişisel 
olarak üretilen kavram ve keli-
meler, böyle olmayan toplumla-
ra kıyasla daha fazladır. 

Kollektif ve bireysel üretim, 
iki uç noktadır. Bu iki uç nok-
tanın arasında iki farklı terim 
üretme yönteminden daha bah-
sedebiliriz. Bunlardan birisi, bir 
branş ya da meslek alanında 
aktif olan kişinin, başka bilim-
sel disiplinlerden kendi alanı-

Yabancı bir uygarlıktan kav-
ram devşirme, kavram üret-
menin başlıca kaynağı olması 
bir medeniyet değişimini müj-
delemekle kalmıyor, düşünce 
biçimimizin de değiştiğine işa-
ret ediyor. Ekonomik anlam-
da olduğu kadar düşünce ala-
nında da artık üreten değil, 
“tüketen” bir toplum olduğu-
muz anlamına geliyor. Bu, bir 
milletin kendi gözleriyle değil, 
başkalarının gözleriyle hayata 
bakması demektir. Bu, kısaca-
sı; alinasyon (yabancılaşma) ve 
asimilasyon (başka bir kültür 
içinde erime) demektir.
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na terim transfer etmesidir. Her 
dönemde egemen olan disip-
lin, diğerlerine kavram ve terim 
transfer eder. Sözgelimi modern 
sosyal bilimler, fizik bilimlerin 
etkisinde geliştiği için ondan 
epeyce kavram almıştır. Bunun 
pek çok örnekleri olmakla bir-
likte, sosyolojinin kurucusu olan 
Comte’un bu disipline ilk önce 
“sosyal fizik” demesi tipik ve 
ilginç bir hadisedir.

Yeni kavramlar ve terim-
ler üretmenin günümüzde daha 
yaygın bir biçimi, yabancı dil-
lerden ödünç kelimeler almak-
tır. Nasıl egemen disiplinler baş-
kalarını etkiler ve onlara kendi 
kavramsal dünyasından fikirler 
ve kelimeler aktarırlarsa, ege-
men olan kültür ve medeniyet-
ler de benzer bir işlem yaparlar. 

Modern Kavram ve Terimlerin 

Kaynağı
Bugün güncel ve entelektüel 

yaşamda kullandığımız modern 

kavram ve terimlerin pek çoğu-
nun kaynağı modern Batı uygar-
lığıdır. Osmanlı devleti, 19. yüz-
yılın başından bu yana bu uygar-
lığının etki alanına girmiş ve 
oradan “modern kavramlar ve 
düzenler” ithal etmeye başla-
mıştır. Bizde “Tanzimat”, yeni 
bir düzenin, bununla gelen kav-
ramlar ise yeni bir düşünce-
nin habercisidirler. Medeniyet, 
terakki, ittihad, hürriyet, parti, 
meşrutiyet, anayasa, ulus ve 
benzer, nice terimler bu dönem-
de hayatımıza girmişlerdir. 

Yabancı bir uygarlıktan kav-
ram devşirme, kavram üretme-
nin başlıca kaynağı olması bir 
medeniyet değişimini müjdele-
mekle kalmıyor, düşünce biçimi-
mizin de değiştiğine işaret edi-
yor. Ekonomik anlamda olduğu 
kadar düşünce alanında da artık 
üreten değil, “tüketen” bir top-
lum olduğumuz anlamına geli-
yor. Bu, bir milletin kendi göz-
leriyle değil, başkalarının gözle-

riyle hayata bakması demektir. 
Bu, kısacası; alinasyon (yabancı-
laşma) ve asimilasyon (başka bir 
kültür içinde erime) demektir.

Fakat bu eksen kayması-
na bağlı olarak, ödünç aldığı-
mız modern kavramları/terimle-
ri her zaman doğru anladığımız 
ve doğru çevirdiğimiz anlamına 
gelmiyor. Çeviri, sanıldığı gibi 
salt dilsel bir hadise değildir, 
kültürel bir muhtevanın aktarı-
mını amaçlar. Yabancı bir teri-
me Türkçe karşılık bulduğumuz-
da bu terimin anlamını da tam 
olarak aktardığımız söylenemez. 

O zaman durmadan dışarı-
dan alıp, düşünce hayatımızda 
dolaşıma soktuğumuz terimler 
ne anlama gelmektedir? 

Daha ilk aşamadan itiba-
ren Batı’dan aldığımız ve sözde 
Türkçe/Osmanlıca bir karşılık 
bulduğumuz modern kavramla-
rın nasıl piçleştirildiğine en iyi 
örnek “medeniyet” olarak çevri-
len “sivilizasyon” kavramıdır. Bu 
kavramın Tanzimatçılar tara-
fından nasıl anlaşıldığı gerçek-
ten tipik ve ibretlik bir olaydır. 
Mustafa Reşit Paşa, Şair Şinasi 
tarafından “ Medeniyet resülü” 
olarak övülmüştür. Onun bir 
Tanzimat aydını olarak mede-
niyetten ne anladığı bu döne-
min devlet adamlarının zihni-
yetinin çözümlenmesi açısından 
son derece önemlidir. 

“Civilisation” olarak ifade 
edilen medeniyet Avrupa için de 
eski sayılmaz. Çünkü Fransızca 
dilinde 18. yüzyılın ortalarında 
görünmüş, ‹ngilizce’de ise, biraz 
daha geç bir tarihte, 1770’lerde 
ilk defa kullanılmaya başlanmış-
tır. Mustafa Reşit Paşa’nın yetiş-

Klişe, matbaayla birlikte modern yaşama girmiş bir terim-
dir. Ama bugün klişe, dil ve edebiyatta daha çok standart 
ifadeleri dile getirmektedir. Sosyolog Anton Zijderveld, bu 
kavramı daha da genişleterek sosyolojik bir terime dönüş-
türmüştür. Ona göre, anlamın işlev tarafından gölgelendi-
ği her durum klişeleşmeyi ifade eder. Modern toplum kli-
şevari bir toplumdur. Modern topluma özgü olan işlevsel 
akılcılık her şeyi araçsallaştırmakta ve klişeleştirmektedir. 
Geleneksel kültüre ait anlamların aktarılamaması modern 
bir sorundur. Modern toplum, sadece kültür alışverişleri 
sırasında değil, kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında da 
başarılı olamamaktadır.
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me çağında bu kavram belir-
li bir anlam ifade etmektedir. 
Bu kavram, sonradan kendisi-
ne yüklenecek olan teknik, ilmi, 
sınaî ve diğer sahalardaki geliş-
melerden hiç birini ifade etmez. 
Bu dönemde kavram, “zerafet”, 
“kibarlık” ve “terbiye” gibi anla-
malara sahiptir. Nitekim bu bağ-
lamda bir başka devlet adamı 
ve sadrazamı Kıbrıslı Mehmet 
Emin Paşa’nın Fransa kralına 
verdiği cevap çok dikkat çeki-
cidir. Fransız kralı konuşma-
sında Türklerin ilerlemelerine 
subay, teknik adam ve öğret-
men göndererek katkıda bulun-
maya hazır olduğunu ifade ettiği 
zaman Kıbrıslı, “Haşmetmeab… 
Bu yapacağınız hiçbir işe yara-
maz; bu adamlar bizi sıkacaklar, 
Fransa’dan da Avrupa sivilizas-
yonundan da bizi soğutacaklar-
dır. Majesteleri onların yerine 
bize birkaç bin güzel, akıllı ve 
afacan yosma gönderecek olur-
sanız, onlar bizi kesinlikle daha 
“civilise” edeceklerdir; hatta 
Fransızlaşırız”. Bu sözler, sade-
ce Tanzimat döneminin dev-
let adamlarının medeniyetten 
ne anladıklarını değil, Batı kar-
şısındaki tutumlarını da açıkça 
gözler önüne sermektedir. 

Kavramların ve Terimlerin 
Klişeleşmesi

Klişe, matbaayla birlikte 
modern yaşama girmiş bir terim-
dir. Ama bugün klişe, dil ve ede-
biyatta daha çok standart ifade-
leri dile getirmektedir. Sosyolog 
Anton Zijderveld, bu kavramı 
daha da genişleterek sosyolojik 
bir terime dönüştürmüştür. Ona 
göre, anlamın işlev tarafından 

gölgelendiği her durum klişeleş-
meyi ifade eder. Modern toplum 
klişevari bir toplumdur. Modern 
topluma özgü olan işlevsel akılcı-
lık her şeyi araçsallaştırmakta ve 
klişeleştirmektedir. Geleneksel 
kültüre ait anlamların aktarıla-
maması modern bir sorundur. 
Modern toplum, sadece kültür 
alışverişleri sırasında değil, kül-
türün yeni kuşaklara aktarılma-
sında da başarılı olamamaktadır. 

Bir kavram ve terim de anla-
mıyla ya da kültürel muhtevasıy-
la aktarılamadığında o da klişe 
hale gelmektedir. ‹ster buna 
“piçleştirme” ya da “soysuzlaş-
tırma” isterse “klişeleştirme” 
diyelim, anlamların tam olarak 
aktarılamadığı bir ortamda her-
kes aynı kavramlarla konuştuk-
ları halde bunlara farklı anlam-
lar yüklerler ve bunun sonucun-
da düşünsel/entelektüel yaşam-
da bir kaosa yol açarlar. Öteden 
beri toplumumuzda “kavram 
kargaşası” diye tanımlanan olgu, 
gerçekte bilinçli olarak yapılan 
bir saptırmanın ya da kafa karı-
şıklığının ürünü değil, modern 
döneme ve kültürel alışverişlere 
özgü normal bir haldir. Modern 
toplum, bireyselleştikçe ortak 
anlamlar alanı yok olmakta ve 
toplum sadece toplumsal ilişki-
ler alanında değil, kültürel alan-
da da atomize olmaktadır. Bir 

başka deyişle, bizim ortak değer-
lerle karakterize ettiğimiz kol-
lektif toplum ortadan kalkmak-
tadır. Çağdaş Fransız düşünü-
rü Baudrillard’ın “toplumsalın 
sonu” dediği şey, tam da budur.

Bu yeni toplumsal durumda 
bazı şeyleri gözden geçirmekte ve 
bazı olgulara yeniden bakmak-
ta fayda var. Sözgelimi, eğer sık 
sık bir “kavram kargaşası”nden 
bahsediyorsak, o zaman bir 
(Türk) toplumundan bahsede-
bilir miyiz? Evet, oturup ciddi 
ciddi ortak tarihi, ortak değer 
ve normları olan bir ulus top-
lum vaki midir, diye sormalı-
yız. Çünkü üzerinde konuştuğu-
muz ve şikâyetçi olduğu olgular 
birer göstergedir. Kavram karga-
şası neyin göstergesidir? Kavram 
ve terimlerin klişeleşmesi neyin 
göstergesidir? Bu sorulara cesa-
retle verilecek cevaplar, bizim 
“toplum” olduğumuz yolunda-
ki sanıyı ciddi anlamda zede-
leyecektir. Kavram ve terimle-
rin anlamları ya da muhtevaları 
üzerinde toplumsal sözleşmenin 
olmadığı bir topluma gerçekten 
de toplum demek çok zor gözü-
küyor. Baudrillard’ın modern 
Batılı toplumlar için sözünü 
ettiği “toplumsalın sonu”, gali-
ba bizde de ciddi olarak kendisi-
ni hissettirmektedir.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Martin Luther de
Böyle mi Demişti?

M üslüman kimli-
ği öne çıkan aydın-
ların büyük çoğunlu-

ğu yaşadığımız zaman dilimin-
den şikâyetçidir. Zamana sövme-
mek, onu suçlu görmemek, ken-
dilerini kritiğe tabi tutmakla uya-
rılmış olmalarına rağmen maale-
sef bu böyledir. Yeryüzüne ege-
men olan maddeci/dünyacı/sekü-
ler batı zihniyetinin doğu toplum-
larını da bozduğu, din, ahlak ve 
fazilet gibi değerlerden uzaklaş-
tırdığı kanaatindedirler.

Moderniteye Dönük Klişeler
 Onlar Modernite denilen ve 

ana rahmi batı dünyası olan Tanrı 
tanımaz, hümanist, egoist bu yeni 
yaşama biçiminden, İslâm dün-
yasında en ziyade etkilenenle-
rin ise deyim yerindeyse yeni-
likçi Müslüman düşünürler oldu-
ğunu söylemekten gizli bir haz 
duyarlar. Yenilikçileri en hafifin-
den müsteşriklerin izinden git-
mek, en ağırından ise reformist-
likle suçlarlar. Gelin görün ki bu 
suçlamayı yapanlar mesela ülke-
deki nüfusu en kalabalık ve en 
etkin grubu bulunan fırkaya bak-
salar onların, bırakın moderniteyi, 
Kemalist sistemin birer şövalye-
si gibi çalıştıklarını göreceklerdir. 
Gravat takmayan bir hoca efen-

diye bağlı bu gurubun mensupla-
rından tek bir ferdin bile gravat-
sız dolaşıyor olmaması, en basit 
ipucu niteliği taşır. Tüm mensup-
larını neredeyse tek tip bir kılık, 
kıyafet ve bıyık modasıyla birbi-
rine benzeten bu oluşum durur-
ken modanın, modernitenin etki 
alanında başka kimlikler aramak 
doğru mudur? Ne var ki insanlar 
alışkanlıklarını kolaylıkla bıraka-
mazlar. Alışkanlık türlü şablon-
lar, klişeler üretmiştir. Söz konu-
su oluşum bir kere muhafazakâr, 
maneviyatçı ve gelenekçi olarak 
bilinmiştir. İslâm’ın yenilikçile-
ri olarak anılan ve insanları kay-
naklara, ana kaynağa dönmeye 
çağıranlar ise yanlışlıkla reform-
cu olarak yaftalanmıştır. Mevcut 
yaşama modeline bakarak düşün-
mek ve konuşmak yerine bu iki 
yanlış bilgiyle davranmak insan-
ların kolayına gelmektedir.

Kırk yıl kadar evvel Kur’an’a, 
temel kaynağa dönülmesini 
savunan Müslümanların Martin 
Luthercilik, müsteşriklerin izin-
den gitmekle suçlandığını iyi 
hatırlıyorum. Bu tavrı Batının 
İslam’ı Protestanlaştırma politika-
sına destek vermek olarak gören 
gelenekçiler vardı. Söz geli-
mi içeriden yapılan Osmanlıya 
yönelik bir eleştirel analiz ise, 

Kemalist sistemin ekmeğine yağ 
sürmek gibi değerlendiriliyor-
du. Türkiye’nin İslamî vizyonuna 
egemen mevcut aydınların çoğun-
luğu Müslümanların mevcut zillet 
halinin suçlusu olarak modernli-
ği görmeğe pek eğilimlidir. Sanki 
modernlik öncesi her şey süt 
limandı da, ufak bir fiskeyle orta-
lık tarumar oldu. Neredeyse dün-
yanın fiziki manada dörtte biri-
ne egemen olan bir siyasal güç, 
böyle küçük fiskelerle mümkün 
müdür yıkılsın? O bünyeyi içten 
içe kemiren dâhili bir kurdun 
olduğunu görmemek, düşünme-
mek, ancak bir ömür boyu orta-
ya rastgele saçılmış klişeler, şab-
lonlar, sloganlarla hareket etme-
nin sonucudur. 

Kanaatimce Müslüman dün-
yadaki ana blokları gelenekçi-
ler ve modernistler diye değil, 
muhafazakârlar ve devrimci-
ler diye tanımlamak daha sağ-
lıklı olacaktır. Ayrıca gelenek-
çi muhafazakârların devrimcile-
re nazaran modernist, reformist 
ve de Kemalist sistemden ötekile-
re nazaran daha ziyade etkilendik-
leri hususunda her zaman ve her-
kesle hem de yüzlerce örnek üze-
rinden tartışabiliriz. En azından 
şurası unutulmamalıdır ki devrim-
ciler dediğim blok halen özgün 
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düşünen, konuşan, üreten ve 
yaratma çabasında bulananlardır. 
Oysa gelenekçiler o güne kadar-
ki birikime hiçbir şey katmaksı-
zın üstelik onu kutsayarak sürdür-
me taraftarıdırlar. Bu sebepten-
dir ki yeniliğe ve değişime kapıla-
rını kapamışlardır. Oysa kapıları 
her daim açık bulunan yenilikçiler 
evet her yeni etkiye de açık ola-
caklardır. Lakin düşünme, konuş-
ma, üretme ve yaratma faaliyetini 
sürdürdüklerinden yanlış ve eksik 
karşısında bir direnme ve dayan-
ma güçleri bulunacaktır. Oysa 
muhafazakârlar böyle bir güç-
ten mahrumdurlar. Bu sebep-
ten de durarak, susarak, kaça-
rak kendisine karşı konulama-
yacak olan değişim ve yenilik 
rüzgârı, gelenekçi ve devrim-
ci ayrımı yapmaz. Duranlar, 
susanlar, kaçanlar o rüzgârın 
hışmına mutlaka uğrayacak-
lardır. Bu kaçınılmazdır. Oysa 
düşünerek direnenlerin başar-
ma ihtimali her zaman mev-
cuttur.

Bir Klişe Söylemin Dillere 
Dolanması

Müslümanların son siya-
si temsilcisi görünümünde-
ki Osmanlının çöküşü buna 
mukabil Hıristiyan Batının 
yükselişi akabinde bir klişe 
söylem, doğulu ve batılı aydın-
ların dilinden düşmez olmuş-
tu: İslâm Teceddüde Manidir. 
Batılı zekâ, kendi yakın geç-
mişindeki gerici yaşama 
modelini unutmuş, fiziki ola-
rak bir üstünlük yakaladı-
ğı doğuyu çoktan karalama-
ya, onu kalbinden vurmaya baş-
lamıştı. Güya doğuyu geri bıra-
kan onun asırlardan beridir bağlı 
bulunduğunu iddia ettiği dini yani 
İslâm idi. Doğunun son temsilci-
si Osmanlı sahiden muazzam bir 
fiziki bünyeye sahipti. O bünye-

nin çöküşü, yıkılışı da son derece 
yüksek perdeden gerçekleşiyor, 
çok ses getiriyordu. Kolay değil 
birkaç milyon kilometre kare-
ye hükmeden saltanat sarsılıyor, 
kuşatılıyor ve dar bir alana kıstı-
rılıyordu. Başını Türklerin çekti-
ği Müslüman egemenliği üzerin-

den bin, Son Peygamberi sayar-
sak neredeyse bin dokuz yüz yıl 
geçmişti ki, Endülüs sonrasında-
ki bu çöküş birtakım vehimleri 
kışkırtmaya yetiyordu: o da İslâm 
Teceddüde Manidir, fitnesinden 
başkası değildi.

İster Osmanlının ömrünün son 
iki yüz yılına sıkıştırmaya çalış-
tığı Batılılaşma heves ve çaba-
ları, isterse düşmanın fitneleri 
sonucu gerçekleştiği düşünülsün, 
yerli aydınların da hatırı sayılır bir 
kısmı gerek yürekten gerekse pro-
pagandalara kanarak benzer kana-

ati taşıyorlardı. Peki, sahi-
den bir çöküş, gerileyiş var 
mıydı: vardı elbet. En azından 
muazzam bir toprak kaybı söz 
konusuydu. İkincisi yüzyıllar-
dan beri Müslüman halkların 
hatırına bile gelmeyen kav-
miyetçilik fitnesi hortlamış-
tı. Saray hayatı çoktan çürü-
müş, kendi olmaktan çıkmış-
tı. Medreseler, tekkeler maale-
sef ciddi çöküntü içerisindey-
di. Bütün bunları bu günden 
durarak ne inkâr etmenin ne 
de dizleri dövmenin artık bir 
faydası yoktur. Çöküntünün 
müsebbibi olarak ise batı dün-
yasını görerek yalnızca düş-
manı suçlamak, yerli bünye-
yi ciddi bir oto kritikten mah-
rum bırakmak ne kadar isa-
betlidir? İslâm’ın yeniliklere 
karşı duran bir din olduğu fit-
nesini yayan batılılar ile buna 
çanak tutan doğulu kopyacıla-
rına, o tarihlerde acaba cevap 
verecek Müslümanlar yok 
muydu? Varsa bunlar kimler-
di? Medreselerden, tekkeler-

den yahut sarayın bizzat içeri-
sinden böyle bir tepki hatırlayan 
var mıdır? Sultan 2. Abdulhamit 
bu sualler karşısında, biliyorum 
birçok kimsenin hemen hatırına 
gelecektir. Ancak bu zatın mem-
leket içerisindeki kansız yöneti-

Müslümanların son siya-
si temsilcisi görünümünde-
ki Osmanlının çöküşü buna 
mukabil Hıristiyan Batının yük-
selişi akabinde bir klişe söy-
lem, doğulu ve batılı aydın-
ların dilinden düşmez olmuş-
tu: İslâm Teceddüde Manidir. 
Batılı zekâ, kendi yakın geçmi-
şindeki gerici yaşama mode-
lini unutmuş, fiziki olarak bir 
üstünlük yakaladığı doğuyu 
çoktan karalamaya, onu kal-
binden vurmaya başlamış-
tı. Güya doğuyu geri bırakan 
onun asırlardan beridir bağlı 
bulunduğunu iddia ettiği dini 
yani İslâm idi.
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mi önemli olsa da, imar ve inşa 
faaliyetleri, eğitim çabaları, hak-
kaniyetli bir nazarla incelendi-
ğinde netice itibariyle batılılaş-
maya çanak tutma yönünde bir 
tür gelişme sağlamıştır. Ve zaten 
İslâm Teceddüde Manidir iddi-
asını destekleyen aydınlar onun 
açtığı mekteplerin talebeleriy-
di. Kemalist rejimi inşa edenler, 
23 devrimlerini gerçekleştirenler 
kimlerdi? 

Cemalettin Afgani, 
Muhammed Abduh, Muhammed 
İkbal, Mehmed Akif gibi yenilik-

çi zihinler hem düşmanın hem de 
içerideki örümcek kafalıların karşı 
cephesinde yer alan ve ilk kez 
İslâm’a dönük iftiralara en yüksek 
perdeden cevap yetiştiren münev-
verlerdi. Dönemlerin müderris-
leri, şeyh ve ağaları, saraylıla-
rı paçalarını kurtarmak peşindey-
ken onlar viran olası hanelerin-
de evladı ıyal vardır dememiş ve 
bugünlere ulaşmış aydınlık zihin-
lerin önünde ufuk açıcı yenilik-
çi ve dirilişçi hamlelerini yapmış-
lardı. Elbette o kaos ortamında 
alel acele üretilen kurtarıcı, onarı-
cı, uyarıcı bütün fikir ve hamleler 
yüzde yüz doğru ve orijinal olma-
yabilirdi. Bir düşünün o tarihlerde 
onlar da susmuş olsalardı, mey-
danda kim kalırdı? Sırf Mehmed 
Akif ismini dönemi içerisinde 

yok saydığınızı düşünün, ortaya 
çıkacak boşluğun hacmi korkunç 
boyutlara ulaşacaktır. Ne diyor-
du: “Eğer çiğnenmemek isterse-
ler seylabı eyyama/ Rücu etsin-
ler Müslümanlar sadr-ı İslâm’a”.

Müslüman dünyada insan-
lar ulus devletlerini kurup güya 
kısmi bir rahatlık dönemi yaşa-
maya başlayınca, özellikle de 
Türkiye’de genetik refleksler 
yeniden harekete geçti ve gele-
neksel klişe ve şablonlar yavaş 
yavaş açığa çıkmaya başladı. Bir 
kere İslâm’ın yenilikçileri ola-

rak bilinen kimseler ya oryanta-
list etkiler altında ya da moder-
nist ve reformist olarak kolaylıkla 
suçlanır oldular. Merhum Akif’in 
diliyle soracak olursak: “Ya sen 
nesin? Mütevekkil! Hüdayı ken-
dine kul yaptı, kendi oldu Hüda/ 
Utanmadan da tevekkül diyor bu 
cür’ete ha!”. Modernitenin taşı-
yıp getirdiği sanılan dünyevileş-
me/ sekülerleşmenin de suçlu-
su yine aynı kimselerdir bu şab-
lonculara göre. Çok susan, uzun 
boylu susan adamların tavrında 
hikmet arayan bu ve benzeri gafil-
leri esasen kötü niyetli olarak gör-
müyorum. Onlar atalarının yolun-
da bir lokma bir hırkaya razı ola-
rak, kimseyi incitmeden, kimse 
tarafından incitilmeden yaşayıp 
gitmeyi murat etmektedirler. Ne 

yaparsınız ki yeryüzündeki hayat 
her şeyin zıddıyla kaim bulundu-
ğu, işe yarar bir modelin ancak 
kısasla gerçekleşeceği, Hak ile 
bâtılın sürekli savaşacağı bir sah-
nedir. 

Dünyevileşme Modernitenin 
Ürünü mü?

Oysa yeryüzündeki dünyevi-
leşme, ne modernitenin ürünüdür 
ne de asrımızdaki miktarı önceki-
lerden daha ziyade ve daha kes-
kindir. Son peygamberin müca-
dele ettiği dünya perest düşman-
ların bugün yaşayanlardan daha 
zayıf olduğunu kim söyleyebi-
lir? Son Resulün düşmanı elbet 
bugünkülerden daha zalim olma-
lıydı ki mücadelesindeki kıymet 
ve örnekliğin anlamı bulunsun. 
O halde şu klişeleri artık terk 
etmenin tam zamanıdır. “Öyle bir 
çağda yaşıyoruz ki ahir zamandır. 
Bu çağ Tanrı’yı hayattan kovan 
çağdır. Din dünyayı terk etti, Vb.” 
Sanayileşme, kentleşme, seküler-
leşme, kapitalizm, bürokrasi gibi 
modern zannedilen durumlar, yer-
yüzü kurulduğundan beri vardı ve 
bunun suçlusu asla yaşadığımız 
zaman dilimi olamaz. Her dev-
rin dünyacısı da vardı manevi-
yatçısı da. Hatta her devrin sos-
yalisti (toplumcu) ve kapitalis-
ti de vardı. Üstelik birini diğerin-
den daha ehven ve/ya azgın gör-
menin doğru dürüst bir kriterini 
kimse bulunamaz. Ayrıca dünye-
vileşme kötüdür de ruhbanlaşma 
çok mu iyidir? Dünyaya dair bir 
boş vermişliği öğretisinin temeli-
ne oturtan mistisizm, dünyacılık-
tan bazen daha tehlikeli sonuç-
lar yaratmıştır. Hem sonra bugün-
kü dünya seküler bir yapıya doğru 
hızla evirilmişse bunun asıl suçlu-
su batıda kilise, doğuda ise tekke 
ve zaviyelerin aşırı maneviyatçılı-
ğı değil midir? Kim kime kızmak-
tadır o halde?

Yeryüzündeki dünyevileşme, ne modernitenin ürünüdür 
ne de asrımızdaki miktarı öncekilerden daha ziyade ve 
daha keskindir. Son peygamberin mücadele ettiği dünya 
perest düşmanların bugün yaşayanlardan daha zayıf oldu-
ğunu kim söyleyebilir? Son Resulün düşmanı elbet bugün-
külerden daha zalim olmalıydı ki mücadelesindeki kıymet 
ve örnekliğin anlamı bulunsun.
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Dünyaya bugün egemen oldu-
ğu gözlenen maddeci, dünya-
cı, seküler küresel ve yerel güç-
ler insanların din algısını bula-
nıklaştırıyor (gelenekçi bir yazar 
böyle iddia ediyor) diyelim. Peki, 
Süleyman Çelebi’nin Mevlit kita-
bına, Mızraklı İlmihal’e yahut 
Osmanlı halkının Türkçedeki 
temel muteber eserleri olan 
Ahmediye, Muhammediye, Kara 
Davut, Müzekki’n-Nüfus ve 
Nefahatü’l-Üns’e indirgenmiş din 
algısının sıhhati hususunda hiç 
mi kuşku yoktur? Ağzına kadar 
uydurma hadis, masal ve men-
kıbelerle donatılmış yığınla halk 
kitabının bir kusuru yok mudur? 
Asırlar önce meydana getirilmiş 
ve ancak o çağların ihtiyacını kar-
şılayacak bir kabiliyeti bulunan 
içtihatları günün insanına dayata-
rak, hayatı dondurulmuş bir fıkha 
mahkûm etmenin zararı dokun-
mamış mıdır?

Müslüman dünyanın yeni-
likçilerini oryantalistlikle suçla-
yan gelenekçi çevrelerin şu klişe 
yaftaları kullandığına sıkça tanık 
olunmaktadır. Derler ki yenilik-
çiler İslâm’a modern söylemler 
dayatmaktalar. Modern söylem-
lerin başında da zarureten kulla-
nılan Sahih İslâm, Kur’an İslâm’ı 
gibi ifadeleri sayarlar. Ama unut-
tukları en önemli husus şudur: 
sürekli yenilikçilerle ortak söylem 
sahibi olmakla suçladıkları batı-
nın hazırlattığı Büyük Ortadoğu 
Projelerinde, Müslüman yurtların-
daki gelenekçi çevrelerin des-
teklenmesi açıktan en önemli bir 
madde olarak kayıt altına alınmış-
tır. Müslüman yurtlarında batılı-
ların arzu ettikleri tipte bir ılım-
lı Müslümanlık ancak ne hikmet-
se yenilikçiler değil de gelenekçi-
ler eliyle servis edilmeye müsa-
it görülmektedir. Bir başka garip 
rastlantı da Müslüman dünya-
nın en itibarlı gelenekçi filozo-

fu Seyyid Hüseyin Nasr’ın oğlu 
Vali Nasr’ın, bahsi geçen proje-
nin mimarlarından birisi olduğu 
ve içeriden batılılara bilgi servi-
si yaptığı yönündeki haberlerdir. 
Şimdi sorma sırası bizde: gele-
nekçiler mi müsteşriklerin göz-
bebeğidir yoksa yenilikçiler mi 
onların etkisiyle konuşmaktadır?

Hep söylerim hiç konuşma-
yan, düşünmeyen, üretmeyen ve 
yaratmayan insan elbet hiç hata 
da yapmaz. Hata yapmaktan kor-
karak susan ya mükemmeliyetçi-
dir ya da söyleminden, eylemin-
den ve inancından emin olma-
yan şüpheci. Böyleleri düşün-
mek ve konuşmak mecburiyetin-
de kaldıklarında da slogana, kli-
şeye, şablona, herkese göre olana, 
harcı âleme sığınırlar. İşin kola-
yına kaçar, en azından kalabalık-
lar nazarında bilgi ve inanç husu-
sundaki gizemliliklerini muhafa-
za ederler. Birilerini yüceltirken 
yahut karalarken basmakalıp ifa-
deler kullanır, bunu da bir marifet 
gibi sunarlar. Hatta öyle ki insanlı-
ğın hurafelere ihtiyacı bulunduğu-
nu söyleyerek fiyaka bile satarlar. 
Dünyevileşmeye karşı övdükleri 
ve sığındıkları ise insanların ken-
dinden geçmesi, aşk, kal değil hal, 
akıl değil gönül gibi ayağı yere 
basmayan, izahını kendilerinin de 
yapamadığı, her zaman muğlâk ve 
anlamsız ifadelerdir. Mesela iba-
detin dünyayı unutarak, onu kalp-
ten atarak yapılması gerektiği kli-
şesi yaygındır. Bu anlayış ibade-
ti de dünyayı da Allah’ın öğreti-
sine göre değil maalesef bir şey 
bilmeyen atalarının keyfine göre 
tanımlayan bir bakış açısını sergi-
lemektedir. Oysa Müslüman, dün-
yada ve ahirette kendisi için hayır 
ve saadet dileyendir. İbadet ise 
Müslüman’ın meşru bütün davra-
nışlarının umumi adıdır ve ancak 
dünyada gerçekleşecektir. Eğer 
söz konusu diyelim namazın edası 

ise, onu uzlet bir köşeye çekilerek 
değil, insanların tam ortasında, 
insanlarla birlikte adeta bir mani-
festo gibi ve etraftaki bütün kaos 
ve kargaşaya rağmen eda etmek 
makbuldür. 

Şabloncu ve basmakalıp iddia 
sahipleri mesela neden her zaman 
muhafazakâr ve maneviyatçı-
dır? Ayrıca bu iddia ve tutum-
larında ne ölçüde samimidirler? 
Gerçekten dünyaya boş vermiş-
ler midir? Bu ayrı bir inceleme 
konusudur belki ama gelenekçi-
lik bir tür nefs terbiyesi meşre-
biyse eğer o zaman neredeyse yüz 
elli okka çeken tanıdığım birçok 
tekke şeyhinin bence müritlerine 
bir doktor raporu gösterme borcu 
vardır. Hülasa Müslüman dünya-
da klişe ve şablonlara sığınanla-
rın atalar yolunda gitmeye kararlı 
ve ısrarlı muhafazakâr çevrelerde 
yetiştiği malum olmuştur. Çünkü 
onlar orijinal, özgün düşünme 
ve üretme yerine mevcudu koru-
maya programlıdırlar. Bunun en 
pratik yolu ise yenilikçi ve diri-
lişçi ruhu karalamaktan geçiyor. 
Son Allah mesajının Allah Elçisi 
vasıtasıyla ortaya konulan dina-
mik ve inkılâpçı yapısını tahri-
be dönük bu tür çabalar ne kadar 
yaygın olurlarsa olsunlar, köhne-
likleriyle birlikte yitip gitmeye 
mahkûmdurlar. Çünkü yanılmak-
tan, isabetsiz içtihat yapmaktan 
korkmayan özgün düşüncelerin 
üretici ve yaratıcısı olan yenilik-
çi ve dirilişçi Müslümanlar, yanıl-
manın bile insana Allah indin-
de sevap kazandırdığı o muazzez 
akletme eyleminin farkındadırlar. 
Çünkü yeryüzünün yegâne teced-
düt (yenilenme) dininin İslâm 
olduğunu onlar çoktan fark etmiş-
lerdir. Âdem’den beri gönderi-
len bütün Allah Elçileriyle birlik-
te gelen her mesajın, o dönemin 
ruhuna hitap ediyor olması bunun 
en sarsılmaz delilidir.
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Dünya:

Kavramların
Oyun Sahnesi

B ir olgunun açıklanması, 
kendisini oluşturan kav-
ramsal çerçevenin felse-

fi dayanağını irdelemekle sağlık-
lı bir metoda kavuşabilir ancak. 
Zihinde çizilen resimlerde belirgin 
olarak sunulan ve aslına bakılırsa 
başlı başına bir dünyayı anlam-
landırma bakışını sunan/daya-
tan bir efsuna sahiptir kavramlar. 
Öğrenilenin; dahası, yaşanılanın 
anlamı bu yeni kurguya göre yeni-
den konumlandırılır ve insanlar-
la birlikte bütün bir dünya kendi-
si dahil herşeyi o kavramın öngör-
dükleriyle izah etme ve tanımla-
ma zarureti olduğu vehmine kapı-
lır. Bunun gerçekliği ne kadar 
temsil ettiği ise, kurgunun doğa-
sı gereği gözardı edilebilecek bir 
meseledir; zira burada önemsen-
mesi gereken, gerçeklik sorunun-
dan ziyade “evrensel”in uygulan-
ma derecesidir. Elbette ideolojik 
bir inşadan bahsediliyor; algıla-
ra, değerlendirmelere, söylemlere 
ve yaşamlara yansıyan bir mutlak-
lığın ideolojik, felsefi ve tarihsel 
bir arkaplanı bu. Hakimiyet teo-
lojisinin doğal bir sonucu belki 
de. Ancak dayatma metodoloji-
si -ki yaşanan niteliksel kırılmay-
la birlikte, tahakküme dayalı bir 
metodolojinin yerini, özendire-
rek ve ikna ederek sağlanan bir 

rıza üretim mekanizmasının 
aldığı yeni bir metodolo-
ji ve kurgudan söz edi-
lebilir pekala- ya da 
evrensel mutlak-
lık söyleminin, 
hakimiyet felse-
fesinin bir kaçı-
nılmazı olup 
olmadığı soru-
sunda düğüm-
leniyor aslın-
da tüm mese-
le. Ve bu soru, 
bugün “yeni 
dünya”nın en 
çok tartışı-
lan kavramla-
rı olan “küresel-
leşme”, “emper-
y a l i z m ” 
ve “hege-
m o n y a ” 
konula -
r ına 

d a h a 
bir derinden bakmamı-
zı gerekli kılacak kadar büyük 

bir soru. 
Burada derin-

lemesine bir 
analiz yapma 
iddiası taşımadı-
ğımızı baştan söy-
lememiz gerek; 
ancak, sorunu bir 

nedensellik içeri-
sinde bütüncül bir 

yapıda ele alıp, yan-
sımalarını ve öngörülen 

çözüm vizyonunu sunmak 
için derinlemesine bir analiz 

yapma zorunluluğu olduğunu 
da düşünmüyoruz. Önce kav-
ramsal çerçeve…

Eski-Yeni, Nicelik-Nitelik, 
Hegemonya-Emperyalizm

“Aydınlanmadan mülhem 
modern kültürün bir 

temel sayıltısına göre 
dünyanın gizemi-

nin bozulmuş 
olması, her-

şeyin bir 
s a b i t 
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eylem ortamında gerçekleşme-
si ve üstelik bunların akılcı bir 
yolla yeniden kurulabilmesi, ciddi 
bir güvenlik ortamı sağlayacaktı. 
Doğal afetlerden, sebebi meçhul 
hastalıklardan, beslenme sorun-
larından kurtulmakla kalmaya-
cak, fevkalade bir sosyal politik 
güven ortamına da ulaşacaktık. 
Kısacası insan olmanın bilincine 
erecektik. Ama bütün bunlar 
modernitenin hayalleri olarak 
kaldı. ‹şin eksenine oturtulan 
özgürlük, liberalizmin ifadesiy-
le doğal yarış, güçsüzleri eledi 
ve güçlüleri rakipsiz varlıklar 
haline getirdi. Artık egemen 
haklı olan değil, güçlü olan-
dı ve adım adım gücün tekel-
leştiği bir ortama ulaştık.”1 
Hegemonyanın, gündemleri-
mize girmesi de bu tekelleş-
me süreciyle belirginleşmeye 
başladı. Hegemonya, kavra-
mın kendisini borçlu olduğu-
muz Gramsci tarafından, kapi-
talist toplumların sosyal düze-
ni korumanın aracı ve özel-
likle toplumun üst yapısı-
nın ideoloji üreten kurumsal 
yapısına dayandırılan bir fel-
sefi inşa olarak tanımlanabi-
lir bu anlamda. Weber açı-
sından ise, “doğal üstünlük 
miti” ya da “bir statü düzeni-
nin meşrulaştırılması”dır; ve 
bir “rıza imal süreci” anlamı taşır. 
Gitlin ise hegemonyayı, “kurulu 
düzene gösterilen kitle rızasının 
sistemli bir biçimde yönlendiril-
mesi” olarak tanımlar. Her şeyle 
birlikte; fakat her şeyin ötesin-
de hegemonya, ciddi bir ontolojik 
güven bunalımı üzerine bina edi-
len bir kavramdır. Güvenlikçi bir 
devlet ve küresel yönetim poli-
tikasının kutsanması, bu ontolo-
jik güvensizlik psikolojisiyle doğ-
rudan ilişkilidir. B. Sayyid, hege-
monik bir yapı sınıflandırması 
yaparken, tüm güçlü görünümü-

ne rağmen zafiyet üzerine otur-
masından, adil olmayan bir anla-
yışa sahip olmasından; kendisi-
ni anlatmaktan çok muhalefeti 
bölmeyi ve ezmeyi, stratejisinin 
temeline oturtmasından ve hak-
lılık ve doğruluk kavramlarının, 
manipülasyon ve dezenformasyon 
kavramlarıyla saklandığı bir yapı-
dan bahseder. 

Görece daha sloganik bir kav-
ram olarak emperyalizm ise tarih-
sel bir olgu olarak karşımıza çıkan 
ve küresel hakimiyetin milita-
rizm yoluyla sağlanması ve korun-
ması anlamı taşıyan; bu yönüy-
le de “niceliksel” bir muhtevaya 
sahip bir olgudur. Eski sömürge-
ciliğin en belirgin tarafı, emper-
yal güçlerin militarist bir kim-
likle sağladığı gücü, hakimiyet-
lerinin temeline dayandırdıkla-
rı bir yöntemi benimsemiş olma-
ları idi. Şimdilerde ise yeni bir 
emperyalizm olgusundan bahse-

diyoruz. Adına “yeni emperya-
lizm” denen, “niteliksel” bir içe-
riği barındıran ve tüm uygulama 
stratejilerini bu niteliksel kimli-
ğe büründüren bir emperyalizm 
metodu. David Harvey’in özel-
likle ekonomik boyutlu olduğunu 
belirttiği, ve bir anlamda “neo-
emperyalizm”, “lite emperyalizm” 
ya da “liberal emperyalizm” kon-

septlerinin işaret ettiği bu yeni 
metod, kendisini büyük oran-
da “insani müdahale” kavra-
mıyla izah etme ve emper-
yal rolünün temeline insa-
nı, onun algılarını ve rızası-
nı koyan bir stratejiyle anlat-
ma derdinde. Bu ise gelinen 
noktada küreselleşme süreciy-
le beraber düşünüldüğünde 
yaşamsal/pratik bir yansımaya 
neden olmakta. Küreselleşme 
üzerine akademik uzmanlar-
dan biri olan Manfred Steger 
bu süreci son iki asrın kla-
sik liberalizminin “yeni eko-
nomik sistem” adı altında 
“yeniden paketlenmesi” ola-
rak niteliyor. Steger şunla-
rı söylüyor: “Küreselleşmenin 
iddiaları ve siyasi manevrala-
rı kavramsal olarak 19. yüz-
yılın modernleşme ve mede-
niyet söylemlerine yakındır. 
Bu söylemler Batı’yı, bütün 
milletlerin içinden geçmek-

te olduğu evrim sürecinin rehbe-
ri olarak takdim eder.”2 Bu karşı-
lıklı, ama aynı zamanda münde-
miç kavramsallaştırmalardan yola 
çıkıldığında, sürecin daha kolay 
izah edilebileceğini ve anlaşılaca-
ğını tahmin ediyoruz. Ve bugün 
gelinen noktada, emperyalizmden 
hegemonyaya geçilen (fakat bir 
yönüyle de aynı anda yürütülme-
ye devam edilen) süreçte, kül-
türel yansımadan bahsederken; 
kültürden anladığımızın geniş bir 
teorik-pratik birlikteliği zemini-
ne dayanan ve hayatın her alanını 

Habermas’ın vurguladığı 
şekliyle aslına bakılırsa kapi-
talist sosyo-kültürel sistem, 
hayatın her formunu ele 
alıp kendi özüyle yeniden 
yapılandırma (reconstruction) 
sürecine tabi tutuyor. Kültürel 
yansıma alanına ise hayatın 
tüm kareleri ve o karelerin 
içerisindeki teorik-pratik tüm 
yaşama alanları düşüyor. Bu 
anlamda sürecin okunmasına 
yönelik olarak başlanması ger-
eken noktanın, sosyo-kültürün 
felsefi sacayaklarını okumak 
olduğunu belirtmeliyiz.
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içine alan bir olgu olduğunu özel-
likle belirtmeliyiz. Yani bu bağ-
lam içerisinde, aynı zamanda hem 
zihni hem de eyleme dönük olan-
dan herhangi birisinin ıskalanma-
ması gerekiyor. Bütüncüllükten 
anlaşılması gereken de bu olmalı; 
aksi halde “parçacı bir kültür yak-
laşımı”, varılması gereken sonuç-
landırmadan daha dar ve farklı bir 
noktaya götürür bizi. 

Küreselleşme, Kültür Endüstrisi: 
Tek Tip Kültüre Doğru

Tek Kültür: Hangisi?
“Kapitalizm, bütünleşik bir 

iktisadi-siyasi-sosyal sistem ola-
rak, tüm çevresel etkileşim kon-
septlerini de kendi “ratio”su 
temelinde yeniden örgütler. Bu, 
çalışma ortamları olduğu kadar; 
sosyal yaşam, kültürel etkileşim 
süreçleri ve tüm politik ilişki-
leri de içine alır.”3 Bu anlamda 
kapitalist bir modellemeden bah-
sedildiğinde bir yaşam tarzından 
bahsedilmesi gerektiği söylenebi-
lir. Gramsci’nin ifade ettiği gibi, 
Fordizm sadece üretimi planla-
mamış, aynı zamanda bireyi ve 
onun yaşamını da planlamıştır. 
Fordizm fabrika dışında, evi ve 
işçinin hayatının en özel ve mah-
rem alanlarını da işgal etmiştir. 
Amaç, “yeni bir işçi” ve “yeni bir 
insan tipi” yaratmaktır. Fordizm 
montaj hattı demekti; ancak aynı 
zamanda, işçinin çalışma haya-
tının dışında, aile yaşamının da 
düzenlenmesi anlamına geliyor-
du. Gramsci’ye göre, yeni çalışma 
metodu, kendine özgü yaşama, 
düşünme ve hissetme tarzı da 
dikte ediyordu.4 Felsefi dayana-
ğını Aydınlanma düşüncesinden 
bulan yeni bir insan tipini öngö-
ren bir toplum modelinin teorik 
özelliklerini anahatlarıyla belirt-
mekte yarar var; zira bunun, tek-
tipleştirilmeye çalışılan kültürün 

bizatihi kendisi olduğu hatırda 
tutulmalı. 

· Her şeyden önce vurgulan-
ması gereken, bahsedilen kültü-
rün temel niteliğinin seküler bir 
karaktere sahip olduğudur ki bu 
sekülerist yapı, diğer unsurların, 
üzerine bina edildiği ve bir bakı-
ma doğal sonuçları olarak görül-
mesi gereken bir zemin anlamına 
gelir. 

· Antik Yunan felsefesinin 
izlerini takiple gelen bir mater-
yalist bakışla aşkınlığın/kutsalın 
yerini, pozitivist ve deterministik 
paradigmanın aldığı ve hayatın 
anlamlandırılmasında bu mater-
yalist zihinsel bakışın temel ve 
belirleyici olduğu bir kültürel 
yapı,

· Bireyciliğe dönük pragma-
tist bir inşa ile oluşturulan süre-
cin, bireyin sınırsız özgürlüğü ve 
aklın, tanrının yerini alarak, mut-
lak belirleyiciliği ile taçlandırılan 
bir sosyal yansıma alanı,

· Rekabetin, “insan, insanın 
kurdudur” boyutunda ele alınıp 
kişisel beklentiler, menfaatler; 
en genel ve terimsel anlamıy-
la “fayda”nın azamileştirilmesini 
temel hedef alan bir insan tipini 
öngören bir sosyo-kültürel sistem,

· Bu rekabetin bir gereği ola-
rak gerçekleştirilmesi kaçınılmaz 
olan bir hız ve harekete dayalı bir 
yaşamın ve bu yaşamın gerektirdi-
ği sürekli bir dinamiklik içerisinde 
oluşan bir mekanik yapı,

· Rasyonel(akılcı) yakla-
şım temeliyle oluşturulan ve 
tüm hayat kurgusunu bu rasyo-
nel zemine dayandıran; bu zemin 
dışındaki herhangi bir unsura yer 
vermeyen bir “mantık kutsaması”, 

· Hedonizmin kutsal tanı-
maz karakteriyle yoğrulan; hazzın 
maksimizasyonunun öngörüldüğü 
bir insandan oluşturulan seküler 
bir ahlak felsefesi, 

· Doyumsuzluk ve sürekli 
tüketicilik konseptlerinin pratik 
yaşam alanlarını kapsadığı ve eko-
nomik bir modellemenin kültü-
rel form ile son derece uygun bir 
biçimde özdeşleştirildiğinin öngö-
rüsünü sunan bir sistem.

Habermas bizi, kapitalizmin 
büyüyen mantığının ulaşacağı 
nokta ve günümüz yaşantısının 
gerçek yapısının oluşması konu-
sunda uyarıyor. Ulaşılacak olu-
nan bu noktaya kısaca “yaşamın 
sömürgeleştirilmesi” adını veri-
yor: “Profesyonel yaşamın ara-
cılaştırılması; işyerinin hareket-
li hale getirilmesi; rekabet ve per-
formans ölçümlerinin ilkokula 
kadar yaygınlaştırılması; hizmet-
lerin, ilişkilerin ve yaşama yerleri-
nin paralı hale getirilmesi; kişisel 
yaşam alanlarının tüketici anlam-
da yeniden tanımlanması; özel 
ve resmi olmayan eylem alanla-
rının yasal düzenlemesi ve bürok-
ratikleştirilmesi ve her şeyden öte 
genel olarak okul, aile eğitimi ve 
kültürel yeniden üretimin poli-
tik yönetimlere dahil edilmesi. 
Günümüz kapitalist toplumların-
da kapitalist sistem, bir çoğunlu-
ğa tüketici özerkliği bahşediyor. 
Aynı zamanda ve buna uygun ola-
rak, deneyimleri ve insani ilişkile-
ri metalaştırmakla ve bir zaman-
lar resmi olmayan ve demokratik 
denetime açık olan ya da birey-
lerin kendilerine bırakılan yaşam 
alanlarını resmi olarak düzenle-
mekle meşgul oluyor.”5 

  
Total Endüstriyel Kurgu ve 

Getirisi: Kültür Endüstrisi ve 
Tüketim Kültürü

Habermas’ın vurguladığı şek-
liyle aslına bakılırsa kapitalist 
sosyo-kültürel sistem, hayatın her 
formunu ele alıp kendi özüyle 
yeniden yapılandırma (recons-
truction) sürecine tabi tutuyor. 
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Kültürel yansıma alanına ise 
hayatın tüm kareleri ve o kare-
lerin içerisindeki teorik-pratik 
tüm yaşama alanları düşüyor. Bu 
anlamda sürecin okunmasına 
yönelik olarak başlanması gereken 
noktanın, sosyo-kültürün felsefi 
sacayaklarını okumak olduğunu 
belirtmeliyiz. “Postmodernizme 
atfedilen cazibe, toplumdaki 
değişmelere hitap etmesinden ve 
ayrıca toplumdaki geniş grupla-
rın gündelik tecrübelerindeki ve 
kültürel pratiklerindeki değişme-
leri aydınlatmaya yaramasından 
kaynaklanıyor.”6 Bu noktada 
postmodernizm ile popüler kültür 
arasındaki ilişki dikkat çekiyor. 
Featherstone, toplumsal yapılar 
ve ilişkilerdeki temel değişmeleri 
önceden haber vermesi açısından, 
postmodernizmle kurulabilecek 
ilintileri şöyle sıralar: 

“I- Batı modernliğinin bilim, 
hümanizm, sosyalizm vb. nosyon-
larla imtiyazlı evrensellik iddi-
alarının yaslandırıldığı temel 
üst-anlatıların sakat olduğunu ve 
entelektüellerin kendinden emin 
yasa koyucu rolünü terk edip 
yorumlayıcı rolüne soyunmasın-
dan ötürü yerel farklılıklara daha 
duyarlı ve daha az gösterişçi bilgi 
tarzlarına yönelmemiz gerektiği-
ni öneren felsefe, toplum ve kül-
tür teorilerinde temelcilik karşıtı 
bir konum. 

II- Yerel ve bölgesel alanın bu 
şekilde imtiyazlı kılınması aka-
demi içerisinde, entelektüel ve 
sanat çevrelerinde simgesel hiye-
rarşilerin demokratik ve popülist 
bir çöküşüne tercüme edilir ve 
böylece sözgelimi yüksek kültür 
ve popüler ya da kitle kültürü ara-
sındaki, sanat ve gündelik hayat 
arasındaki ayrımlara itiraz edilir. 

III- Sözcükler karşısında 
görsel imgelere, egonun ikincil 

süreçleri karşısında, birincil 
süreçlere ve izleyicinin mesafeli 
değerlendirmeleri karşısında 
nesneye gömülüp gidilmesine 
ağırlık verilişinde belirgin olarak 
görülebileceği gibi, söylemsel 
kültür biçimlerinden figürel kültür 
biçimlemesine bir geçiş vardır. 

IV- Bu boyutlar “postmodern 
derinliksiz kültür” (Jameson) 
ibaresinde düzenli tarihsel gelişme 
nosyonunun yerini, geçmişin 
esaslı bir düzen ya da değer 
yargısı üretilebilecek bir noktanın 
keşfedilmesine izin vermeyecek 
şekilde, bitimsizce çoğaltılan ve 
simüle edilen imajlar, fragmanlar 
ve gösterilerin yığılması olarak 
algılanmasına bırakması 
gerektiğini belirten nosyonda 
özetlenir. 

Bugünkü popüler kültür 
ürünlerini oluşturan temel 
dinamiklerin postmodernizmin 
temel ilkeleriyle benzerlik 
göstermesi, raslantı sonucu 
değildir. Toplumların gündelik 
hayatı, postmodernizmin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Bundan 
dolayıdır ki popüler kültür, 
“postmodern yaşantılar” şeklinde 
de adlandırılır.”7 Postmodern 
yaşantılar, bize hem bir neden hem 

bir sonuç. Postmodern felsefenin 
yansıdığı kültür, yaşadığımız 
kültür çünkü. Tüketim Kültürü 
ve Kültür Endüstrisi ile özdeşleşen 
şey ise, total bir endüstriyel 
kurguyu gündemlerimize sokuyor. 
Bir endüstriyel kültürden 
bahsetmek yeni bir şey esasında. 
Ancak bu aynı zamanda doğrudan 
doğruya tüm kurgunun anahtarını 
bize verecek olan. Horkheimer ve 
Adorno, Kültür Endüstrisi’nden 
bahsederken ekonomik sistemin 
sürdürülebilirliği temeline vurgu 
yapmakla aslında kapitalizmin 
her şeyi metalaştırıp kâr elde 
etme sürecine dahil ettiğini 
vurguluyordu. 

Yine bunun farklı bir uzantısı 
olarak bu kültürün, kültürel 
metaların üretimi kadar, dizgenin 
varlığını sürdürmesi için “bağımlı 
bireyin/kitlenin” de yeniden 
üretilmesi için çalıştığını 
belirtiyordu.8 

“Aydınlanma’nın kendi 
ideallerine ihaneti, Adorno ve 
Horkheimer’ın “Aydınlanma’nın 
Diyalektiği” yapıtının ana 
temasıdır. Frankfurt Okulu’nun 
en güçlü yanlarından biri, 
Aydınlanma’yı yeni baştan 
yazmasıdır. Getirdikleri toplumsal 
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eleştiri, bir bakıma modern aklın 
eleştirisidir. Bunun temelinde de 
Aydınlanma’nın ulaştığı sonuçlar 
yatmaktadır. Frankfurt Okulu’na 
göre Aydınlanma’nın vardığı 
sonuç kendi kendini imhadır 
ve bunun iki ana nedeni vardır. 
Bunlardan ilki, Aydınlanma’nın 
aklı getirdiği noktada bireyin 
silinişidir. Adorno’nun deyişiyle, 
“niteliksel olarak farklı olan ve 
özdeş olmayan (non-identical), 
niceliksel özdeşlik içinde 
erimiştir.”9 Aklın yalnızca 
amaçlara ulaşmak için kullanılan 
araçlarla tanımlanır olması yeni 
bir egemenlik biçimi yaratmıştır: 
tümelin akıl yoluyla tikel 
üzerindeki egemenliği. Çünkü 
artık tümel, aklın somuttaki 
gerçekleşmesi gibi görünmektedir 
bireye. Bu dayatma bireyce 
gerçekleşmiş evrensel akıl 
olarak algılanmakta ve bireyin 
toplumsal işbölümündeki konumu 

dolayımıyla da sürekli yeniden 
üretilmektedir.

Bu, bir anlamda, tümelin 
bireyin aklını işgal etmesidir. Birey 
kendi varlığını tümelin kendisine 
öngördüğü rollerin dışında 
tanımlayamaz olmuştur. Efsanevi 
burjuva bireyi yoktur artık. ‹kinci 
neden ise, Aydınlanma’nın 
özne ile doğayı birbirinden 
kesin çizgilerle ayırmasında 
yatmaktadır. Mit, insanı doğaya 
tabi kılarken, Aydınlanma doğayı 
insana tabi kılmıştır. Bu mutlak 
ayrım insanın içinde var olduğu 
doğayı kendisine tamamen dışsal 
bir öğe olarak algılamasına yol 
açmış, bu da doğanın insan 
için, “şeyleşmesi”ne neden 
olmuştur. Modern dönemde, 
bilim ve teknoloji insanın doğa 
üzerindeki egemenliğinin araçları 
haline gelmiştir. Doğa yalnızca 
üzerinde egemenlik kurmak için 
hakkında bilgi edinilecek bir 

nesneye dönüşmüştür. Ancak 
insanın doğa üzerindeki bu 
egemenliği, aynı zamanda insanın 
kendi üzerinde de bir egemenlik 
yaratmıştır. Çünkü insan da, 
içinde yaşadığı doğanın yazgısını 
paylaşmak durumundadır. 
Sonuçta insanı yücelten 
aşkın özne konumlandırması, 
ki modern düşüncenin 
temelidir, insanın çöküşünü de 
hazırlamıştır. Böylece, insanın 
doğa üzerindeki egemenliği, hem 
insanın iç doğasının ve hem 
de doğanın egemenlik altına 
alınmasıyla sonuçlanmıştır. 
Modern dönemde akıl, toplumun 
öznedeki ajanıdır. Akıl, özneye 
takılmış bir “protezdir”. Her 
protez, içinde yer aldığı bedenin 
içindedir, ama aynı zamanda, ona 
dışsaldır. Protez hem o bedene 
aittir hem de o bedende dışarının 
temsilidir. Protez akıl, modern 
iktidarın aracıdır. Modern özne 
bir cyborg’tur. Cyborg yarı insan, 
yarı robottur. Hem insandır hem 
robottur. Ne insandır ne robottur. 
Modern insan için özgürlüğün 
ve kendilik bilincinin bedeli çok 
ağır olmuştur. Benjamin’in diliyle 
söylersek, modern dönemde 
insan, halesini yitirmiştir. ‹nsan 
teki, özgünlüğünü ve biricikliğini 
kaybetmiştir. 

Mekanik yeniden üretim 
çağında her özne, bir diğerinin 
aynısıdır. Aynı şeyleri yiyen, aynı 
şeyleri içen, aynı şeyleri dinleyen, 
aynı şeyleri seyreden özneler aynı 
şeyleri düşünmeye, aynı şeyleri 
hissetmeye başlamıştır. Herkes 
aynıdır. Herkesin aynı olduğu 
yerde kimse kalmamıştır. Özne 
bitmiştir, tükenmiştir. Çağdaş 
toplumda bütün bunları mümkün 
kılan ise “Kültür Endüstrisi”dir. 
Aydınlanma’nın Diyalektiği 
yapıtının “Kültür Endüstrisi: Kitle 
Aldanımı Olarak Aydınlanma” 
bölümünde “Kültür Endüstrisi” 

Geç-kapitalizm döneminde kültürün “şeyleşmesi” 
ve paranın klasik tanımıyla bir kültür haline gelm-
esinden yola çıkılarak bu yeni kavramla bir “günlük 
yaşam” kuramı oluşturmaya çalışılır. Kültür Endüstrisi 
kavramıyla kültür, tümel tarafından özerkliği işgal 
edilmiş bir şekilde yeniden tanımlanır. Bu özelliğiyle 
kavram, bir “kültür eleştirisi” olmaktan çıkıp, 
tümeli sorgulayan bir “ideoloji eleştirisi” haline 
gelmiştir. Bu açıdan Kültür Endüstrisi kavramıyla 
getirilen geç-kapitalizm eleştirisi, Marx’ın Kapital 
ile getirdiği eleştiriyle karşılaştırılabilir. Adorno’nun 
Kültür Endüstrisi’nin en çok eleştirdiği özelliği 
aldatıcı olan yanıdır. Bu eleştirinin temelinde 
Marx’ın meta fetişizmi analizi yatar. Adorno’ya 
göre, Kültür Endüstrisi’nin ürettikleri metalaşan 
sanat yapıtları değil, daha en başından pazar için 
üretilmiş metalardır.
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kavramı, bir kültür kuramı değil, 
bir endüstri kuramı geliştirmek 
için kullanılır. Geç-kapitalizm 
döneminde kültürün “şeyleşmesi” 
ve paranın klasik tanımıyla bir 
kültür haline gelmesinden yola 
çıkılarak bu yeni kavramla 
bir “günlük yaşam” kuramı 
oluşturmaya çalışılır. Kültür 
Endüstrisi kavramıyla kültür, 
tümel tarafından özerkliği işgal 
edilmiş bir şekilde yeniden 
tanımlanır. Bu özelliğiyle kavram, 
bir “kültür eleştirisi” olmaktan 
çıkıp, tümeli sorgulayan bir 
“ideoloji eleştirisi” haline 
gelmiştir. Bu açıdan Kültür 
Endüstrisi kavramıyla getirilen 
geç-kapitalizm eleştirisi, Marx’ın 
Kapital ile getirdiği eleştiriyle 
karşılaştırılabilir.

Adorno’nun Kültür 
Endüstrisi’nin en çok eleştirdiği 
özelliği aldatıcı olan yanıdır. Bu 
eleştirinin temelinde Marx’ın meta 
fetişizmi analizi yatar. Adorno’ya 
göre, Kültür Endüstrisi’nin 
ürettikleri metalaşan sanat 
yapıtları değil, daha en başından 
pazar için üretilmiş metalardır. 
Adorno’nun modern toplum 
eleştirisinde, Kültür Endüstrisi, 
popüler kültür ya da kitle kültürü 
gibi kavramları bu kadar öne 
çıkarmasının temelinde geç-
kapitalizmin sadece politik 
ekonomi ile çözümlenemeyecek 
kadar gelişkin bir toplum oluşu 
yatmaktadır. Bu toplumun 
en temel özelliklerinden biri, 
hegemonya ve ikna süreçlerinin 
kültürel boyutunun, sistemin 
genel bütünselliği içinde, gitgide 
daha belirgin bir hale gelmesidir. 
Kültür, başından beri okul 
düşünürleri için her zaman çok 
önemli bir alan olmuştur. Ancak, 
kültürel boyutun toplumsal 
eleştiride bu kadar öne çıkması, 
düşünürlerin ‹kinci Dünya Savaşı 
ve sonrasındaki yapıtlarında 

belirginleşmiştir. Elbette ki bunun 
temel nedeni geç-kapitalizm 
sürecinin, kendisini özellikle 
savaş sonrasında hissettirmesidir. 
Kültürün endüstrileşmesi, 
endüstri toplumu içinde yer alan 
insan tekinin de bir endüstri 
ürünü gibi görülmesi, dolayısıyla 
insanın herhangi bir nesne 
haline gelmesi, yani “şeyleşmesi” 
sonucunu doğurur. Özellikle 
Adorno, Kültür Endüstrisi’nin, 
insanı geçmiş dönemlerdeki 
egemenlik yöntemlerine ve 
pratiklerine oranla çok daha ince 
ve etkin yöntem ve pratiklerle 
egemenlik altında tuttuğunu 
düşünmeye başlamıştır.

Evrensel olan (toplumsal 
sistem) ile tikel olan arasındaki 
asılsız uyum, bu uyumun 
kurbanı durumundaki kesimde 
edilginleşmiş bir benimsemenin 
oluşturulmasında etkin bir araç 
olacağı için, toplumsal çelişkilerin 
açıkça görülebildiği duruma 
oranla çok daha insanlıkdışıdır. 

Kültür Endüstrisi, sistemin genel 
bütünselliği içinde, bireyin 
varlığını idame ettirebilmek için, 
onun emeğini, aklını ve varlığını 
sisteme kiraladığı işlik dışında, 
onun sisteme yabancılaşmasını 
engelleyen, genel-tikel uyumunu 
sürekli kılan bir işlev görür. ‹şlik 
ile işlik sonrası arasında aslında 
çok belirgin bir süreklilik söz 
konusudur. ‹şlikdışı edimler, 
işliktekinden farklı yöntem ve 
araçlarla düzenlenmiş de olsa 
işlikteki yaşamın bir uzantısıdır. 
Eğlence, geç-kapitalizm 
döneminde işin bir uzantısıdır. 
‹şin daha sonra, daha iyi bir 
şekilde gerçekleşebilmesi için 
verilen bir aradan ibarettir. 
‹şçinin boş zamanı ve o süreçte 
kullanılacak eğlence metaları 
o kadar ön-belirlenmiştir ki, 
eğlence, iş sürecinin sonrasına 
hiç geçemeyen bir görünüm 

kazanmıştır. Modern özne, sadece 
çalışırken değil; ama daha çok 
eğlenirken teslim olmaktadır. 
Tekelci dönemde tüm kitle 
kültürü özdeştir. Artık tekelin 
gizlenmesine de gerek yoktur; 
çünkü şiddeti açığa çıktıkça gücü 
artmaktadır. Sinema ve radyonun 
artık sanatla uzaktan yakından 
ilgisi yoktur. Onların iş dünyasının 
bir parçası oldukları gerçeği, 
ürettikleri saçmalıkları onaylayan 
bir ideolojiye dönüşmüştür. 
Adorno ve Horkheimer’a göre, 
değişik tüketim kalıplarına hitap 
eden, aynı malın farklı biçimlerde 
ve farklı fiyatlarla pazarlanması 
gibi yöntemlerle ayrımlar 
vurgulanmakta ve genişletilmekte, 
böylece de herkese hitap 
edilebilmekte, kimse sistemin 
dışında kalmamaktadır. Artık 
herkes bütünün bir parçasıdır. 
Ancak, böyle bir ortamda, elbette 
ki bir sinema seyircisi, filmi 
izlemeye başladığında, filmin nasıl 
biteceğini, kimin ödüllendirilip 
kimin cezalandırılacağını çok 
iyi bilmektedir. Bir müziksever, 
koşullandırılmış, belki de piyasa 
tarafından üretilmiş kulağıyla, hit 
olmuş bir şarkının ilk notalarını 
duyduğunda arkasından neyin 
geleceğini tahmin edebilmekte 
ve bundan da hoşnut olmaktadır. 
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Kültür Endüstrisi’nin gelişmesi, 
efektlerin, doğrudan etkilerin ve 
teknik ayrıntıların yapıt üzerindeki 
egemenliğine neden olmuştur. 
Gerçek yaşam, filmlerden 
ayrılamaz hale gelmektedir. Film, 
filmin yapısı içinde tepki verme 
yeteneğini yitirmiş seyirciye, 
düş kurma ve akıl yürütme 
fırsatı vermemekte; böylece film 
seyirciyi, kendisini gerçeklikle 
doğrudan özdeşleştirmeye 
zorlamaktadır. 

Kültür Endüstrisi, kendi 
tüketicisi olan modern bireyi 
kendisi üretmektedir. Farklılık, 
aynılığa teslim olmanın fiyatını 
yükseltmek için geçerlidir. 

Adorno ve Horkheimer’a 
göre, Kültür Endüstrisi çağında 
düzen, bedenleri serbest bırakır 
ve ruhlara saldırır. Artık düzen 
“benim gibi düşün ya da yok 
ol” demek yerine; “benim gibi 
düşünmemekte serbestsin. 
Yaşamını ve tüm sana ait olanları 
da koruyabilirsin. Ancak o andan 
itibaren aramızda bir yabancısın” 
demektedir. Zevk almak düzene 
evet demektir. ‹nsan, bir türün 
örneği olarak, Kültür Endüstrisi 
ile gerçeklik kazanır. 

Günümüzde her insan bir 
diğerinin yerine geçebilme 
özellikleriyle önem kazanır. 
‹nsanlar birbirlerinin yerlerini 
doldurabilirler, yani birer 
kopyadırlar. Modern özne bir 
siber öznedir, bir dijital öznedir. 

Bu düşünce ile Adorno ve 
Horkheimer, çağdaşları başka bir 
filozofun, varoluşçu Heidegger’in 
şu sözlerinde dile gelen görüşü 
paylaşmış olurlar: “‹nsanın günlük 
yaşam olanakları ötekilerin 
koyduğu ölçülerce yönetilir. Bu 
ötekiler belirli ötekiler değildir. 
Her öteki bütün ötekilerin yerine 
geçebilir. Ötekilerin kimliği, ne 
bu ne de şu kimse, ne insanın 
kendisi ne bazı kimseler ne de 

hepsinin toplamıdır. Onların 
kimliği “kimsesizlik” ya da 
“herkestir”.”10 Kültür Endüstrisi 
çağında, birey bir yanılsamadır. 

Ancak bunun tek nedeni 
üretim araçlarının standartlaşması 
değildir. Bireye yalnızca genel 
ile mutlak özdeşleşmesini 
sorgulamadığı koşulunda 
tahammül edilmektedir. Birey 
artık sahte-bireydir. Birey, 
birey gibi görünendir. Modern 
birey, sürekli yeniden üretilen 
bir üründür. Benjamin’in sanat 
yapıtı için vurguladığı “halenin 
kaybolması” nitelemesi aslında 
modern birey için de geçerlidir. 
‹nsanın da halesi yoktur artık. 
“Frankfurt Okulu’nun üyesi Leo 
Lövventhal’in deyimiyle “kitle 
kültürü tersine psiko-analizdir”. 
Kültür Endüstrisi, bireyleri çok 
katmanlı, çok boyutlu kişilikler 
olarak kavrar. Ancak bu bilgi, 
özgürleşme yolunda değil, 
tüketicileri mümkün olan tüm 
boyutlarıyla kuşatmak için 
kullanılır. Böylesi koşullarda 
psikiyatri ancak anti-psikiyatri 
olarak mümkündür.11 

Modern düşünce işe özne ile 
nesneyi birbirinden kategorik 
olarak ayırarak başlamıştı. 
Bugün ise modern toplumda 
özne ile nesneyi birbirinden 
ayırmak anlamsızdır. Her ikisi 
de birbirinin yerine geçebilir 
haldedir.”12 “Frankfurt Okulu 
kuramcıları, onların dönemine 
kadar kültürün kendisinin bir 
“endüstri” ve kültürel varlıkların 
çoğunun da metalar haline 
gelmiş bulunduğunu öne sürdüler. 
Burada “endüstri” terimi, 
kültürel yapıntıların (artifact) 
“standartlaşması” ve “sözde 
bireyselleşme” ya da farklarının 
marjinal olmasına (örneğin, 
televizyon Western’leri ya da 
film müzikleri) ve bu ürünlerin 
tanıtma ve dağıtım tekniklerinin 

rasyonelleşmesine işaret eder. 
Sanatsal biçimin bütünselliğine 
önem vermeyen kültür endüstrisi, 
yaratılacak etkinin öncelikle 
“hâkimiyeti” ile ilgilidir. Kültür 
Endüstrisi’nin öncelikli amacı, 
gündelik hayatın sorumluluk ve 
ağır, sıkıcı işlerinden geçici bir kaçış 
sağlayarak, oyalanma ve zihinsel 
uzaklaşma yaratmaktır. Bununla 
birlikte Kültür Endüstrisi’nin 
sunduğu kaçış hakiki değildir. 
Çünkü onun sağladığı -talepler ve 
çabalardan yalıtılmış- dinlenme, 
insanları yalnızca yaşamlarındaki 
temel baskılardan uzaklaştırmaya 
ve çalışma azimlerini yeniden 
üretmeye hizmet eder. Televizyon, 
sanat, popüler müzik ve astroloji 
çözümlemelerinde Adorno, 
özellikle “endüstri” ürünlerinin 
insanların kaçındıkları 
dünyanın yapısını nasıl yalnızca 
kopyaladığını ve güçlendirdiğini 
göstermeye çalıştı. 

Kültür Endüstrisi ürünleri, 
hayattaki olumsuz faktörlerin 
doğal nedenlere ya da şansa bağlı 
olarak ortaya çıktığı inancını ve 
böylece de, bir tür kadercilik, 
bağımlılık ve yükümlülük 
anlayışını güçlendirirler. Kültür 
Endüstrisi, mevcut düzen için 
bir “toplumsal sıva” üretir.”13 
Adorno’nun Kültür Endüstrisi’nin 
teorik zeminini incelerken yola 
çıktığı nokta, Aydınlanma ile 
ortaya çıkan yeni akıl ve insan 
kurgusudur. Bu kurguya göre insan 
bundan böyle sürekli yeniden 
üretilen bir bireydir ve bu yeniden 
üretilen birey, kopyalanan 
ve kopyalandıkça ruhunu 
yitiren bir nesnedir artık. Bu 
bağlamda Aydınlanma’nın bireyi 
getirdiği nokta, aklın mutlaklığı 
felsefesinden hareketle, ironik 
bir çelişkiyle aklın yokoluşu ve 
irrasyonalitenin, aklın yerini 
almasıdır. Bu yüzden Aydınlanma, 
Adorno’da bir kitle aldanımı 
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felsefesi olarak tanımlanmıştır. 
Ve bunun sağlandığı en 
muhteşem ve kusursuz zemin 
kültürün endüstrileşmesidir; zira 
kültür bir zihinsel ve yaşamsal 
olgu olarak insanı insan yapan 
olguların belirlendiği ve insanın 
şekillendiği üst çerçevedir. Ki bu 
bağlamda, endüstrileşen bir olgu, 
kavramın kendisinden hareketle 
kurgunun belirleyicilerinin 
hakimiyet ve ideolojisine göre 
dizayn edilen, yönlendirilmiş 
bir rotada savrulmak dışında 
bir alternatife sahip olamaz. 
“Kültür Endüstrisi kasıtlı olarak 
tüketicileri kendisine uydurur. 
Binyıllardır ayrı duran yüksek 
ve düşük sanat düzeylerini, her 
ikisinin de zararına bir araya 
gelmeye zorlar. 

Yüksek sanatın önemi, yararı 
konusundaki spekülasyonlarla 
yokedilirken, düşük sanatın 
önemi de, (toplumsal denetim 
kusursuz olmadığı sürece) için 
de barındırdığı isyancı direniş 
özelliğine dayatılan medeni 
sınırlamalarla yokedilmektedir. 
Böylece, Kültür Endüstrisi 
yöneltilmiş olduğu milyonların 
bilincini ve bilinçaltını kuruyor 
olmasına rağmen, kitleler birincil 
değil, ikincil role düşerler 
ve hesaplanabilir nesneler, 
makinenin tali parçaları olurlar. 
Tüketici, Kültür Endüstrisi’nin 
bizi ikna etmeye çalıştığı gibi 
hükmedici ya da özne değil, 
aksine nesnedir. Özellikle Kültür 
Endüstrisi için biçimlendirilmiş 
olan kitle iletişim araçları terimi, 
vurguyu nispeten zararsız bir alana 
kaydırmakta çok işe yaramıştır. 
Gerçekte ne öncelikle kitlelerle, 
ne de iletişim tekniklerinin 
gelişimiyle bir ilgisi vardır; aksine 
onları dolduran ruhla, sahiplerinin 
sesiyle ilişkilidir. Kültür Endüstrisi 
kitlelerle ilişkisini kötüye 
kullanarak, verili ve değişmez 

sayılan bir zihniyeti çoğaltmaya 
ve güçlendirmeye çalışır. Her ne 
kadar Kültür Endüstrisi kitlelere 
uyum sağlamadan var olamayacak 
olsa da, kitleler onun ölçütü değil 
ideolojisidir. 

Gerçek anlamda kültür, 
yalnızca kendisini insanlara 
uydurmakla kalmıyor, bunu 
yaparken aynı anda içinde 
yaşadıkları taşlaşmış ilişkilere 
bir karşı koyuşla onları 
onurlandırıyordu. Oysa bugün, 
kültür bu taşlaşmış ilişkilerin 
içinde çözünmüş ve onlarla 
bütünleşmiş olduğundan, insanlık 
onurunu bir kez daha yitirmiştir; 
Kültür Endüstrisi’nin tipik kültürel 
varlıkları artık diğer niteliklerinin 
yanında mal niteliğini taşımaz, 
bütünüyle mala dönüşmüştür. 
Bu niceliksel değişim o kadar 
etkilidir ki yepyeni bir fenomen 
ortaya çıkarmıştır. Sonuçta 
Kültür Endüstrisi’nin, kökeninde 
yatan kâr güdüsü ideolojisini dört 
bir yana saçmasına bile gerek 
kalmamıştır. Bizzat kâr güdüsü 
onun ideolojisinin nesnesi haline 
gelmiş ve her koşulda yerine 
getirilmesi gereken, kültürel 
malların satılma zorunluluğundan 
bile bağımsızlaşmıştır. Her zaman 
olduğu gibi bugün de, Kültür 
Endüstrisi üçüncü kişilerin 
“hizmetindedir”, sermayenin 
gerileyen dolaşım süreçlerine 
ve varlık sebebi olan ticarete 
yakınlığını korur. ‹deolojisi her 
şeyden çok, bireysel sanattan 
ve onun ticari sömürüsünden 
ödünç alınmış yıldız sistemine 
dayanır. Kültür Endüstrisi’nin 
işleyiş yöntemleri ve içeriği insani 
olmaktan ne kadar uzaklaşırsa, o 
kadar gayretli ve başarılı bir şekilde, 
sözde yüce kişilikleri yaygınlaştırır 
ve başarıyla iş görür. Bu terim 
teknolojik rasyonelleştirmeyle 
aktüel anlamda üretilen herhangi 
bir şey olarak değil, daha çok 

sosyolojik anlamda, herhangi 
birşey üretilmediği zaman dahi 
-büro işlerinin rasyonelleştirilmesi 
gibi- endüstriyel örgütlenme 
formlarının ortaklaştırılması 
anlamında endüstriyeldir. Kültür 
Endüstrisi’ni sorgulanmamış rolü 
ölçüsünde ciddiye almak, onu 
alabildiğine ciddiye almak ve 
tekelci karakterini gözardı etme 
korkaklığına düşmemek demektir. 
Bu fenomenle uzlaşma ve hem 
çekincelerini belirtme, hem de 
onun gücüne olan saygılarını 
ifade edecek genel bir formül 
bulma derdinde olan aydınlar, 
kendilerine zorla attırılan geri 
adımlardan yeni bir yirminci 
yüzyıl miti yaratmayı henüz 
başaramamışlarsa bile, yazılarında 
ironik bir hoşgörünün egemen 
olduğu açıktır. Ne de olsa herkes 
biliyor bu aydınların hangi cep 
romanlarını, basmakalıp filmleri, 
dizi halinde yayımlanan, ailelere 
yönelik televizyon programlarını, 
her derde bir çare köşelerini ve fal 
sütunlarını savunduklarını. 

Onlara göre tüm bunlar 
zararsızdır ve her ne kadar 
yaratılmış da olsa, bir talebe 
karşılık verdikleri için demokratik 
bile sayılırlar. Aynı zamanda 
insanlara türlü türlü faydası 
olduğuna, mesela bilginin, hayat 
derslerinin, gerilimi azaltıcı 
davranış biçimlerinin yayılmasını 
sağladığına da dikkat çekerler. 
Ama halkın nasıl politik 
anlamda güdümlü bir biçimde 
bilgilendiğini araştıran her 
sosyolojik araştırmanın gösterdiği 
gibi, yayılan bilgi sınırlı ve vasattır. 
Üstelik Kültür Endüstrisi’nin 
verdiği malzemeden çıkarılacak 
dersler mantıksız, banal ya 
da kötülüğe yönelticidir ve 
davranış modelleri de utanmazlık 
derecesinde “uygitsinci”dir. Bu 
köle ruhlu aydınlarla Kültür 
Endüstrisi arasındaki ilişkide 
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görülen ikili ironi sadece onlara 
özgü değildir. Tüketicinin bilinci 
de Kültür Endüstrisi tarafından 
satılan eğlence reçeteleriyle, 
Kültür Endüstrisi’nin faydaları 
konusunda pek de gizli saklı 
olmayan bir şüphe arasında ikiye 
bölünmüş durumdadır. ‹nsanlar 
sadece deyişteki gibi tongaya 
basmakla kalmaz, en küçük 
bir mutluluk vaadinde dahi, 
altında yatanı görebilecekleri 
bir aldanmayı arzularlar. Adeta 
kendilerinden nefret ederek, göz 
kapaklarını kapanmaya, seslerini 
onaylamaya zorlarlar, ne için 
üretildiğinin eksiksiz bir bilgisiyle, 
haksızca önlerine konanı alırlar. 
Kabul etmeseler de, hiçbir değer 
taşımayan tatmin edici mallardan 
uzak kaldıklarında hayatlarının 
iyice çekilmez olacağını 
hissederler. Kültür Endüstrisi’nin 
kategorik buyruğu artık özgürlükle 
hiçbir ortak yana sahip değildir. 

Şöyle der: Neye uyacağınız 
belirtilmemiş olsa dahi 
uyacaksınız; gücüne ve her 
an, her yerdeliğine bir refleks 
olarak, herkesin öyle ya da böyle 
düşündüğü şeye, öyle ya da böyle 
varolana uyum sağlayacaksınız. 
Kültür Endüstrisi’nin ideolojisi o 
kadar güçlüdür ki bilincin yerini 
“uygitsincilik” almıştır. Kültür 
Endüstrisi’nin verdiği mesajlarla 
öne çıkardığı görüşlerin zararlı 
olduğu açıktır. Bir astrolog 
herhangi bir günde okuyucularına 
dikkatli araba kullanmalarını 
tavsiye ederse, bunun gerçekten 
de kimseye zararı olmaz; fakat 
bunun altında yatan, her 
gün geçerli olan ve tam da bu 
yüzden belli bir günde özellikle 
tekrarlanması aptalca görünen 
bir tavsiyenin doğrulanması için 
yıldızlara bakmak gerektiği gibi 
sersemletici bir fikir, alabildiğine 
zararlıdır. ‹nsanın bağımlılaşması 
ve köleleşmesi, yani Kültür 

Endüstrisi’nin yok edici etkisi, 
ABD’de yapılan bir programda 
halktan bir kişinin, insanlar 
ünlü karakterleri taklit ederlerse 
çağımız sorunlarının yok olacağı 
yönündeki görüşünden daha iyi bir 
biçimde tarif edilemezdi. Kültür 
Endüstrisi, ikiyüzlüce önüne 
geçtiği mutluluktan insanları 
uzaklaştırmak için aldatıcı bir 
memnuniyet duygusunu devreye 
sokmakta, dünyanın tam da 
Kültür Endüstrisi’nin istediği gibi 
olduğu fikriyle bir refah havası 
yaratmaktadır. 

Kültür Endüstrisi’nin asıl etkisi 
Aydınlanma karşıtlığında kendini 
göstermektedir ve doğa üstündeki 
gittikçe artan teknik egemenlik 
olarak Aydınlanma, Horkheimer 
ile benim daha önce de yazdığımız 
gibi, kitleleri aldatma haline 
gelmekte, bilinci zincire vurma 
yöntemine dönüşmektedir. Kendi 
başlarına bilinçli olarak yargılayan 
ve karar veren özerk, bağımsız 
bireylerin gelişimi önünde bir 
engel olarak durmaktadır.”14 Bu 
endüstriyel kültür anlamında 
üzerinde durulması gereken 
önemli bir olgu da “boş zaman” 
olgusudur; zira bahsedilen Kültür 
Endüstrisi’nin önemli bir ayağı, 
eğlence ve tatil endüstrisine 
dayanmakta. “Boş zaman, görece, 
birey kontrolünden çıkmış, adeta 
“ihtiyaçmış” ve “zorunluymuş” 
gibi katıldığımız bir etkinlikler 
alanı haline gelmiştir. Büyük 
ölçüde “tüketimci” bir karakter 
kazanmış ve örgütlü/rasyonel 
stratejilerin bir aracı haline 
gelmiştir. Boş vakit alanları, 
büyük endüstrilerin, holdinglerin, 
şirketlerin faaliyet gösterdiği dev 
bir ekonomi/endüstri haline geldi. 
Kapitalist üretim sürecindeki 
rasyonel tasarruflar, boş vakit/
turizm süreçlerine de taşındı 
ve buralar da, rasyonel ölçülere 
göre organize oldu. Bu yöndeki 

gelişmeler bir “boş zamanları 
değerlendirme endüstrisi” ortaya 
çıkardı. Bu endüstri, gösteri 
sanatları, televizyon, oyun 
ve seriyaller, sinema, tiyatro, 
müzikhol, stadyum, yüzme 
havuzları, para makineleri, 
jimnastik salonları, sirk, lunapark, 
lotarya, kitle konserleri, faşing ve 
karnavallar, kitle turizmi, gösterişe 
dayalı tüketim vb. alanları içine 
alır. Bu endüstri, ayrıca, seyahat 
acenteleri, otel ve moteller, kamp 
malzemeleri, deniz ve dağ sporları 
için gerekli malzemenin üretilmesi 
ve pazarlanmasına kadar yayılan 
oldukça geniş bir pazarı kapsar. 
Kapitalist akıl, boş vakitlerdeki 
kişisel uğraşları, amatör ve sıra 
dışı yaklaşımları bir şekilde 
piyasa kurallarına dahil eder. 
Kapitalizm için her şey kâr’a, hızlı 
kâr’a götüren birer meta olarak 
görüldüğünden, boş vakitlerdeki 
tüm ilişki ve etkileşim kalıpları 
da metasal, ticari bir işlem görür. 
Kapitalizm bu yolda yeni değer ve 
ideolojileri devreye sokar; “hırsı”, 
“arzuyu”, “hazzı”, “hedonizmi”, 
“prestiji”, “seçkinliği”, “gözde 
olmayı”, “zindelik”, “sağlık” ve 
“güzelliği” sürekli kutsayarak 
kitleyi tüketime, rekabete, 
sınıf atlama, statü parlatma vb. 
çabalara yöneltir. Spor, fitness/
zindelik, güzellik, incelme 
vb. idoller, gerçekte bireyin 
yarışmacı bir sürece kendisini 
kaptırması, bu alandaki sektörlere 
işlerlik kazandırmasını sonuçlar. 
Adorno’nun vurguladığı gibi, boş 
zaman ve eğlence ileri kapitalizmde 
işin bir uzantısıdır. Makineleşmiş, 
bürokratize olmuş iş ortamından 
kaçmak isteyenler, işe/çalışmaya 
tekrar geri döndürülmek için boş 
zamana, eğlenceye koşturulur. Boş 
vaktin, ya da sporun, eğlencenin 
bireye geri vermeyi vaad ettiği 
şey, aslında, sanayi toplumunun 
alıp götürdükleridir. Ancak ne 
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yazık ki bu da, bireyi tekrar aynı 
makinenin hizmetine koşmak, onu 
insafsızca disipline etmek içindir. 
Popüler deneyimlere, örneğin, 
kitlesel eğlencelere, konserlere, 
stadyumlara, lunaparklara 
insanları çeken de, çoğu kez, 
egemen dizgenin dolaşıma 
koyduğu değerler/ihtiyaçlardır. 
Kapitalist sistem, “stres/
depresyon”, “bireysel arınma”, 
“toplumsala katılma”, “kimlik 
edinme” ve “kaçışçı arzuların” 
tatmin isteğini metalaştırarak 
çarpıtır ve bir alış/satışın nesnesi 
haline getirir. Bireylerin, bu 
etkinliklere katılmalarında ise, 
“herkes” olma isteğinin etkili 
olduğu açıktır. Herkes olmak 
aslında egemen “ratio”ya teslim 
olmanın, bağımlılık sarmalı içine 
hapsolmanın diğer adıdır. Herkes 
olma, bireyselliklerden, ayırıcı 
kimliklerden, toplumsal-politik-
kültürel aidiyetlerden sıyrılma/
boşalma anlamı taşır. Herkes olma, 
gerçekte, kapitalist değer üretim 
aygıtlarının dolaşıma soktuğu 
bir şeydir. Kapitalizm, varoluşsal 
iktidarını sağlama almak için, 
bilinç oluşturucu aygıtlar yoluyla, 
“haz”, “talep”, “tüketimci 
eğilimler” ve “ayartılmış bilinç” 
de üretir. Kapitalist düzen, 
böylelikle, maddi olduğu kadar 
felsefi, ideolojik ve değersel bir 
altyapı üzerinden de iktidarını 
perçinlemeye çalışır.”15

“Postmodernizme de 
kaynaklık eden bugünün hayat 
tarzının genel ilkesi, Elizabeth ve 
Stuart Ewen’in “Arzu Kanalları” 
adlı çalışmalarında şöyle formüle 
edilir; “Bugün moda yok, yalnızca 
modalar var. Herkes herhangi 
biri olabilir.” Enformasyon 
bolluğuna ve nihai istikrara 
kavuşturulamayacak ya da sabit 
toplumsal bölünmelerle karşılıklı 
ilişki içindeki bir sistemde 
hiyerarşik düzene sokulamayacak 

imajların dallanıp budaklanmasına 
yaslanan bir postmodern 
tüketim kültürü doğrultusunda, 
toplumsal bölünümlerin anlamsız 
olduğunu ve nihai olarak da 
anlamlı bir gönderi çevresi 
olarak toplumsal’ın sona erdiğini 
ileri sürecektir. Tüketimin 
esas olduğu bu hayat tarzında, 
gündelik tüketim malları lüks 
egzotiklik, güzellik ve cazibe ile 
ilintilendirilir. Bunlar yapılırken 
malların asıl kullanım amaçları, 
gözden uzaklaştırılır. Böylece, çok 
fazla ihtiyaç olmayan bir mal zaruri 
bir meta haline dönüşebilir.”16 
“Adorno ve Horkheimer’a 
göre, rekabetçi bir toplumda, 
reklamcılığın toplumsal bir işlevi 
vardır. Reklamcılık bugün artık 
negatif bir ilke, engelleyici bir araç 
haline gelmiştir. Onun damgasını 
taşımayan her ürün ekonomik 
olarak şüphelidir. Reklamcılık 
ve Kültür Endüstrisi, teknik ve 
ekonomik olarak içiçe geçmiştir. 
Her ikisinde de aynı ürün, pek 
çok farklı yerde görülebilmekte 
ve aynı şeyin mekanik tekrarı, 
bir propaganda sloganı işlevini 
görmektedir. Her ikisinde de, 
etkili olmak için zorlayıcı talep, 
teknolojiyi, insanları manipüle 
etme süreci olarak bir sahte-

teknolojiye dönüştürmektedir.”17 

“1974-76 yıllarında Nestle 
firmasının yaptığı reklam da 
tüketiciyi tasarlamanın güzel bir 
örneğini oluşturur. Bu firma anne 
sütünün yerine, kendi süt tozlarını 
satabilmek için, şu argümanları 
kullanmıştı: “Nestle, bebeğin 
iyiliğini düşünür. Biberonla 
beslenme, modern, bilimsel, 
sağlığa yararlı olmak demektir. 
Batılı, dolayısıyla saygın olmaktır. 
Biberon bebekleri güçlü, sağlıklı, 
tombul, neşeli ve zevkli yapar. 
Çocuğunu seven anne Lactogene 
satın alır.” Bu firma, kendi 
tüketim kültürünü oluşturabilmek 
için, insan beslenmesinde anne 
sütünün önemini hiçe saymış 
toplumun genel menfeatlerinin 
aksine yayın yapmıştı. Bu 
firmanın tavrında kendi pazarını 
oluşturabilmek için değerlerin 
hiçe sayılması eleştirilmiştir.”18 
“Toplum kendisi için hazırlanan 
metayı almaya başlayınca, yeni 
bir hayat tarzını da seçmiş 
olur. Popüler kültür ürünleri, 
aynı formatları kullandığından 
insanlık için bir hayat standartı 
oluşmaya başlamış demektir. 
Jean Baudrillard, “La Morale des 
objets” isimli ilk denemelerinin 
birinde hayat standardının 

Bugün küreselleşme olgusu ile dünyanın girdiği rota, 
içinde farklı parametreleri barındıran bir hegemonik 
sürecin tarifini çiziyor bize. Aynileştirilme kaderi küresel 
ölçekte herkesin payına düşen bir kader. Hegemonya-
emperyalizm ilişkisi bağlamında oluşturulan bir hakimi-
yet bayrağının öncülüğünü ABD özelinde Batı dünyası 
taşımakta bugün. Siyasi, iktisadi ve kültürel düzlemde 
yaşanan bir hegemonik sürecin etkilerini, küreselleşme 
süreci ile birlikte zikretmek bu yüzden daha anlamlı.
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uluslararasılaşmasından söz 
ederken, bir tabakanın veya bir 
sınıfın toplumun tümü üzerine 
yansımış olacağını söyler.”19 

Raymond Williams, toplumu 
şekillendirilebilir maddi bir 
gövdeye benzetir. ‹nsanı “tüketen 
bir varlık” olarak gören sermeye, 
metalaşan kültür ürünlerini 
pazarlayabilmek için, tüketici 
kitlenin üzerinde çalışarak istediği 
şekli vermesi gerekir. Bu da başta 
kitle iletişim araçlarıyla olmak 
üzere, her türlü enformasyon 
denenerek yapılabilir. Toplum 
tüketilecek mala, talip hale 
gelinceye kadar çalışılır. Bu 
süreçde kültür ürünlerinin 
endüstriyel bir madde haline 
gelmesi, kültür endüstrisini ortaya 
çıkarmıştır.20 George Ritzer de, 
benzer hayatların oluşturulmasını 
yemek kültürü açısından ele 
alarak, yaşam standardının 
uluslararasılaşmasını somut 
örneklerle ele alır. Standart 
menüler yiyen, standart elbiseler 
giyen, standart işler yapan, 
standart okul kitapları okuyan ve 
standart bir şekilde ölen insanın, 
“McDonald’slaşan toplum”un 
karakteri olmaya başladığından 
söz eder.21 Ortaklaşan yaşam 
nesnelerinin pratik/somut 
tezahürlerini bir giyecek 
modeli olarak kot pantolon 
üzerinden ve yiyecek modeli 
olarak hamburger üzerinden 
sembolik anlamda okuyabiliriz. 
El-Messiri, Batı kültürünün en 
önemli ve güçlü sembollerinden 
biri olan hamburgerin, 
tektipleşmenin, yüzeyselleşmenin, 
mekanikle şmenin ve 
sıradanlaşmanın bir göstergesi 
olduğunu belirterek; bunun zaman 
ve mekanı aşan bir kültür sembolü 
olduğunu vurguluyor. Ve bunu, 
en hafif ifadesiyle bir “kültürel 
istila” olarak tanımlıyor.22 

Ali Şeriati ise kültürel istilanın 

olumsuz etkilerinden en önemlisi 
ve derini olarak “kültürel alinasyon 
(yabancılaşma)” kavramını 
gündemimize sokarken bir 
anlamda küreselleşme sürecinin 
homojenlik yansımasının 
sonuçlarına dair bir genelleme 
yapıyor.23 

Manipülatif Bir Aktör: Medya / 
Manipülasyonun Odağı: ‹nsan 

Gündelik hayatta görülen 
pratiklerin, postmodern ilkelerle 
benzerlik göstermesi bugünkü 
toplumsal hayatın, postmodern 
ilkelerden etkilendiğini 
göstermesi açısından önemlidir. 
Hayat tarzının şekillenmesinde 
hızla çoğaltılıp simüle edilen 
imajlar ve fragmanlar, hayatı 
bir gösteriye dönüştürüyor. 
Bu süreçte sunulan bir örnek, 
enformasyon aracılığıyla kısa 
sürede benzerlerini üretiyor. Artık, 
her şey “gibi”lerle açıklanmaya 
çalışılıyor. Sanki her şeyin aslına 
değil de, “gibi”sine sahipmişiz 
gibi bir algılama gerçekleşiyor. 
Eskiden, sanatın “gibi” yapmak 
olduğu düşünülürdü; şimdi 
bütün hayatın her alanı büyük 
bir “gibi”ye dönüştü. Eskiden, 
filmlerin toz pembe dünyasına 
kapılıp perdeye yansıyan “olmayan 
hayatlar”a sanki onlar gerçekmiş 
gibi duyarlılıkla bakılırdı; 
oysa şimdi, gerçek hayata bile 
sahteymiş gibi bakılıyor. Jean 
Baudrillard’ın dediği gibi, artık 
bir “gibi”ler dünyasında yaşıyoruz. 
Ve “ayna halkı”yla bizim 
aramızdaki ayna; yani medya bu 
“aldatmaca”da başrolü oynuyor: 
dünyanın dolaysız algılanışını 
imkansız kılıyor, nesneleri sadece 
görüntüde var olan, varlıkları 
hissedilmeyen bir hale getiriyor. 

24 Sanal gerçeklik olgusu, 
insanların gerçekliği nasıl 
algıladıkları noktasında bir 
karmaşa üretiyor. Ve artık 

gerçeklik, yerini sanal olana 
bırakırken, evrensellik kavramı 
gerçeklik kavramının üstünü 
örtmede önemli bir fonksiyon 
icra etmeye başlıyor. Bundan 
böyle, gerçekliğin yerini alan 
bir hiper-gerçeklik dünyasında 
yaşıyoruz. Gerçek ve sanal olanın 
farksızlaştığı gri bir dünya bu. 
Ve artık “gerçek”ten ziyade, 
“yaygın” olan temel belirleyiciliğe 
soyunurken zihinsel bir kaos hali, 
bize sürecin hediyesi. Baudrillard’a 
kulak verelim: “François de 
Bernard, yaptığı çözümlemede 
Irak Savaşı’nı sinema kuramı ve 
pratiğinin birebir karşılığı şeklinde 
sunmaktadır. Gördüğümüz şeyler 
oturduğumuz koltuklarda sürekli 
kasılmamıza yol açmıştır. Bu bir 
filme benzeyen bir şey değil; filmin 
ta kendisidir. Bu savaşın dekupajı 
yapılmış bir senaryosu vardır, bu 
yüzden sahneye koyma sürecinde 
bu metne uyulması bir zorunluluğa 
benzemektedir. Oyuncu seçimi, 
teknik ve mali olanaklar çok 
titiz bir çalışmanın sonucudur. 
Bu bir profesyonel işidir. Bu ekip 
filmin yayınlanması ve kanallara 
dağıtım sürecine de hakimdir. 
Sonuç olarak bu işlemsel savaş 
devasa bir özel efekte, sinema bir 
savaş paradigmasına dönüşürken, 
bizler, bu filmin gerçek olduğunu 
düşünüyoruz. Oysa bu yansımalar 
sinematografik bir varlığa 
dönüşmüş savaş imgelerinden 
başka bir şey değildir. Öyleyse 
sanal savaş bir metafor değildir. 

Bu, gerçeklik denilen şeyin 
sözcüğün gerçek anlamında 
düşselleştirilmesi; daha doğrusu 
gerçeğin derhal/anında bir 
kurmacaya dönüştürülmesidir. 
Böyle değerlendirildiğinde 
gerçeğin bittiği yerde, sanal, 
onunla çakışması mümkün 
olmayan ancak ona neredeyse 
yapışık denilecek kadar yakın 
bir mesafede, bu birinciye koşut 
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ikinci bir evren oluşturmaktadır. 
Zaten bu hikayede yalnızca 
gerçeğin gerçekliği değil aynı 
zamanda sinemanın sunduğu 
gerçeklik de önemlidir. Bu olayın 
biraz Disneyland’ı anımsattığı 
söylenebilir. Şöyle açıklayalım: 
Eğlence parkları sıradan yaşamı 
Disneyland türü bir eğlence 
parkına dönüştürme konusunda 
bir bahane işlevi görmüşlerdir 
-aslında bu parklar yaşama ait 
tüm alanların bir eğlence parkına 
benzetilmeye çalışıldığını bir 
şekilde gizlemeye çalışmaktadırlar. 
Sinema için de benzer şeyler 
söylenebilir. Günümüzde 
karşımıza sinema olarak konulan 
şey, söz gelişi toplumsal ve politik 
yaşamdan manzaraya, savaşa vs. 
kadar hemen her şeyi ele geçirmiş 
olan bir sinematografik biçimin 
somut alegorisinden başka bir şey 
değildir- buna yaşamın bütünüyle 
senaryolaştırılmış biçimi de 
diyebilirsiniz. Sinema hiç 
kuşkusuz bu yüzden giderek sinema 
olma özelliğini yitirmektedir 
çünkü gerçeğin yerini almaya 
çalışmaktadır. Gerçek giderek 
sinemayı yok ederken; sinema da 
giderek gerçeği yok etmektedir. Bu 
olay her ikisinin de özgünlüklerini 
yitirmelerine yol açan bir tür 
karşılıklı kan alış verişi işlemine 
benzemektedir. Bir zamanlar bir 
gerçeklik ilkesi vardı. Sonra bu 
ilke ortadan kalkıp, gerçeklik 
kendisini belirleyen ilkenin 
elinden kurtulunca, şuurunu 
yitirmiş bir halde oradan oraya 
yalpalamaya başladı. Logaritmik 
bir şekilde gelişip ilkesiz, başı 
sonu olmayan ancak olasılıkların 
hepsini yaşama geçirmeye çalışan, 
bütünsel bir gerçekliğe dönüştü. 
Ürettiği ütopyayı yok eden bu 
gerçeklik ilkesini, öldükten sonra 
yaşayamaya devam eden bir şey 
gibi görebiliriz. Her şeyin eş 
zamanlı bir şekilde olup bittiği 

ekran üzerinde, birkaç tıklamayla 
gerçekleştirilen dijital müdahale 
sayesinde, insana mantıklı 
görünen herşey sanal düzeyde 
mümkün olmaktadır, tabii bu da 
olayların gerçekten olup bitme 
olasılığını ortadan kaldırmaktadır. 
Elektronik ve sibernetik sayesinde 
tüm arzular, tüm özdeşleştirme 
oyunları ve interaktif olasılaştırma 
süreçlerini programlamak ve kendi 
kendilerini programlamalarını 
sağlamak mümkündür. 

Her şeyi anında gerçekleştirme 
olanağı sıradışı/özgün olayların 
ortaya çıkmasını engellemektedir. 
Çünkü biz aynı zamanda aşırı 
anlam bolluğuyla, kusursuz bir 
anlamsızlığın yol açtığı bir korku 
düzeni içinde yaşıyoruz.”25

 Gerçekliğin kaybolmasıyla 
başlayan süreç, zihinlerin 
kontrol ve kolonize edilmesini 
kolaylaştırır. Zira “zannetmek” 
kelimesiyle açıklanmaya başladığı 
an, her şey tersyüz olmuştur. 
Bundan sonra ise manipülasyon 
ve dezenformasyon alanı son 
derece geniş bir sahneye dönüşür 
dünya. Foucault’nun “medyanın 
anlam üretmesi”yle en etkili 
şekilde özetlediği şey, bir medya 
teorisi çıkarmayı zorunlu kılar. 
Zihinlerde başlanıp zihinlerde 
bitirilen şeyi, pratik yansımada 
görüyoruz: hegemonik bir 
kuşatma. Douglas Kellner’in 
Frankfurt ve Birmingham 
Okulları’nın kıyaslamalı bir 
analizini yaptığı değerlendirmesi, 
hayatın görünür ögelerinin 
teorisini yapan bir analiz: 
“‹ngiliz Kültürel Araştırmaları 
Frankfurt Okulu’nun pasif 
izleyici nosyonunun sınırlarını, 
kendi düşünceleri olan, kendi 
anlamlarını ve popüleri yaratan 
aktif izleyici düşüncesiyle aştılar. 
Umberto Eco’nun semiyotik 
kavramlaştırmalarının üzerine 
yapılanarak, Stuart Hall, üreticiler 

tarafından kodlanan medya 
metinleri ile tüketiciler tarafından 
onların çözülmesi arasında bir 
ayrım yapılması gerekliliğini öne 
sürdü. Bu ayrım, izleyicilerin, 
metinleri anormal veya karşıt 
biçimde çözmeleri, ya da tam 
da egemen ideolojinin tercihi 
doğrultusunda davranmaları 
konusundaki yeteneklerini 
açığa çıkardı. ‹zleyiciler kendi 
okumalarını ve anlamlarını 
üretiyorlardı. Gramsci’nin 
hegemonya ve karşı-hegemonya 
modelini uygulayarak ‹ngiliz 
Kültürel Araştırmaları ; 
yönlendirmenin “hegemonik” ya 
da kural koyucu sosyal ve kültürel 
güçlerini analiz etmenin ve direnç 
ile çatışmanın karşı-hegemonik 
güçlerini ortaya koymanın 
yollarını aradı. Gramsci’ye göre 
toplum sürekliliğini bir güç ve 
hegemonya karışımıyla sürdürür. 
Bunu yaparken bazı kurumlar ve 
gruplar, gücü şiddet içeren biçimde 
kullanarak sosyal sınırların 
devamını sağlar (örneğin polis, 
ordu, ajanlar, vb.). Diğer yandan 
bazı kurumlar da (din, eğitim 
ve medya gibi) hegemonyayı ya 
da belirli tip bir sosyal düzenin 
ideolojik yönlendirilmesini 
kurumsallaştırarak bir rıza 
gösterme durumu yaratırlar. 

Buna karşın, terim olarak 
“kitle kültürü” ideolojik olarak 
ne kadar yüklü ve aşırı derecede 
bozucu ise, “popüler kültür” terimi 
de bir o kadar aşırı pozitiftir. John 
Fiske’deki ve diğer çağdaş kültürel 
araştırma çalışmalarındaki 
kullanımıyla “popüler kültür” 
ve “popüler” terimleri, ticari 
ve ideolojik zorunlulukların 
yönlendirdiği, piyasanın kültür 
endüstrileri tarafından üretilen 
medya kültürünün üstünü 
örterek, insanların popüleri 
kendilerinin seçmelerini ve inşa 
etmelerini önerirler. “Popüler 
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Kültür” kavramı, ayrıca popüler 
ortaklığıyla birlikte anılan, 
sık sık “popüler” ile ilgili her 
şeyi eleştirmeden kabul eden 
coşkulu bir aurayı da saklar. 
Bu nedenle, ideolojik etiketler 
olan “kitle” ve “popüler kültür” 
gibi terimleri kullanmaktansa, 
iletişim medyasının ürünleri 
olan radyo, televizyon, film, 
gazetecilik, müzik, reklamcılık ve 
diğer biçimlerden bahsederken 
“medya kültürü” demeyi uygun 
buluyorum. 

Hatta, “popüler” formlara 
odaklanmaktan ziyade; radyodan 
operaya, tüm kültürel alanı 
kapsayan bir kültürel araştırma 
geliştirmeyi uygun buluyorum. 
Madonna çalışmasında, örneğin, 
Fiske şöyle yazar: “Kültürel bir 
analiz, böylece, hakim ideolojinin 
metne ve okuyan özneye doğru 
nasıl yapılandığını açığa çıkarır, 
metinsel özelliklerin uzlaşımlı, 
karşı koyucu veya muhalif 
okumaları nasıl oluşturduğunu 
ortaya koyar. Kültürel analiz, 
sosyal ve tarihsel olarak yerlerini 
bulmuş anlamlarla ilgili etnografik 
çalışmanın, metnin semiyotik 
analiziyle bağlantısı kurulduğunda 
tatminkar bir sonuca ulaşır.” 
Madonna ilk olarak Reaganizm 
döneminde doğdu ve materyalist 
ve tüketici-yönelimli 1980’ler 
etosunu cisimleştirdi (Material 
Girl). Aynı zamanda ortaya 
çıkışı MTV, moda çılgınlığı ve 
yoğun pazarlama ve promosyon 
çalışmalarıyla ortak işleyen 
dramatik imaj üretiminin dorukta 
olduğu döneme denk düştü. 
Madonna, kitlesel bir alıcıyı 
etkilemeye yönelik bilinçli 
imaj üreten, MTV müzik-video 
yıldızlarının ilkelerindendi. 
Müzik ve videolarını üretmek için 
alanın en iyi personellerinden 
yararlandı ve o zamana kadarki en 
geniş ve farklı tipte alıcı kitleye 

ulaşmak için muhteşem pazarlama 
teknikleri kullandı. Onun erken 
dönem videoları “teenage 
kızlar”a yönelikti (the Madonna 
wanna-bes), fakat daha sonraları, 
konserlerindeki ırklararası seks ve 
multi kültürel “aile” imajlarıyla, 
siyahi, “Hispanic” ve azınlık 
alıcılara yöneldi. Videoları daha 
kompleks ve politik oldukça, gay 
ve lezbiyen, aynı şekilde feminist 
ve akademik çevrelere de ulaştı 
(örneğin, “Like a prayer”, “Express 
yourself”, “Vogue” vd.). 

Madonna’nın emrinde 
ayrıca sektörün en önemli PR 
şirketlerinden biri vardı ve 
muhtemelen daha önce hiç 
kimse bu kadar toplum önünde 
olmamıştı. Bu anlamda, yaratıcı 
bir müzik ve video üretimi ve 
çeşitli tipte izleyici/dinleyici 
kitle yönelimiyle, Madonna’nın 
popüleritesi büyük ölçüde 
onun pazarlama ve promosyon 
stratejileri sayesinde oluştu. 
Video/müzik anlamında, 
yeni teknolojilerin ve MTV 
egemenliğinin bu ünde payı 
büyüktür. Buna bağlı olarak da 
bir “görünüş” kültürü, Madonna 
tarafından becerikli bir biçimde 
sömürülmüştür. Madonna yapay 
ürünlerinin anlamı ve etkileri en 
iyi olarak MTV, müzik endüstrisi, 
konserler, pazarlama, imaj ve 
görünüm tartışmasını içine alan 
bir üretim ve ona (reception) 
bağlamında ayırt edilebilir. 

Madonna’nın popülerliğini 
anlamak için ayrıca bir alıcı 
araştırması gereklidir. Bireyler 
olarak değil, ayırıcı özelliği 
olan bir grubun üyesi olarak. 
Örneğin teenage kızlar, 
Madonna tarafından bireysel 
bir kimlik kavgası vermeleri 
için cesaretlendirilmiştir. Ya 
da gayler, popüler ana akım 
içinde yer alan kültürel yapay 
ürünlerden alternatif cinsel 

imajlar benimsemeleri sağlanarak, 
güçlendirilmişlerdir. Burada 
Madonna’nın etkilerine ve 
politikasına değer biçmek için, 
onun çalışmasının  kimliği 
imajlar ve tüketim bakımından 
değerlendiren sadece bir tüketici 
kültürü yeniden-üretimini nasıl 
gerçekleştirdiğinin analizini de 
yapmak gereklidir. Madonna’nın 
ve etkilerinin kapsamlı ve geçerli 
bir incelemesini yapmak, Fiske’in 
yukarda alıntıladığım metninde 
belirttiği gibi sadece Madonna’nın 
ürettiği ürünlere, söylediği 
şarkılara ve izleyicilerin bunları 
nasıl alımladığına bakılarak 
yapılamaz. Reagan döneminin 
muhafazakar yapısı içinde 
maddeci kız imalının taşıdığı 
kültürel gücü ve Madonna’nın o 
zamanın kültürel trendlerini nasıl 
dile getirdiğini ve onlara nasıl 
karşı çıktığını da dikkate almak 
gerekir. Madonna fenomenini 
tam olarak anlamak, Madonna’yı 
MTV’nin yükselişine ve kliplerle 
görsel imajların popüler müzik 
üretimi ve alımlamasında 
merkeziyet kazanmasına da 
bağlamak demektir. Madonna 
fenomenini aynı zamanda dış 
görünüş, stil ve modanın önemli 
pozisyonlar üstlendiği yeni 
imaj kültürünün yükselişine de 
bağlamak gerekir. Madonna’nın 
alımlanmasını inceleyen biri, 
genç kız imajının toplumda nasıl 
yapılandırıldığına ve üretim 
alışkanlıklarının nasıl yeni genç 
kültürü formları ürettiğine de 
bakmalıdır. Sosyolojik olarak, 
Madonna’nın bir zamanlar nasıl 
orta-sınıf konformizmine karşı 
bir başkaldırıyı temsil ettiği, bu 
imajın yeni nesil genç kızlarda 
nasıl güçlü bir karşılık bulduğu ve 
daha sonra bu başkaldırının nasıl 
tüketiciliğe ve imaj üretimine 
dönüştüğü incelenmelidir. 
Sonra Madonna’nın siyahları 
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ve ‹spanyolları, eşcinsel ve 
lezbiyenleri ve akademisyenleri 
dinleyici/izleyici kitlesine 
birarada almayı başarabildiğini 
ve bu süreçte kendi imajının 
ve halkla ilişkiler uzmanlarının 
rolünü analiz etmeliyiz. 

Son olarak, Madonna’nın 
kendisinin nasıl önemli bir 
medya endüstrisi ve şirketi haline 
geldiğinin de anlaşılması gerekir. 
Ancak böyle aracıları kültürel 
analizimizin bir parçası yaptıktam 
sonradır ki, Madonna’nın 
metinlerinin değişik anlamlarını 
ve etkilerini (ve bir metin 
olarak Madonna’yı), ve bu 
metinlere değişik yaklaşımları 
anlayabiliriz. Metinler, üretici 
ve üretim ile onay sisteminin, 
metin üreticisinin ben-merkezci 
esrimesi içerisinde kaybolduğu 
görülür. Bu durum, Derrida’nın 
metin dışında hiçbir şey yoktur 
düsturunun, tuhaf bir parodisi, 
okuma dışında metin yoktur, 
şekline dönüşmesidir. Stuart 
Hall klasik programatik makalesi 
“Kodlamak/Çözmek”de, Marx’ın 
“Grundrisse”sini, sürekli dönüşüm 
modelinden yararlanarak 
“üretim-dağıtım-üretim” sürecini 
açıklamak için kullandı. Hall bu 
modeli, medya kurumlarının nasıl 
mesaj ürettiğini, nasıl dolaşıma 
soktuğunu ve alıcıların mesajları 
nasıl kullanıp anlamlandırdığını 
somutlaştırmak için kullanır. 
Çağdaş kültürel araştırmalardaki 
popüler fetişizmi, popülerin 
üretilmesine yardımcı olan 
pazarlama ve halkla ilişkiler 
stratejilerinin rolünü gözden 
kaçırır. “Popüler”, Fiske’nin 
iddia ettiği gibi sadece alıcılar 
tarafından yaratılmaz, tersine 
alıcılar ve kültürel endüstri 
pompalaması, halkla ilişkiler ve 
medya söylemleri aracılığıyla 
desteklenen kültürel üreticiler 
arasındaki uyumla mümkün 

hale gelir. Başka bir deyişle, 
popülerin bir kısmı reklam, 
halkla ilişkiler, coşku dolu 
eleştiriler veya münakaşalarının 
yaratılmasıyla ve seyircilere bu 
filmi görmeleri gerek denilerek, 
bu şovu seyret, bu müziği dinle, 
şu ünlüyü tanı telkinleriyle genel 
bir medya değiş-tokuşuyla üretilir. 
Yukarıda, Madonna fenomenin 
yaratılmasındaki pazarlama 
stratejileri, medya söylemleri 
vb.’nin rolüne değindim ve 
Michael Jackson, Mariah Carey 
gibi pop ve film standartlarının da 
bu mega-teşhir makinelerinden 
faydalandıklarını iddia edebilirim. 
Şöhret ve popülaritenin 
pazarlanması ve üretimini 
incelemek, popülerin kültür 
endüstrileri ve alıcılar arasında 
nasıl bir karşılıklı etkileşim 
olduğunu gösterir. Açık bir 
biçimde, popülerliğe aday ünlüler 
ve ürünler, alıcının deneyim ve 
fantezilerinde yaşamalı, ama kültür 
endüstrileri insanlara tam olarak 
ne satacaklarını araştırmaları 
için profesyonellere inanılmaz 
ölçülerde paralar veriyorlar 
ve hemen ardından satılacak 
ürünü saldırganca pazarlamaya 
girişiyorlar. Popüler fetişini 
kırmak, popülerin nasıl bir “inşa” 
olduğunu ortaya koyabilir ve aynı 
zamanda medyanın, tartışmaya 
açık biçimde, yanlış idollerini 
açığa çıkarmaya yardımcı olabilir 
ve böylece eleştirel bir alıcı algısı 
üretimine katkıda bulunabilir. 
Medya kültürünün işletme 
sektörü boyutunu analiz etmek, 
eleştirel bir bilinçlilik üretmeye 
ve onun üretimini ve dağıtımını 
daha iyi anlamaya yardımcı 
olabilir. Böyle bir boyut kültürel 
araştırmaları zenginleştirir 
ve medya metinlerinin nasıl 
okunacağı ile alıcıların bunları 
kullanımının nasıl araştırılacağını 
analiz edebilen eleştirel bir medya 

pedolojisini geliştirmede yardımcı 
olur. Jameson, çok etkili ve kendine 
ait olan kültürel araştırmaların 
Marksist yorumunu geliştirirken, 
postmodernizm hakkındaki yıkıcı 
makaleleri, onun şu manifestoyu 
bayrak edindiğini iddia ediyordu: 
“yeni bir yüzeyselliğin ve 
sığlığın aciliyeti, edebi anlamda 
yeni tip bir yüzeysellik. Belki 
de bütün postmodernizmlerin 
yapısal özelliği.” Baudrilard’ı 
takip eden Arthur Kroker ve 
David Cook için, televizyon 
sadece, anlamları postmodern 
bir gürültü patlaması içinde 
birbirlerini imha eden imajları 
saçan bir gösterge makinasıdır. 
Anlamsızlığın kara deliği, ki 
bu karadelik, anlamı silerek ve 
ona karşı koyarak simülasyonun 
medya manzarasında kendilerini 
kaybeden kitlelere doğru patlar. 
Televizyon ve postmodernlik 
üzerine bir makalesinde Lawrance 
Grossberg “televizyonun 
aldırmazlığı”nı otoyolda 
sürücülerin görmek için yavaş 
gitmeleri gereken bilboardların 
parçalı, süreksiz  yapısına 
gönderme yaparak karakterize 
eder. 

Gittin’in “Televizyon 
‹zlemek” makalesi, pozisyonunu 
McLuhan’ın “araç mesajdır” 
teorisi, Baudrillard’ın medya teorisi 
ve Jameson’un sığlık düşüncelerini 
ilgilendiren argümanları üzerine 
temellendirerek konumlandırır. 
Fantastik yapıları, hızlı, 
başdöndürücü montajları 
ve kamera açıları, yerinde 
duramayan müzik parçaları ve aşırı 
estetikleştirilmiş ortamlarıyla, 
müzik videoları tüketilmek üzere 
bütünlüklü bir ruhsal durum ya 
da saf bir yaşam alanı sunarlar. 
Postmodern kültür teorisi 
böylece hermenötiğin ölümünü 
işaret eder. Ricoeur, “şüphenin 
hermenötiği“ ve kültürel sembol 
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ve metinlerin çoklu okumasını 
terimleştirdi. Bu da postmodern 
bakışta metinlerin yüzeyinin 
altında hiçbirşey, hiçbir derinlik 
ya da araştırmaya ve bulmaya 
değer hiçbir anlam olmadığı 
düşüncesinin yaygınlaşmasını 
sağladı. Postmodern kültürel 
eleştiricilik böylece hermenötiği 
reddeder ve aracın mesaj, stilin 
özne ve biçimin içerik önünde 
ayrıcalıklı olduğu eğilimine sahip 
olur. Baudrillard ve McLuhan gibi 
teorisyenler için “araç mesajdır” 
ve medya kültürünün kültürel 
hakimiyetine doğru yükseliş 
sosyal ve kültürel değişimlere 
olan medyanın öncelikli etkisinin 
belirtisidir.”26 Medya analizinin 
iletişim felsefesinin kullanılma 
şekli bağlamında ele alınması, 
bizlere bugünün okunmasında 
oldukça yardımcı olacaktır. Kitle 
iletişim araçlarının üreticiliği, 
beraberinde ideoloji kavramına 
değinmemizi de zorunlu kılar. 
Zira gücün sahipliği, ideolojik 
yönlendirmelere ve araçların 
ideolojik olarak tasarlanmış 
kurgulara dönüşmesine neden 
olmakta. Althusser’in, iletişimin 
ideoloji üst çerçevesi kapsamında 
ele alınması gerekliliğini 
söylerken işaret ettiği şey de tam 
da budur: “Devletin ideolojik 
aygıtlarından olan kitle iletişim 
araçları, ideolojiyi kullanarak 
işlemektedir. Bunlar, diğer 
devletin ideolojik aygıtları gibi 
aynı hedefe yönelmektedir. Üretim 
ilişkilerinin yeniden üretimi, yani 
kapitalist sömürü ilişkilerinin 
yeniden üretimi, her biri bu 
tek hedefe doğru kendine özgü 
yoldan katkıda bulunmaktadır. 
Siyasal aygıt, bireyleri devletin 
siyasal ideolojisine uydururken, 
haber aygıtı, tüm yurttaşları, 
basın, radyo, televizyon ile 
günlük milliyetçilik, şovenizm, 
liberalizm, ahlakçılık vb. dozları 

ile beslemektedir. Kapitalist 
düzeni sürdürmeye hizmet eden 
aygıtlar, evrensel olarak egemen 
burjuva ideolojisi ile örtülmüş ve 
gizlenmiştir. Böylece, kapitalist 
toplumsal formasyonun yeniden 
üretim ilişkileri, yani sömüren 
ve sömürülen ilişkilerinin 
yeniden üretimi, egemen 
sınıfın ideolojisinin zihinlere 
yerleştirilmesi sağlanmaktadır. 
‹deoloji, bireyleri özne diye 
adlandırmaktadır. Özne aracılığı 
ile ve özneler için olmayan ideoloji 
yoktur. Ancak somut özneler için 
ideoloji vardır ve ideolojinin bu 
gerçekleşmesi ancak özne aracılığı 
ile mümkün olabilmekte ya da 
olmamaktadır.”27 Ve bu eksende 
Frankfurt Okulu’nun ikinci 
kuşak temsilcisi Habermas’ın 
medyanın kamusal alandaki 
yansımasını izahta geliştirdiği 
“kamusal alan kuramı”na, 
iletişimin niteliğinin ve yaşadığı 
niteliksel kırılmanın anlaşılması 
noktasında başvurmakta fayda 
var: “Kamusal alan kuramı ve onu 
izleyen ilgili ideolojik yaklaşımlar, 
aynı fiziksel mekan içerisinde 
gerçekleşen yüz yüze iletişim 
modeline dayandırılmışlardır. 
Yüzyüze iletişimi mümkün kılan 
toplumsal koşullarda, toplanma 
özgürlüğü iletişim kanalına erişim 
anlamına da geliyor, konuşma 
ve jestler biçimindeki doğal 
insan davranışları da iletişim 
kanallarına evrensel ve eşit 
erişim imkanını garantiliyordu. 
Oysa iletişim bir defa dolayımlı 
olarak gerçekleştirilmeye 
başlandığında bu tür evrensel 
eşitlikler artık garanti edilemez 
hale gelir. Hatta yüz yüze iletişim 
durumunda bile eşit olmayan bir 
erişim ile öğrenilmiş manipülatif 
nitelikteki retorik ustalıkların, 
demokratik bir tartışmanın 
sonuçlarını etkileyebileceği ve 
etkilediği çok öncelerden beri 

bilinmektedir. Dolayımlı iletişim 
durumunda ise hem kanala hem 
de araca erişim, özünde kıt olan 
maddi kaynakların harekete 
geçirilmesine ve dağıtımına 
bağlıdır. Bu maddi kaynakların 
da demokratik tartışma süreçleri 
ile kontrol altına alınmaya 
çalışılan ekonomik ve siyasal güç 
yapılarına bağlı olduğu bilinen bir 
şeydir. ‹kinci sorun ise, medyalı 
iletişimle birlikte iletişimin içeriği 
ve tartışmanın nesnesinin ya da 
Habermas’ın terminolojisiyle 
yaşam-dünyası (lifeworld) 
deneyiminin de dolayımlanır 
hale gelmesidir. Aslında bu 
iddia, Marksist ideoloji teorisinin 
de özünü oluşturmaktadır. 
‹deolojinin varlığı halihazırda 
bazı medya ve kültürel çalışmalar 
eleştirmenlerinin çoğulcu, 
postmodern özgürlüklere ilişkin 
iddialarında ve artık cansıkıcı 
kabul ettikleri eski sınıf siyasetini 
kibirlice yoksayışlarında olduğu 
gibi insan türünün aptallığına ya 
da güdülenebilirliğine dayanmaz. 
‹deolojinin varlığı, tersine, 
yaşamın şeffaf olmayışına dayanır. 
Yaşamın bu gayrı-şeffaflığı, 
kendisine dair yorum yapmayı zor 
ve geçici, yorumda hata yapma 
olasılığını da her zamankinden 
daha çok mümkün kılmaktadır. 
Gündelik toplumsal ilişkilerimiz, 
birey olarak taşıdığımız toplumsal 
kimliklerimiz dolayımlanmış 
karmaşık süreçler içinde 
biçimlenir. Böylece kendimizi 
giderek daha çok, pembe diziler, 
romanlar, filmler, şarkılar vb.’den 
oluşan bir iletişim süreci içinde 
ve onun vasıtasıyla oluşmuş 
kimliklerimizle eş, aşık, baba, 
anne, arkadaş, komşu ve tüketiciler 
olarak görürüz. Çoğunlukla da bu 
rolleri, büyük ölçüde ekonomik 
üretim ve dağıtım sistemi 
tarafından belirlenmiş ve temin 
edilmiş tüketim nesnelerini 
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kullanarak oynarız. ‹letişime 
ilişkin düşüncelerimiz, hâlâ büyük 
ölçüde doğrudan ve bireysel yüz 
yüze iletişim paradigması içine 
hapsolmuş durumdadır. Bu üç 
biçimde kendini gösterir. ‹lk 
olarak, medyanın pazar aracılığıyla 
bireysel tüketici tercihlerinin 
tatmini tarafından yönlendirildiği 
ileri sürülmektedir. Bu 
ekonomik karşılıklı etkileşimde 
bireysel rasyonel-tercih modeli 
ekonomistler tarafından gerçekçi 
olmadığı, özellikle de ekonomik 
gücün eşit olarak dağıtılmamış 
olduğu gerçeğini gözardı ettiği 
için, üretimi gözardı etmek 
pahasına, dağıtımda yoğunlaştığı 
için; durağan ve tarih dışı 
olduğu, dışsal faktörleri ihmal 
ettiği, tam bir enformasyondan 
dem vururken çeşitli birey 
ve grupların ona erişiminin 
maliyetini gözönüne almadığı 
için eleştirilmiştir. ‹kinci olarak 
aracılık edilen sembolik formlar 
ya tek bir kişinin ifadesi (bunu 
örneğin, Solun basın baronlarını 
şeytanlaştırmasında görüyoruz) ya 
da bir dışsal gerçekliğin nesnel, 
bu yüzden de dolayımlanmamış 
bir yansıması sayılmaktadır. 
Örneğin buna göre gazeteciler, 
olayların, okuyucularının ya da 
izleyicilerinin doğrudan aracılık 
edilmeyen deneyimleri için 
orada bulunan tanıklar, onların 
yerini alan dublörler olarak 
görülmektedir. Bu noktada, 
dolayımlı iletişimin karmaşık 
kurumsal süreçleriyle birlikte, 
medya çalışanlarının kendi 
çıkarları olan farklı bir sosyo-
ekonomik grup oluşturdukları 
gerçeği gözardı edilmektedir. 
Üçüncü olarak, iletişim alanında 
günümüzdeki (bilgisayarların ve 
telekomünikasyon şebekesinin 
birleşmesine dayalı) teknolojik 
gelişmeler, kitlesel nitelikli 
iletişimden uzaklaşmanın tercih 

edilir bir biçimi ve arzulanan, 
özgürleştirici bir şey olarak 
görülen eski kişilerarası iletişim 
tarzlarına geri dönüş olarak 
meşrulaştırılmaktadır.”28

“Günümüz insanı, her gün 
görmeye alıştığı ve zararsız 
olduğuna inandığı şeylerden 
kuşkulanmak zahmetini 
göze alamayacak kadar 
duyarsızlaştırıldı. Böylece 
televizyon, gerçekleri yansıtan bir 
araç olması gerekirken, gerçekleri 
“gerçeğimsiler” üreterek gizleyen 
bir kitle iletişim aracına 
dönüşmektedir. Arthur Asa 
Berger, “televizyonun yumuşaklığı, 
(artık yaşamımızın önemli bir 
parçası haline gelen) parlaklığı, 
göz kamaştırıcılığı, hemen 
her şeye nüfuz ediciliği, onun 
gücünü görmezden gelmemize 
neden olmaktadır” diyor ve 
televizyonun, bir an önce yenmek 
için yığınla çaba sarfettiğimiz 
bağımlılıklar yarattığını, 
dolayısıyla televizyon mahkûmları 
olduğumuzu belirtiyor. ‹nsanların 
bu mahkûmiyeti de, onların 
daha kolay idare edilebilir ve 
yönlendirilebilir hale gelmesine 
yol açıyor. Eflatun, ideal sistemin 
boyutlarını, siyasal önderin sesini 
duyurabileceği ölçüde sınırlandırır. 
Bugün ise kitle iletişim araçları, 
siyasal iktidarın etkileme 
gücünü evrenselleştirmiştir. 
Tarihsel, politik ve ekonomik 
güç peşinde koşanlar için kitle 
iletişim araçlarının denetimi, 
önemli bir avantajdır. Çünkü 
kitle iletişim araçları üzerinde 
kurulan denetimin sağladığı 
büyük imkânlar ve yararlar 
vardır bu kimseler açısından. Her 
şeyden önce kitle iletişim araçları 
dikkatleri belirli sorunlara, 
çözümlere ya da insanlara çekip 
yönlendirerek, güç sahibi olanları 
kayırıp buna bağlı olarak da rakip 
birey ya da gruplara yönelmelerini 

önleyebilir. ‹kinci olarak, kitle 
iletişim araçları statü sağlar, 
meşruiyeti güçlendirir. Üçüncü 
olarak, kitle iletişim araçları belli 
koşullarda inandırma ve seferber 
etmenin bir kanalı olabilir. 
Dördüncüsü, kitle iletişim araçları 
belirli toplulukların oluşmasına 
ve varlıklarını sürdürmesine 
yardımcı olabilir. Beşinci olarak, 
kitle iletişim araçları psişik ödül 
ve doyumların sunulmasında aracı 
olabilir. Rahatlatır, eğlendirir ve 
gururları okşayabilir. Genelde 
kitle iletişim araçları, toplumda 
bir iletişim aracı olarak aldıklarını 
geri verirler. Aynı zamanda hızlı, 
esnek, planlamaları ve kontrolleri 
de bir hayli kolaydır. Herbert 
Marcuse gibi Frankfurt Okulu’nun 
önde gelen temsilcilerinden 
biri için ise medya, tutucu okul 
mensuplarının iddia ettiklerinin 
tersine, insanı “tek boyutluluğa” 
indirgemektedir.”29 “Curran ve 
arkadaşlarının da özetlediği gibi, 
yapılan araştırmalar da şu temel 
bulgular ortaya konmuştur: 

1. Kitle iletişimi alanında ileri 
derecede gelişmiş teknolojilerin 
kullanılması medyaya, çok geniş 
dinleyici ve izleyici kitlelerine 
ulaşma olanağı ve fırsatı tanıdı. 

2. Hızlı kentleşme ve 
sanayileşmeye paralel olarak 
dengesiz yapıda, anomik ve 
yabancılaşmış bir toplum türü 
ortaya çıkardı. Kendine ve 
toplumuna yabancılaşmış, kaypak, 
boşluk-anlamsızlık-değersizlik 
duyguları içinde, bunlarla ilişkili 
olarak da protest eğilimlere 
sahip bireylerden oluşmuş bu 
toplumlar, doğaları gereği kolay 
yönlendirilebilir (manipülasyona 
açık) bir konuma gelmişlerdir. 

3. Kent insanı, kitle iletişim 
araçları karşısında göreceli 
de olsa savunmasız, çaresiz ve 
onlardan kolay etkilenir hale 
gelmiştir. Oysa, kırsal alanlarda 
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yaşayan insanların hayatı, şehir 
insanına oranla daha oturmuş, 
kararlı ve dengeli bir görünüm 
arz eder. Halbuki şehir insanı da 
hızlı şehirleşme ve sanayileşme 
girdabına kapılmadan önce kararlı 
ve dengeli bir toplumsal ilişkiler 
ağına dayalı bir yaşantısı vardı. 
Yaşanan hızlı değişmeler, bu 
insanların yaşamlarından böylesi 
varlıkları alıp götürdü. 

Medya ve onun ürünleri 
de genellikle, toplumun ve 
bireylerin kaderlerini belirleyici 
konumda ve makro düzeyde 
karar verici durumda bulunan, 
bu hakim ekonomik ve siyasi 
gruplar tarafından şekillendirilir. 
Connell’in deyimiyle medya, 
bir bakıma hakim toplumsal 
sınıfların düşüncelerini dile 
getirmede bir megafon görevi 
yapmaktadır. Konu bu açıdan ele 
alındığında, medyanın gücünün 
mevcut toplumsal sınıfların 
güçleriyle yakından ilişkili olduğu 
görülür. Marksist düşünceye göre, 
maddi üretim araçlarını elinde 
bulunduran sınıf aynı zamanda, 
bu sahip bulunuşluğun bir getirisi 
olarak, düşünce ve zihinsel 
üretim araçlarını da kontrolleri 
altında tutarlar.”30 Zevklerin 
değiştirilmesi ya da yeni zevklerin 
icadı kavramları son derece 
ilgi çekici kavramlar olarak 
önümüze çıkıyor bu süreçte. 
Bahsini ettiğimiz ekonomik ve 
kültürel yapının bir zorunluluğu 
olarak üretilenin tüketilmesi 
gereğinin doğal bir uzantısı oysa 
bu şok edici kavramlar. Ve bu 
anlamda ihtiyaçların yeniden 
tarif edilmesi ve yeni ihtiyaçların 
üretilmesi, Afrika’nın bir 
kabilesindeki ulaşım ve taşıma 
faaliyetinde kullanılan atların 
yerine arabaların ikame edilmesi 
için yapılması zorunlu olan bir 
süreç anlamı taşımakta. Burada 
gündeme getirilmesi gereken bir 

kavram olarak “manipülasyon” 
kavramını özellikle kullanmalıyız; 
zira manipülasyon medya ve 
reklam yoluyla insanların ihtiyaç 
algısında değişiklik yaratmayı 
öngören bir karaktere sahip. 
Medya ve teknoloji bu süreçte 
son derece önemli bir manipülatif 
işlevi yerine getirir. Sanal 
teknolojiler insanları değiştirmez, 
yönlendirmez, dönüştürmez, sanal 
teknolojiler insanı “yapar”(imal 
eder). Medya gerçeği değiştirmez, 
yönlendirmez, çarpıtmaz; medya 
gerçeği “yapar”. Bu anlamda 
aslında insan da eğitilmez, insana 
bir şeyler öğretilmez, insan da 
değişmez; insan “yapılır”.31 “Zevk 
bizzat nötr veya masum değildir. 
Zevk öğrenilen bir şeydir, 
dolayısıyla bilgi ve güçle sıkı sıkıya 
bağlantılıdır. Foucault’a gelinceye 
kadar bilgi ve gücün birbiriyle sıkı 
bir ilişki içinde olduğu oldukça 
sıradan bir düşünce olarak aktarıla 
gelmiştir fakat zevk de bu ikisiyle 
bağlantılıdır. 

Neden hoşlanacağımız ve 
neden kaçınmamız gerektiği bize 
öğretilir. Bir güç ve imtiyaz sistemi 
beğenimizi toplumsal onaydan 
geçmiş belirli zevkleri arayan 
ve diğerlerinden kaçınan/veya 
diğerlerini dışlayan bir bağlamda 
konumlandırır. Stuart Hall’in 
de belirttiği gibi: “Pozitivist 
araştırmada soyut unsurlara -etki, 
kullanımlar, haz- dair tanımlanan 
tipik süreçlerin kendileri, bir 
algılama zincirinin sonunda 
gerçekliklerini şekillendiren ve 
söylemde ifade edilen anlamların 
(sosyal değer ve siyasi etkililik 
kazanmak üzere) eylem ve bilince 
aktarılmasına imkan veren sosyal 
ve ekonomik ilişkiler tarafından 
üretilmesinin yanında anlamanın 
unsurlarıyla da çerçevelenmiştir.” 
McLuhan, günümüzün kafası 
medya ile doldurulmuş genç 
kuşağının doğal olarak ne 

medya eleştirmeni olduğunu ve 
ne de medya eğitimi aldığını 
belirtmektedir. Aksine gelişen 
eleştirel medya okur yazarlığı, 
gelişen net stratejiler gerektirir 
ve çağdaş teorinin birçok ana 
okulları -Frankfurt Okulu, kültürel 
çalışmalar, ve en çok postmodern 
teori gibi- eleştirel bir medya 
pedagojisi ve politikası veya 
alternatif bir medya geliştirmekte 
başarısız olmuştur. Medya 
ekonomi-politiğinin analizi 
içinde yaşadığımız toplumun 
doğasının anlaşılmasına bir kapı 
açar. Medya sahipliğinin, büyük 
şirketler arasındaki ilişkilerin, 
medya şirketleriyle devlet 
arasındaki ilişkilerin ve ticari 
sistemin demokrasinin işleyişine 
nasıl engel olduğunun, nasıl 
belli sesleri duyulmaz kıldığının 
ve kültürel üretimin doğasını 
ve içeriğini nasıl kısıtladığının 
araştırılması, ne tür bir toplum 
içinde yaşadığımızı anlamamıza 
ve kültür endüstrilerinin çağdaş 
kapitalist tüketici toplumlarda 
niye bu kadar önemli ve merkezi 
bir yeri olduğunu kavramamıza 
yardımcı olur. Benzer şekilde, 
küresel iletişim çalışmaları 
da kültürel emperyalizmin 
nasıl çalıştığını ve uluslararası 
şirketlerin nasıl da aslında 
“Amerikan yaşam tarzı”ndan 
başka bir şey olmayan yeni bir 
dünya kültürü ürettiğini görmemizi 
sağlar. Mesela, Amerika’da, kar 
amaçlı büyük şirketler tarafından 
kontrol edildikleri için, film ve 
televizyon ürünleri en popüler 
biçimlerden oluşmaktadır. Bu 
ekonomik belirleyicilik niye 
belli tiplerin ve formların tekrar 
tekrar kullanıma girdiğini, niye 
devam filmleri çekme hastalığının 
olduğunu ve popüler sinema 
filmlerinin niye televizyon 
dizilerine dönüştürüldüğünü ve 
basit formüller, katı jenerik kodlar 
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ve belli ideolojik sınırlamalar 
içinde tek-tip bir üretim 
yapıldığını açıklar.”32 “‹nsan 
yaşamının ve bilincinin en ücra 
köşelerine kadar egemen kılınan 
ideolojik ve kültürel hegemonya, 
aynı değerlerle aynı biçimde 
yaşayan insanlar yaratmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle yığınlar tek 
tipleştirilmektedir. Bireyler, 
önemli siyasal, toplumsal olayları 
izlerken, gelişmeleri medya 
tekellerinin ve bunların arkasında 
metropol ülkelerdeki egemenlik 
yapısının vurguladığı ideolojik 
dünya tasvirini izlemektedir. Bu 
noktada tek tipleşme öncelikle 
edilgen kılma ile başlamaktadır. 
Siyasi, toplumsal veya ekonomik 
sahada gerçekleşen tüm olaylar, 
yaşanan tüm gelişmeler edilgen 
bir tavırla izlenebilen seyirlik bir 
oyuna dönüştürülmektedir, ve 
kurgu buna uygun olarak yeniden 
kurgulanmaktadır. Bu, haber 
programlarıyla yapılabildiği gibi 
farklı tür ve içerikte hazırlanmış 
programlar, diziler, filmler ve 
hatta belgesel filmler yoluyla dahi 
yapılabilmektedir. Ekonomik, 
teknolojik ve içeriksel olarak 
üretici kültürlere bağımlı olan 
tüketici kültürlerde; eleştirel 
akıl ve sorgulama yetisi, üretici 
kültür mensuplarınca izlenen 
politika gereği büyük oranda yok 
edildiği için sistem dışında kendi 
öz duruşunu korumayı başaran az 
sayıda insanın haricinde, toplum 
tüm gelişmeleri, medyanın 
yorumladığı biçimde kabul 
etmektedir.”33 Bu manipülatif  
süreçte, kültürel manipülasyonun 
önemli bir ayağı işlevini 
gören medyatik bir hedonizm 
olgusundan bahsetmek gerekiyor. 
“Medyatik hedonizmin faydası, 
reel şimdi’yi unutmaya hizmet 
etmesinde saklıdır. Zira, “günde 
sekiz-on saat çalışmak zorunda 
olan kesimler, ekmek paralarını 

kazandıkları ama bunun yanısıra 
asıl anlamda artı-değer ürettikleri 
işçilikten çıktıktan sonra, 
kendilerine kaldığını sandıkları 
boş zamanlarında somut 
gerçekliği unutmak” isterler. Reel 
olandan kaçma adına sığınılan 
görsel dünya, gerçekte unutmaya 
hizmet eder. Unutmak bir kaçış 
adına kitlenin aslında meydan 
okumasıdır. Meydan okuma; 
sessiz bir içe çekilme, hafızanın 
rölantiye alınması, unutmanın 
bir “soylu” isyana dönüşmesinin 
adı olmaktadır. Bu, Baudrillard’ın 
“sessizlik stratejisi” adını verdiği 
gerçekliğe de denk düşmektedir. 
Reel olandan kaçış, bir unutma 
stratejisi olmakla birlikte, 
gerçekte, derinlikli bir yoksunluk 
krizini ve protest karşı koyuşları 
da tahrik eder. Medyanın değişik 
enstrümanları yoluyla (reklam, 
eğlence, plak, oyun endüstrisi), 
bağımlı sınıf ve kesimler üzerinde 
kurduğu tahakküm, bilincin 
manipülasyonu, yanlış bilinç ya 
da çarpıtılmış bilinç inşasına 
kaynaklık eder. Bu, en çok da 
kendisini, doğrunun/hakikatin 
muğlaklaşması ile gösterir. Doğru 
ile yanlış, iyi ile kötü herhangi 
bir insanlık durumunu anlamada 
işe yaramaz. Yaşanılan çoklu 
yoksunluk krizleri, bilince yönelik 
tecavüzkâr saldırılar, genelde 
egemen fikirlerin benimsenmesi 
ile yerini kayıtsızlık, umarsızlık, 
uysallık ve bitimsiz bir beklentiye 
bırakır. Depolitik bir suskunluğa 
tutulmuş bu kesim, gerçekte, 
sunulu hayat ve dünyaya hayali 
bir katılımla yanıt verir. Ahmet 
Oktay’a göre, “yaşamlarının 
değişebileceğine inanan, bu 
doğrultudaki umudunu hiç 
yitirmeyen insanlar, geleceklerini 
siyasal mücadeleden çok 
piyango biletine bağlamakta, 
gazetelerin çekiliş kuponlarını 
biriktirmekte, 900’lü telefonlara 

koşuşturmaktadır: bir ev, bir 
otomobil, bir aşk beklentisi, 
yalanla gerçeğin, dolandırıcılıkla 
ticaretin iç içe geçtiği bir dünya” 
olmaktadır. Baudrillard’a göre, 
medya anlamın, dolayısıyla 
toplumsal olanın kaybına yol 
açarak, hayal ve kurgudan ibaret, 
kendi gerçeğinden başka hiçbir 
gerçekle ilişkisi olmayan yeni 
bir dünya yaratmıştır. Medya 
gösterimlerine kitlenin verdiği 
yanıt, Baudrillard’ın da dediği 
gibi, “sessizlik”, bir başka deyişle 
“itaat”, “rıza gösterimi”, ya da 
“istemli teslimiyet” şeklindedir. 
Gerçekte, medya stratejileri de, 
eğlence yoluyla var olan düzenin 
ideolojisini benimsetme, sistem 
içi uyumlanma kanallarına 
hayatiyet kazandırmayı hedefler. 
Özellikle televizyon, uçucu 
yaşantılar, oyalama ve avuntu 
sağlayıcı görüntüler, zihinsel 
tembellik yaratıcı görsel tuzaklar 
yoluyla, “bilincin esir alınmasını”, 
“pasifizmi”, “zihinsel ataleti”, 
“uyuşukluğu”, “mevcuta rıza 
göstermeyi”, “normal/sağlıklı/
ortalama vatandaşlar (average 
man) olmayı” bize salık verir.”34 

“Küresel”in Öngörüsü
Mümkün mü?

Bugün küreselleşme olgusu 
ile dünyanın girdiği rota, içinde 
farklı parametreleri barındıran bir 
hegemonik sürecin tarifini çiziyor 
bize. Aynileştirilme kaderi küresel 
ölçekte herkesin payına düşen bir 
kader. Hegemonya-emperyalizm 
ilişkisi bağlamında oluşturulan bir 
hakimiyet bayrağının öncülüğü-
nü ABD özelinde Batı dünyası 
taşımakta bugün. Siyasi, iktisa-
di ve kültürel düzlemde yaşanan 
bir hegemonik sürecin etkileri-
ni, küreselleşme süreci ile bir-
likte zikretmek bu yüzden daha 
anlamlı. Bu sürecin getirdikleri-
götürdüklerinin bir muhasebesi 



42 Umran HAZİRAN 2010

DOSYA

yapıldığında önümüze daha ger-
çekçi bir manzara çıkıyor. 11 Eylül 
sonrası dünya düzeninin, hegemo-
nik sürecin yeni, daha baskıcı 
ve daha hızlı bir şekliyle tanıştı-
ğı söylenebilir. Bu, siyasi olduğu 
kadar, iktisadi ve kültürel bir yeni 
hegemonya dönemi. George W. 
Bush’un “hayat tarzı” vurgusu bu 
yüzden hayli önemsenmesi gere-
ken bir vurgu aslında. Bir hege-
monik yapının tüm unsurlarının 
“hedef alındığı” bir olay, son dere-
ce sembolik anlamlar içermekle 
bize bazı konularda ciddi ipuçları 
da sağlıyor. Militarist kimliğin, 
liberal kimliğin ve tüketim kim-
liğinin tartışmaya açılıp; hemen 
ardından bunların tartışılamazlı-
ğının deklare edildiği sembolik bir 
olaydı 11 Eylül. Ve bu anlamda 
hegemonik bir tarifin tüm verile-
rini sağlamaya yetecek bir olaydı. 
Baudrillard, küreselleşme sürecini, 
“küreselleşme, Aydınlanma’nın 
son noktası olarak gösteriliyor; 
bütün çelişkilerin çözüldüğü nihai 
durak olarak. Oysa küreselleşme, 
gerçekte, her  şeyi pazarlık edi-
lebilir, parası ödenebilir bir deği-
şim değerine indirgiyor. Bu süreç 
aşırı şiddet yüklüdür, çünkü her 
şeyin tektipleştiği bir ideal durum 
hedefliyor”35 şeklinde tarif eder-
ken aslında bir bakıma küresel-

leşme ile hegemonya arasında çift 
taraflı bir neden-sonuç ilişkisinin 
varlığından bahsediyor. Ve bu 
tarif, bugün küresel olan’ı anlam-
landırırken, yansımalarını ve yola 
çıkış noktasını gözlerden kaçır-
mamak gerektiğini vurguluyor. 
‹nsanı kendisine yabancılaştıran, 
aynı zamanda onu dünya içerisin-
de olması gerektiği konumdan alıp 
farklı bir konum biçen uygarlıkla-
rın hikayesini daha önce de dinle-
dik. Roma örneği halen zihinlerde 
bu bakıma. Cato’dan Çiçero’ya 
kadar tüm Romalı liderlere yol 
gösteren slogan, Roma’nın yaşa-
yacağı sonu da anlatan bir slogan-
dı aynı zamanda: “Bizden kork-
tukları sürece, bırakın bizden nef-
ret etsinler.” Aşkın olandan bağı 
koparılmış, aklı merkeze almış bir 
kurgudan, adaletli ve mutlu bir 
dünya kurulması beklenmemeli; 
zira aksini beklemek, eşyanın tabi-
atına aykırı bir sonucu beklemek 
anlamına gelir. Aydınlanma ile 
yaşadığımız trajedi, bir komedya 
gibi okunuyorsa, zihinlerin nite-
liksel bir kuşatma altında olduğu-
nu söylemek mesnetsiz bir iddia 
olmaktan öteye geçer. Mekanın 
ve zamanın kolonizasyonunun 
modernite ile başlayan süreci, 
bugün insanın aklının ve duygu-
larının; hasılı tüm iç dünyasının 

kolonizasyonu ve manipülasyonu-
na evrilmiş durumda. Orwell’ın 
“1984” ile en iyi şekilde özetle-
diği şey, Huxley’in “Cesur Yeni 
Dünya”sı ile tersinden işlemeye 
başladı. “1984”te azınlığın çoğun-
luğu kontrol edip denetlemesi ve 
şekillendirmesi, “big brother is 
watching you” ile sembolleşirken; 
bugün Aldous Huxley’in “Cesur 
Yeni Dünya”sında artık, çoğunlu-
ğun azınlığı dikizlemesi ve onlara 
kendi rızasıyla özenmesi sürecin-
deyiz tarihin. Moderniteden post-
modernizme geçişin, niceliksel; 
yani görünür olandan, niteliksel 
ya da invisible(görünmez) olana 
kayması şeklinde yorumlanı-
yor olması da bu açıdan bakıl-
dığında postmodernizmin kur-
gusunun verilerini sağlıyor bize. 
Oysa Aydınlanma ile insanın 
geçirdiği evrim, “rasyonel” insa-
nı yaratacaktı. Fakat ne tuhaf 
ki postmodern insan çocuksuluk 
çağını tekrar yaşıyor. Aklını kul-
lanamayan, yönlendirilmiş ve 
farkına vardırmaksızın empoze 
edilmiş duyguların esiri olmuş; 
üstelik bunları kendi duyguları 
zanneden, yaşadığı anı, hazları-
nı, isteklerini ve arzularını; hasılı 
“irrasyonalite”sini mutlaklaştır-
mış bir insanın ufkunun daralıyor 
olması şaşılacak bir sonuç değil. 
Modernizmle birlikte yaşanan 
sekülerleşme biçiminde, dinin 
hayattan uzaklaştırılması; yani 
tanrısız bir arazi öngörülüyordu; 
postmodernizm ile yaşadığımız 
süreç ise dünyevi olanın dinsel-
leştirilmesi ve din dışı kutsalların 
üretilmesi sürecidir. Tanrısız ara-
ziden, beraberinde insansız araziye 
de bir geçiş yapmaktır bu. ‹nsanın 
ve tanrının hayattan uzaklaştırıl-
dığı; sadece bilinçaltının, arzula-
rın, içgüdülerin; hasılı arızi olanın 
tanrısallaştırıldığı ve relativite-
nin, izafiliğin tek mutlak katına 
yükseltildiği bir süreç, insanları 
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nihilizme götürebilecek bir kaos, 
bir katastrof sürecidir. ‹nsanî 
normları ve değerleri eksene alan 
amaçların devre dışı bırakılması; 
bunun yerine, bizatihi dünyevi 
olanın mutlaklaştırılıp; kişinin 
kendisini, egosunu, içgüdüleri-
ni ve arzularını mutlaklaştırma-
sı; onların esiri ve kölesi olma-
sı, aslında insanın özgürlüğünü 
yitirmesi gibi bir durumu ortaya 
çıkarır. Yabancılaşma işte burada 
devreye girer. Marx’ın söylediği 
anlamdaki yabancılaşmadan daha 
derin bir yabancılaşmadır bu. 
Zira burada insanın doğrudan iç 
dünyasını aldatması ve bilinçaltı 
dünyasının delik deşik edilme-
si vardır.36 Baudrillard’ın deyi-
şiyle, “insanlığın vahşîlik çağına 
geri dönüşü”nün yaşandığı bir 
zaman dilimi bu. Foucault’nun, 
Marx’tan ödünç alarak “ruhsuz 
dünyanın ruhu” diye tarif etti-
ği, dinlerin köküne kibrit suyu 
döküldüğü için, seküler kutsal-
ların insanı, hazlarının, arzula-
rının, araçların kölesi kıldığı; 
araçsallaştırılan aklın insanî 
bütün değerleri, amaçları buhar-
laştırdığı bir bunalımlar çağının 
tam orta yeri. Ancak ne olursa 
olsun Nietzschevâri bir haykırı-
şın, felsefenin, ahlâkın ve hayatın 
kokuşmuş yanına ne denli çözüm 
bulacağı oldukça tartışma götürür. 
Yeryüzünün bozumunun hikâyesi 
yazılıyor uzun zamandır ve anlatı-
lan da hep bu hikâye. Hikâyenin 
kahramanı da, hikâyeyi bitirecek 
olan da insan. Tüm ekonomik 
ve sosyal sistem ve medeniyetle-
rin merkeze aldığı ve bütün kur-
gunun, üzerine kurulduğu varlık 
yani. Tarih boyunca ortaya çıkmış 
tüm uygarlıklar hep insana oyna-
dı; çünkü sistemin merkezi ve 
yürütme makamı oydu. Şimdi ise 
içinde bulunulan konumu değer-
lendirmek, bütüncül ve geniş 
ufuklu bir bakışı gerekli kılıyor. 

Parçalara takılmadan, bu parçala-
rın her birinin oluştuğu esas zemi-
ni irdelemek gerekiyor. Üretilen 
insan tipine göre geliştirilmesi 
gereken bir irdeleme metodu kul-
lanılmalı; zira sonuçları anlam-
landırmak ve gelinen noktadan 
farklı bir noktanın mümkünlüğü 
sorusunun cevabını bulmak, insa-
nın cevabını ve mahiyetini bul-
makla mümkün. ‹ktisadî, siyasî ve 
kültürel olarak son demlerini mi 
yaşıyor dünya; bunu zaman göste-
recek; insan ise var olduğu sürece 
kendi sonunu ya da başlangıcını 
kendisi üretmeye devam edecek.
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DOSYA

Feminizmin
Klişeleri
Mustafa TEK‹N

F eminizm; içeriği, söylemi 
ve önerileri ile Türkiye’de 
üzerinde bu kadar 

konuşulmasına rağmen, hâlâ 
tercüme kokan karakterinden 
kurtulabilmiş değildir. Türkiye’de 
piramidin derinlerinde yer 
alan dip tabakalardaki kadın 
sorunlarına değme konusundaki 
problemli konumu devam eden 
feminizmin, modernleş(tir)
meci niteliği didaktik bir üslup 
kazanınca, aslında Batı’da cari 
kalıp yargıları kullanması ve hatta 
onlar üzerinden söylem üretmesi 
de kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 
‹şte tam da bu nokta, aslında 
çoğu zaman olmayan bir sorunun 
klişeler üzerinden dillendirilmesi, 
analiz edilmesi gibi garip bir 
durumu ortaya çıkarmıştır 
ki, buna biz olmayan sorunun 
fıkhını yapmak diyebiliriz. Fakat 
bu durum, Türkiye’de kadınlarla 
ilgili hiçbir sorun olmadığı 
anlamına gelmeyeceği gibi, 
feminist söylemin Türkiye ile 
mütekabiliyetini gösteren unsur 
olarak da okunamaz. 

Feminizmin içinden doğdu-
ğu ana eksen olan modernitenin, 
Osmanlı’da Saray’dan başlayan 
bir akım olarak üsttenci karakte-
rini, süreç içerisinde sosyal taba-
kalarda önemli etkilerde bulun-
masına rağmen, aynı oranda femi-
nizmde görmüyoruz. Fakat her 

halükarda ikisini de ortak nokta-
da buluşturan şey; Türkiye örne-
ğinde tektipçi, didaktik, dikte 
edici ve dönüştürücü nitelikler-
dir. Aslında feminizm, moderniz-
min himayesi ve kolları arasında 
Osmanlı’dan itibaren kadın öze-
linde bir genel yaşam tarzı deği-
şikliği teklifi olagelmiştir. Bu 
sebeple, Türkiye’de gelişen süreç 
içerisinde kadın sorunlarına kap-
sayıcı biçimde değmediği gibi, 
toplum üzerindeki analizlerini de 
batılı algılayış ve kadın sorunla-
rını merkeze alarak ve orada üre-
tilen kavramlar üzerinde yapma-
yı bir alışkanlık haline getirmiş-
tir. Biz bu yazıda, feminist jargon 
içerisnde yer eden belli başlı klişe-
ler üzerinde bir feminizm betimle-
mesi yaparken, yanı sıra bu klişe-
lerin Türkiye gerçekleri ve kadın 
sorununa ne kadar değdiğini ana-
liz etmeye çalışacağız. Bunu belki 
feminist yazınlara yansıyan belli 
başlı ifadeler ya da kavramlar üze-
rinden yapmaya gayret edeceğiz. 

Tesettür-Özgürlük Dikotomisi
Feminizm, ortaya çıkışından 

itibaren ilk zamanlarda daha çok 
haklarda kadını erkeğe eşitleme 
söylemini önplana çıkarmıştı. 
Osmanlı’da üst sınıf kadınlarda 
dillendirilen bu söylemin, 
süreç içerisinde etkileşimlerle 
kadınların özgürlüğü söylemine 

doğru evrildiğini görmekteyiz. 
Tabii özgürlük söylemi, kadınların 
bir tutsaklık içinde olduğu 
temel tezini önermekteydi. Bu 
içerik, günümüze kadar ve hatta 
günümüzde de baskın bir karakter 
olarak hâlâ dikkat çekmeye 
devam etmektedir. Kadınların 
tutsaklıkları birkaç boyutta ele 
alınır. Birincisi; kadınların 
erkeklerin hakimiyeti ve baskısı 
altında olduğu düşüncesi öne 
çıkarılır. Femisintlere göre, 
din ve gelenek tarih boyunca 
el ele vererek bu tutsaklığı 
pekiştirmişlerdir. Ruşen Çakır’ın 
“Direniş ve İtaat” adını taşıyan 
kitabının alt başlığı ‘iki iktidar 
arasında ‹slamcı kadın’dır ki, 
burada analiz etmeye çalıştığı 
‹slamcı kadına yönelik baskının 
bir kanadı ‹slamcı erkekler, 
diğer kanadını devlet olarak 
görmekle bir başka boyuta 
dikkat çekmektedir. Fakat din ve 
gelenek, femimistler için kadın 
özgürlüğünün engellenmesinde 
temel meşruiyet zemini olarak 
görülürler. Bu bakımdan 
feministler, mevcut durumdan 
kurtulmak üzere kadınları,  
özgürleşme yolunda dinle 
hesaplaşmaya çağırmaktadırlar. 

Feminist yazınlar “kadınla-
rın özgürlüğü” kavramını tutsak-
lık ile tezat konseptine oturtmak-
la birlikte, tutsaklık peçe ve çar-
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şaf ile özelleşip somutlaşmakta-
dır. Böyece kadınların özgürleş-
mesi ise, birinci derecede dinden 
özgürleşmeye eşitlenirken, Batılı 
kadın prototip olarak somulaştırı-
lır. Burada din, en temel sorunsal 
olarak öne çıkarılır ve dine aitlik 
negatif imajlarla feminizmin anla-
tımlarına konu olur.

Feminizmin savunusunu 
yapan kitap ve makalelerin baş-
lıktaki dikotomi çerçevesinde 
oluşturdukları kurguyu genel ola-
rak şu şekilde özetleyebiliriz: 
Bilhassa Türkiye’li akademis-
yenlerin yabancı dilde yayın 
yapan Batılı akademik dergi 
ya da icra edilen sempozyum-
larda, bu dikotomiyi bir klişe 
olacak sıklıkla görmek hiç te 
zor değildir. Bu kurguya göre, 
teokratik bir yönetim biçimi-
ne sahip Osmanlı’da kadınlar, 
çarşaf ve peçelerinin içinde 
tamamen erkeklerin egemen-
liği altında dört duvar arasın-
da tutsak bir şekilde yaşamak-
taydılar. Daha sonra kadın-
lar çağdaş yaşam içinde peçe 
ve çarşaflarından kurtularak 
(kurtarılarak) özgürlükleri-
ne kavuşmuşlardır. Bu söylem 
içerisinde “peçe” ve “çarşaf” 
özgürlük bağlamında meta-
forik bir anlam kazanmıştır. 
Çeşitli karikatür ve resimler-
de özgür ve tutsak kadın diko-
tomisi, çarşaf ve peçeye referans-
la anlatılan bir öge olmuştur. Bir 
de “çarşaf”ın başına kara kelimesi-
nin getirilmesi, tutsaklık-özgürlük 
dikotomisini karanlık-aydınlık 
ögeleriyle de destekler biçimde 
bir anlatımın konusu yapılması-
na sebep olmuştur. (Sıklıkla tar-
tışıldığı biçimde çarşaf ve peçenin 
din ve gelenekteki yeri tartışma-
sı burada anlatmaya çalıştığımız 
husustan başka bir bağlama sahip-
tir.) Bu, bugün de hâlâ dillendiri-
len klişelerden bir tanesidir.

Klişeler, aslında son kerte-
de bir kurgusallığa doğru varır-
lar. Sıklıkla tekrar edilen klişeler, 
bir müddet sonra kesin gerçeklik-
ler olarak algılanırlar. Bunu, oluş-
turulan klişelerin konuyu bir ana-
liz etme aracına dönüştürülmesi 
süreci takip eder. Artık sorgula-
nağı zamana kadar kesin kabuller 
olarak tekrar edilegelen birer öge 
olurlar. Tam da bu noktada, yuka-
rıda betimlenen feminizmin klişe-
sine kısa bir kritik yapabiliriz. 

Bir kere kadının evden dışarı 
çık(arıl)ması, kapitalizmin işler-
likleri çerçevesinde kadını dışa-
rıda ucuz işgücü olarak kullan-
mak istemesiyle birinci derece-
de yakından ilintilidir. (Burada 
kadının kendi doğal seyri içerisin-
de ev dışı faaliyetleri ve bu çer-
çevede evin dışına çıkmasını tar-
tışmıyoruz) Bunun bir özgürlük 
sorunu haline getirilmesi; modern 
dünyanın inşasında Batı’da dinin 
ciddi bir direnç noktası oluştur-
ması süreciyle bağlantılarını gör-

mek gerekmektedir. Gerek özel-
de kapitalizm, gerekse modern 
dünya, kendisi ile kilise olan ara-
sında bir tezat konseptini sürekli 
üretmiştir. Çünkü modern dünya 
kiliseye karşı ve kilise eleştiri-
si ile bu konumunu elde etmiştir. 
Kilise eleştirileri, genelleştirilerek 
din-özgürlük dikotomisiyle yerle-
şik hale gelmiştir ki, Osmanlı’dan 
itibaren ülkemize tercüme edi-
len klişe budur. Tüm bunların bir 
sonucu olarak bir yaşam tarzının 

dönüşümü gündeme gelmiştir 
ki, Batılı çağdaş kadın portre-
sinin idealleştirilmesi bu süre-
cin bir sonucudur. Peçe, çar-
şaf gibi sembollere indirgene-
rek kadın özgürlüğünün konu-
şuluyor olması, feminist söy-
lemin metaforları olmasının 
ötesinde “açıklama” hüviyeti 
taşıyan bir anlama sahip değil-
dir. Diğer yandan yeni söyle-
min meşrulaştırılması açısın-
dan Osmanlı’nın da bu “geri” 
konumu içerisine kilitlenmesi 
söz konusu olmuştur. 

Kadınların “geri”(!) konu-
munun tüm yükünü ve fatu-
rasını din ve geleneğe yükle-
yen feminist söylemin içeri-
ğine baktığımız zaman, ülke-
de kadınların sorunlarını 
betimlemek ve sonra bunla-
rın ait olduğu kültürel yapı ve 
değerler içerisinde analiz ede-

rek çözümler üretmek yerine bu 
değerlerle bir hesaplaşmaya gir-
miştir. Onun tercüme kokan en 
sorunlu alanlarından biri bura-
sıdır. Feminizm, hem evrensel 
düzeyde hem de Türkiye özelinde 
kadın odaklı sorunlara odaklan-
ması beklenirken, orta ve alt sınıf 
kadınlarla buluşamaması oranın-
da, onların sorunlarına da ilgisiz 
kalmıştır. Buluşamama, değersel 
düzeyde feminist söylemin olabil-
diğince marjinal olarak kalmasıy-
la da yakından ilintilidir.

Klişeler, aslında son kertede 

bir kurgusallığa doğru 

varırlar. Sıklıkla tekrar 

edilen klişeler, bir müddet 

sonra kesin gerçeklikler 

olarak algılanırlar. Bunu, 

oluşturulan klişelerin 

konuyu bir analiz etme 

aracına dönüştürülmesi 

süreci takip eder. Artık 

sorgulanağı zamana kadar 

kesin kabuller olarak tekrar 

edilegelen birer öge olurlar.
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“Kadınlar Eziliyor”
Feminizm, aslında tüm düşün-

sel ve ideolojik inşasını “kadınlar 
eziliyor” söylemi üzerine kurmak-
tadır. Bunu veri kabul ederek yola 
çıkmakta; ardından kadın-erkek 
ilişkisinden kadınların talepleri-
ne ve daha ileri düzeyde femi-
nist teoloji gibi kurmaya giriştiği 
üst dile kadar bir sistematik geliş-
tirmeye çalışmaktadır. “Kadınlar 
eziliyor” ifadesi bir klişe midir? 
Ya da soruyu şu şekilde değişti-
rerek soralım; kadınlar gerçekten 
ezilmiyor mu? Bu soruya olum-
lu bir şekilde cevap verebileceği-
miz bir çok durum ve manzaradan 
bahsedebiliriz. Bu durumda pek 
de klişe olmadığı iddia edilebilir. 

Ancak sorunun yanlış vazedildi-
ğini anladığımızda, “kadınlar ezi-
liyor” ifadesi tam anlamıyla üze-
rinde düşünülmemiş bir klişeye 
dönüşecektir. 

Her şeyden önce mesele-
ye bakışta bir perspektif kayma-
sı vardır. Sorunu “insanlık”la ilin-
tili görmekten çok olabildiğince 
parçalayarak cinsiyetçi bir alana 
çekmekte, diğer yandan da bütü-
nün görülmesini engellemektedir. 
Feminizm, kadına kendisini cinsi-
yetçi bir bakış açısıyla “insan”dan 
önce “ben bir kadınım” şeklinde 
tanıtmasını önerirken, “erkek” ve 
“kadın”lık için ortak paydayı boz-
maktadır. Burada bir “ezilme”den 
söz edilecekse, önce insanlı-
ğa yapılan zulümden bahsetmek 

gerekecektir. Halbuki “kadın 
eziliyor” söylemi, direkt olarak 
kadınlara dikkat çekerken, bir 
çıktı olarak kadın-erkek dikoto-
misi ve çatışması kurmakta; dola-
yısıyla kadın ile erkek arasında-
ki rekabeti derinleştirirken aynı 
zamanda meşrulaştırmaktadır. 

Feministler, “erkek”i insanlı-
ğı absorbe etmiş bir kavram ola-
rak görmeyi eleştirirlerken, aslın-
da hareketlerinin merkezine ya 
da ulaşılması gereken hedefine 
“erkek”leri koydukları yerde tam 
da eleştirdikleri konuma düşmek-
tedirler. Şunu önemle belirtmek 
gerekir ki, feminizm düşüncesini 
sorunlu kılan nokta; kutsal/sekü-
ler ayrımından beslenen ayrıştırıcı 
perspektifinin cinsiyetçi bakış açı-
sını beslemesi ve sonuçlamasıdır. 
Bunun bir neticesi olarak “kadın” 
insanın önüne geçer ve bütünlük 
kaybolur. Dolayısıyla kadının ezil-
diği söylemi bir klişe olarak sirkü-
lasyonda dolaşırken, erkeklere ve 
bunun da ait olduğu insanlığa ne 
olduğu gözlerden kaçırılır. Üstelik 
kadının yaşadığı tüm haksızlıkla-
rın faili erkek olarak gösterirlir-
ken, haksızlıklar dine fatura edil-
mektedir. Halbuki esas sorun cin-
siyetçi bakış açısının bizzat ken-
disindedir. “Kadın eziliyor” klişe-
si ise, tüm bu sorunlu alanları sor-
gulamanın önünde bir engel ola-
rak durmaktadır. 

Ataerkillik ve 
Erkek Egemenliği 

Feminist söylemlere baktığı-
mız zaman, en temel iki anahtar 
kavramın “ataerkillik” ve “erkek 
egemen toplum” olduğunu gör-
mekteyiz. Bu iki kavram, genel 
bir tarih okumasına doğru geniş-
letilerek kadın ezilmişliğini açık-
lama görevi yüklenen iki klişe 
haline gelmişlerdir. Erkek egemen 
toplum, feminist söylemde erkek-
lerin her bakımdan bütün ilişki-

Türkiye’li akademisyenlerin 
yabancı dilde yayın yapan Batılı 
akademik dergi ya da icra edilen 
sempozyumlarda, bu dikotomiyi 
bir klişe olacak sıklıkla görmek hiç 
te zor değildir. Bu kurguya göre, 
teokratik bir yönetim biçimine 
sahip Osmanlı’da kadınlar, çarşaf 
ve peçelerinin içinde tamamen 
erkeklerin egemenliği altında 
dört duvar arasında tutsak bir 
şekilde yaşamaktaydılar. Daha 
sonra kadınlar çağdaş yaşam 
içinde peçe ve çarşaflarından 
kurtularak (kurtarılarak) 
özgürlüklerine kavuşmuşlardır.
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lere hakim ve otorite bakımın-
dan baskınlıklarını ifade etmek-
tedir. Feminizm, tarih boyunca 
ataerkil zihniyetin tüm ilişkiler-
de ve kültürde işlediğini, aslın-
da “kadın”lık ve “erkek”liğin 
doğuştan verili olmayıp toplum-
sal ilişkiler içinde öğrenildiğini 
düşünürken, bu rollerin değişe-
bileceğini ancak bunun kültürün 
dönüşümü ile mümkün olacağı-
nı savunurlar. Feminist düşünce-
nin kendi içerisinde bir çeşitle-
mesi ve bu çeşitlilik yelpazesinde 
kimi farklılaşmalar olsa da, genel 
anlamda ataerkillik ve erkek ege-
menliği ortak bir söylem (klişe) 
hükmündedir. Süreç içerisinde 
feminizm araştırmalarının kül-
türel çalışmalarla desteklenme-
si, ataerkilliği ve erkek egemen 
toplum yapısını insanlığın ilk 
dönemlerine kadar geri giden bir 
zaman diliminde ve aslında tüm 
insanlık için sorunsallaştırmakta-
dır. Bu okuma, “bugün”den yapı-
larak dünü tamamen problemli 
hale getiren bir sonuç üretilmek-
tedir. Aslı itibarıyla modern para-
digmadan hareket ederek üretilen 
bu sorunsallık, erkek-kadın fıtrat-
ları, dönemlerin kültürel ve zihni-
yet yapıları vb. tüm tarihsellikle-
ri de dışlamaktadır. Kanaatimizce 
tüm tarihi ve insanlığı problemli 
hale getiren bu düşüncenin ken-
disi öncelikle sorunludur. Bugüne 
yığınak yapabilmek için geçmişin 
sağlıklı bir okumasını bile berha-
va etmektedir. 

Son dönemlerde müslüman 
feministler de denilen bir kate-
gorinin din ve tarih okuması da 
aynı klişelerden hareket etmek-
tedir. Şunu belirtmek gerekir ki, 
Kur’an-ı Kerim’de ataerkillik ara-
yan bir zihniyetin, öncelikle femi-
nizme ait bir klişeyi Kur’an’da 
arama gibi anakronik durumun 
ötesinde, bir perspektif soru-
nu yaşadığı da kesindir. Daha da 

ötede tüm ‹slam ilimlerinin ve 
bu arada özellikle fıkıh, tefsir gibi 
birikimlerin erkek egemen bir içe-
rik taşıdığı, zaten âlimlerin de hep 
erkek olduğu söylemi, kimi ‹slam-
cı kadınların arkaplarına kadar 
sirayet etmiş görünmektedir. Bu 
da başta belirttiğimiz gibi, erkek-
kadın ilişkisini her durumda çatış-
macı bir hale getirmektedir. 

Aslında feminizmin klişe-
ler bağlamında birçok söylemi-
ni burada tartışmak mümkün-
dür. Sacayağı hükmünde olan 
üçü ile burada iktifa ediyoruz. 
Ancak feminizmin dillendirdiği, 
kimi zaman felsefesinin temeli-
ne koyduğu söylemlerin ciddi bir 
soykütüğünün çıkarılması ve üze-
rinde analizlerin yapılması lazım-
dır. Nitekim “bedenim benim-
dir” şeklinde sloganlaştırılan söy-
lem, onun felsefesinin temelin-
de yer almaktadır ki, son kertede 
paradigmatiktir. Bunların dışında 
eşcinselliği ve daha yaygın düzey-
de cinsiyeti bir tercih meselesi 
olarak görme ile “tercih” kelime-
sinin neredeyse herşeyi belirleyen 
bir klişe haline gelmesi üzerin-
de durulması gereken bir nokta-
dır. Hatta heteroseksüelliğin nor-
mal görülmesi ve merkeze alınma-
sına karşı çıkan düşünceleri de, 
yeni dönemde klişe olmak üzere 
sınırları epey zorlayacağa benze-
mektedir.

Klişeler, hayatımızın tüm alan-
larında varlığını devam ettiren 
hazır kalıplardır. Bu hazır kalıplar, 
içlerinde uzun bir tarih ve yoğun 
bir içerik barındırmaları açısın-
dan, aslında gündelik hayatımızda 
bir çok konunun daha net anla-
şılması bakımından önemli işlev 
görürler. Çünkü kelime, kavram 
ve ifadeler klişe haline geldikçe, 
ondan süzülen, bakıye kalan bir 
anlam ortaya çıkar. Ancak bun-
ların aynı zamanda birer indirge-
meciliğe de denk geldiğini belirt-

meliyiz. Öte yandan kelime, kav-
ram ya da söylemler klişe hali-
ne geldikçe, süreç içerisinde sor-
gulanamaz bir hüviyete de bürü-
nürler. ‹şte klişelerin egenmenliği 
tam da bu noktada başlar. Onlar 
yaygın bir kabul görüp, kesin doğ-
rular olarak sirkülasyona girdiğin-
de, artık bir açıklama biçimi ola-
rak da işlev görmektedirler. 

Özelde feminizmi bu bağlam-
da düşündüğümüzde, felsefesin-
den yaygın olarak kullandığı kli-
şelere kadar kendi içerisinde hem 
yerleşmiş ögelerinden hem de bir 
değişimden bahsedebiliriz. Tüm 
toplumlar için genelleş(tiril)en bu 
klişeler, bugün hem sebep hem de 
sonuç olarak yoğun bir biçimde 
kullanılmakta, hatta Türkiye gibi 
ülkelerde kültürel yapı ve para-
digma hiç dikkate alınmadan bu 
klişeler “açıklama” modeli ola-
rak sürekli yedekte durmaktadır-
lar. Dolayısıyla bu klişelerin içe-
riklerinin yoklanması, tartışma va 
analizlere girişilmeden yapılma-
sı gerekli bir zorunluluk hüviyeti 
taşımaktadır.  
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Dilaver DEM‹RA⁄

S olun bu ülkedeki tari-
hi menşei bu toprak-
lardan alınmadığından 

bir ölçüde hüsran yüklü oldu. 
Oysa ki adalet kavramı, eşit-
lik talebi bu topraklarda hep 
atıf yapılan hep çağrılan bir 
değer olmuştu. Sadece bu top-
raklarda değil uygarlık deni-
len şey yeryüzünde oluştuğun-
dan beri. Spartaküs ayaklanma-
sından Kızıl Kaşlar İsyanına, 
Bebeklerden Mazdaya dek, 
Katarlar’dan Şeyh Bedreddine 
dek tarihin şafağındaki eşitlikçi 
toplumun özlemi hep yankılan-
dı. Bu yönüyle sol kadim eşit-
lik ve özgürlük taleplerinin yani 
Komünalizmin modern seküler 
halidir. Ancak tam da bu seküler-
lik sol’un  özellikle bu topraklar-
da zayıf kalmasının, aşı tutması-
nın önünde engel oldu. Çünkü 
Marksizm ve Anarşizmde yankı 
bulan modern sol, modernliği 
hayata geçiren toplumların bir 
ürünüydü. Oysa burada başka 
bir tarih, başka değerler küme-
si vardı. Kuşkusuz bu topraklar-
da da o kadim eşitlikçi değerle-
ri çağıran bir ana dip akıntısı hep 
oldu ama sol bu akıntıyla bulu-
şamadı, çünkü bu akıntının dili 

teroisini aldıkları batı ile aynı 
değildi. Tam da bu nedenle sol 
özellikle bu topraklarda bir klişe 
olarak yer aldı. Ancak ben daha 
ötesine geçerek sol’un özellik-
le de Marksist solun dayandığı 
Marks’ın da bir klişe olduğunu 
özellikle onun dinle ilgili aydın-
lanmacı değerleri yansıtan ünlü 
sözü’nün bugün açıklayıcılığını 
yitirmiş bir klişe olduğunu söy-
leyeceğim. 

Doktrinler ve Klişeler
Anton C. Zijderveld’in 

Klişelerin Diktatörlüğü kitabı 
klişe kavramının sosyolojik içe-
riğini ortaya koyması bakımın-
dan önemli. Zijderveld  klişenin 
tanımını yaparken, onun zaman-
la eskiyerek açıklayıcı mahiye-
tini yitiren ama tekrarlanmaya 
devam eden yönü olan kavram-
sal paketler olduğunu belirtir.1 
Aslında sistematik açıklamalar 
olarak doktrinlerin çoğu böy-
ledir. Sistematik yapılar elmas 
gibi mükemmel yontulmuş, 
kapsayıcı ve toplumsal sosyal 
olgulara dair açıklayıcı harita-
lar sunma iddiası olan açıklama-
lar ve yorumlardır. Ancak sis-
tem gereği bütün bir yapı birbi-

rine bağlı olarak inşa edildiğin-
den zamanla doktrinler de eski 
açıklama gücünü kaybederek, 
yaşanılan zamanı anlamakta  ve 
bize yardımcı olmakta yetersiz 
kalır. Her reform çabası, sistem 
bütünsel bir nitelik taşıdığından 
yama gibi durmaktan kurtula-
maz, ya sistemi temelden yeni 
baştan kurmak gerekecektir ya 
da bir kenara bırakmak. Bugün 
Marksist sol’un yaşadığı krizin 
de nedeni bu, yapılan her yenile-
me çabası, sistemin genel yapı-
sı bugünle uyumsuz kaldığından 
yetersiz kalmaktadır. Aslında 
her sistem, her doktrin kapsadı-
ğı alanının büyüklüğü nedeni ile 
daha baştan kurulurken gerçek-
lik karşısında efsnevi Proklus2 
gibi bir işlev görür. Fazla gelen 
kısımları keserek ya da eklenti-
ler yaparak sisteme uydurmak. 
Bu durumu, Platon’un “felsefe 
sınırlar çizer” sözüyle izah eder-
sek, aklın sistemler ile gerçeği 
sınırlandırmak görevi gördüğü-
nü söylemiş oluruz.

Marksizm ve onun sosyaliz-
mi de bir sistemdir. Her sis-
tem gibi Marks’da kapsayıcı bir 
teori inşa etmiştir. Teorisi, tari-
hin ve kapitalist toplumu oluş-

Din Halkın Afyonudur:

BİR KLİŞE OLARAK
MARKS VE DİN
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turan dinamikleri ya da yasaları 
ortaya koymak esasına dayanır. 
Buna göre tarih sınıf mücadele-
lerinin tarihidir ve kapitalizmde 
de ekonomi olarak alt yapı üst 
yapıyı belirler (bu aynı zamanda 
bir ölçüde tarih içinde geçerli-
dir). Bu kısmen doğrudur, çünkü 
gerçekte ilişki diyalektiktir, ama 
kapitalizmde ekonomi toplum-
sal hayatın ana motoru oldu-
ğundan bu kapitalizmde daha 
bir doğrudur, ama siz tüm tarihi 
ve tüm toplumsal kurumları bu 
modele göre açıklamaya kalkar-
sanız, doğal olarak gerçeğin bir 
bölümünü ifade ederek kısmi bir 
doğruluk elde edersiniz, hele de 
bunun bir yasa olduğunu iddia 
ederseniz o zaman klişeleşmek-
ten kurtulamazsınız.

Bugün Marks’ın yorumları-
nın birçoğu yaşanılan dünyayı 
izah edebilmekte yetersiz kal-
maktadır. Kapitalizm kavramı 
da bu nedenle bir klişeye dönüş-
müştür. Ama klişeleşen sistemin 
bir bütünü olduğundan doğal 
olarak onun emek değer teori-
si için ortaya koyduğu Hegelci 
yabancılaşma teorisi ve de buna 
bağlı olarak ortaya attığı ünlü 
sözü, “din halkın afyonudur” 
sözü bir kilişeye dönüşmüştür.

Din Hangi Halkın Afyonu’dur
Hegel yabancılaşmadan söz 

ederken bunu insanın kendi 
özüne yabancılaşması ola-
rak anlamdırır. Marks açık-
ça böyle bir özden söz etmez 
ama insanın özü düşünce-
si onda da mevcuttur. Marks 
için insanın özü emektir (Hegel 
de de aynı öge çalışma ola-
rak geçer) insan emekle insan-
laşmıştır (Engels’in Doğanın 
Diyalektiği kitabında bir bölü-

mün adı Maymundan İnsana 
Geçişte Emeğin Rolü’dür). İşte 
din, insanın, emeği üzerinde 
kendisinin tasarruf gücünü kay-
betmesi sonucu kendi emeği-
ne yabancılaşmasının bir teza-
hürüdür.3 Marks’ın Pozitivistler 
gibi dini ilkel bir düşünce ola-
rak ele alıp onu gericileştirme-
si nedeniyle düşman ilan etmesi 
söz konusu değildir. Marks ter-
sine onu Stalin aracılığı ile öğre-
nen ve pozitivizmin rahle-i ted-
risinden geçmiş olan Türk mark-
sistleri gibi gerici ilan etmez, 
din konusunda oldukça sofisti-
ke denecek saptamalarda bulu-
nur. Ama son tahlilde Marks 
için de din bir yanılsamadır. Din 
bir tür yanlış bilinçtir. Ama onu 
oluşturan koşullar ortadan kalk-
madıkça din de ortadan kalk-
mayacağından Marks sosyalist-
lerin dinle mücadele etmesini 
yanlış bulur. Tıpkı devlet gibi 
din de insanlığın belli bir geli-
şim evresinde -burada Comt ile 
olan yakınlığı görmek müm-
kün- sönümlenecektir. Çünkü 
onu yaratan koşullar son bul-
muş olacaktır. O döneme kadar 
din bu dünyanın tersine çevril-
miş bir resmini verir, bizce bu 
yönüyle din tamamen sahte bir 
gerçeklik değildir, tersine din 
gerçek dünyayı yansıtır. İdeoloji 
ile din aynı olgudur, ideoloji 
de bir yanlış bilinçtir aslında. 
Gerçekliği gizemleştirerek sak-
lar. Din de insanın yabancılaş-
masını, onun kendi emeği ve 
kendi öz gücü karşısındaki düş-
müşlüğünü, ondan yoksunluğu-
nu saklar bizden.

Marks’ın din konusunda-
ki öncüllerinden biri de onun 
etkilendiği düşünür Feurbach’tır 
“Feurbach, Hegel’in, doğa-

Bugün Marks’ın yorumları-
nın bir çoğu, yaşanılan dün-
yayı izah edebilmekte yetersiz 
kalmaktadır. Kapitalizm kav-
ramı da bu nedenle bir klişeye 
dönüşmüştür. Ama klişeleşen 
sistemin bir bütünü olduğun-
dan doğal olarak onun emek 
değer teorisi için ortaya koy-
duğu Hegelci yabancılaşma 
teorisi de buna bağlı olarak 
ortaya attığı ünlü sözü, “din 
halkın afyonudur” sözü bir kli-
şeye dönüşmüştür.



50 Umran HAZİRAN 2010

DOSYA

nın Mutlak Tin’in kendi-
ne yabancılaşmış Tanrı değil, 
Tanrı’nın kendisine yabancılaş-
mış İnsan olduğunu ileri sürer” 
buna göre İnsan Tanrıyı yara-
tarak, kendi özüne yabancılaşa-
rak kendini nesneleştirir böylece 
“İnsan, yaratıp yücelttiği Tanrı 
imgesi’inin kölesi olur, üretilen 
üretene egemen olur, yaratılan 
yaratıcı olur”4 

Marks’a göre de Tanrı insa-
nın kendi öz imgesidir, onun bir 
yansımasıdır. Pantheon yani tan-
rısal düzen aslında insansal düze-
nin göğe yansıtılmış bir görüntü-
sünden başka bir şey değildir. 
Bu yüzden din bir yanılsama-
dır nasıl göz gerçek olmayan 
bir şeyi gerçekmiş gibi algılar-
sa, kendi güçlerine yabancılaş-
mış insan da, dinde kendi yarat-
tığı şeye inanarak onun tarafın-
dan belirlenmektedir. 

 “Dine karşı savaşım ver-
mek, dolaylı olarak, dinin tinsel 
aromasını oluşturduğu, dünyaya 
karşı savaşım vermek demektir.  
Dinsel üzüntü bir ölçüde ger-
çek üzüntünün dışavurumudur  
ve  bir başka ölçüde de gerçek 
üzüntüye karşı protestodur. Din 
ezilen insanın içli ezgisi, kalpsiz 
bir dünyanın sıcaklığı, tinin dış-
talandığı toplumsal koşulların 
tinidir. Din halkın afyonudur”5

Bu ünlü sözdeki afyon olgu-
sunun salt uyuşturma değil aynı 
zamanda acı yatıştırıcı, ağrı 
kesici olmasıdır. Bizdeki sos-
yalistler, Marks’ın, döneminin 
tıbbi bilgisi içinde aktardığı bu 
benzetmeyi, bu arkaplanı bilme-
den esrar gibi uyuşturan, uyu-
tan, dünyadan kopmasını sağ-
layan olarak algılayıp “din hal-
kın afyonudur” derken dinin bir 
uyuşturucu olduğunu iddia etti-

ler. Oysa Marks’ın, 19. yy.’da 
afyonun ağrı kesici olarak kulla-
nımını bilerek kurduğu bu cüm-
lede asıl kastı uyuşturma değil, 
onun ağrı kesici olmasıdır.  Yani 
din insanın bu dünyada yaşadı-
ğı acılar karşısında avunmasını, 
onlar karşısında dayanabilmesi-
ni sağlamaktadır. El hak din top-
lumsal işlev bakımından böyle-

si bir faydası vardır ama sekü-
ler bakışla dine bakarsanız dinin 
sadece faydalarını ve zararlarını 
görürsünüz doğal olarak.

Marks’ın artık klişeleşmiş 
bu tespitleri dönemin antropo-
lojisinin ve din algısının teza-
hürüdür. Öncelikle Feurbach ve 
Marks’ın saptamaları paganizm-
le daha çok ilişkilidir. Özellikle 

Marks’ın artık klişeleşmiş bu tespitleri dönemin ant-
ropolojisinin ve din algısının tezahürüdür. Öncelikle 
Feurbach ve Marks’ın saptamaları paganizmle daha 
çok ilişkilidir. Özellikle de Yunan tanrıları tam da 
Feurbach ile Marks’ın saptamalarını doğrular nite-
liktedir.
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de Yunan tanrıları tam da 
Feurbach ile Marks’ın saptama-
larını doğrular niteliktedir. Oysa 
İbrahimi dinlerin Tanrısı hele de 
İslam’ın ki mutlak Aşkındır, O 
herhangi bir şeyle kıyaslanamaz. 
Marks’ın yahudiliğin doğaya 
yabancılaşmış olduğunu söyle-
mesi de bu yüzdendir çünkü 
“ben benim” diyen Yahova, ne 
tanrılar içinde bir Tanrıdır ne 
de doğa üstü bir güçtür. O mut-
lak Aşkındır. İkincisi Marks ve 
selefi Furbach, dönemin antro-
polojsi içinden konuşmaktadır-
lar. Dönemin antropolojik araş-
tırmalarına göre İlkeller aslında 
bilincine varmadıkları ve kork-
tukları doğa güçlerini soyutla-
yarak bunların her birine tanrılık 
atfetmişlerdir. Dolayısıyla din-
sel bilinç aslında yanlış bilinçtir, 
çünkü gerçeğe tekabül etmeye-
rek bir soyutlamaya dayanmakt-
dır. Oysa din duygusunun da, 
onu oluşturan toplumsal saik-
lerin de -en seküler din araştır-
ması bağlamında bile- bu denli 
basit olmadığı artık en ilkelci 
antropolojide bile kabul görü-
yor. Bunun dışında Marks’ın din 
analizine baz teşkil eden ideolo-
ji anlayışı da artık marksistler 
arasında bile kabul görmüyor. 
İdeolojinin yanlış bilinç olarak 
kabul görmesinin ardında hem 
kartezyen felsefenin iki öz fikri, 
hem de fiziğin görme ve fotoğ-
raf ekseninde ışıkla ilgili bilgi-
sinden kaynaklanan camera obs-
cura tezi yatar. Camera Obscura 
ışığın aynaya ters yansıdığı tezi-
ne dayanır, malum görme de 
böyledir; ışık retinaya görüntüyü 
ters yansıtır ama beyin o görün-
tüyü geçmiş bilgisi ile düzel-
tir. Bu anlamda iki ayrı ger-
çek vardır, biri insanın kendisin-

de bağımsız olan nesnel gerçek, 
diğeri ise insanın kendi özbilgi-
sine dayanan öznel gerçek. Din 
nesnel gerçeğe değil öznel ger-
çeğe dayanır. Marks’a göre ide-
oloji de böyledir, ideoloji gerçe-
ği ters yüz ederek çarpıtır-oysa 
artık iki ayrı gerçek tezi yok. 
Tersine beyin araştırmalarının 
da verdiği bilgiyle bilinç, bir 
kurulum, bir inşa olarak kabul 
ediliyor, dahası kuantum fiziği 
nesnel gerçek fikrini iptal ederek 
idealistleri doğrulamış olmakta. 

Bilinç, bir dünya kurma ve 
bir inşa faaliyeti olarak başın-
dan beri öznel bir olgu. Bu anla-
mı ile insanın bilgisi gerçeği, 
dış dünyadan algılarımıza yansı-
ması ile oluşmuyor. Algılarımız 
ile dünya bilgimiz bir gerçeklik 
olarak birbirini besliyor. Hasılı 
Marks’ın din eleştirisini dayan-
dırdığı tüm tezler bugünün dün-
yasında geçerliliğini kaybettiği 
halde maddeci olma iddiasında-
ki sosyalistler hâlâ dine bu klişe-
ler ile bakarak kendilerini halka 
yabancılaştırıyorlar. Marks da, 
markisizm de sanayi sonrası ger-
çeklik ve modernlik ötesi bir 
dünya karşısında klişe konumu-
na düşmekten kurtulamıyorlar. 
Her şeyden önce insanın özü-
nün çalışma ve emek olduğu-
nu söylemek bizzat düşmanın 
dili ile konuşmak anlamına geli-
yor. Çünkü emek de, emekçi de 
kapitalizmin ürettiği şeylerdir, 
insanın üretkenliği olarak zena-
at çalışması ile emek aynı şeyler 
değillerdir. Marks’ın en büyük 
yanılsaması bu. İnsanı insan 
yapan saikler, tam da sembol 
üretme kapasitesi, soyutlayabil-
me gücüdür. Bu yüzden ekono-
mi politik, aslında sistemin bil-
gisidir. Yadsıması olarak kapi-

talizmi kapsayan sosyalizm de, 
Marks da aslında burjuvanın dili 
ile konuşarak “işçisin sen işçi 
kal” diyenlerin değirmenine su 
taşıyor.

İbrahimi anlamda din insanı 
pasifize eden, her şeye -tevek-
kül kavramını anlayamayan sos-
yalistlerin anladığı gibi- itirazsız 
kayıtsız şartsız boyun eğen bir 
şey değil. Tersine “gelin dün-
yayı değiştirelim” diyen, hak-
sızlığı zulüm olarak görüp ona 
başkaldırmayı da mümin olma-
nın koşulu sayan bir şey. Marks 
aydınlanmış bir yahudi olarak 
kendi dinine, aydınlanmanın 
değil de  Peygamber İşaya’nın 
penceresi ile baksaydı dine bir 
yanılsama olarak bakmaz, tersi-
ne dönemin irfani hıristiyanları-
nın komünalizmine uyarak dine 
karşı dinle bayrak açardı. Hasılı 
sosyalistlerin, özellikle de bu 
ülkenin sosyalistlerinin, artık bu 
ideolojik körlüklerinin farkına 
vararak dine tepeden ve horgörü 
ile bakmak yerine ondaki dev-
rimci dinamizmi kavramaları 
zamanıdır. Yani gelin canlar bir 
olalım münkir-sermaye düzeni-
ne- kılıç çalalım ve “Tevekkeltü  
alAllah” diyelim.
__________________________
1  Anton C. Zijderveld, Klişelerin Dikta-
törlüğü, Çev: Kadir Canatan, AçılımKi-
tap, 2010, s: 28.
2 Proklus, ünlü Yunan efsanesi Odipus’ta 
sözü geçen Delphi kentinin yolu başında 
oturup bilmeceler soran, sorduğu bilmece-
lere  cevap alamadığında ise kurbanını adı 
ile anılan yatağa yatırıp eğer uzun geliyor-
sa uzun gelen kısımlarını kesen, kısa ge-
liyorsa da uzatan canavarımsı hayduttur.
3 Karl Marks, Yabancılaşma, Der: Mu-
zaffer Erdost, Çev: Kenan Somer, Ahmet 
Kardam, Sevim Belli, Arif Gelen, Yurda-
kul Fincancı, Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, 
Üçüncü Baskı 2007; s: 25.
4 Muzaffer Erdost, Sunuş Notu, age, s.11.
5 Marks, age, s:17.
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DEVRİM’İN ‘ALİ’Sİ: 

ŞERİATİ 

A li Şeriati, ‹ran 
Devrimi’nin en 
önemli şahsiyetlerin-

den biridir. Onu önemli kılan 
ise, devrimin kurucu kad-
rosundan olmamakla bir-
likte, onun fikir babaların-
dan olmasıdır. Şeriati, Şah 
Rejimi’nin devrilmesi süre-
cine aktif olarak da katıl-
mıştır; ancak onu önem-
li kılan, fikirlerinin gele-
neksel Şia’dan ayrılan yön-
leri ve modern düşüncenin 
mağlup edilmesi noktasın-
daki çabasıdır. Bu bakım-
dan, Şeriat’yi “Devrim’in 
en özgün şahsiyeti” olarak 
nitelendirmek mümkün-
dür. 

Öncelikle ifade edelim 
ki, “‹ran ‹slam Devrimi”, 
20. yüzyılda vuku bulan 
iki büyük toplumsal olay-
dan biridir. Rus Devrimi nasıl 
ki gelişmekte olan sosyalist-
komünist hareketin o tarihten 
itibaren dünya siyasetine dina-
mik bir giriş yapacağının işaret-
lerini vermişse, ‹ran Devrimi 
de, 20. yüzyılın son çeyreğin-
den itibaren hem ‹slam dünya-
sında hem de küresel ölçekte 
birçok yeni gelişmenin haber-
cisi olmuştur. Esas itibarıyla 

devrimler birer sonuçturlar; 
ancak bir yönleriyle de kendi-
lerinden sonraki gelişmelerin 
de tetikleyicisidirler. 

‹slam Dünyasındaki Yeni 
Oluşumlar

‹ran Devrimi’ni de, ‹ran 
özelindeki bazı gelişmelerin 
sonucu olarak görmek müm-
kün olmakla birlikte, ‹slam 
dünyasındaki genel ‘uyanış’ 
süreciyle ilişkilendirmek daha 
isabetli bir yaklaşım olacak-
tır. Müslümanlar, 20. yüzyıl-
da siyasal iktidarlarını kaybet-

tikten sonra, ‘‹slami hareket-
ler’ kurarak, ‹slam devletleri 
kurmak için toplumsal müca-
deleler vermişlerdir. Mısır ve 

Pakistan bu mücadelenin 
Sünni coğrafyadaki mer-
kezleri iken, ‹ran Şii coğ-
rafyadaki mücadelenin 
odağı olarak ortaya çık-
mıştır. Sünni coğrafyadaki 
hareketler, genel olarak bir 
‘kadro hareketi’ hüviyeti 
taşırken, ‹ran’daki müca-
delenin bir ‘halk hareketi’ 
olduğu söylenebilir. Ancak 
gerek Sünni gerekse Şii 
coğrafyasındaki hareketle-
rin bir ortak noktası vardır 
ki, o da, bu mücadele veri-
lirken, bir biçimde gele-
nek sorgulaması yapılma-
sıdır. Bütün ‹slam dünya-
sındaki yeni oluşumlar, bir 
yandan kaybedilen iktida-

rı geri olmaya çalışırken, bir 
yandan da bu kaybın neden-
leri üzerinde kafa yormuşlar ve 
genel olarak ‘öze dönüş’ yakla-
şımını benimsemişlerdir. Sünni 
coğrafyada Abduh ve Afgani 
ile başlayan süreç, Kutup ve 
Mevdudi ile devam etmiş; aynı 
süreç Şii coğrafyada da ‘usuli’ 
akımın 19. yüzyılın sonların-
dan itibaren güç kazanması ile 

Şeriati’nin “Dine Karşı Din” 
kitabında savunduğu görüş-
lerin, Mevdudi’nin “Dört 
Terim”de veya Kutub’un 
“Yoldaki İşaretler”de savun-
duklarından, esas itibariyle, 
çok farklı olmadığı rahatlık-
la söylenebilir. Bu çizgiyi takip 
edecek olursak, ‘gelenek eleş-
tirisi’ bağlamında da, her üç 
şahsiyet arasında kimi benzer-
likler bulmak mümkündür.
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başlamış ve Şeriati gibi gür bir 
sesle devam etmiştir. Bu süreci, 
düşüncenin yeniden dinamik 
bir mahiyet kazanmaya başla-
ması olarak da nitelendirmek 
mümkündür. Naçizane kanaa-
tim odur ki, 20. yüzyılda siyasal 
dinamizmde belirli bir artış söz 
konusu olmuşsa, bunun nede-
ni, esas itibarıyla, düşüncede 
kaydedilen bu dinamizmdir. 
Zira ameli belirleyen sonuç-
ta imandır. Bir başka ifadeyle, 
teori pratikten önce gelir.

Konuya bu açıdan bak-
tığımızda, Şeriati’nin 
‘düşüncesi’nin ‹ran’daki dev-
rim sürecinde önemli işlev-
ler gördüğünü de kabul etme-
miz gerekir. Şeriati, Şia düşün-
cesinin merkezi kavramlarını 
kökten sorgulamaya tabi tut-
mamıştır ancak Şia düşünce-
si içerisinde ‘sorgulanamaz’ 
kabul edilen kimi hususlarda, 
geleneksel ulemadan farklı bir 
duruş sahibi olmayı başarabil-
miştir. “Ali Şiası-Safevi Şiası” 
ayrımı, bunun en iyi örnek-
lerinden biridir. Şeriati için 
Hz. Ali, Hz. Ebu Zer ve Hz. 
Hüseyin yine sembol isimler-
dir; ancak her üç şahsiyetin 
tipolojisi de bu kez ‘menkıbevi’ 
değildir, ‘rasyonel’dir. Şia’nın 
meşhur ‘masumiyet’, ‘imamet’, 
‘şehadet’ vb. kavramları da, 
aynı şekilde, onun düşüncesin-
de artık romantik değil, akli-
dir. Yani aslında Şeriati’nin 
yaptığı, modern dönemde Şia 
düşüncesini ‘aklileştirme’ye 
çalışmaktan ibarettir. Bu, üze-
rinde önemle durulması gere-
ken bir husustur. Zira aslında 
Afgani-Abduh’tan beri ‹slam 
dünyasının geneline hakim 

olan önemli bir sorunsalla doğ-
rudan ilintilidir. Bu sorunsal, 
Müslümanların modernite ile 
hesaplaşması meselesidir.

Şeriati, bu bağlamda, Hz. 
Ali üzerinde önemle durur. Zira 
o, Şia düşüncesinin merkezi 
şahsiyetidir. Bütün meşrulaş-
tırmalar onun üzerinden yapıl-
malıdır. Bütün kavramsallaştır-
malar onu merkeze almalıdır. 
Şeriati de, “bugün Ali niçin 
hayati öneme sahiptir?” soru-
sunu sorar ve çağın insanına 
cazip gelecek ‘devrimci’ bir Hz. 
Ali portresi çizer. Aslında bu 
çaba, tipik bir biçimde Sünni 
coğrafyada da vardır; Afgani 
ve Abduh’la başlayan süreç-

te, neredeyse tamamen aynı 
içerikle, sahabenin önemli 
isimleri, hatta Hz. Peygamber, 
‘modern bir önder’ kimliğiy-
le tanımlanmaya çalışılmakta-
dır. Bu çabaların özünde de, 
yine modern çağın insanına, 
aydınına, özellikle de gençli-
ğine ‘çekici’ gelecek tipoloji-
ler yapılmaktadır. Yani aynı 
‘aklileştirme’ çabası Sünni coğ-
rafyada da vardır. Bu durum, 
başta ifade ettiğimiz sorunsa-
lın tipik bir yansıması olarak 
görülmelidir. ‹slam dünyasının 
düşünen kafaları, modernite-
den gelen ciddi bir ideolojik 
meydan okumayla karşı karşı-
ya olduklarının bilincindedir-
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ler ve doğal bir refleks ola-
rak, ‹slam’ın temel kavram ve 
kurumlarını savunma gayreti 
göstermektedirler. Durum bun-
dan ibarettir. Sünni coğrafya, 
belki bu konuda Şii coğrafya-
dan biraz daha önde görün-
mektedir; çünkü Batı sömür-
geciliğiyle daha önce ve daha 
yoğun olarak muhatap olmuş-
tur. Ancak aynı ana tehdit, Şii 
coğrafyası için de geçerlidir ve 
orada da aynı sorunsalla başa 
çıkma gayretleri görülmekte-
dir. ‹şte bu ana trendi gördüğü-
müzde, genel olarak ‹slam dün-
yasında, özel olarak da Şii coğ-
rafyasındaki düşünsel ve siya-
sal gelişmeleri daha sağlıklı bir 
şekilde yorumlamak mümkün 
olabilecektir. 

Modernite Karşısında Üç Farklı 
Yaklaşım

Konuya bu açıdan bakıl-
dığında, ilk dönemde 
Müslümanların, modernite 
karşısında, ‘reddiyeci’, ‘içsel-
leştirici’ ve ‘bağdaştırıcı’ 
olmak üzere üç farklı yakla-
şımı benimsediğini görüyoruz. 
Reddiyeci yaklaşım, moderni-

tenin bütün kavram ve kurum-
larıyla reddini ve Batılı sömür-
gecilere karşı elbirliğiyle ciha-
dı öngörmektedir. Bu yakla-
şımın tipik vasfı, modernite 
analizi yapmaya yanaşmaması-
dır. ‹çselleştirici yaklaşım ise, 
Batı’nın insanlık tarihindeki 
en ‘ileri’ uygarlık olması hase-
biyle, bütün kurum ve kavram-
larıyla birlikte benimsenmesini 
öngörmektedir. Bu yaklaşımın 
savunucuları, genellikle bir 
modernite analizi yapmakta, 
fakat çoğunlukla moderniteye 
teslim olmaktadırlar. 20. yüz-
yılda ‹slam dünyasında görülen 
modern ulus-devletlerin kuru-
cu kadroları genel olarak bu 
gruba mensupturlar. Üçüncü 
yaklaşım ise, Batı’nın tekno-
lojisini alıp kültürünü reddet-
meyi önermektedir ki, o döne-
min eğitimli Müslümanlarının 
çoğunluğu bu kategoriye gir-
mektedir. Bu grup da bir 
biçimde bir modernite anali-
zi yapmaktadır; fakat moder-
nitenin kültürel boyutlarının 
reddi konusunda ‘savunma-
cı’ ve ‘özür dileyici’ bir üsluba 
sahiptirler. Afgani ve Abduh 

da, kimi orijinal yaklaşımla-
rı olmasına rağmen, son tah-
lilde bu gruba dahil edilebi-
lirler. Tarihsel gelişmelerin 
ikinci grubu iktidara taşıması 
sonucunda, birinci grup fiilen 
mücadele sahnesini terk etmiş; 
üçüncü grup ise iktidara gele-
memekle birlikte kimi iddiala-
rını sürdürmeye devam etmiş-
tir. Düşüncenin görece dina-
mikleşmesi süreci de devam 
ettiği için, bir süre sonra üçün-
cü grup içerisindeki düşünsel 
billurlaşmalar sonucu ortaya 
çıkan Mevdudi-Kutup söyle-
mi, ‹slam dünyasındaki ideolo-
jik tartışmalarda güç kazanma-
ya başlamıştır. Modernitenin 
küresel ölçekte krize girmesi ve 
Post-modernitenin güç kazan-
masıyla birlikte de, bu grup ide-
olojik üstünlüğü ele geçirmiş 
ve özellikle 1970’li ve 1980’li 
yıllarda küresel siyasetin gün-
demini belirleyen bir akıma 
(Radikal ‹slam) dönüşmüş-
tür. ‹şte Şeriati’nin düşüncele-
ri, küresel ölçekte modernite-
nin krize girdiği ve ‹slam dün-
yasında Radikal ‹slamcı söy-
lemin güç kazandığı bu evre-
de şekillenmiştir. Dolayısıyla, 
siyasal söylemindeki ‘devrimci-
liğin’ ‹slam dünyasının geneli-
ne hakim olan Radikal ‹slam-
cı söylemden etkilendiğine 
kuşku yoktur. Aynı etkileşi-
min Humeyni’nin söyleminde 
olduğuna dair de (haklı olarak) 
birçok değerlendirme yapılmış-
tır. Örneğin Humeyni’nin ona-
yıyla Tahran sokaklarında dil-
lendirilen “Ne Doğu ne Batı, 
sadece ‹slam” veya “Ne Şii 
ne Sünni, sadece ‹slam” slo-
ganlarında da aynı ‘evrensel’ 
siyasal bilinç ve öngörü var-

Şeriati’nin çağdaşı olan diğer aydınlardan ve ule-
madan farkı şudur: o, hem meselenin farkındadır 
hem de bir çözüm bulmaya çalışmıştır. En büyük 
avantajı da budur. Bu yüzden, yazdıkları, özellik-
le ‘gençliği’ etkilemiştir. Her toplumda, gençlik, 
ideolojik ‘üstünlüğe’ tabi olur. Bugün bile İslam 
dünyasında birçok üniversitede Batılı ideolojiler 
hâlâ üniversite gençliğinden rağbet görmekte-
dir. Türkiye üniversiteleri bunun en iyi örnekle-
rindendir.
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dır. Bu açıdan bakıldığında, 
Şeriati’nin “Dine Karşı Din” 
kitabında savunduğu görüş-
lerin, Mevdudi’nin “Dört 
Terim”inde veya Kutub’un 
“Yoldaki ‹şaretler”inde savun-
duklarından, esas itibarıy-
la, çok farklı olmadığı rahat-
lıkla söylenebilir. Bu çizgi-
yi takip edecek olursak, ‘gele-
nek eleştirisi’ bağlamında da, 
her üç şahsiyet arasında kimi 
benzerlikler bulmak mümkün-
dür. Mevdudi’nin “‹slam’da 
‹hya Hareketleri”nde tasav-
vufa, Kutub’un “Fi Zilâl”inde 
‹srailiyyat’a ve Doğu ve Batı kül-
türünden devşirilen şirk unsur-
larına karşı getirdiği eleştirile-
rin benzerini, Şeriati’nin “Ali 
Şiası, Safevi Şiası”nda saray 
uleması kaynaklı hurafelere 
karşı getirdiğini söyleyebiliriz. 
Ancak şurasını da ifade etme-
miz gerekiyor ki, Şeriati’nin 
almış olduğu formasyon gere-
ği, hem Mevdudi’den hem de 
Kutup’tan üslup ve içerik ola-
rak bariz bir farkı vardır. Ne 
Mevdudi ne de Kutup, Şeriati 
kadar modernitenin eril kav-
ramlarıyla doğrudan ilgilenme-
mişlerdir. Şeriati ise, özellikle 
almış olduğu sosyoloji eğitimi-
nin kazanımlarını da kullana-
rak, modern ideolojileri ve kav-
ramları değerlendirmiş, eleştir-
miş ve bunları kimi zaman red-
detmiş kimi zaman da içsel-
leştirmiştir. ‹şte Şeriati’yi ve 
onun görüşlerini bizim açı-
mızdan önemli kılan (kılma-
sı gereken) husus da budur. 
Şeriati, ‹slam dünyasının ‘yap-
ması gereken şeyi’ yapma-
ya çalışan, sorunsalın farkında 
olan ve çözüm üretmeye çalı-

şan, (kendi deyimiyle) gerçek 
bir ‘aydın’dır. Evet, Mevdudi, 
“Dört Terim”de Tevhid çağ-
rısının en önemli dört kav-
ramına dikkat çekmeyi başar-
mıştır; ancak bu kavramların, 
o çağın hakim ideolojisinin 
kavramlarıyla ‘mukayesesi’ni 
yapmamıştır. Bu ise, ‘kaçınıl-
maz bir ilmi görev’dir. Zira 
Ebu Hanife’nin deyimiyle, 
“karayı bilmeyenin akı bildi-
ği de söylenemez.” Dolayısıyla, 
‘ibadet’in Kur’an’ın en merkezi 
dört kavramından biri olduğu-
nu bilen kişinin, ‘özgürlük’ün 
de modern cahiliye düşünce-
sinin en merkezi kavramla-
rından biri (ve ibadetle taban 
tabana zıt bir terim) olduğu-
nu bilmesi gerekir. Bu karşı-
laştırma yapılmadan, ‹slam 
‘ideolojisi’nin modern insanın 
zihninde ‘anlaşılır’ kılınması 
mümkün değildir. ‹şte Şeriati, 
bunun farkındadır ve almış 
olduğu formasyonun da yardı-
mıyla (ve bir ‘aydın’) sorum-
luluğuyla, ‹slam’ın diğer Batı 
düşüncelerine karşı üstünlüğü-
nü anlatmaya çalışmıştır. Yine 
işte bu nedenledir ki, modern 
dönemin en etkin varoluş-
çu filozofların biri olan Jean 
Paul Sartre: “bir dinim yok; 
ama seçmek durumunda olsay-
dım, Şeriati’ninkini seçerdim” 
demiştir. Aslında bu, tam da 
Akif’in: “askın idrakine söylet-
mek lazımdır ‹slam’ı” dizesin-
de ifade etmeye çalıştığı şeydir. 
Fakat ‹slam dünyası bu ‘göre-
vi’ ne kadar yerine getirmiştir? 
Ali Şeriati bu görevin yerine 
getirilmesinde ne ölçüde başa-
rılı olmuştur? ‹şte bu soruların 
cevabı üzerinde kafa yormak, 

belki bugüne kadar bu görevin 
ifası için yapılanlardan daha 
önemlidir. 

Şeriati’nin  Çağdaşı  
Aydınlardan ve Ulemadan Farkı

Naçizane kanaatim odur 
ki, Şeriati’nin bu konularda 
çağdaşı olan diğer aydınlar-
dan ve ulemadan farkı şudur: 
o, hem meselenin farkındadır 
hem de bir çözüm bulmaya 
çalışmıştır. En büyük avanta-
jı da budur. Bu yüzden, yazdık-
ları, özellikle ‘gençliği’ etkile-
miştir. Her toplumda, genç-
lik, ideolojik ‘üstünlüğe’ tabi 
olur. Bugün bile ‹slam dün-
yasında birçok üniversitede 
Batılı ideolojiler hala üniver-
site gençliğinden rağbet gör-
mektedir. Türkiye üniversite-
leri bunun en iyi örneklerin-
dendir. Genellikle Ortadoğu 
coğrafyasında, Batılı ideoloji-
lerin Post-modern dönemden 
itibaren güç kaybettiği kabul 
edilmekle birlikte, Türkiye’nin 
en seçkin üniversitelerinde, bu 
gün dahi, üniversite gençliği 
hala önemli ölçüde ya sosya-
list ya da liberaldir. Çünkü 
Türkiye’nin kendine özgü şart-
ları gereği, hem sosyalist hem 
de liberal teori, hala ‘üstün’ 
ideolojiler olarak kabul gör-
mektedir. SSCB’nin yıkılışı, 
Amerika’nın ‹slam dünyasına 
fiili tecavüzü bile, bu tabloyu 
büyük ölçüde değiştirmemiştir. 
Bunun nedeni, ‘modernite’nin 
eril kavramlarının hala bu 
ülkenin fikri tartışmalarında 
Müslümanlar tarafından ‘fii-
len’ mağlup edilememiş olma-
sıdır. Bu yüzden de, bu ülke-
nin gençliği, hala köhnemiş 
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modern ideolojilerin peşinden 
gitmektedir. Şeriati, ‹ran örne-
ğinde ve Devrim sürecinde, 
modern ideolojilere bu mağ-
lubiyeti (fiilen) tattıran kişi-
dir. En azından aydın çevreler-
de önemli ölçüde ‘ikna edici’ 
olabilmiştir. Bu azımsanmaya-
cak bir şeydir ve kanaatimce 
Şeriati için Hakk’ın rahmetini 
dilememizin en önemli gerek-
çesini teşkil etmektedir.

Ancak burada önemli bir 
problem vardır ve ‹slam dün-
yası henüz bu problemi çöze-
memiştir. Modernite, henüz 
Müslümanlar tarafından ‘mağ-
lup edilememiştir.’ Post-
modernizm, belki modernite-
nin tahtını sarsmıştır; ancak bu, 
sonuçta ‘içerden’ bir eleştiri-
dir. Modernitenin gerçek mağ-
lubiyeti, ‘dışarıdan’ olmalıdır. 
Ve bugüne kadar elde ettiğimiz 
kazanımlar (Şeriati’nin, Doğu 
ve Batı’daki birçok aydın ve 
ulemanın vs. çabaları), maale-
sef, modernitenin mağlup edil-
diği anlamına gelmemektedir. 
Hatta (belki ideolojik düzey-
de değil ama) birçok eril kav-
ram düzeyinde, modernite hala 
Müslümanların zihin dünyaları 
üzerinde etkilidir. Özellikle de 
‘özgürlük’, ‘insan hakları’, ‘eşit-
lik’ gibi kavramlar, ‹slam dün-
yasında aydın çevrelerde, aktif 
hareketlerde ve yaygın siyasal 
ve sosyal kurum ve kuruluşlar-
da, meşru ve mübah kavram-
lar olarak algılanabilmektedir. 
Şeriati’nin düşüncesinde bile, 
bu kavramların bazıları meşru 
bir yer bulabilmiştir. Örneğin 
onun Habil-Kabil kıssasını ele 
alırken kullandığı terminolo-
ji, Marksist ideolojinin ‘üretim 
araçları’na yüklediği anlamları 

olumlayıcı üslubu ve sosyalist 
‘tarih yorumu’na verdiği dolay-
lı destek, ‘sistematik’ düşün-
menin henüz Şeriati’nin dilin-
de de oturmadığını gösteren 
iyi örneklerdendir. Doğrudur, 
Şeriati, ‘orijinal dile vukufi-
yet’ noktasında başarılı örnek-
ler vermiştir; ancak kullandı-
ğı üslubun sistematik düşün-
menin olmazsa olmazların-
dan olan ‘dilin safiyeti’ nok-
tasında önemli sıkıntılarla 
malul olduğu da kabul edil-
melidir. Bunun en iyi örnek-
lerinden biri “Özgürlük, Kutlu 
Özgürlük” adlı lirik söylevi-
dir. Burada ‘özgür insan’ kavra-
mını öylesine olumlamıştır ki, 
bu tür bir üslup, son tahlilde, 
güçlü bir modernite eleştirisi 
yapmayı da imkansızlaştırmak-
tadır. Zira, bu üslup, sonuçta, 
sosyalist teorinin liberal teo-
riyi eleştirmesine benzemek-
tedir. Anarşizm ve Marksizm 
örneklerinde görüldüğü gibi, 
ne kadar ‘radikal’ olursa olsun, 
bu üslupta, liberal teorinin de 
olumladığı, özgürlük, eşitlik, 
insan hakları gibi kavramlara 
yönelik esaslı bir eleştiri yok-
tur. Bu yüzdendir ki, liberal 
teori de sosyalist teori de, son 
tahlilde Batı Düşüncesinin (ya 
da ‘modernite’nin) şubeleridir. 
Eleştiri ‘dışarıdan’ olacaksa, 
bunun içeriği de, dili de ‘dışa-
rıdan’ (yani ‘orijinal’) olma-
lıdır. ‹şte yaşadığımız çağdaki 
Müslüman düşüncesinin temel 
eksikliği budur (buna Şeriati 
düşüncesi de dahildir).

Şeriati’nin bir diğer önem-
li özelliği, üslubunun etkile-
yiciliğidir. Şia düşüncesinin 
kimi kavramlarının da dolay-
lı desteğini alan Şeriati, çağın 

insanına gerçekten etkili bir 
üslupla hitap etmiş ve özel-
likle de modern eğitim almış 
kesimlerin kalplerinin ‹slam’a 
ısındırılması noktasında etki-
li olmuştur. En ideolojik eser-
leri olarak kabul edilebilecek 
“Dine Karşı Din” ve “‹nsa-
nın Dört Zindanı”nda dahi, 
bu ‘edebi’ yön görülebilmek-
tedir. “Hacc” ve “Anne-Baba 
Biz Suçluyuz” gibi eserlerindeki 
akıcılık ve dokunaklılık, ‘ideo-
lojik’ yazan çağdaşı diğer yazar-
larda pek görülmez. Bu yüz-
den, bendeniz, Şeriati okuma-
larının, özellikle modern eği-
tim almış genç kesimler için 
yapılmasını ve devam etmesini 
hâlâ salık veriyorum. Özellikle 
‘dilin safiyeti’ adına sakınımlı 
bir okuma olmak kaydıyla, bu 
noktada Şeriati’nin eserlerinin 
hâlâ son derece yararlı olduğu-
nu düşünüyorum.

Son olarak, bu kısa Şeriati 
değerlendirmesinin onun hak 
ettiği birçok övgüyü gerekçe-
lendirmem noktasında yeter-
siz kalacağının farkında ola-
rak şunları ifade edebilirim ki,  
o, son dönem düşünce tari-
himizde silinmez izler bırakan 
önemli bir düşün ve eylem ada-
mıdır. Elbette her beşer gibi 
eylem ve söylemde hatalar yap-
mıştır ancak hayatını inandığı 
düşünceler yolunda feda etmiş 
ve şehadete ulaşmış nadir 
‘aydın’lardan (ve kelimenin 
gerçek anlamında ‘alim’lerden) 
biridir. Bu bakımdan da hak 
edene hakkını teslim etme 
bilincine sahip Müslümanlar 
tarafından hep hayırla yad edi-
lecektir. 
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Sorumluluk ve
DEĞİŞİM

E ğer hayatı değerler 
mücadelesi olarak algı-
layıp, iyiliğin, güzelli-

ğin, hakkın, sırat-ı müstaki-
min, ilahi vahyin; yani ken-
disine lütuf ve ihsanda bulu-
nulanların yolu (Fatiha 7) 
nun tarafı iseniz ve kendinizi, 
yaşam şeklinizi sürekli olarak, 
tarafı olduğunuz yolun değerle-
rine ve kurallarına göre şekil-
lendiriyorsanız daima deği-
şim ve arınma üzeresinizdir. 
Değişimde arzu edilen şey; 
insanların iman esasları çer-
çevesinde hareket etmesidir. 
Hedef ise bireysel ve toplum-
sal arınmadır. Zihinde ve yaşa-
yışta oluşan kirlilikleri temizle-
mektir. Bu da Kur’an ve sün-
netle her zaman hemhal ola-
rak, yaşanması tavsiye edilen 
ve insanı tedrici olarak inşa 
edip mükemmelleştiren kural-
ları öğrenip, yaşayarak sağlanır.

Sırat-ı Müstakim Üzere 
Bulunmak

Değişimde kural, hareket 
etme ve çalışıp çabalamadır. 

Tavsiye ise, daima sırat-ı müs-
takim üzere bulunmak, dos-
doğru yolda, dosdoğru hareket 
ederek, dimdik durabilmek-
tir. Oturan, bekleyen, hare-
ketsiz olan, mücadele etme-
yen ve sahip olduğu değerle-
ri yaşamayanın asla değişme 
şansı yoktur. Değişim akan su 
misali olmalıdır. Su akışkan 
halde iken temizdir ve temiz-
leyicidir. Durağanlaşan, akış-
kanlığını kaybeden su ise pistir. 
Temiz olmadığı gibi, temizleyi-

cilik özelliğini de kaybetmiş-
tir. Kokuşarak insanı ve çev-
reyi zehirleyecek bir bataklık 
haline gelmiştir. Kişilik, kimlik 
ve zihin olarak durağan kalan 
kimseler, yaratılışı ve sünne-
tullahı anlamakta zorluk çeker-
ler ve değişemezler.

Değişim asla kişilerin sahip 
olduğu değerleri esnetmesi, göz 
ardı etmesi, terk etmesi, başka 
değerleri benimseyip kabul-
lenmesi biçiminde olmamalı-
dır. Değişim ray değiştirmek 

İlahi irade, toplumların iman yönünden çöktüğü, 
kokuştuğu durumlarda tarihe hemen müdahale 
etmiş, peygamberleriyle yeni değişim kuralları gön-
dermiştir. Peygamberleri de değişimin öncüsü kılmış-
tır. Hz. Muhammed’le 1400 sene önce yapılan son 
değişim müdahalesinin kuralları nasıl ki Arap top-
lumunu kısa zamanda değişikliğe uğratmış ve onla-
rın İslamlaşmasını sağlamışsa, son müdahalenin bu 
günkü öncüleri olan mü’minler değişim kurallarının 
aktarımını iyi yapmalı, toplumların İslamlaşmasına 
katkıda yoğunlaşmaları gerekmektedir.

Vahap YAMAN
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değildir. Sosyal statünün yük-
selmesi veya ekonomik duru-
mun iyileşmesi sonucu başka 
limanlara yelken açmak veya 
sahip olduğu değerlerle, başka 
aykırı değerleri benimseyerek, 
onları birleştirmek hiç değil-
dir. Parayı bulup, soysal sta-
tüyü geliştirip karşıya geçmek 
değildir değişim. Buna deği-
şim değil, ‘başkalaşma’ denir. 
Değişimde esas, başkalaşmadan 
değişime uğramaktır. Yoldan 
ve mecradan ayrılmadan yeni-
lenmektir.

Vahiyle Değişime Uğramak
Değişim; ilahi vahyi iyi kav-

rayıp, Kur’an’da belirtilen deği-
şim kurallarını benimsemek ve 
onlara sımsıkı sarılmakla sağla-
nır.(Al-i ‹mran/103) Kur’an’ı 
kendisini değiştireceği bilin-
ciyle okuyup, (Müzzemmil/4) 
onunla dostluğunu iyi kuran 
kişi, ayaklarını ‹slam üzere 
sabit tutarak, (Al-i ‹mran/147) 
kurallara bağlılığını sürdüre-
rek gelişimini devam ettirir. 
Değişen gelişir, başkalarını da 
değiştirip geliştirir. Zaten deği-
şen kişi, bildikleriyle başkala-
rının da değişmesine katkıda 
bulunmakla yükümlüdür. 

Bilgi eğer insanın kendi-
sini ve çevresini değiştirme-
ye yönelik bir edinim değilse 
fazlaca önemi yoktur. ‹şlevsel 
olmayan bilgi, insanın üzerinde 
taşıdığı bir yüktür. (Cuma/5)  
Kişinin okuyup öğrendikleri-
ni, bildiklerini tembellik ve 
atalete düşmeden başkalarına 
aktarımı görev edinmesi gere-
kir. Bilgi sahibi olanlar, onla-

rı başkalarına aktarmada gev-
şeklik gösterir ise zihnî yeni-
lenmeyi gerçekleştiremezler. 
Bilgi doygunluğu ise yeniden 
bilgilenme ihtiyacı hissettir-
mez, kişiyi kendi kendisini tek-
rar eder hale getirir. Bu durum 
ise istenmeyen bir haldir, sakı-
nılmalıdır.

Ümmi olan, ancak Allah’ın 
peygamber olarak seçip, değiş-
tirdiği (Duha/6,7,8) Hz. 
Muhammed’e verdiği ilk 
emirlerin, “kendi yakınla-
rından başlayarak insanların 
değişimine katkıda bulun”( 
Müddessir/2) olduğunu gör-
mekteyiz. Hz. Peygamber’in 
“herkes çobandır; maiyetinden 
sorumludur” tavsiyesi de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu 
tavsiyeler, “yakıtı insanlar ve 
taşlar olan cehennem azabın-
dan kendinizi, ailenizi, ehlini-
zi koruyun” (Tahrim/6) ilahi 
mesajının mü’minler tarafın-
dan iyice kavranması ve ahiret 
saadetinin yakalanması amaçlı 
bir uyarıdır. Kur’an toplumsal 
dönüşümü sürekli hatırlatmak-
ta, değişimi toplumların ken-
dilerinin istemesi gerektiğine 
vurgu yapmaktadır. ( Enfal/53, 
Ra’d/11)

Kitabımızdaki değerler, 
ilahi kaynaklı olmasına rağ-
men, bunlar eğer bir hayat niza-
mı olarak kabul edilip, insanla-
rın hayatında etkili olup, bir 
yaşam biçimi haline gelemiyor-
sa gerek bireyin gerekse toplu-
mun problemlerini çözümün-
de etkili olamazlar. Mü’minin 
temel görevleri arasında ken-
disine sunulan ilahi tavsiyele-

ri hayat biçimi halinde kendi-
sinde yaşandığını gösterip, aka-
binde de toplumsal hayatta yer 
edinmesine ve yaşanılmasına 
öncülük etmek bulunmalıdır.

Takva ile Değişimi 
Sürdürmek

‹slami terminolojide kişinin 
ve toplumun kendisini değiş-
tirmesine hidayete ermek ve 
hidayet üzere olmak denilir. 
Hidayet üzere olanlar değişimi 
bir takva yarışı algılamalı ve bu 
yarışta kendine yer bulmalıdır. 
Takva sahiplerinin dostu ise 
Allah’tır. (Casiye/19) Değişim, 
mü’inleri takva yarışında reka-
bete teşvik etmelidir. ‹nsan-
lar arası rekabette dostlar bile 
düşman olabilirler. ‹slam ise 
rekabetle oluşabilecek haksız-
lık ve düşmanlıkları, hayırlarda 
yarışın talimatıyla engellemiş, 
rekabeti iyilik yarışına dönüş-
türmüştür. Değişim hayır-
larda yarışma esasına dayan-
dırılmıştır.(Bakara/148, Al-i 
‹mran/114) 

Değişmek isteyenlere 
Kur’an mükemmel yol gösteri-
cidir. (Bakara/185, Enam/157) 
Mü’minler için yol göstericidir. 
(Yunus/57, Neml/77) Arınma 
yolunda kendini sürekli yeni-
lemiş, takva yolunda öne çık-
mış muttakilere yol gösterici-
dir.( Al-i ‹mran/138) Arınmak 
ve değişmek isteyen her sınıf 
insan, kitabımızın rehberliğin-
den istifade ederek istikameti-
ni dosdoğru olarak belirleyebil-
mektedir.

Rabb’ini ilah olarak kabul 
edenler, (Araf/172 ) emret-
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tiği kuralları işittiğini, onla-
ra itaat edeceğini belirtenler 
(Bakara/285)  okuyan, anla-
yan, yaşayan, anlatanlar değişi-
mi çabuk yakalarlar. Bu durum 
kişinin sahiplendiği fikrin, 
erken hayat bulup yaygınlaş-
masının ve toplumsal değişi-
min gerçekleşmesinin ilk basa-
mağıdır. Bu çerçevede ‹slam, 
müntesiplerinden şunu iste-
mektedir. Kitabı sürekli ve 
dikkatli okuyun, okuduklarını-
zın üzerinde tefekkür edip iyice 
anlayın, emredilenleri önce-
likle kendiniz yaşayın, öğren-
diğiniz ve yaşadığınız şeyleri 
de başkalarının öğrenmesi için 
anlatın. Bu talimatları alan 
Mü’min Rabb’ine vermiş oldu-
ğu sözü yerine getirmeli, ken-
disini sürekli yenileyip geliş-
tirmeli, ailesini ve çocuklarını 
‹slami bir hayat tarzıyla tanış-
tırıp onların değişmesine vesi-
le olmalı, topluma ve gücünün 
yettiklerine, takva sahibi iyi bir 
mü’min olarak örnek olmalı ve 
onların değişimine destek ver-
melidir. 

 Değişim, insanın dini ve 
sosyal gelişimini, bireyin ve 

toplumun dindarlaşmasını, 
‹slami kimliğin inşasını, zihni 
ve fikri kırılmaların azalma-
sını hedeflemelidir. Bireysel 
ve toplumsal değişimin, insa-
nın ve toplumların istikameti-
nin belirginleşmesinde önem-
li rolü vardır. Bu rol insanla-
rın ve toplumların kaderleri-
ni tayin eder. Eğer değişimin 
rotası hayra değil, şerre çevrili 
ise bu durum kişiyi ve toplumu 
çökertir. Sosyal yıkıma sebep 
olur. Rotası şerre çevrili bir 
değişim, kokuşmaya ve çözül-
meye sebep olur. Ters yönde 
değişime uğrayanlar ise hem 
dünya hem ahiret mutluluğu-
nu kaçırırlar. 

 Değişimi yanlış algılayıp 
geleneği yok etmemek gerekir. 
Bu yanlış algılama bin yılla-
rın imbiğinden geçerek oluşan 
mirası ret etmek, onu küçüm-
semek ve ona zarar vermek gibi 
bir durumun doğmasına asla 
imkan vermemelidir. 

Değişimde Örneklik
‹lahi irade, toplumların iman 

yönünden çöktüğü, kokuştu-
ğu durumlarda tarihe hemen 

müdahale etmiş, peygamber-
leriyle yeni değişim kuralla-
rı göndermiştir. Peygamberleri 
de değişimin öncüsü kılmış-
tır. Hz. Muhammed’le 1400 
sene önce yapılan son deği-
şim müdahalesinin kuralları 
nasıl ki arap toplumunu kısa 
zamanda değişikliğe uğrat-
mış ve onların ‹slamlaşması-
nı sağlamışsa, son müdahale-
nin bu günkü öncüleri olan 
mü’minler değişim kurallarının 
aktarımını iyi yapmalı, top-
lumların ‹slamlaşmasına katkı-
da yoğunlaşmaları gerekmekte-
dir. Hz. Peygamber’in Kur’an’la 
geçirdiği değişimi göz önüne 
alıp, bu durumu iyi okuyup, iyi 
kavrayıp örnekliği ondan ala-
rak değişmek esastır. Cenab-ı 
Hakk Hz. Muhammed’i pey-
gamberliği sürecinde yol boyu 
yetiştirip, değiştirmiştir. Bu 
süreçte Rasûl’ün nasıl gelişti-
ğini ve gelişim sürecindeki aşa-
maların hepsini insanlığa gös-
termiş, sonunda peygamberi-
ni mükemmel bir örnek olarak 
zirveye taşımıştır. Ümmi olan 
ama ahlak ve davranış yönün-
den mükemmel bir insan olan 
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Muhammed’i, kitabıyla nasıl 
değiştirdiğini, dönüştürdüğü-
nü, örnek ve önder yaptığı-
nı göstermiştir. Değişim süre-
cinde peygamberini indirdiği 
her ayetle hem bilgilendirmiş, 
hem eğitmiş, hem de değiştirip 
geliştirmiştir.

Aile ve Çocuk Değişimini 
Öncelemek

Toplumumuzda oluşan 
çözülmeye karşı kendini, eşini 
ve çocuklarını koruma altı-
na almaya ihtiyaç duymayanı-
mız hemen hemen yok gibi-
dir. Değişim, kendisinin ve 
çocuğunun geleceğinden endi-
şe eden, ‘acaba benim çocu-
ğum da mı çirkin ve kötü-
lere benzeyecek?’ diye sıkın-
tı çeken ailelerin bu gününe 
ve geleceğine umut vermelidir. 
Varlığı hiç de azımsanmayacak 
sayıda olan bu ailelerin gös-
tereceği ‹slami değişim çaba-
larının, anne babasıyla bile 
anlaşamayan, kültürel değer-
lerden uzakta, ‹slami hassasi-
yetleri azalmış, çevre oluştura-
mamış, dostları bile olmayan, 
bilgisayarındaki sanal dünya-
sının içerisinden çıkamayan, 
sorumsuz ama sorunlu çocuk-
ların kurtuluşu olacağı görü-
lecektir. Temeli bu ihtiyaç ve 
endişeler olan bu durum iyi 
okunmalıdır. Hepimizde mev-
cut bulunan çözülme kaygıları, 
hem kendimiz hem de dostları-
mız için birer motive edici uya-
rılar kabul edilmelidir. Amacı 
aile ve çocuk değişimi olan 
çalışmalar, ‹slami bir düşün-
ce ve hayat tarzına dayandırıl-

malı ve bu çabalar daima des-
tek görmelidir. Böylece; deği-
şimi, değişeni, gelişimi, geli-
şeni hep birlikte teşvik edip, 
Rabb’imizin belirttiği sırat-ı 
mustakim üzere olmayı bece-
rebilmeliyiz. Unutmayalım 
ki ailede başlattığımız deği-
şim çalışmaları, bizden olma-
yan her türlü fikir, düşünce, 
yaşayış ve davranış şekillerine 
karşı, ‹slami ve insani değerler-
le bezenmiş bir toplum inşasına 
katkıda bulunacaktır.

Değişimin Öncelikleri
Değişim; her şey den önce 

insanı kirden, kinden, nef-
retten arındırıp, birbirleri ile 
dayanışmayı, kardeşliği arttır-
maya, güzel sözlü, nezaket sahi-
bi, adaletten ayrılmayan, nef-
sin geçici istek ve arzularına 
teslim olmamaya çağırmalıdır.

Değişim; ferdin ve toplu-
mun ahlakiliğini yükseltme-
yi, insanların duygularını ve 
gönül enginliğini en üst nok-
taya taşımayı hedeflemelidir. 
‹man, amel, takva saç ayağın-
dan oluşan ‹slami hayat tarzı-
na insanın kendisi ve çevresini 
daha da yakınlaştırmayı hedef-
lemelidir.

Değişim; Kur’an’ı saygı 
olsun diye koyduğumuz yük-
sek ve tozlu raflardan indirip 
okumayı, öğrenmeyi, anlama-
yı, O’nunla el ele koyun koyu-
na yaşamayı gerçekleştirmeli-
dir. ‹nsanı, hayatını Kur’an’a 
göre şekillendirerek Rabb’inin 
rızasını kazanmak için kendi-
si ile hesaplamaya çağırmalı-
dır. Hesaba çekilmeden önce 

kendini hesaba çekerek yeni-
lenmeyi ve dirileşmeyi öner-
melidir.

Değişim; ‹nsanların bireysel 
ve toplumsal dönüşümüne des-
tek vererek, onların mü’mince 
bir hayat tarzı yaşamalarını, 
böylece şeytanın dolaştığı yer-
leri daraltmayı ve ona hareket 
alanı bırakmamayı hedef gös-
termeli, bu hayat tarzına olan 
doygunluklarını ömür boyu 
kesintisiz sürdürerek Allah’ın 
katıksız iman edenlere vaat 
ettiği dünya ve ahiret nimetle-
rini hak etmelerine katkı sağ-
lamalıdır.

Değişim yozlaşma ve vur-
dumduymazlıktan rahatsızlık 
duyanları, bunlara karşı dire-
nen insanları sığınacak tek 
liman olan ‹slam’a sığınmaya 
çağırmalıdır.

Değişmek isteyen insan 
öncelikle davranış değişimi 
yaşamalıdır. Değişim; ancak 
insan değiştiren insan yetiştir-
mekle sağlanır. Bunun da biri-
kimli beraberliklerle sağlandığı 
unutulmamalıdır.

Değişimi yakalamak için 
gereğini yapanlara Rabb’imizin 
mesajı: ‘Allah içinizden iman 
edip Salih amelde bulunanla-
ra kesin olarak vaad etti: Hiç 
şüphesiz kendilerinden önceki-
leri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ 
yaptıysa, onları da yeryüzünde 
güç ve iktidar sahibi’ yapacak, 
kendileri için seçip beğendiği 
dinlerini kendilerine yerleşik 
kılıp sağlamlaştıracak ve onları 
korkularından sonra güvenliğe 
çevirecektir’. (Nur/55)  
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Cabiri:
Devlet Ölçeğinde Bir Proje

M odern Arap düşünce-
sindeki en büyük pro-
jelerinden olan ‘Arap 

aklının eleştirisi’ kitabının yaza-
rı Faslı düşünür Muhammed Abid 
el-Cabiri 3 Mayıs 2010 günü 75 
yaşında vefat etti. Arap ve İslam 
dünyasını derin şekilde etkile-
yen Cabiri’nin İslam dünyasın-
da neredeyse her ülkede ve üni-
versitede müritleri ve hasımla-
rı oldu. Cabiri’nin vefat haberi 
Türkiye’deki aydınlar ve entelek-
tüellerce pek ele alınmazken Arap 
medyasında geniş yer buldu.

Kahire Üniversitesi’nden 
Hasan Hanefi Birleşik Arap 
Emirlikleri gazetesi el-İttihad’taki 
makalesinde bir ömür dostu ola-
rak nitelediği Cabiri’nin tıpkı 
Tayyip Tizini’nin ‘gelenek ve 
devrim’ ve Muhammed Arkun’un 
‘İslam aklının eleştirisi’ projele-
ri gibi ‘Arap aklının eleştirisi’, 
‘gelenek ve yenilenmeye’ dair 
projelerine yer verdi. Cabiri’den 
olumlu veya olumsuz anlamda 
etkilenmeyen bir Arap düşünürün 
olmadığına dikkat çeken Hanefi, 
vefatından sonra hiçbir Arap aydı-
nının Cabiri’nin yerini doldura-
mayacağı iddiasında bulundu ve 
Cabiri ile günümüz Arap aydınları 

arasındaki farkı gezegen ile yıldız 
arasındaki farka benzetti. Hanefi, 
eleştirel akıl ve tarihi akıl tanımla-
rıyla Cabiri’nin Kant ve Hegel’in 
yaklaşımlarını buluşturduğunu 
belirtiyor: ‘Cabiri’nin üçlemesi 
kendisini Kant ve Hegel’le buluş-
turuyor. Eleştirisel akıl ve tari-
hi akıl. Eleştirisel akıl ümmetin 
geleneği ve fikri üretimidir. Yani 
Hegel’in ‘ruhun zahirlerin’de 
yaptığı gibi ümmetin bilinçlen-
me tarihidir. Tekvin bünyeden 
önce gelir. Bünye tekvinin ürünü-
dür. Üç akıl beyan, irfan ve bur-
han tarihi çağlardır. İbni Rüşt’teki 
hitabet, tartışma ve burhana ben-
zemektedir. Siyasi akıl bu üçlü-
nün hayata geçirilmesidir.” 

Cabiri’nin Etkisi
Cabiri’nin Fas’taki eğitim 

ve öğrenime etkisi büyük oldu. 
Liselerdeki felsefe dersleri onun 
denetimindeydi. Liselerde onun 
düşüncelerinden ve eserlerin-
den etkilenmeyen tek bir felse-
fe hocası yoktu. Hanefi’ye göre 
“Cabiri’nin siyasi hayattaki etki-
si de büyük oldu. Halk Kuvvetleri 
Ulusal Birlik Partisi’nin fikir 
babasıydı. Bu parti iktidara gel-
diğinde bakanlık almak istemedi. 
Mesajları siyaset ve uygulamada 
değil, düşünce ve teorideydi. Yeni 
nesillerdeki etkisi de çıkardığı 
dergi kanalıyla büyük oldu. 1967 
yenilgisinin nesli son buldu ancak 
yenilginin izleri Golan, Güney 
Lübnan, Filistin ve Kudüs’te hâlâ 
var. Yeni neslin misyonu ‘Arap 
aklının eleştirisi’ adıyla direniş-
tir.”

Londra kaynaklı Şarkulevsat 
gazetesinden Muhammed Hilmi 
Abdulvehhab’a göre Cabiri 
oldukça ciddi ve herkesin dik-
katini çeken kültür projeleri-
ne sahip, ender Arap aydınların-
dan. ‘Arap aklı eleştirisi’ kitabı 
Cabiri’ye modern Arap çalışma-
larının alamadığı bir şöhret kazan-
dırması yanı sıra birçok kesimin 
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öfkesini de aldı. Kimileri kitabı 
ve sahibini kutsallaştırma yolu-
na giderken, kimileri ise kita-
bı mimari bir yapıya benzetti. 
Bazıları Cabiri’nin rasyonel hare-
keti tesis etmeye çalıştığını, bazı-
ları ise Cabiri’nin projesinin sade-
ce Arap aklını oluşturmayı değil, 
aynı zamanda bu aklın ayağa 
kalkmasını hedeflediğini ifade 
ediyor. Zira Cabiri eleştiri yap-
mak için değil, akli oluşumla-
rımız ve kültürel mirasımızda-
ki ölmüş noktalardan kurtul-
mak için eleştiri yapıyor. 

Lübnan el-Sefir gazetesin-
den Abbas Beydun ise ‘Cabiri: 
Devlet ölçeğinde bir proje’ baş-
lıklı makalesinde vefatıyla bir-
likte Cabiri’nin Arap Mağrip 
ve Maşrik bölgelerindeki sesi-
nin kesildiğini, Cabiri’nin 
özellikle de seksenli yılların 
aydınları üzerinde derin etkiler 
bıraktığını ve ‘Batı karşısın-
da bizler neredeyiz, fikri kim-
liğimiz ne ve nereden başla-
malıyız’ yollu sorulara yanıt 
aradığını belirtiyor. Beydun 
makalesinde bu soruların bilgi 
susuzluğunu ve endişeyi yan-
sıttığını, hiç kimsenin bu soru-
ları yanıtlamaya cesaret ede-
mediğini, Cabiri’nin bu ihti-
yacı ortaya çıkarma cesareti gös-
terdiğini belirterek Cabiri’nin 
Arap aklının eleştirmek suretiy-
le temel taşı attığını ifade edi-
yor. Cabiri’nin Batıyla ilişkisi-
ni kesmediğini ancak Batı rasyo-
nelliğine karşı Arap rasyonelli-
ği çığlığını dile getirdiğine dik-
kat çeken Beydun, bu rasyonel 
çığlığın tuğla tuğla yeniden inşa 
edilmesi gerektiğini belirterek 
Cabiri’nin fikri projesinin ulus 
devletin ideolojik teorisi olduğu-
nu ifade ediyor. Cabiri’ye göre 
bu rasyonel çığlığın gerçekleş-
mesi için geleneğin temizlenmesi 

gerekti. Rasyonelliğin nüvelerinin 
tahriften ve sufilikten izole edil-
mesi gerekti. Cabiri Arap-Grek 
etkileşiminde bu rasyonelliğin 
kaynağını bulurken Fars, Yahudi 
ve diğer başarısızlıkları tahrifin 
kaynağı olarak gördü.  

Necip Mahfuz’un Fikir Yüzü
İslam düşüncesiyle ilgili konu-

ları ele alan Seyid Veled Abah ise 
Cabiri’nin vefatıyla ilgili yazdı-
ğı makalesinde Cabiri’nin Halk 
Güçleri Sosyalist Parti yönetimin-
den istifasından itibaren yani otuz 
yıldır sabah 8, akşam 6 saatle-
ri arasında kendi ofisinde mesai 
yaptığını, istirahat ve yemek arası 
dışında bütün zamanını düşünce, 
felsefe ve gelenek araştırmaları 
konularında okumaya, araştırma-
ya ve yazmaya ayırdığını belirtti. 
Popülerlik bakımından Cabiri’nin 
Mısırlı ünlü Nobel ödülü sahibi 

romancı Necip Mahfuz’un fikir 
yüzü olduğunu belirten Abah, 
farklı yönleri ve eğilimleriyle çağ-
daş Arap kültürünün Cabiri’nin 
literatürünü konuştuğuna işaret 
ederek kavramların Batı felsefe-
sinden tercüme edildiğini ancak 
Cabiri’nin bu kavramları çekici 

kolay ifadelerle Arap litera-
türüne taşıdığını kaydediyor. 
Abah ayrıca Cabiri’nin fikri-
siyasi amacının ümmet için-
de etkin akımlar arasında ras-
yonel ve demokratik kriterle-
re dayalı program temelinde-
ki büyük uzlaşıya uygun teo-
rik ve ideolojik zemin hazır-
lamanın yanı sıra cesur içtihat 
ruhuna uygun İslam mede-
niyeti projesinde kökleş-
mek olduğuna dikkat çeke-
rek Cabiri’yle son görüşme-
sinde kendisine şöyle dedi-
ğini belirtiyor: “ Tökezleyen 
deneyim sonrası çalışmamız 
gereken temel hedefin ulusal 
sözleşmeyi korumak, radikal 
devrime bel bağlamak yerine 
devletin kenetlenmesi, ısla-
hı ve tedrici olarak açılımı-
na çalışmak olduğunu anla-
dık. Acaba Arap kardeşleri-
miz bu dersin öneminin bilin-
cinde mi?” 

İslami hareketler uzmanı 
Rıdvan el-Seyyid ise Cabiri’nin 
bilimsellik ve rasyonelliği buluş-
turan belirli bir bakış açısına sahip 
olduğunu, gelenek ile modernliği 
bir araya getirdiğini ve bu düşün-
cesine dayanarak klasik İslam 
düşüncesini görüş ve yöntem açı-
sından beyan, irfan ve burhan 
diye üç akıma ayırdığını belir-
tiyor. Cabiri’nin söylem ve tez-
lerinden çokça istifade ettiğine 
işaret eden Seyyid burhan, irfan 
ve beyan arasındaki üçlü tezi-
ne karşı çıktığını, bu tezin İslami 
bilimler ve İslami teorik yöntem-

Haşim Salih  Cabiri’nin donuk-
luğumuzun ve geri kalmışlı-
ğımızın sebebi olan selefi 
aklı eleştirdiğine işaret ede-
rek Farabi ve İbni Rüşt’e olan 
hayranlığının sırrının buradan 
kaynaklandığının altını çiziyor 
ve Cabiri’nin geleneğe yap-
tığı eleştirilerini Muhammed 
Arkun’un yaptığı gibi dini veya 
İslamcı aklın eleştirisi değil de 
‘Arap aklının eleştirisi’ ola-
rak adlandırmasının sebebi-
nin İslam toplumunda yaşıyor 
olmasına ve bir Arap üniver-
sitesinde ders vermesine bağ-
lıyor.
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lerle uyuşmadığını ifade ediyor. 
Seyyid bu büyük Arap düşünü-
rün çalışmalarının araştırmacılar 
arasında güçlü etkiler bıraktığını 
ancak Cabiri’nin Kur’an yorum-
larının ve araştırmalarının pek 
uygun olmadığına vurgu yaparak 
Cabiri’nin bu alandaki sorununun, 
kendisinin Kur’an’a dair klasik 
bilgilerinde Suyuti’nin ‘El- İtkan 
fi Ulumi’l-Kur’an’ adlı kitabıyla 
sınırlı kalması olduğunu, Batılı, 
Arap ve Müslüman araştırmacıla-
rın araştırmalarına pek önem ver-
mediğini ifade ediyor. Cabiri’nin 
esasında ulusalcı bir Marksist ve 
Sosyalist Birliği’nin lider kad-
rosundan olduğuna dikkat çeken 
Seyyid, sonraki yıllar Cabiri’nin 
parti çalışmalarını bıraktığını ve 
otuz yıldır araştırma ve eğitim 
işlerine yoğunlaştığını, ideolojik 
eğiliminin bazen Cabiri’de teza-
hür ettiğini belirtiyor. 

Suriyeli yazar Haşim Salih ise, 
Cabiri’yle bazı konularda anlaşa-
mamasına rağmen Arap kuşak-
larıyla bu derecede ilgili olan 
aydınlarının sayısının az olma-
sı sebebiyle vefatını duyduğunda 
derin üzüntü duyduğunu belirte-
rek Cabiri’nin tıpkı Hasan Hanefi, 
Abdullah el- Urevi, Muhammed 
Arkun, Hişam Cait, George 
Trabişi, Cabir Usfur, Nasır Hamid 
Ebu Zeyd ve Rıdvan el-Seyyid 
gibi geçen yüzyılın seksenli yıl-
larından itibaren Arap düşünce-
si üzerinde büyük etkisi olduğu-
nu ve vefatıyla Arapların yetim 
kaldığını ifade ediyor. Kendisinin 
esasında Arap aklının değil, 
İslami aklın eleştirilmesi projesi-
nin savunucusu olduğunu vurgu-
layarak Cabiri’yle ayrı düştüğü 
noktaya işaret eden Salih, Arap, 
Türk, Fars, Pakistanlı ve hatta 
Fransız, Amerikan ve Alman 
aklı olamayacağını, beşer aklının 
nihayetinde bir olduğunu belirte-
rek bu beşer aklın farklı gelişim 

ve olgunlaşma süreçleri geçirdiği-
ni kaydediyor. Ortada klasik dini 
metafiziğin hakim olduğu veya 
bu dini metafizikten kurtulan akıl-
lar olduğuna dikkat çeken Salih, 
Arap aklının bu anlam itibariyle 
Ortaçağın zincirlerinden ve lahu-
tiliğinden kurtulan Avrupa veya 
Amerikan aklından çok Türk, 
Fars, Pakistan ve genel olarak 
İslam aklına yakın olduğunu vur-
guluyor. Salih ayrıca Cabiri’nin 
donukluğumuzun ve geri kalmış-
lığımızın sebebi olan selefi aklı 
eleştirdiğine işaret ederek Farabi 
ve İbni Rüşt’e olan hayranlığı-
nın sırrının buradan kaynaklandı-
ğının altını çiziyor ve Cabiri’nin 
geleneğe yaptığı eleştirileri-
ni Muhammed Arkun’un yaptığı 
gibi dini veya İslamcı aklın eleş-
tirisi değil de ‘Arap aklının eleşti-
risi’ olarak adlandırmasının sebe-
binin İslam toplumunda yaşıyor 
olmasına ve bir Arap üniversite-
sinde ders vermesine bağlıyor. 

Gazali ile ‹bni Rüşt Arasında
Mısırlı akademisyen Halil 

el-Enani ise ‘Gazali ile İbni Rüşt 
arasında Arap aklı’ başlıklı maka-
lesinde düşünce ve felsefe tartış-
malarının üzerinden asırlar geç-
mesine rağmen Arap aklının Ebu 
Hamid el-Gazali ile Ebu’l-Velid 
İbni Rüşt ikilisi arasındaki konu-
munu koruduğunu, Arap ve İslam 
aklının birçok eski ve yeni sorunla-
ra çözüm sunma bağlamında nakil 
ile akıl yöntemleri arasında mual-
lakta kaldığını belirterek geçmiş 
dönemlerde İbni Sina-Şehristani, 
Fahrettin Razi-Nasruddin el-Tusi, 
Eşarilik-Mutezile, Tahtavi ve 
Tunisi-Afgani ve Abduh, Reşid 
Rıza-Ali Abdurrazık gibi ikili 
kutuplaşmaların çıkmasına rağ-
men Arap sahasında Gazali ekolü-
nün baskın geldiğini ifade ediyor. 
Geçen otuz yıl boyunca Gazali-
İbni Rüşt ikilisini çözme yönün-

de birçok girişim olduğuna dik-
kat çeken yazar, bu girişimle-
rin başında Cabiri’nin çalışmaları-
nın geldiğini belirtiyor. El-Enani, 
Cabiri’nin çağlar boyunca uza-
yan bu ikililiğin sırlarını araştır-
ma sorumluğunu üstlendiğini ve 
Cabiri’nin Mısırlı düşünür Hasan 
Hanefi’nin çalışmalarıyla birlik-
te bu çerçevedeki en nesnel girişi-
min sahibi olduğuna işaret ederek 
Arap ve İslam aklının İbni Rüşt 
ve Gazali ikilisinden kurtarılma-
sı, ümmetimiz ve İslam halkla-
rı için en iyi geleceği sağlamak 
için modern araştırma yöntemle-
rinden istifade eden, geçmiş ile şu 
an arasında köprü kurmaya çalı-
şan üçüncü bir yol açılması zama-
nının geldiğini ifade ediyor. 

Bir başka Mısırlı akademisyen 
Dr. Salih Süleyman Abdulazim, 
‘Cabiri’nin düşüncesinde aydın’ 
başlıklı makalesinde Cabiri’nin 
‘Arap Medeniyetinde Aydınlar: 
İbni Hanbel’in sıkıntısı ve İbni 
Rüşt’ün trajedisi’ adlı küçük kita-
bında aydın kavramının anlamını 
keşfetmeye çalıştığını ifade edi-
yor. Cabiri’nin Arap-İslam gele-
neğine dönerek Arap aydınının 
anlamını açıklamayı hedefledi-
ğini, İslami çevrede Arap aydı-
nın ortaya çıkışının Hz. Osman’ın 
öldürülmesiyle ve bazılarının bu 
anlaşmazlık içinde bazı karar-
lar alma girişimiyle başladığını 
düşündüğüne dikkat çeken yazar, 
Cabiri’nin Kur’an’ın yaratılmadı-
ğını söyleyenlerle mücadele eden 
ve dinin dışına çıkmakla suçla-
nan İbni Hanbel örneğinde olduğu 
gibi hakim halife iktidarının hapse 
atmaya ve kitaplarını yakmaya 
kadir olduğunu, siyaset için dinin 
kullanıldığını, siyaset ile din ara-
sındaki trajedinin üzerinden asır-
lar geçmesine rağmen aydınların 
benzer şiddetle maruz kaldıkları-
nı ifade ettiğini belirtiyor. 
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Asım ÖZ

İdris Küçükömer
Üzerine 
Bir Soruşturma

Batılılaşma yakın tarih 
okumalarında hep bir 
öz mesele olagelmiştir. 

Neredeyse her zaman Türk 
modernleşmesinin kurucu 
evrenine  hakim bir izlek 
olmuştur. Ve birçok  düşünür bu 
süreç/ler üzerine, doğrudan veya 
dolaylı olarak yaklaşımlarını 
aktarmıştır. İdris Küçükömer 
(1925-1987) bir iktisatçı olarak bu 
konulara eğilmişti. Küçükömer 
1960’larda bir efsaneydi. 
“Düzenin Yabancılaşması” 
kitabı siyasi tartışmaların 
ortasına bomba gibi düşmüştü. 
Herkes bir şey söylüyordu. 
1969 yılında, “Türkiye’de sağ 
sol, sol da sağdır. Sol denilenler 
ilerici değil gericidir” diye 
yazmıştı. Türkiye’deki siyasi 
analizleri tersyüz edecek ve 40 
yıla yakın sürecek bir tartışmayı 
da ateşlemişti. Osmanlı-Türk 
tarihini devlet-sivil toplum 
karşıtlığı ekseninde yorumladı. 
İttihat Terakki ile Kemalizm’i 
bürokratik devleti kurup koruyan 
antidemokratik hareketler olarak 
tanımladı. Küçükömer, kendisini 

Marksist olarak tanımladığı 
için tezleri geniş tartışmalara 
neden olmuştu. Solun halktan 
kopuk, tepeden inmeci yönlerine 
yönelttiği eleştiriler, bazı 
çevrelerde tepki görürken bazı 
çevrelerde destek buluyordu. 
Yön, Ant gibi sosyalist 
dergilerde yazıyor; Türkiye İşçi 
Partisi (TİP) Bilim Kurulu’nda 
çalışıyordu. 1960 ortalarında 
öğrencilerin önüne düşerek 
yürüyüşler yapan, öğrencilerin el 
üstünde gezdirdiği bir hocaydı. 
İdris Küçükömer rüzgârı olan 
bir devrimciydi. Yaşamı ve 
savundukları da iniş çıkışlarla 
doluydu. Örneğin bir dönemde 
darbeci Talat Aydemir ‘le ilişki 
kuracak kadar değişik tutumlar 
da gösterebilmişti. Ardından, 
cuntacılığa eleştiriler yönelterek 
cuntacılığın “faşizan mutlak 
iktidar ideolojisini anladıktan 
sonra” cuntacılığa karşı sivil 
toplumu savunmaktan da geri 
durmamıştı. Onun yakın ama 
bir o kadar da uzak tarihe 
yönelik açıklamaları, siyasi 
çevrelerde ve kamuoyunda 
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tartışma yarattı. Onun yeniden 
ciddiyetle okunması ve yeniden 
değerlendirilmesi gerektiği 
kanısındayız. 

Bu çerçevede:
1) İdris Küçükömer döne-

mi içinde özgün bir düşünür 
müydü? 

2) 60’lı yıllarda   kendi döne-
minin klişelerine itibar etmeyip, 
alternatif bir  yakın tarih oku-
masının bileşenleri neler olabi-
lir,  sorusunun peşinden gide-
rek Türkiye’ye,  siyasete fark-
lı bir yerden bakma çabası gös-
termiş olmasının sebepleri hak-
kında  neler söylersiniz? Başka 
türlü tasavvur edilmiş bir yakın 
tarih okuması, başka bir kav-
ramsal çerçevenin modeli ola-
bilir mi?

3) Türk sağı ile solunu kar-
şılaştırırken solu bürokratik ve 
tutucu bulduğunu, buna kar-
şılık sağın halka daha yakın 
olduğunu söylüyor İdris 
Küçükömer. Türkiye’deki ger-
çek sol-gerçek sağ tartışmasın-
da İdris Küçükömer’in üzerin-
de durduğu en önemli paramet-
re neydi? Onun bu yaklaşımı-
na dayanarak Türk(iye)  solu-
nu/sağını  eleştirmek mümkün 
mü?

4) İdris Küçükömer’in tezle-
ri ne kadar tutarlıydı? Kendisi 
savunduklarını ne kadar istik-
rarlı bir şekilde savundu?

5) İdris Küçükömer’in yak-
laşımlarının bu gün için değeri 
nedir? Türkçe kültür dünyası-
nın İdris Küçükömer’i anlaya-
rak ve eleştirel gözle okuduğu-
nu söylemek mümkün mü?

Mustafa Özel-Yazar
�

1) Özgün olunabileceğinin 
bazı işaretlerini veren bir düşünür-
dü. Özgün olabilmek için, önce 
fikren özgür olabilmek gerekir. 
Türk solu o dönemde genellik-
le yabancı Marksistlerin yorum-
larını ezberleyen; halk arasında-
ki adlandırmayla ya Rusçu yahut 
Çinci idi. İdris Küçükömer ve az 
sayıdaki solcu aydın ise Türkçü 
Marksist olmaya çalışıyorlardı. 
Onların Türkçülüğü milliyetçilik 
değil, Türkiye’ye özgü bir top-
lumculuk anlamına geliyordu.

1995 yılında İdris Küçükömer’i 
anma vesilesiyle düzenlenen 
bir toplantının başlığında uçbe-
yi tabiri kulla nılmıştı. “Düşünce 
dünyamızda bir uçbeyi: İdris 
Küçükömer”. Pakalın’ın sözlüğü-
nü açmış ve uçbeyi maddesine 
göz atmıştım: “Hudutlardaki san-
cak beyleri hakkında kullanılır bir 
tabirdir. Orta çağlarda Türk dev-
letlerinin uçbeyleri yarı müsta-
kil idiler. Bağlı bulunduk ları dev-
letler zayıfladıkça istiklal derece-
leri artar, sonunda müstakil dev-
let olarak ortaya çıkanlar olurdu. 
Akkoyunlular, Karakoyunlular 
ve nihayet Osmanlılar bu şekilde 
müstakil birer devlet olarak mey-
dana gelmişlerdir.”

Kemal Tahir, Attilâ İlhan, İdris 
Küçükömer, Halit Refîğ... Türk 
sosyalizminin serâzad uçbeyleri. 
Romancı, şair, bilimadamı, sanat-
çı uçbeyi. Gönül verdikleri dünya 
solu zayıfla dıkça, istiklal derece-
leri arttı. İstiklal dereceleri arttık-
ça, Mektepten memlekete döndü-
ler. Memleketi bir sağırlar diya-
loguna duçar görünce de, istik-
lallerini ilan edip, tam müstakil 
birer “aydın” oldular: Selefsiz ve 
halefsiz. Eserlerini bir adım öteye 
götürecek şakirt çık madı. “Aykırı 
aydın” imişler. Suyun suyla iza-
hıdır bu. Aydın zaten aykırıdır; 
cüretkar olmayan, aklını (intel-
lect) kullanamaz; aklım kullana-
mayan, aydın (intellectual) ola-
maz. Onları ortalıkta sürü halinde 
dolaşan uyurgezerlerden ayırmak 
için “aykırı” sıfatını kul lanmaya 
gerek yok. Uyurgezerin aklı ipo-
tek altındadır zaten; aydın değil, 
yanaşma olabi lir ancak.

2) Küçükömer, Türkiye’de 
temel meselenin, Osmanlı-
Cumhuriyet bürokrasisinin Batılı 
emperyalistler le işbirliğini seçmiş 
olmaları ve bu zihniyeti kendi 
elleriyle yetiştirdikleri burjuvala-
ra da aktarmaları olduğunu büyük 
bir belagatle dile getirmektedir. 
Bu bakımdan İnönü ve Ecevit’in 
CHP’sini “sağ” yani düzen yanlı-
sı diye nitelerken, biraz müphem 
bir biçimde tanımladığı “İslamcı-
Doğucu” cephenin “sol” olabile-
ceğini ileri sürmektedir.

3) Mektepte öğrendikle-
riyle “solcu” olmuştu uçbeyle-
rimiz. Dünya solu zayıfladık-
ça, ba ğımsızlık dereceleri arttı. 
Dikkat edilmesi gereken husus, 
“Solun zayıflamasının iktidar 
mücadelesindeki başarısızlığın-
dan değil, aksine fazlaca başarılı 
olmasından geldiğiydi. “Tarihsel” 
Sosyalizm, yeryüzünün “emekçi-
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leri” için bir “ihanet” ideolojisi 
olmuştu. Kapita list sistemi omuz-
layan, onun hem “bireyleri”, hem 
de “halkları” dizginlemesine hiz-
met eden bir alt-ideoloji. 

Dünya sisteminin çevre böl-
gelerinde “uçbeyi” olabilme-
nin temel şartı, romantik sosya-
list olma duygusunu, özellik-
le de “bilimsel sosyalizm” ben-
zeri saçma iddiaları bir kenara 
bırakabilecek kavrayış gücüne 
sahip olmaktı. İdris Küçükömer 
bu evsafa sahip olduğunu kanıtla-
yan az sayıdaki Türk aydınların-
dan biridir. “Sol”un, yani çalışan 
tabakalar adına kapitalist siste-
me muhalefetin 19. yüzyılda nasıl 
sistemle bütün leşmeye dönüştü-
ğünü ve bunun faturasının nasıl 
güney ülkelerine çıkarıldığını net 
bir şekilde kavramıştı:

“Kapitalist ülkelerde sanayi 
devrimiyle büyüyen fakat fakir-
leşen işçi sınıfı, kendi varlığı 
için kapitalizmin emirlerine karşı 
çıkışlar yaptı. Başarılı sayılama-
yacak devrim deneme lerine giriş-
ti. Ve nihayet işçiler, kapitalist 
düzenin esasta temeline dokun-
maksızın bazı kazançlar, tavizler 
alarak kapitalizmle büyük ölçüde 
tamamlaştılar. Bu tamamlaşma ile 
işçiler, sınıf bilincinden uzakla-
şırken, tamamlaşmanın maliyetini 
kısmen kendileri yük leniyorlardı 
da. Fakat asıl maliyet ya da yük 
sömürge, yan-sömürge halklar 
üzerine yıkılıyordu. Yani gittik-
çe büyüyen işçi sınıfının taleple-
ri, sömürgelerden yapılan istismar 
ile nispi olarak karşılanabilir olu-
yordu. Böylece Batı’da sınıflar ve 
gruplar arasında geçici ve nispi 
bir denge kuruluyordu. Devlet 
sanki toplumdaki sınıflardan ayrı, 
otonom, bitaraf, sınıflarüstü imiş 
gibi duruyordu. Kapitalistler şim-
dilik bunu başarmış gözüküyor. 
Aslında mülkiyet ve sınıf meselele-
rini geçici olarak sömürge ve yarı-

sömürgelere ihraç etmiş bulunu-
yorlar.’’

4) Bilim adamlığının yanı 
sıra aktif siyasete angaje olan 
Küçükömer, Talat Aydemir’in 
müttefiki idi. Avdemir’in tas-
fiyesinden sonra şöyle demişti: 
“Yollarımızın sonuna kadar bera-
ber gitmesi imkânsızdı. Başarılı 
olsaydı, ya o beni temizleyecekti, 
ya ben onu. “

5) İdris Küçükömer, demok-
rat ve duygusal bir Marksist 
idi. Bilimle siyaseti uzlaştırma-
ya çalışıyordu.  Tarih bilgisinin 
sınırlı olduğu ortadadır. Zaten 
Küçükömer’in yazdığı dönemde 
Osmanlı çalışmaları henüz emek-
leme aşamasında bile değildi. 
Bugün az çok düzenli bir arşive, 
yeterli olmasa da daha ileri tarih 
çalışmala rına sahibiz. Önemli 
olan söyledikleri kadar, söyleyiş 
tarzıydı. En temel konularda bile 
kendisine ters gelen fikirleri (ilk 
anda reddetse bile) benimsemek-
te zorlanmazdı. 

Biraz önce bahsettiğim top-
lantıda değerli mimar ve müte-
fekkir Turgut Cansever’in anlat-
tığı, Küçükömer’le ilk tanış-
ma hatı rasını onun hem duygu-
sal yönüne, hem de kemale yat-
kın kişiliğine delil sayabiliriz. 
1964 veya 65’te Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde bir toplantı yapıl-
maktadır. İdris Küçükömer, 
Osmanlı toplum sisteminin “mer-
keziyetçiliği” görüşünü savunur 
ve bunun feodalleşmeyi engelle-
diğini ileri sürer. İddiasını des-
teklemek üzere de, mimarla-
rın daha iyi anla yabileceği bir 
örnek verir: Süleymaniye Camii. 
Hocaya göre, Süleymaniye’nin 
kubbesi, Osmanlı merkeziyet-
çiliğinin sembolüdür. Cansever 
bu görüşe şiddetle karşı çıkar. 
Mimaride en önemli meselenin 

üslûp olduğunu, buna da taşıyı-
cı unsurlar arasında parça-bütün 
ilişkisinin en ahenkli tarzda kuru-
labilmesiyle ulaşıldığını söy-
ler. Süleymaniye’nin mer kezinde 
kubbe bulunmakla beraber (ki, 
tam merkezde de sayılmaz), bu 
konum merkeziyetçilikten çok, 
merkez-çevre ilişkisindeki ahengi 
yansıtacak tarzdadır. Sertleşirler. 
Toplantıdan sonra, Turgut Bey 
bahçede yürürken, Küçükömer 
arkadan yetişir ve omzuna doku-
narak: “Söylediklerin doğru!” der. 
Ve dost olurlar.

“Bu ülke”nin değerlerine 
sahip çıkarken, kendini “devlet 
ve sermayenin yanısıra dinden de 
bağımsız düşünen” bir aydın ola-
rak görse de, Küçükömerin çalış-
malarına dindarlar da değer ver-
meli; cevaplarına takılmadan bu 
duygusal bilim adamının soruları-
nı ciddiye almalıdırlar.

Nuray Mert-Siyaset Bilimci
�

1) Kuşkusuz özgün bir düşün-
celeri vardı, ancak bana sorar-
sanız Küçükömer’e ‘düşünür’  
denilemez, düşünce adamı diye-
lim isterseniz. Zira, sistematik bir 
düşünce ve kavramsal dünya kur-
muş değildi.

2) Farklı yakın tarih okuma-
ları, siyasal kavramsal çerçe-



67Umran HAZİRAN 2010

■ İdris Küçükömer

veler oluşturmak açısından son 
derece önemlidir. Nitekim, ben 
Türkiye’de resmi tarihin, daha iyi 
eleştirel okumaları yapılabilsey-
di, bundan daha kaliteli sağ ve sol 
siyasal söylemler çıkabilirdi diye 
düşünürüm.

Ancak, ben Küçükömer’in 
tarih okumasını isabetli bulmam. 
Daha doğrusu, sistematik ve kav-
ramsal tutarlılık taşıyan bir tarih 
okuması olmadığını düşünürüm. 
Küçükömer, Marksist tarih oku-
ması ile, popülist sağ tarih oku-
malarını titizlenmeden birbirine 
karıştırıyor. Ben, Küçükömer’e 
ilişkin düşüncelerimi Doğu-
Batı Dergisi’nin 2000 tarihli 11. 
Sayısında uzun boylu yazdım. 
Sonra Kültür Bakanlığı’nın yayın-
ladığı İdris Küçükömer kitabında 
da yer aldı. İlgilenenleri bu maka-
leye yönlendirmek isterim.

   Burada konuyu uzatma 
imkanı yok, ama Küçükömer’in 
‘zorlama’ bir kategorikleştirme 
adına, Prens Sabahaddin ile başla-
yıp Adalet Partisi ile devam eden 
bir siyasi çizgiyi ‘Doğucu-İslamcı 
Halk Cephesi’ olarak tanımla-
yabilmiştir. Biraz yakın tarih ve 
sosyal bilime aşina olanlar. Bu 
türden kestirmeci yaklaşımların, 
olayları kavramamamıza ciddi 
bir katkı sunmayacağı gibi, faz-
lasıyla kafa karıştırıcı olduklarını 
görebilir. Olumlu ve yaratıcı bir 
kafa karışıklığından değil, düpe-
düz yanıltıcı bir kafakarşıklığın-
dan söz ediyorum.

   Gerek resmi tarih okuması-
nın, gerek 60’ların sol tarih oku-
masının da fazlasıyla düz ve zayıf 
olduğunu teslim etmek gerekir, 
Küçükömer’in dikkat çekmesinin 
nedeni bu zaafa dikkat çekme-
si, farklı bir okumanın mümkün 
olduğuna işaret etmesidir. Önemi 
buradan kaynaklanır.

3) Bir kere bir konuya açık-

lık getirelim. Sağ ve sol siya-
set söylemleri fazlasıyla fark-
lı ve tartışmalı olabilir. Ancak 
bu siyaset çizgilerini tanımla-
yan ‘halka yakınlık’ veya uzak-
lık değildir. Zaten Küçükömer’de 
sağı ve solu sadece bu çerçe-
vede değil, Marksizmden ödünç 
aldığı üretim ilişkileri kavram-
ları ile takviye ederek kullanı-
yordu. Ama bana sorarsanız, bu 
kavramları insicamsız biçimde 
devreye sokmuştur. Diğer taraf-
tan, ‘solun halka uzaklığı’ mev-
zusu Türkiye’de fazla abartılmış-
tır. Aslında bu Türkiye’ye özgü 
bir şey değildir, Batı demokrasi-
lerinin tarihinde toplumsal taba-
nı güçlü emek örgütlerine daya-
lı sol tecrübelerin bizde zayıf kal-
dığı doğrudur. Ancak, Batı’da 
da sağ partiler kültürel anlamda 
muhafazakâr oldukları için halka 
daha yakın olduklarını iddia eder, 
popülist söylemlere bolca yer 
verirler. Marksizm bunu ‘yanlış 
bilinçlilik’ olarak tanımlamıştır, 
ama muhafazakâr, Katolik bir işçi 
sol bir partiye değil, sağ partiye 
oy verir. Bu dünyanın her yerin-
de böyledir, aksi olsaydı, burjuva 
demokrasileri ayakta kalamazdı.

  Bizdeki, halka uzaklık mev-
zusu, yenilikçi bürokrasi ve daha 
sonra ilerici sol diye tanımlanan 
siyasal söylem ve çevrelerin, top-
lum tarafından fazla Batıcı ve 
seküler bulunmasının yarattığı 
tepkilerin sonucudur. Müslüman 
bir toplumda, bu muhafazakar sağ 
tepki, Batı’dan daha derin yaşan-
mıştır. Yoksa, Türkiye’de sağ sol-
dur, sol sağdır demek için hiçbir 
fazladan özgün bir gerekçe yok-
tur. 

4) Küçükömer’in tezleri daha 
önce de belirttiğim gibi bana göre 
tutarlılıktan son derece uzaktı. 
İyi bir okuma yapan herkes bunu 
görebilir. Ancak, asıl sorun da 

bu. İnsanlar sevdiği veya sev-
mediği bir ismin düşüncelerini 
uzun boylu kurcalamaya giriş-
me gereği duymuyor. Bu özel-
likle Küçükömer için geçerlidir. 
Küçükömer, popüler aforizma tar-
zına yakın durduğu, nihayetin-
de solun, ‘halktan kopukluğun-
dan’ söz ettiği için her zaman sağ 
siyasal çevreler tarafından sempa-
tik ve ‘önemli’ bulunmuştur. Zira, 
sağ popülüst söylemin en önemli 
dayanaklarından biri, sol’un halk-
tan kopukluğudur. Küçükömer 
bu popüler tezi, entelektüelleştir-
meye çalıştığı için önemli düşü-
nür muamelesi görmüştür. Oysa, 
çabasının samimiyeti ve sempa-
tik kişiliğine karşın, görüşleri iti-
barıyla ‘düşünür’ olarak anılma-
yı hak eden birinden ziyade bir 
düşünce adamı olarak adlandırıl-
malıdır. 

Ümit Aktaş-Yazar
�

1) Elbette! Öyle olmasaydı 
bunca yıl sonra onu konuşur 
muyduk? 

2) Bu, aslında Türkiye 
solunun tıkanmasının bir aşılma 
yoluydu; ya da sosyalizmin 
Türkiye’deki yanlış mecraya 
kanalize olan tarihinin bir 
düzeltilme çabasıydı. Kemal 
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Tahir ve Hikmet Kıvılcımlı’nın da 
önayak olduğu bu çaba, ne yazık 
ki terörize edilen bir ideolojik 
atmosferin gürültüsü içinde 
duyulmazlaştırılacaktı. O yıllarda, 
reel sosyalizm kadar, onunla belli 
mutabakatlar içerisinde olan 
Kemalizm’in de, egemen oldukları 
toplumsallığı taşıyamayacakları 
ve yetersizlikleri belirginleşmeye 
başlamıştı. 

Bu nedenle sorun, salt sol’un 
minvalini yeniden belirlemek 
ya da güzergâhını değiştirmek 
sorunu değildi; sorun o zamana 
kadar farkına varılmamış ve 
görmezlikten gelinmiş bir 
toplumun dinamiklerinin dikkate 
alınması; devşirme ideolojilerin 
sözcülüğünü yapmaktansa, 
toplumun kendi değerleri, 
tarihsel ve toplumsal yapılarının 
üzerinden bir analizinin yapılması 
ihtiyacının ortaya konulmasıydı. 
Çünkü mevcut şablonlarla toplum 
anlaşılamıyor ve toplumla sağlıklı 
bir iletişime girilemiyordu.

Türkiye kadar, dünya üzerinde 
de süregiden kapitalist ve sosyalist 
emperyalizmlerin baskılar ve 
rezervleri, o yıllarda gevşemeye 
başlamıştı. Sömürgecilik sona 
ermekte, Sovyet sosyalizmi 
eleştirilmekte, İslam dünyasında 
özgün hareket ve düşünürler 
ortaya çıkmaktaydı. Nitekim 
İdris Küçükömer de  bunlardan 
birisidir. Osmanlı toplumunun 
tarihsel analizinden yola çıkılarak 
geliştirilen bu yeni perspektif, 
sol açısından olduğu kadar, sola 
karşı kendisini sağ’da  tanımlayan 
Müslümanlar açısından da 
anlaşılır değildi. Nitekim Nurettin 
Topçu da anlaşılmamıştı. Ve 
hatta bir düşünür olarak Mehmet 
Akif de anlaşılmış olmadığı gibi, 
resmî sistem kadar, statükocu 
Müslümanlar tarafından da 
düşünsel izleri silinmeye, 

unutturulmaya çalışılmaktaydı.             
3) Türkiye toplumunun 

gerçeklerini, bir Avrupa tarihi ya 
da batılı  sosyo-politik analizler 
üzerinden değil de, bu toplumun 
kendi tarihsel özgüllüğü üzerinden 
açıklama çabası, her şeyden önce 
bir emek ve yeni bir perspektif 
inşa edebilme cesaretiyle ilgiliydi. 
Emperyalizme karşı sınıfsal bir 
toplumsal perspektif oluşturmaya 
çalışan Türkiye solunun, kendi 
müttefiklerini Kemalizm’in 
izleğinde olan ve gerçekte batıcı 
bir sınıfsallık içerisinden seçmiş 
olmaları, bunların sol kadar, 
toplumsallığı da tanıyamadıklarını 
ve anlayamadıklarını ortaya 
koymaktadır. 

Türkiye toplumunun temel 
nitelikleri iktisadi sınıfsal yapılar 
üzerinde kurulu olmadığı için, bu 
yapılar ekseninde de anlaşılabilir 
değildir. Osmanlı toplumunda 
başat toplumsal aktörler, 
devşirmeler ve yerliler, batıcılar 
ve doğucular, gelenekçiler ve 
yenileşmeciler gibi eğilimler 
içerisinde cepheleşmekteydiler. 
Egemen sistem içerisinde bulunan 
bu eğilimlere, zaman zaman 
üretici sınıflar da dahil olmakta 
ve cephe genişleyebilmekte; 
ve hatta yönetimler bile 
değiştirilebilmekteydi. Patrona 
Halil İsyanı veya Genç Osman’ın 
katli gibi. Türkiye’de de, bazı 
sınıfsal nitelikli gelişmelere 
rağmen, bu temel karşıtlıklar 
değişmiş değildir. O nedenle, 
bu temel ve belirleyici 
karşıtlıkları dikkate almayan 
anlayışlar, Türkiye toplumunu 
anlayamayacağı gibi, bu 
toplum içerisinde somut siyasal 
perspektifler de geliştiremezler. 

İttihatçılıktan itibaren başlayan 
süreç, I. Dünya Savaşı sonrasında, 
İmparatorluğun yıkıldığı bir 
krize dönüştüğü için, yönetime 

Kemalist el koymayı, kurucu 
bir istisna olarak addedebiliriz. 
O nedenle, toplumsal 
analizlerini Kemalizm ekseninde 
şekillendirmeye çalışan anlayışlar, 
zaman içerisinde, yani Kemalizm 
etrafında oluşturulan efsanenin 
sisleri dağılmaya başlayınca, 
anlamlılıklarını yitireceklerdir. 
Özellikle Kemalizm’e yatırım 
yapan ulusalcılık ve sol, 
kendisini kökensel anlamlarla 
irtibatlandıramadığı sürece, 
toplumsal temellerle bir 
mutabakat oluşturamayacaktır. 
Solun işçi sınıfı ile kurmaya 
çalıştığı  ilişkinin arızîliği 
yanında, Alevilerle kurduğu 
ilişkinin de marjinalliği, sol’u 
daha en başından, gerçekte batılı 
anlamda temsil etmesi gereken 
özgürleşme, değişim, üreticilik, 
toplumculuk gibi niteliklerinin 
uzağına savurmuştur.

 Kendisini sağ’da gören ve 
ifadeye çalışan Müslümanlar ve 
muhafazakârlar ise, Kemalizm’in 
şekilsel değişim çabalarına 
karşı, toplumdaki kökensel 
yenileşme, bağımsızlaşma ve 
özgürleşme çabasının cephesini 
teşkil etmektedirler. Bunlar, batılı 
emperyalist güçlerle işbirliği 
yapmadıkları gibi, sosyo-politik 
konumları tam da bu güçlerle 
işbirliği yapan batıcı kesimlere 
karşı bir yerde durmaktadır. Öte 
yandan üretici ve yerli güçler, 
genellikle sağ bir sosyopolitik 
minval  içerisinde cepheleşmiştir. 
Ama sağ belirgin bir özgürleşme 
ve kendisini ifade yeteneğinden 
ve cesaretinden yoksundur. 
Sosyopolitik güzergahlar, gerçek 
sözcülerini bulamadığı gibi, asli 
güzergahlarına da kavuşmuş 
değildirler. 

4) İdris Küçükömer’in tezleri 
her şeyden önce ezber bozucuydu. 
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Ancak kireçlenmiş bir zihin 
dünyası ezberlerini ne kadar 
bozabilir, zihinsel konforlarından 
ne kadar vazgeçebilirdi? 
İdris Küçükömer, tek yanlı 
oluşturulmuş bir tarihselliğin inşa 
etmeye çalıştığı bir körleşmeye 
karşı  farklı bir okuma önerir. 
Elbet bu okumanın da zaafları, 
eksikleri vardır. Ama en azından 
mevcut anlayışların darlığına, 
safların tersliğine, kavramların 
içeriksizliğine karşı yeni bir 
bakma biçimi önerisidir. Bu 
öneri, en azından kendi yaşadığı 
dönem açısından çok da muteber 
değildir. Kimsenin işine yaramaz 
çünkü. Herkes durduğu yerden 
memnundur. Başka bir bakma 
biçiminin zahmeti göze alınamaz. 
Gericiler ve ilericiler vardır. 
Sağcılar ve solcular. Batıcılar 
ve doğucular. İslamcılar ve 
Kemalistler. Muhafazakârlar ve 
devrimciler. Mukaddesatçılar ve 
komünistler. Dindarlar ve gâvurlar. 
Egemenler ve madunlar. Batıcı, 
egemen ve baskıcı seçkinler ilerici 
olduklarını söylemekte ve buna 
dayanarak toplumun vesayetini 
ellerinde tutmak istemekteydiler. 
Muarızları olan yerliler ise sinik, 
muhafazakâr, kendilerine biçilmiş 
olan o gerici formasyonun 
kalıplarını ve cenderesini 
kırmaya cesaretsiz, özgürleşmek 
için yeterli bir düşünsel ve 
eylemsel birikim ve özgüvenden 
yoksundular. Herkes kendisine 
biçilmiş olan rolden memnundur; 
ya da kapatılmış olduğu o sosyo-
politik cendereden kurtulmaya, 
hiçbir sahiciliği olmayan bu 
antagonizmanın yapaylığını 
sorgulamaya kimsenin niyeti 
yoktur. Eleştirel bir zihin yoktur 
çünkü. O nedenle Küçükömer’in 
söyledikleri çok da anlamlı 
karşılıklarını bulamadı. Sol’un 
kibri kadar, sağın sığlığı da buna 

elvermemekteydi. Kapitalizm ve 
Sosyalizm arasında gerilmiş bir 
dünyada bunların tartışılmasının 
bir zemini yoktu çünkü. Daha 
ne İslam Devrimi olmuş, ne de 
reel Sosyalizm çökmüştü; güdüler 
kadar hayaller de farklı ve 
baskındı. Kimsenin bu yeni tezleri 
duyacak kulakları yoktu. Ayrıca 
Küçükömer’in savunduğu tezler 
ortaya söylenmişti, zamansızdı; 
ve hatta belki de doğru bir yerde 
kalınarak söylenmemişti. Sol için 
bunlar yıkıcı, sağ için anlamsızdı. 
Doğrular ise (Müslümanlar yani), 
siyasal bir perspektif ve bilinç 
olarak,  henüz ortada yoktular. 
O nedenle Küçükömer’in tezleri 
somut toplumsal perspektiflere 
hitap etmediği için ortada kaldılar. 

5) İdris Küçükömer’in yak-
laşımları, oldukça geç kalın-
sa da, en azından bugün daha 
anlaşılabilirdir. Çünkü ideolojik 
rezervler yıkılmıştır ve sosyopo-
litik yapılar daha çıplaklaşmıştır. 
Dolayısıyla sözler daha iyi anla-
şılmaktadır. Ayrıca sol ve sağ’a, 
ve bunlar arasındaki bir karşıtlı-
ğa dayanan açıklama biçimleri de, 
zaman içerisinde anlamlarını ve 
anlaşılırlıklarını yitirmiştir. İdris 
Küçükömer’in söyledikleri, belki 
kendi dönemi açısından önem-
li ve gerekliydi; ve hatta anlaşıl-
saydı çığır açıcı bir nitelikteydi. 
Ama bugün için bunlar, soyut ola-
rak çok da bir anlam ifade etme-
mektedir. Ancak bu söylem günü-
müzün diline tercüme edilirse, ve 
edilmesi kaydıyla ilerici ve yön 
gösterici niteliklerini sürdürebilir. 

Küçükömer gibi Osmanlı top-
lumundan kalkarak günümüz top-
lumu üzerinde özgün analizler 
yapmaya çalışan Kemal Tahir, 
Nurettin Topçu, Cemil Meriç gibi 
düşünürlerin çabaları, bu özgün 
ve özgül niteliklerini sürdürse-

ler de, yeterli toplumsal karşılık-
larını bulmuş değildirler. Çünkü 
toplum oldukça devingendir ve 
sosyo-politik somutluklar arasın-
daki  karşıtlıklar, farklı perspek-
tiflerin inşa edilmesini mümkün 
kılacak ölçüde çözülmüş değil-
dir. Dolayısıyla, kendi toplum-
sal perspektifinden, kendi durdu-
ğu yerden dünyaya bakanlar açı-
sından, kendi cemaatlerinin min-
vali ne olursa olsun, bu minvaller 
üzerinde farklı oyuntular, güzer-
gahlar açmak, bir ihanet olarak 
addedilebilmektedir. 

 Küçükömer’in günümüzdeki 
okuması ve anlaşılması, her şey-
den önce onun mantığının ve orta-
ya koymaya çalıştığı perspektifin 
anlaşılırlaştırılmasıdır. Doğucu, 
halkçı ve İslamcı cephe ile batı-
cı, egemen ve işbirlikçi kesimle-
rin mahiyetlerindeki farklılaşma-
lar kadar, dünyadaki ve içeride-
ki cepheler ve mevzilerdeki deği-
şimlerin anlamı da dikkate alın-
malıdır. Çünkü sözcükler biçimle-
rini korusa da, sosyopolitik olun-
tular ve bunların parametreleri 
kadar ittifakları da sürekli değiş-
mektedir. Aslolan ise, yeryüzünde 
zulme, küfre ve sömürüye karşı 
adaleti, hakkı ve özgürlüğü savu-
nan bir cephenin inşası, savunul-
ması ve ayakta tutulmasıdır. Bu 
ise, biçimsel geleneklerin ve mev-
zilerin kutsallıklarına sığınılarak 
değil, hakikatle irtibatın sürekli 
tutulduğu ve günümüzün dili ve 
gerçekliği içerisinde hep yeniden 
inşası ve anlaşılmasının gerekti-
ği bir ödevle yükümlü kılmakta-
dır bizleri. Çünkü Allah, bizim 
şekil ve sözlerimize değil, kalp ve 
amellerimize (eylemlerinize) bak-
makta ve bizleri onlarla değerlen-
dirmektedir; yani içinde bulundu-
ğumuz somut ve fiili durumlarla.
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Serkan YORGANCILAR

‹ dris Küçükömer’in düşünce dünyasına girme-
ye çalışmak yoğun bir anlama çabasını gerek-
tirir. Çünkü, okudukça daha çok anlaşılacaktır. 

Küçükömer bugünün Türkiye’sinde, yaşayan birey-
lerin düşünce ve anlam dünyalarında çok farklı boş-
lukları doldurabilecek entelektüel bir güce sahip. 
Küçükömer üzerinde yapılabilecek en büyük yan-
lış, onu sadece, solculara sağcı, sağcılara solcu diyen 
bir düşünür kıskacında tutuklu kılmaktır. O, Türkiye 
üzerine, Türk halkı üzerine çok daha anlamlı ve 
ayrıntılı çözümlemeler de yapmıştır. 

Küçükömer’in 1970’de Demirel hükümetinin 
düşmesiyle ilgili Hegel’den alıntılayarak söyledi-
ği bir söz kendisi için de geçerli olmuştur. Hegel 
tarih felsefesinde tarihin birtakım kimselere rol ver-
diğini, tarihin onların şahsında yürütüldüğünü iddia 
eder. Bu rol bitince, bu şahıs, tarihi ileri götürmek 
üzere kendine göre bir planı olsa dahi bir kenara atı-
lır. Hegel bu olguyu kendi tarih felsefesinde “dün-
yayı yöneten aklın kurnazlığı” olarak isimlendi-
rir. Türkiye’ye özgü bir sosyalizm oluşturmak için 
1961’de çıkmaya başlayan Yön Dergisi ve 1967 
yılında çıkmaya başlayıp 1971’de sıkıyönetim tara-
fından kapatılana kadar yayın hayatını sürdüren haf-
talık Marksist Ant dergilerinde yazan, Türkiye İşçi 
Partisi yönetim ve bilim kurullarında görev alan ve 
Asya Tipi Üretim Tarzına (ATÜT) inanan biri ola-
rak Küçükömer solculardan beklediği ilgiyi göreme-
miştir. İslamcı/sağ/muhafazakâr kesimden ise her-
hangi bir ilgi beklememekle beraber, onlar tarafın-
dan teveccühe ancak hayatını kaybettikten sonra eri-
şebilmiştir. Aslında Türk solunu ve Türk solcuları-

nı çok sert biçimde eleştirdiği yıllarda bazı konular-
da Erbakan’la aynı fikirde olduğunu, MSP’nin top-
lumcu ve demokratik olduğunu hatta MSP’nin kapi-
talizm öncesi ideolojileri kullanarak uzun süre yaşa-
yacağını belirtmesi statükoyu korumak ve kolla-
makla görevli sözde düşünürler tarafından fazlasıy-
la eleştirilmesine neden olmuştu. Sosyalistliğinden 
şüphe ettirmeyen bir düşünür olmasına rağmen 
Türk eğitim sistemi ile medreseleri karşılaştırırken 
şöyle söylemiştir; “eğitim meselesinde üniversite-
lerin belli çalışmaları yapamadığını ekonomin, kit-
lenin, Türkiye’nin ihtiyaçlarına büyük oranda kar-
şılık vermediğini söylemek mümkün. Metod açısın-
dan medrese üniversitelerin bazı kesimlerinden belki 
daha tutarlıdır”

Küçükömer’in çok tartışma yaratan düşüncele-
rinden birisi de kurtuluş savaşının anti-emperyalist 
bir savaş olmadığı, Yunanlara karşı kazanılan bir 
savaş olduğu tezidir. Küçükömer’i dönemin klasik 
solcu düşünürlerinin ayıran bir diğer önemli özelliği 
ise, 1960 Anayasasını gerici bir anayasa olarak gör-
mesidir. Ona göre bu anayasayı da antidemokratik 
kılan ise Milli Güvenlik Kurulu’nun varlığıdır. 

Sağcılık Solculuk Meselesi
Akşam Gazetesinde 14-17 Ekim 1968 tarihle-

ri arasında “Ortanın Solu” denen akımı eleştirmek 
amacıyla İdris Küçükömer tarafından kaleme alı-
nan ve hala kitaptaki tezlerin tartışılmaya devam 
ettiği Düzenin Yabancılaşması kimin sağcı kimin 
solcu olduğunu anlamak için “turnusol kağıdı”dır. 
Küçükömer’in geliştirdiği, dün çokca tartışılmış, 

Düzenin Yabancılasması
Aydının Yerlilesmesi
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hâlâ tartışılmaya devam eden ve bir süre daha üze-
rinde tartışmaların devam edeceği turnusol kağıdına 
göre “solcu”lar “sağcı”, “sağcı”lar ise “solcu”durlar. 
Türkiye’nin “solcu”ları gericidir, üretim güçleri-
nin gelişmesinden yana değildirler, tek merkezli-
dirler, yukarıdan aşağıya otoriter bir örgütlenmenin 
savunucusudurlar. Hatta halk sözcüğünü dillerin-
den düşürmeyen, tüm söylemlerinin ve sloganları-
nın merkezinde yer alan “halk”ı yönetilmesi gereken 
bir sürü olarak görürler. Küçükömer solu eleştirirken 
sürekli CHP’den bahseder. CHP’nin iki grup oldu-
ğunu, bunlardan birinci grubun İnönü etrafında top-
landığını belirttikten sonra, özellikle bu grubu eleşti-
rir. İnönü etrafında toplanan bazı “kapıkulu devrim-
cilerini” yaptıkları uygulamalarla “devlet devrimci-
leri” haline soktular, der. 

Küçükömer ilerici olarak tanımladığı, geniş 
İslamcı halk kitlelerinden oluştuğunu varsaydığı 
“sağcı”ları ise değişmeye ve gelişmeye açık olduk-
larını belirtir. Sağcıların değişmeye ve gelişmeye 
açık siyasal düşüncelerinin olduğunun somut örne-
ği olarak ta dönemin AP Genel Başkanı Süleyman 
Demirel’dir;  “Demirel’in temsil ettiği AP iktidarı 
daha önceki Demokrat Parti iktidarı gibi, bize göre, 
zamanındaki CHP’ye nazaran daha ileri, daha ger-
çekçi bir iktidardı. Bunların başlıca hedefi kalkın-
ma idi. Kalkınma tutkusu mevcuttu.” Marksist bir 
tarih felsefesi yorumu ile değişimin temel tetikleyici 
unsurunu alt yapı-üst yapı kavramları ile açıklayan 
ve üretim araçlarında meydana gelecek olan değişi-
min toplumu değiştireceğine inanan Küçükömer’in 
“kalkınma” söylemini dillendiren Demirel’i ilerici 

bulması kendi açısından tutarlıydı. 
Doğucu-İslamcı akımın başlıca temsilcile-

ri Sait Halim Paşa ve Mehmet Akif’tir. Bu akım 
Osmanlı’nın sancılı yıllarında devleti çöküşten kur-
tarmanın yollarını çözmeye çalışmıştır. Doğucu-
İslamcı akımın karşısında ise Batıcı-Laik akım var-
dır. Ona göre Batıcı-Laik akım Doğucu-İslamcı akı-
mın “sözde ve devamlı anti-tezi”dir. Her iki grubun 
alt dallarının da olduğunu söyleyen Küçükömer batı-
cı akımın önemli yanını gerçek bir tezin çıkması-
nı önleyen bir akım olmasında görür. Türkiye’de bu 
iki akım arasında Osmanlı döneminden miras kalan 
bir çatışma/sürtüşme her zaman olmuştur. Ancak 
Küçükömer bu iki akımında kurtuluşçu reçeteleri-
ni karşılaştırdıktan sonra Sait Halim Paşa, Mehmet 
Akif gibi İslamcıların kendilerini ilerici denen batı-
lılaşmacılara (Tanzimatçılara, Yeni Osmanlılara ve 
Jön Türklere) göre daha tutarlı ve saygıdeğer bulur.

Küçükömer, Batılılaşmacıları eleştiriken, onla-
rın Batının çok uzun süren tarihi bir gelişme süreci 
sonrasında vardığı noktaya, Osmanlı’nın Batılıların 
geçtiği hiçbir badireden geçmeden nasıl varabile-
cekleri temel savını atladıklarını söyler. Sonuçta 
Küçükömer’de sınıflı bir topluma ve sınıf çatış-
masına inanır. Toplumun değişmesinin temel şar-
tını da üretim araçlarındaki değişimler ve burju-
va sınıfının varlığı ile olacağına inanır. Osmanlı 
döneminde başlayıp günümüze kadar devam eden 
Batıcı-Doğucu çekişmesinin bu ana temayı atladı-
ğından dolayı aralarındaki tartışmaların tali ve ide-
olojik kurumlar üzerinden sürmesini bir hata ola-
rak görür. Bu hata ise temel çelişkinin belirlenme-
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sini ve çözümünü günümüze kadar engellemiştir. 
Küçükömer, Türkiye’nin batılılaşmasının şartını ve 
laikleşmesinin şartını kapitalistleşmede görür ve 
der ki;”Türkiye kapitalist olmadan Batılılaşamaz ve 
dolayısıyla Batıcıların istediği gibi de laik olamaz”. 

Düzeni Eleştirme Meselesi 
Cumhuriyetin 50. Yılında yani 1973’de Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Tarık 
Zafer Tunaya, Mehmet Kaplan ve İdris Küçükömer’in 
katıldığı “Cumhuriyetin 50. Yılı” oturumu düzenle-
nir. Bu oturumda Yakup Kadri, İstiklal Harbi’nin 
nasıl zorluklarla başladığını anlatırken İnönü ile ara-
larında geçen 
ve tarih kitap-
larında da üze-
rinde fazlaca 
durulmamış bir 
ayrıntıdan bahse-
der. Yakup Kadri 
hangi cephe oldu-
ğunu belirtmeden 
ve tarihte ver-
meden, “İsmet 
Paşa ile cephe-
de konuşuyor-
duk” diye söze 
başlar. İnönü’ye 
“zaferi hepimiz 
umuyoruz, ondan 
sonra ne olacak?” 
diye sorar. İsmet 
İnönü’nün cevabı 
kısa ve nettir, o 
zamana kadar kimsenin dillendirmediği bir şeyi söy-
ler; “Cumhuriyet olacak”. Yakup Kadri, İnönü’den 
böyle bir cevap vereceğini beklememiş olmalı ki 
hemen ona sorar; “Sakın bu cumhuriyet bizi Güney 
Afrika’daki cumhuriyete çevirmesin. Generalin biri 
gelir, öbürünün de biri. Mütemadiyen huzursuzluk 
hasıl olur” dedikten sonra İnönü de “ne yapalım, 
yapacağız. Başka çaresi yok, saltanat kalkacak onun 
yerini alacak olan biziz” der. 

Küçükömer’in hiçbir zaman kabul etmediği bir 
zihniyetin sözcülerinden biri de Ş. Süreyya Aydemir 
idi. “Tek Adam”ı yazan Aydemir, Cumhuriyetin 
iktisadi ideolojisini temellendirme amacıyla çıkar-
dıkları Kadro dergisi için “kadro hareketi, hakika-
ten halka rağmen halk için bir hareketti” dedikten 
sonra “biz daima klasik demokrasiye karşı mücadele 
ettik... niçin halka rağmen halk içiniz? Çünkü inkı-

lap, bir azınlığın iradesinin bir çoğunluğun iradesi-
ne tahakkümdür” diyerek itiraf eder. Küçükömer, 
Aydemir’in tepeden inmeci ihtilal tanımına karşı 
verdiği cevap çok sert ve bir o kadar da anlamlı olur. 
Gerçek hiçbir ihtilalin tarihin hiçbir döneminde halka 
rağmen, çoğunluğa rağmen yapılmadığını ve bun-
dan sonra da sosyo-ekonomik ilişkiler bakımından 
yapılmasının mümkün olamayacağını söyler. Çünkü 
Küçükömer’e göre batılılaşma ve modernleşme birer 
süreçtir. Batı Avrupa bu süreci çok sancılı yaşamış-
tır. Osmanlıların kapitalist düzene neden geçeme-
diğinin cevabı Türkiye’nin modernleşme adı veri-
len fazlasıyla ideolojik duruma neden gelemediğinin 

cevabı aynıdır. 
Öncelikle batı 
kapitalizminin 
merkanta l i s t 

aşamasının iyice 
geliştiği on altın-
cı ve on yedin-
ci yüzyıllar-
da Osmanlılarda 
kapitalizm önce-
si bir düzenin 
merkantalist bir 
aşamaya geçe-
memesi soru-
nun başlangı-
cıdır. Bunun da 
sebebi Osmanlı 
toprak siste-
mi, Lonca siste-
mi, reaya sistemi 
ve tarımsal üre-

timdeki teknolojik altyapıdır. Yani Küçükömere 
göre Osmanlı üretim güçlerinin gelişmesini durdu-
ran, ekonomiyi fasit daire içine alıp, bir durgunluk 
ekonomisi haline getiren birbirine bağlı, birbirini 
tamamlayan birçok sebep vardır. Bu sebeplerin bir 
çoğu da yeni kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne 
miras olarak devredilmiş ve sorunlar hâlâ çözüme 
kavuşturulamamıştır.    

Sonuç olarak Küçükömer ülkesini ve halkı-
nı anlamaya çabalayan, Marksist bir bakış açısına 
sahip olsa da Türk toplumunun tarihini ve yapısını 
muadillerinden çok farklı okuyabilen bir aydın tipi-
dir. Sağcıların İdris Küçükömer sevgisi, Türk top-
lum tarihi ve yapısını bu farklı okuyuşu nedeniyle 
olsa da, sağcıların İdris Küçükömer’in bütün çözüm-
lemelerine katıldığı anlamı taşımıyor. 

SOL YAN

Yeniçeri-Esnaf-Ulema birliğinden 
gelen Doğucu-İslamcı halk cephe-
sine dayanan;

Jön Türklerin
Prens Sabahattin Kanadı
Hürriyet ve İtilaf

İkinci Grup
(Birinci Büyük Millet Meclisinde 
Müdafa-i Hukuk Cemiyetinde)

Terakkiperver Fırka
Serbest Fırka
Demokrat Parti
Adalet Partisi
?

SAĞ YAN

Batıcı-Laik bürokratik geleneği tem-
sil eden;

Jön Türklerin Terakki ve 
İttihat Kanadı
(Önce cemiyet sonra fırka)

Birinci Grup
(Birinci Büyük Millet Meclisinde 
Müdafa-i Hukuk Cemiyetinde)

CHF
CHP-MBK
(Milli Birlik Komitesi)
CHP (Ortanın solu)
?
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Aykırı Bir Düşünce Adamı:

İdris Küçükömer

Faruk KARAARSLAN

H er toplumun kendisi-
ne has ‘aydın’ proble-
mi var olmuştur ve aydı-

nın konumu, işlevi, ilişkileri, yine 
o toplumun aydınları tarafından 
tartışma konusu edilmiştir. Tüm 
bu tartışmaların pratik ve teo-
rik olmak üzere iki boyutu var-
dır. Teorik bağlamda yapılan tar-
tışmalar ideal bir aydın profili 
ortaya koymayı, pratik bağlamda 
yapılan tartışmalar ise toplumun 
mevcut aydınlarının eylemlerini 
sorgulamayı hedefler. Birbirinden 
tamamıyla kopuk olmayan bu iki 
perspektifi sosyal bilimlerin temel 
dikatomilerinden birini oluşturur.

Aydının pratiği bağlamın-
da yapılan tartışmalar, genellikle 
iki tip aydın üzerinden yürütülür. 
Bunlardan birincisi; aydın diye 
adlandırdığımız birçok kişinin, 
toplumun diğer fertlerinden tek 
farkının bilgiye biraz daha fazla 
sahip ve sosyal sermaye nokta-
sında halktan farklılaşmış oldu-
ğu görüşüne dayanır. Bu grup 
aydını genel aydın, sıradan aydın 
diye nitelendirmek mümkündür. 
Bu tür aydın çoğu zaman bir ser-
mayenin içerisinde doğar ve ülke-
de söz söyleme noktasında diğer-
lerine nispeten avantajlı konum-
da olur. Bu sebeple de sırf aydın 
olduğunu hissettirmek için ikti-
darla arasına kısa mesafeler koy-

maya çalışmasının yanında esa-
sında iktidar ile ilişkilerini iyi tut-
maya yönelik çalışmalar yapar. 
Diğeri ise; iktidara sürekli muha-
lefet eden, sahip olduğu bilgi biri-
kimini muhalefet aracı olarak kul-
lanan, sayıları bir elin parmak-
larını geçmeyecek kadar az olan 
aydınların oluşturduğu kesimdir. 
Bu aydın türü mevcut konumu-
na yoğun bir çalışma sonrasında 
gelir ve çoğunlukla ismi ve tezle-
ri ölümünden sonra dillendirilme-
ye başlar. Aykırı aydın diye adlan-
dırabileceğimiz bu aydın türü sta-
tükoya sürekli karşı çıkması sebe-
biyle çalışmalarında birçok engel-
le karşılaşır. Genellikle çevreden/
taşradan yetişen aykırı aydının en 
önemli niteliği birçok problem-
le karşı karşıya olmasına rağmen 
iflah olmaz bir muhalefet olma-
sıdır.

Ülkemizde, İdris Küçükömer’i 
ikinci tür aydın sınıfında 
değerlendirmek mümkündür. 
Küçükömer’in,  akademi dünya-
sında yaşadığı tecrübeler, çevre-
den merkeze doğru gelmiş olma-
sı ve bilgi birikimini sürek-
li muhalif olmaya aracı kılma-
sı, onu, metinlerinin muhtevası-
na bakmayı gerektirmeksizin bir 
aydın olarak nitelendirmeye yet-
mektedir. Nitekim günümüzde 
Küçükömer’in isminin ve çalış-

malarının halen zikredilmesinin 
sebebi, çok güçlü tezler ortaya 
koymasından ziyade, dönemin-
de hiç kimsenin dillendiremedi-
ği gerçekleri, her türlü yaptırıma 
rağmen söylemiş olmasıdır. Bu 
anlamda Küçükömer’in önemini 
daha iyi anlayabilmek için nasıl 
bir hayat sürdüğünü göz önünde 
bulundurmak gerekir.

Küçükömer Çarlık Rusya’sının 
Trabzon’a dayanması sonrasın-
da Giresun’a göç etmeye mec-
bur kalan bir ailenin çocuğudur. 
1925 yılında Giresun’da doğar. 
İlköğretimini Giresun’da tamam-
lar. Henüz 9 yaşındayken baba-

“Bilmeyen ne bilsin O’nu 
Bilenlere Selam Olsun”

Y. Emre
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sı vefat eder. Sonrasında Trabzon 
Lisesi’nin parasız yatılı progra-
mına kaydolur. Lise derslerin-
de gördüğü Güneş Dil Teorisi, 
demokrasi ve Milli Şefliği anla-
tan dersler hiçbir zaman aklın-
dan çıkmaz. Lise sonrasında bir 
dönem parasız kalan Küçükömer, 
inşaat işçiliği yapar. Askerliğini 
bitirdikten sonra İstanbul İktisat 
Fakültesi’ne giren Küçükömer 
sonrasında aynı üniversitede öğre-
tim görevliliği yapar. Yine İktisat 
Fakültesi’nde doktorasını tamam-
layan Küçükömer, sonrasında 
doçent olur. Fakülte kurulunun 
profesörlüğe yükselmesi için aldı-
ğı kararın üniversite senatosu tara-
fından onaylanmaması üzerine, 
Danıştay’a dava açar. Bu dava-
yı kazanmasına rağmen 10 yıl 
gecikmeli olarak (1976) profesör-
lüğünü alır. İki çocuk babası olan 
Küçükömer 1987 yılında vefat 
eder. Yön ve Ant Dergilerinin 
yanı sıra Milliyet Gazetesinin 
açık oturumlarında yazılar 
yazan Küçükömer’ in en önem-
li eseri “Batılılaşma ve Düzenin 
Yabancılaşması” adlı eseridir. 
Türkiye’de siyasetin halktan yana 
olması gerektiğini ısrarla vurgula-
yan Küçükömer, hem bu eserin-
de hem de hayatının bütününde 
cuntacılığa ve statükocu anlayışa 
karşı çıkar.

Küçükömer’in kısa hayat 
hikâyesinden de anlaşılabileceği 
gibi, o hem geldiği çevreden hem 
de içinde yaşadığı sisteme karşı 
tavrından dolayı dönemin diğer 
düşünürlerinden farklılaşmıştır. 
Onu farklı kılan diğer bir husus, 
meslekten iktisatçı olmasına rağ-
men hiçbir zaman kendi alanının 
sınırlarında kalmamış, dönemin 
siyasal, sosyal ve kültürel olayla-
rı ile yakından ilgilenmiş olması-
dır. Bu yönüyle Küçükömer disip-
linler arası bir yaklaşım sergile-
miştir.

Küçükömer’in ortaya koydu-
ğu tezlere ve ilgi alanlarına geç-

meden önce onun düşüncesinin 
üzerine kurulduğu zemini ve yön-
temini göz önünde bulundurma-
mız gerekmektedir. Küçükömer 
sosyalist bir anlayışa sahip-
tir. Bu sebeple gerek fikri yapı 
olarak, gerekse yöntem olarak 
Marksizm’i benimsemiştir. Onun 
sosyal ve siyasal olaylarla ilgili 
açıklamalarında ekonominin başat 
rol üstlenmesi ve Türkiye toplu-
munu analiz ederken proletarya-
burjuva (bürokrasi-halk) ikiliği-
ne benzer bir sınıflama kullan-
ması, düşüncelerinin Marksizm 
üzerine kurulduğunun göster-
gesidir. Bu sebeple Küçükömer 
anti-emperyalist bir duruş sergi-
ler ve ekonomik kalkınmada hal-
kın etkin konumda olması gerek-
tiğini sürekli vurgular. Bu vurgu 
onun sadece bir iktisatçı olmasın-
dan ziyade, sosyal olayları açık-
lamada alt yapı olarak ekonomi-
yi kullanmasındandır. Onun yön-
teminde büyük bir öneme sahip 
olan diğer bir husus sosyal tarih-
çiliktir. O gerek dönemin güncel 
olaylarını, gerekse sosyal olgula-
rı açıklamada sosyal tarihçiliği bir 
yöntem olarak kullanır ve ele aldı-
ğı konuların tarihsel bağlamını 
sürekli göz önünde tutarak değer-
lendirir. Özellikle “Batılılaşma 
ve Düzenin Yabancılaşması” 
adlı eserinde Türkiye’nin mevcut 
koşullarını ele alırken, sorunsalla-
rını bir iktisatçıdan çok bir sosyal 
tarihçi gibi değerlendirir.

Küçükömer’in temel ilgi ala-
nını dönemin Türkiye’sinin gün-
cel sorunları ve bu sorunların 
tarihsel arka planları oluşturur. Bu 
yelpaze içerisinde birçok makale 
kaleme almış olan Küçükömer’in 
‘sivil toplum’ ve Türkiye’deki sağ 
sol kavramları hakkında ortaya 
attığı tezler diğerlerine nispeten 
çok daha fazla tartışıla gelmiştir. 
Özellikle onun Türkiye’de sağ sol 
üzerine yaptığı analizler her seçim 
öncesinde gündeme gelmekte ve 
tartışılmaktadır.

Küçükömer’in “Düzenin 
Yabancılaşması” adlı eserinde 
tarihsel arka planını ele aldığı 
“Türkiye’de sağ sol, sol da sağ-
dır. Türkiye’nin solcuları geri-
cidir. Türkiye’nin ilericileri sağ 
cenahta yer alan geniş İslamcı 
halk kitleleridir” tezi ülkemiz-
de uzun yıllardır tartışılmaktadır. 
Bu tartışmaların birçoğu maalesef 
Küçükömer’in ortaya attığı bu tez 
ile neyi anlatmak istediğini anla-
maktan yoksun ve tezini ortaya 
koyduğu eserinden bihaber yapıl-
mıştır. Zira bu tez eleştirilebilir 
olmasının yanında tarihsel bir bağ-
lam içermektedir. O, bu tezi açık-
lamak için ikilikli bir yapı kurgu-
lar ve Türkiye’de yaşanılan geri-
limlerin tamamının batıcı, laik-
çi, medeniyetçi kesim ile doğu-
cu İslamcı kesim arasında yaşa-
nan çatışmanın sonuçları oldu-
ğunu belirtir (Küçükömer; 2009, 
23). Küçükömer bu çatışmanın 
taraflarını bürokrat (laikçi, mede-
niyetçi, batıcı) ile halk (İslamcı, 
doğucu) olarak kodlar ve bu çatış-
manın kökenlerini araştırmaya 
girişir. Bu çatışmanın başlangıcı 
esasında Türkiye’nin batılılaşma 
sürecinin hikâyesidir. Ona göre 
Osmanlının siyasi, hukuki ve eko-
nomik sisteminin batıdan farklı 
olması sebebiyle kapitalist düzene 
geçmesi, dolayısıyla batılılaşması 
imkânsızdır (Küçükömer; 2009, 
45). Kapitalist düzene geçeme-
mesinden dolayı, gelişen dünya-
ya ayak uyduramayışı, ekonomik 
anlamda bir çözülmenin meyda-
na gelmesine sebep olmuştur ve 
bu ekonomik buhran siyasi ve 
hukuki sorunları da beraberinde 
getirmiştir. Bu çözülme sonrasın-
da Osmanlı’da ikilikli bir yapı 
belirmeye başlar. Bunlar Batı 
kurumlarının olduğu gibi alınması 
gerektiğine inanan ‘Batıcı laikçi-
ler’ ile bir takım ıslahatlarla mev-
cut durumdan kurtulmayı hedef-
leyen ve çoğu zaman yerellik vur-
gusu yapan ‘halktır’. Halk daha 
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çok yeniçeri, esnaf ve ulema bir-
liğinden gelmektedir. Buna karşı-
lık ‘Batıcı laikçiler’ ise bürokratik 
gelenekten gelmektedir ve esasın-
da günümüzdeki solun kökenleri-
ni oluşturmaktadır. Tam bu nok-
tada Küçükömer; köken itibari 
ile solun halka daha yakın olması 
gerektiği fikrinden yola çıkarak, 
günümüzde sol diye adlandırı-
lan kesimin esasında esnaf, ulema 
ve yeniçeriye dayandığını belir-
tirken, sağ kesimi bürokraside 
yer alan, halktan uzak laikçilerin 
oluşturduğunu belirtir. Sonrasında 
laikçi kesimi İttihat ve Terakki 
temsil ederken halk kesimini 
Prens Sabahddin’ in yanında yer 
alan Hürriyet ve İtilaf Fırkası tem-
sil etmiştir. Bu iki grup da 1950’ 
lerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
(Ortanın Solu) ve Demokrat 
Parti’ye evrilir (Küçükömer; 2009, 
86). Bu noktada Küçükömer ken-
disini sol diye tanımlayan kesimin 
sağ, kendisini sağ diye tanımlayan 
kesimin ise sol olduğunu belirte-
rek döneminin iktidarını eleşti-
rir. Küçükömer’in önemi bu ana-
lizinden ziyade döneminin ikti-
darını çekinmeden eleştirebilme-
sinden kaynaklanmaktadır. Onun 
temel eleştiri noktasını, kendi-
ni, sol diye adlandıran kesimin 
halktan kopuk ve halka rağmen 
yönetim biçimini benimseyerek, 
kendine ait bir tarih inşa etmeye 
çalıştığı fikri oluşturur. Demokrat 
Parti’nin iktidara gelmesi ise mer-
kezdeki bürokratların halk tarafın-
dan yenilgiye uğraması anlamına 
gelmektedir. Buna karşılık bürok-
ratlar iktidarı ellerinden bırakma-
mak için çaba göstermektedirler.  
Türkiye tarihinde yaşanan darbe-
ler esasında bu gerilimin sonuç-
larıdır.

İdris Küçükömer’in bu anali-
zini günümüz yargı, Cumhuriyet 
Halk Partisi, ordu ve Ak Parti ara-
sında yaşanan gerilimi anlamak 
içinde kullanmamız mümkündür. 
Bu sebeple onun esasında mer-

kez çevre gerilimi olarak adlan-
dırabileceğimiz analizi günümüz-
de halen geçerliliğini korumakta-
dır. Bu noktada belirtmek gerekir 
ki Küçükömer’in ifade ettiği sağ 
ve sol kavramları gerçek mana-
da tanımlanmamıştır. Küçükömer 
kendi zihninde sağ ve sol tanım-
lamaları yaparak, sosyalist olma-
sı sebebiyle sola pozitif anlam-
lar yüklemiştir. Bu sebeple hal-
kın solda yer aldığını belirterek 
aslında halkı görmek istediği yere 
konumlandırmıştır.

Küçükömer’in tüm bu analiz-
lerindeki temel amaç, emperya-
lizme karşı Türk toplumunu ve 
siyasetçileri uyarmaktır. Çünkü 
ona göre bürokrasi-halk gerili-
mine dayanan bu işleyiş sadece 
emperyalizmin işine yaramakta-
dır ve emperyalist güçler bu geri-
limi dilediğince kullanabilmekte-
dir. Ona göre; “Emperyalizm son 
defa, solcularla halk tabanını bağ-
daşmaz kamplar olarak karşı kar-
şıya getirerek, Türkiye’yi istedi-
ği gibi politik, ekonomik, militer, 
eğitim modelleriyle koşullamaya 
devam etmekte, milletimiz üzeri-
ne istismarcı ambargosunu teme-
li bir biçimde koymak yolunu 
aramaktadır!” (Küçükömer; 1999, 
138).

Küçükömer’in üzerinde dik-
katle durduğu bir diğer konu, 
esasında Türkiye’de sağ ve 
sol analiziyle yakından ilintili 
olan ‘sivil toplum’ kavramıdır. 
“Küçükömer’in 1960’lardan itiba-
ren konu ile ilgili yazdığı ve ‘sivil 
toplum’ kavramını ülkenin siya-
sal ve toplumsal yapısını çözüm-
lemek için sıklıkla kullandığı 
yazılar Türkiye’de sivil toplum 
tartışmasının başlangıcı olarak 
kabul edilir” (Onbaşı, 2008; 46). 
Türkiye’nin uzun yıllar iktidarda 
kalmaya çalışan bürokratlar sebe-
biyle cunta rejimini yaşadığını 
düşünen Küçükömer, cuntacılık-
tan sivil topluma geçilmesi gerek-
tiğini düşünmektedir. Küçükömer 

‘politik toplum’(toplumun büyük 
çoğunluğunu dışlayan, küçük bir 
bürokrat grup) ile ‘sivil toplum’ 
ayrımı yapar ve problemi sivil 
toplumun politik toplum tarafın-
dan yönlendirilmesinde görür. Bu 
noktada Küçükömer Batıdaki gibi 
bir sivil toplumun Türkiye’de hiç-
bir zaman olamayacağını belirtir. 
Çünkü Batıdaki devlet-halk iki-
lemi ile Türkiye’deki devlet-halk 
ikilemi aynı düzlemde değildir. 
“…Batı Avrupa’da gücün devlet 
ve toplumdaki farklı kesimler ara-
sında paylaşılmış durumda oldu-
ğunu bu grupların özerk statüle-
rinin yasal olarak tanınmış oldu-
ğunu, devlet ve bu farklı toplum-
sal kesimleri çapraz kesen çoğul 
karşı karşıya gelmelerin ve bun-
lar arasındaki etkileşimlerin sivil 
toplum olgusunun gelişiminde-
ki belirleyiciliğini ortaya koyar-
ken Osmanlı-Türkiye bağlamın-
da esas karşılaşmanın devlet ve 
toplum arasında olduğunu vur-
gulamaktadır” (Onbaşı, 2008; 
57). Konu ile ilgili Ant ve Yön 
dergilerinde birçok yazı kaleme 
alan Küçükömer, Türkiye siyase-
ti için sivil toplumun gerekliliği-
ni düşünmekte ve sivil toplumu 
ancak İslamcı doğucu halk kitlesi-
nin oluşturabileceğine inanmakta-
dır. Bu sebeple Türkiye’nin refa-
hı için İslamcı halk kitlesinin ikti-
darda olmasını, halkın iktidarda 
olması şeklinde değerlendirerek, 
sivil toplum anlayışının zaruriye-
tini vurgular.
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Ece Ayhan Şiirinde Tarih ve  
İdris Küçükömer
Etkisi Üzerine Notlar
Ali EMRE

I.
Ece Ayhan şiirinin en önemli 
ve sıra dışı özelliklerinden biri, 
kendisinin kurduğu ve üzerine 
kapaklandığı dili, diğeri de tarihe 
ilgisi, uzak ve yakın tarihe yakla-
şım biçimidir. 
Bu şiirin yeniliği ve özgünlü-
ğü de, sivilliği de, iddiası da, 
çetin ceviz oluşu da, bulanıklı-
ğı da, ayrıksılığı da, canlılığı da 
zaman zaman ikincisinin birin-
ciyi zorlayıp dönüştürdüğü bu iki 
temel olgudan kaynaklanmakta-
dır. Sivil, tersyüz edilerek doğrul-
tulmaya ve çukurları gösterilme-
ye çalışılan, tartışmalı ve öznel 
tarih algısı; yine farklı, kişisel 
ve kodları şair tarafından özenle 
kurulup belirlenmiş bir dil giysisi 
içinde dışa vurulmuştur. 
Ece Ayhan, en çok bu ayrıksı 
dilde ve aykırı tarihtedir.

II.
Ece Ayhan, şiirlerinde üzeri-
ne eğildiği bazı tarihsel ve kül-
türel dönemleri, daha önce baş-
kalarının görmediği, görmek 
ve göstermek için de pek uğraş-
madığı yeni biçimler eşliğinde 
dile getirmiştir. Bu yaklaşım, 

özellikle son kitaplarında, ken-
dine özgü bir tarih kurgusuyla, 
ezber bozucu yönler de içeren 
ve resmi anlatının dışında seyre-
den bir tarih yazı-
mıyla görünür-
lük kazanır. 
Osmanlı; des-
potluk ve nob-
ranlık impara-
torluğudur 
o n a 

göre. Cumhuriyet döneminde 
ise, “sarışın tarih” esas alınarak 
bu despotluk çizgisi devam etti-
rilmiştir. “Sivil şiir”in peşinde 
olduğunu söyleyen Ece Ayhan, 
şiirlerindeki dilin, hatta kullan-
dığı sözcüklerin de bu kirli ve 
kötü tarihle özdeşleşmesini iste-
mez. Bu çaba onu yeni bir biçem 
kurmaya, farklı bir dil evreni 
oluşturmaya iter. Bu yüzden, kimi 
şiirlerinde anlatım iyice bula-

nıklaşır. Göndermeleri 
anlamak zorlaşır. 
Ayrıntıların bağlam-
larını kavramak ayrı 
bir çaba ister. Üstelik 
onun tarihle ilgili 
şiirleri, çoğu zaman, 

kendi çocukluğu, 
deneyimleri ve 
ideolojik duru-
şuyla bütünleşe-

rek dışlaşır. Bunu 
kendisi de fark ettiği 

için şiirleri hakkında sık 
sık konuşma ya da yazma 
ihtiyacı duyar.
Şiirlerini uzak çağrı-
şımlar, tarih freskleri, 
fetişler, tabular, eski 
kentler ve cinsel giz-
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■ İdris Küçükömer

liliklerin yanı sıra, Babil’den 
Osmanlılara uzanan bir geçmiş-
gelecek çizgisinin sonsuz geniş-
liği içinde yazar Ece Ayhan. Bu 
şiirlerde; geçmişin eleştirisi kadar 
hâlihazırdaki Cumhuriyet döne-
mine/algısına da karşı çıkan, kafa 
tutan bir duruş vardır. “Gece var-
diyalarında çalışan ve haziran-
larda meydana inen”lerin cum-
huriyetidir bu. “Otorite tarafın-
dan tarihin dışına itilmiş/atılmış 
insanlarla dayanışma isteği”ni 
farklı kişi, çevre ve tarihi süreç-
lere sokularak dillendiren bu şii-
rin arka planında yer yer dağınık, 
irtibatsız ve düzensiz de olsa bir 
okuma ve düşünme etkinliğinin 
olduğu muhakkaktır. 
Ece Ayhan’ın uzak ve yakın 
tarihle ilgili saptama ve çıka-
rımlarında en çok etkili olan 
iki isim, Şerif Mardin’le birlikte 
‹dris Küçükömer’dir.

III. 
“Benim kendi bakışlarımda ise 
‹dris Küçükömer; uç vermesi (bir 
açıdan ‘milat’) 1969’dan sonra 
oluşmuş Cumhuriyet düşünce 
dünyasında milyonlar içinde ger-
çekte birkaç ‘Onbirinci Kentte 
Oturan’ ‘Doğrucu Davut’tan biri-
dir.” der Şiirin Bir Altın Çağı 
kitabında Ece Ayhan, ‹dris 
Küçükömer’le ilgili olarak. (1)
1925-1987 yılları arasında yaşa-
yan ‹dris Küçükömer, Osmanlı-
Türk tarihine getirdiği dönemi-
ne göre değişik yorumlarla adın-
dan söz ettiren farklı bir iktisatçı 
ve düşünürdür.
En önemli eserlerinden biri olan 
ve 1969’da yayımlanan Düzenin 
Yabancılaşması: Batılılaşma adlı 
kitabında, 19. yüzyıldan başlaya-
rak Osmanlı toplumunda orta-
ya çıkan yapısal değişiklikleri, 

Batı ile ilişkileri, üstyapı kurum-
larının geçirdiği evrimi inceler. 
Türkiye’deki kapitalizmin geli-
şimindeki çarpıklıkları göster-
meye çalışır. Devletin despotik 
karakterinin Türkiye’de “sivil 
toplum”un gelişmesinin önün-
deki en büyük engellerden biri 
olduğunu savunur. Osmanlı-
Türk tarihini Asya tipi üretim 
tarzı (ATÜT) çerçevesinde ele 
alan kuramcılardan biri olarak 
tanınır.
1960’ların ikinci yarısında döne-
min Türkiye ‹şçi Partisi (T‹P) 
genel başkanı Mehmet Ali 
Aybar’ın ortaya attığı “güleryüz-
lü sosyalizm” sloganının ardında 
yatan ve ceberut, tepeden inme-
ci devletin yarattığı bürokrasi-
nin, sosyalizmi önleyip engelle-
yen başlıca toplumsal güç oldu-
ğu yolundaki görüşlerde de ‹dris 
Küçükömer’in yaklaşımının açık 
ve derin izleri görülür. 
Küçükömer’in, Düzenin 
Yabancılaşması adlı kitabın-
da kurduğu ve geleneksel “ile-
ricilik” kavramını tersyüz etti-
ği şemada, ‹ttihat ve Terakki ile 
Kemalizm, bürokratik ve antide-
mokratik devleti kurup koruyan, 
bu anlamda da “sağ” olarak nite-
lendirilmesi gereken bir çizgiyi 
temsil eder. Gerçekten halkçı ve 
“sol” bir siyasal hareket ise ancak 
“‹slamcı-Doğucu” halk kitleleri-
ne yaslanarak oluşturulabilir.
Dikkatli bir tarama, Ece 
Ayhan’ın ‹dris Küçükömer’den 
tarih, ekonomi, Kemalizm algı-
sı, birey, sivillik, bürokrasi, aydın 
tipi, devlet ve otorite gibi konu 
başlıklarında etkilendiğini rahat-
lıkla ortaya koyabilir. 
Etkilenme sadece algı ve içerik-
te değildir; bazı kavram ve söz-
cüklerin merkezî bir rol üstlen-

mesinde ve sıklıkla kullanımında 
da bu teması görmek mümkün-
dür. Ancak şu hususu da belirt-
mek gerekir ki Ece Ayhan genç-
lik yıllarından itibaren tarihe, 
coğrafyaya, ekonomiye ve sıra 
dışı birey portrelerine düşkün bir 
şairdir. ‹dris Küçükömer okuma-
ları, onun bu ilgisini ve yatkın-
lığını düşünsel bir perspektife, 
şiire yedirilebilecek bir siyasal 
yönteme kavuşturarak derinleş-
tirmiş, sağlamlaştırmıştır.

IV. 
Ece Ayhan, 1959 tarihli ilk kita-
bı Kınar Hanımın Denizleri’nden 
itibaren tarihe, coğrafyaya ve 
ekonomiye göndermeler içeren 
şiirler yazar. Yakın dönem devlet 
hayatıyla ilgili eleştirel değinile-
rin yanı sıra çöküntü, bozulmuş-
luk ve kokuşmuşluklarla bütün-
leşen insan gerçeği farklı tip ve 
isimler eşliğinde betimlenir. 
Tarihle ilgili göndermelerin 
öne çıktığı kitaplardan biri de 
Ortodoksluklar’dır. Eski ‹brani 
metinlerinden ve Bizans tari-
hinden esinlenen bu kitaptaki 
XXVII adet şiirde adeta insanlı-
ğın acı çekme tarihinin bir bölü-
mü yazılmış olur. 
“Meçhul Öğrenci Anıtı”, “Yort 
Savul”, “Mor Külhani” gibi 
okurun daha çok sokulup bil-
diği şiirlerin yer aldığı Devlet 
ve Tabiat ya da Orta ‹kiden 
Ayrılan Çocuklar ‹çin Şiirler 
adlı kitapta siyasal izlek daha 
belirgindir. Şiirlerin yazıldığı 
dönemin Türkiye’si vardır kitap-
ta. Toplum sorunları daha sıcak 
ve güncel bir bakışla irdelenir, 
devlet-birey ilişkileri biraz daha 
somut bir eleştiri diliyle resme-
dilir. Memet Fuat’ın, “toplum 
sorunlarına eğilen şiirin başyapı-
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tı” olarak nitelendirdiği bu kitap-
ta 1970’lerin başlarındaki siyasal, 
toplumsal çalkantılar ağırlıklı bir 
yer tutar. 
Ece Ayhan’ın “en yetkin, en 
sıkı ve en karamsar” kitabı ola-
rak sunduğu ve 42 düzyazı-şiirin 
bulunduğu Çok Eski Adıyladır, 
tarihi düzünden okumaya ayak-
lanmış çocukların sözcülüğünü 
yapar adeta. Sıra dışı tarih oku-
maları vardır kitapta. Tarihteki 
iktidar oyunları ve bunların top-
lum ve devlet hayatına yansı-
yan acı ve olumsuz etkileri üze-
rinde durulur. Zambaklı Padişah 
ile Çanakkaleli Melahat’a ‹ki El 
Mektup adlı yapıtlarında da ben-
zer ilgi ve yaklaşımları görmek 
mümkündür.

V.
‹dris Küçükömer, sadece üzerin-
de durduğu konular ve yaptı-
ğı bilimsel çalışmalar açısından 
değil; aydın ahlâkı ve duruşu açı-
sından da önemli bir isimdir Ece 
Ayhan için. Ece Ayhan, Şiirin 
Bir Altın Çağı adlı kitabında, 
Küçükömer’in tarih ve özellik-
le de düşünce tarihi konuların-
daki önemini şu satırlarla dile 
getirmektedir: “Orhan Veli nasıl 
Cumhuriyet’te ‘şiirin yatağını 
değiştirmiş’se, ‹dris Küçükömer 
de 1960’tan (daha doğru-
su ‘Düzenin Yabancılaşması’ 
1969’da dolaşıma girdikten sonra 
Cumhuriyet’te tarihin ve düşün-
cenin temelini altüst etmiştir. 
Yani allak bullak! (Verilen’i bir 
çeşit ters çevirme mi? ‹şte daha 
bunu bilmiyorum.” (2) 
Ece Ayhan ve Tarih Yaklaşımı 
başlıklı çalışmasında Ahmet 
Orhan bu konuyla ilgili ola-
rak şu tespitlerde bulunmakta-
dır: “… ‹dris Küçükömer, Şerif 

Mardin gibi bilim insanları için 
Tanzimat öncesinden başlayan 
batılılaşma hareketleri, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihi açısından bir 
senteze ulaşamamış, bir sorun-
sal olarak kalmış ve bugünü 
de etkileyen pek çok toplum-
sal çelişkinin kaynağı olmuş-
tur. Küçükömer ve Mardin’in 
bu sorunsal üzerine geliştirdikle-
ri çözümlemeler Ece Ayhan için 
önemli veriler olmuş ama asla 
şiirlerine ve düşüncelerine bire 
bir yansımamışlardır. Bu çözüm-
lemeler Ayhan’ın kişisel politi-
kasının referans noktaları ola-
rak kalmış ama gerçek kaynağı 
olarak konumlanmamışlardır…” 
(3)
Ece Ayhan’ın, kendisinin 
Küçükömer’le ilgili belirlemesin-
de vurguladığı “tarihin ve düşün-
cenin temelini altüst, allak bul-
lak etme” işini, aynı doğrultuda 
ve benzer bir esinlenme ile şii-
rinin başat özelliklerinden biri 
hâline getirme çabası içine girdi-
ği söylenebilir. 
Şairin aynı zamanda bir tarih-
çi olduğunu/olması gerektiğini 
de düşünen Ece Ayhan’ın kimi 
şiirleri bir tür karşı-tarih yazı-
mı olarak okunabilir gerçek-
ten. Bir “direniş hafızası” kur-
mak ister şair. Bir “isyan etiği” 
oluşturur kendince. ‹ktidarların, 
egemenlerin, zorbaların karşı-
sında duranlara, onlar tarafın-
dan ezilen, küçümsenen ya da 
horlananlara eğilir. Mülksüzlere 
sokulur. Daima yoksul ve yok-
sun olanların, iktidarla yaralan-
mışların, karaşınların dünyasın-
da gezinir. 
‹ktidarın tarihi, bu kimselere 
rağmen ve bu kimseleri kötü-
lüğün kulları sayarak yazılmak-
tadır. Kötülük dayanışmasının 

üyeleri olarak bu kişilerin; dış-
lanmışların, kurşuna dizilenlerin, 
yakılanların, sürekli kaybeden-
lerin, sehpalarda sallandırılanla-
rın, alay edilenlerin, üstü çizilen-
lerin, kıstırılmışların, uçurumun 
kıyısında yaşayanların, meç-
hul öğrencilerin, yılsonu müsa-
merelerine çıkarılmayanların 
kara vicdanı olarak söz alır Ece 
Ayhan şiiri. (4) 
Bu çabanın adı bazen sivillik, 
marjinallik, atonallik, çırılçıplak-
lık, başıbozukluk ve kara duygu-
luluk olarak çıkar karşımıza. Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, “Memnunuz 
cihandan ve hükümetten” der-
ken o yıllarda, ulusalcı söylem-
den tamamen ayrışır Ece Ayhan. 
Atatürk ve kahramanlık şiirle-
ri yazmaz. Nazım Hikmet bile 
payını alır Ece Ayhan’ın kırı-
cı karaşın yaklaşımından. ‹kti-
darla ilişkisi bakımından eleştirir 
onu, hatta Kemalist bir şair ola-
rak niteler.
“Esas duruş mülkün temelidir” 
diyen Ece Ayhan’ın şiirlerini, 
‹dris Küçükömer’in kitaplarıy-
la, yazılarıyla birlikte okuyup 
çözümlemek, bizi daha somut 
verilere ulaştıracağı kadar daha 
ilginç ve Türkçe şiiri bugün iti-
bariyle de zenginleştirebilecek 
çıkarımlara da götürebilecektir.

D‹PNOTLAR:
(1) Ece Ayhan, Şiirin Bir Altın Çağı, YKY, ‹stan-
bul 1993, s. 65.
(2) Ece Ayhan, Şiirin Bir Altın Çağı, YKY, ‹stan-
bul 1993, s. 64.
(3) Ahmet Orhan, Ece Ayhan ve Tarih Yaklaşımı, 
Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal  
Bilimler Enstitüsü, Ankara 2002, s. 88.
(4)Nietzsche, Ahlâkın Soykütüğü adlı kitabında, 
“kara vicdan” kavramını, değerlerin tersyüz edil-
erek yeniden biçimlendirilmesi durumuyla ilgili 
olarak kullanır. Ona göre, ahlâkî değer   olarak 
sunulan ve dayatılan birçok şey, köle ahlâkıyla 
ilintilidir ve bunların temelinde modern dünyanın 

çıkmazları vardır.
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■ Kitaplık

‹slâm Kelâmı / 
Binyamin Abrahamov 

İnsan Yayınları

‹slâm dinindeki en önemli teolojik 
mücâdele, gelenekçiler ve akılcılar 

arasında meydana gelmiştir. Profesör 
Abrahamov, klasik ‹slâm düşüncesin-
deki gelenekçiliğin ve akılcılığın esas-
larını, her iki düşünce sisteminin bir-
birine karşı geliştirdiği eleştiriyi ve akıl 
ile geleneği uzlaştırmak için gösterilen 
çabaları incelemiştir. Üzerinde çalışılan 
materyaller 3/9. yüzyıldan 10/16. yüzyı-
la kadar uzanır. ‘’Bu kitap, birçok ders-
te okutulacağından emin olduğum hari-
ka bir çalışma. Son yıllarda ‹slâm kelâmı 
üzerine konuya yeni bir yön kazandırma 
adına çok sayıda kitap yazıldı. Bu kitap 
da kesinlikle böyle bir çalışma.

Muhammed / 
İbrahim Hasan Beygi 

Mana Yayınları

‹ki hak peygam-
ber Hz. Musa ve 

Hz. ‹sa’dan sonra Hz 
Muhammed, Allah’ın 
son peygamberi ve 
habercisidir. Bu güzel 
ve sürükleyici roman-
da, Büyük Peygamber 
Hz. Muhammed’in ger-
çek kişiliğine ve onun 
dini ve siyasi kimliği-
ne kendimizi yakın bulacağız. ‹ran ‹slam 
Devrimi’nin ilk kuşak yazarlarından olan 
‹brahim Hasan Beygi devrimin başarısı-
nın ardından yavaş yavaş adını duyurma-
ya başladı. Elliden fazla hikâyesi yayım-
lanmış; yurt içi ve yurtdışı dâhil olmak 
üzere 25 adet ödül almıştır. Beygi son 
yirmi yılın en aktif ve başarılı isimlerin-
den biri olmuştur. “Muhammed” roma-
nı şimdiye dek orjinal dilinde 6. baskısı-
nı yapmıştır. Kitapları ‹ngilizce, Rusça, 
Arapça, Türkmence ve Azerbaycan 
Türkçesi gibi birçok dile çevrilmiştir.

Efendime Söyleyeyim / Mesut Varlık
İletişim Yayınları

Hasan Ali Toptaş’ın hem eserlerinin hem de kendisinin bugünden görü-
len bir profili olarak kurgulanan bir çalışma. Hayatı üzerine şimdiye kadar 

yapılan en ayrıntılı söyleşi ve romanlarını kurguladığı dünyası… Eserlerini 
yabancı dillere çevirenlerin, tiyatroya ve sinemaya uyarlayanların deneyimle-
ri… Türkiye’den ve yurt dışından çizerlerin Hasan Ali Toptaş illüstrasyonları... 
Şimdiye kadar yayımlanan bütün eserleri üzerine yazılan inceleme yazıları, ede-
biyat dünyasından dostlarının anıları, okurlarından mektuplar, kendi metinlerin-
den ve üzerine yazılan yazılardan yapılan alıntılar...
Efendime Söyleyeyim, Türkçe edebiyatın  en önemli yazarlarından biri olan Hasan Ali Toptaş’ın hayatı ve 
edebiyatı üzerine geniş bir çalışma sunuyor.

‹bn-i Teymiyye’nin Kur’an Anlay›şı / Enver Pala 
Fecr Yayıncılık

‹bn Teymiyye, sevenleri ve karşıtları arasında hep tartışma ve husumet konusu 
olagelmiştir. Yandaşları onu bid´atlerle mücadele eden, sünneti yeniden ihya 

eden bir müceddid olarak; karşıtları ise, sapık, yoldan çıkmış, ehli sünnetin dışı-
na taşmış biri olarak görmektedir. 

‹bn Teymiyye’ye gerek savunucularının ve gerekse karşıtlarının isnat ettiği tüm bu 
övgü ve suçlamaların tahkik edilmesi,  ilim dünyasındaki bir boşluğu dolduracaktır.

Türk Demokrasi Tarihi / Kemal H. Karpat
Timaş Yayınları

Tek parti yönetiminden çok partili sisteme geçiş denildiğinde, gözler hemen 
takvimlerin 1945-46’lı yıllarına döner.Oysa bu geçiş; Osmanlı toprak sisteminin 
elverir ölçüde değişmesi ve ayanların ortaya çıkmasından bağımsız ya da mer-
kezin ve çevrenin temsil konusunda bugün hâlâ yaşadığı çatışmalardan uzak 
değildir. Kemal H. Karpat Türk demokrasisinin temel meselelerini ve aktörleri-
ni incelediği bu kitapta demokrasiye geçişin tarihini kapsamlı biçimde kaleme 
alıyor. Tüm taraflara önyargısız ve korkusuz biçimde yaklaşıyor; siyasal, sos-
yal ve tarihi bir sentezi başarıyla yapıyor. ‹lk kez Princeton Üniversitesi tarafın-
dan yayınlanan ve birinci baskısı kısa bir sürede tükenen bu temel eser değerini daha yıllarca koruyacak 
gibi görünüyor. 
Osmanlı ‹mparatorluğu’nda reform hareketi, Osmanlı toplumsal sınıfları ve savaş yılları, Cumhuriyet’in 
kuruluşu ve Cumhuriyet Halk Fırkası, hürriyetin ilk belirtileri ve muhalif partilerin kuruluşu, Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Demokrat Parti’nin yükselişi, muhalefetin yaşamasını 
sağlamak için mücadele, iktidar ve muhalefet partileri içindeki anlaşmazlıklar, milliyetçilik, laiklik, din ve 
politika, devrimcilik, Batılılaşma ve davranış değişimleri, komünizm ve etkileri ve ötesi.

Siyasal ‹slam Düşüncesi Tarihi / Antony Black
Dost Kitabevi

‹slam günümüzün siyasal ve kültürel dengelerini anlamada büyük önem 
taşıyan bir olgu. Ancak ‹slam’ın siyasal özünün nerede kök saldığı ve tarih 

boyunca nasıl geliştiği sıklıkla gözden uzak tutulan bir araştırma alanı. Yedinci 
yüzyılın ilk yarısından üçüncü binyılın başına dek uzanan geniş bir tarih ara-
lığında siyasal ‹slam düşüncesinin evrimini izleyen bu çalışma, ‹slam içinde-
ki farklı siyasaları, bu düşüncelerin temsilcisi olan başat önemdeki düşünürle-
ri, farklı kültür küreleri içinde bu düşüncelerin nasıl yorumlandığını ve uygula-
ma koşullarını irdeliyor. Greko-Arap geleneğinin yarattığı bir bireşimden doğan temel siyasi yönelimle-
rin kaynağından başlayıp köktencilik çağına dek ‹slam’ın siyasal eğilimlerinin ayrıntılı bir dökümünü içe-
ren bu çalışmayla, siyasal tarih çalışmalarının öncü ismi Antony Black, bu olgunun devlet yönetiminden 
hukuka ve etiğe dek farklı alanları kapsayan etkilerini ustaca çözümlüyor.



80 Umran HAZİRAN 2010

KÜLTÜR SANAT

Cevdet B‹R‹NC‹

Öldü!
�

Pertevniyal Lisesi tarih öğretmenlerinden Reşat 
Ekrem Koçu derslerinde müfredata pek aldır-
mazmış. O gün aklına ne geldiyse onu tutturur,  
bir iki saat onu anlatırmış. 10 Kasım 1938’de 
tarih dersine geç kalmış. Sınıfın kapısından saat 
onda girmiş ve haberi ağlayarak vermiş: “Öldü”

“Ben Bitarafım”
�

Birinci Dünya Savaşı esnasında cepheler-
de milyonlarca asker kan döküyor. Denizde, 
havada bombalar patlıyor. Bu sırada Pasifik 
Okyanus’unun ücra bir adasında yüz kişilik 
kabile toplantı halinde. Savaşta kimden yana 
olacaklarını tartışıyorlar. Sonunda kabile reisi 
kestirip atıyor: “Ben bitarafım”

Türklerin Milli “Peygamberi”: Ziya Gökalp
�

Cemil Koçak’ın yayına hazırladığı ve YKY tarafından yayınlanan 27 Mayıs Bakanlar Kurulu 
Tutanakları, dönemin zihniyetini açığa çıkarmak bakımından önemli belge niteliğinde. 2 Haziran 
1960 ile 16 Kasım 1961 tarihleri arasındaki, yani ihtilal hükümetinin iktidarda kaldığı dönemin 
önemli bir kısmını kapsayan 123 tutanaktan, ‘ulaşılabilen’ 111’i bu kitapta yer alıyor.

Bakanlar Kurulu Tutanakları’nda  çok çeşitli meseleler  ve bunlar etrafında sarf edilen  sözler yer 
almakta. Bunlardan biri Kürtlerle ilgili olarak Cemal Gürsel’in söylediği sözler. Şöyle diyor Cemal 
Gürsel: “Ben Kürtçülük meselesi üzerinde meşgul olmuşumdur. Esâsında bizim memlekette 
Kürt diye bir şey yoktur. Horasan’dan, Orta Asya’dan, hattâ Aydın’dan, şuradan buradan sevk 
edilen aşiretler oraya yerleşmişler ve maalesef bu hâle alışmışlarıdır. Çünkü, kendilerinden asker 
alınmamış, birtakım beylerin idaresi altında, Kürtlüğü kendileri icâd etmişlerdir. Esâsında orada 
Kürt ismi kendine mâl edilecek [hiç]bir zümre yoktur.

Şahsen [ben] Ziyâ Gökalp’i Türk Milleti’nin millî peygamberi addederim. Türk Milleti’nin vâr 
olduğunu Türklere anlatan bir millî peygamber... 0 çıkmadan evvel Türklük, hakikî Türkler arasında 
bile bir hakaret vesilesi idi. Şimdi bu adam nereden çıkmıştır? Diyarbakır’dan... Diyarbakır bu adamı 
yetiştirdiği hâlde, bugün orası Kürtlük hareketinin merkezi olmuştur.

Ama şunu bilmeliyiz ki, şark bölgesi Küçük Asya’nın kapısı ve kalesidir. Eğer orası şu ve[yâ] bu 
şekilde memleketin elinden çıkarsa, ne Orta Anadolu’da, ne de garpte yaşamaya imkân yoktur 
[vardır].
Bu haberleri bu adamlara göndermişimdir. Reisicumhurla [eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ile] 
(“Sakıt” sesleri) aramızdaki ilk çatışma da bu yüzden olmuştur. Söylediğim zaman kızdı bana... Ben 
bu işe tâ Binbaşılığım [zamânın]dan [beri] başlamışımdır. Komünistlerin [de] bu yolda büyük gay-
ret ve masrafları vardır. Kürtlük gayretini ve fikrini aşılamak isteyenlere maalesef birçok bedbahtlar 
aldanıyorlar. Bu ayrı dâva ki, zamanı gelince huzurunuza getireceğim.” Günümüzde ne kadar tar-
tışılan gündem maddesi varsa, hepsi 27 Mayıs hükümetinde de tartışılıyor. Kitabı ucundan kıyısın-
dan karıştıran okur, elli yıl öncesi ile günümüz arasında bağlantı kurmakta gecikmeyecek ve zor-
lanmayacak.
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