
T ürkiye Haziran 2011 seçimlerine Yargının ve YSK’nın birbirine ters aldığı kararlar ve 

yaptığı uygulamalarla gerilim içerisinde girmiştir. Türkiye’de halkın yararına olan deği-

şimler hep seçimler sonucunda meydana gelmiştir. 1950, tek parti iktidarının yıkıldığı 

ve halkın bir özne olarak siyasete katıldığı bir tarih olmuştur. Türkiye’nin çok partili hayata 

geçtiği bu tarihten itibaren sivil, asker, bürokratik elitin desteklediği siyasi partiler seçim yoluy-

la iktidarı elde edemediler. Bu bakımdan 14 Mayıs 1950, tek parti diktatörlüğünün yıkıldığı 

tarihtir. 12 Haziran 2011 ise, bürokratik oligarşiye hayır denildiği bir tarihtir. Bu seçimde halk, 

bürokratik vesayetle sorunlu bir partiyi üçüncü kez ve oyunu arttırmış bir şekilde iktidara geti-

rerek, bürokratik vesayetin tasfiyesi yönünde oy kullanmıştır.

Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tablo, 2002 seçimleriyle başlayan iktidar kayması olgu-

sunun devam ettiğini gösteriyor. Artık İstanbul sermayesinin yegâne güç olduğu bir sermaye 

yapısından, bu gücün ‘Anadolu sermayesiyle’ yani çevresel bir güçle paylaşıldığı bir döneme 

doğru gidiyoruz. AKP, bütün ülkenin her yerinde ve neredeyse bütün sosyal katmanlarda elde 

ettiği oyun getirdiği meşruiyetle, sistemin merkezine doğru ilerlemektedir. Bu üçüncü iktidar 

dönemi muhtemelen yeni siyasal merkezin inşa edildiği bir dönem olacaktır. Dolayısıyla eski 

merkezin mensuplarıyla kavgalar, tartışmalar kaçınılmazdır. Bu kavgalar, daha yeni meclis 

açılmadan YSK’nın almış olduğu Hatip Dicle kararı ile başlamıştır. Hatip Dicle olayı diğerlerin-

den oldukça farklı bir olaydır. YSK’nın internet sitesine koyduğu metne göre Hatip Dicle’nin 

hem kendisi hem de avukatları, dolayısıyla BDP yönetimi, 22.03.2011 tarihi itibariyle Hatip 

Dicle’nin Anayasanın 76. Maddesi ve 2839 milletvekili kanununun 11. Maddesi kapsamınca 

milletvekili olamayacağını; özellikle temyiz itirazlarının ret edilmiş olmasından sonra mevcut 

yasalar kapsamında yapılabilecek bir şeyin olmadığını bilmektedirler. Buna rağmen bile bile 

ısrar etmelerinde başka bir amaç aramak gerekmektedir. Anlaşılan o ki seçim sonrasına dönük 

bir kaos meydana getirme stratejisi benimsenmiştir. Başta BDP olmak üzere CHP süreci gere-

rek istediklerini elde etmek istemişlerdir. Cumhuriyet tarihi boyunca, resmi ideoloji emrinde 

‘tek tip insan yaratma(!) projesi’ ile 1980 yılında Kürtçe konuşma yasağı getirilerek, halka 

zulüm, işkence yapılarak etnik kimlik ayrışması için gerekli olan fitne ve fesat tohumları ülke 

topraklarına ekilmiştir. Kürt halkı için birleştirici, bütünleştirici olan kanaat önderlerinin, din 

adamlarının bu süreçte öldürülmesi ve İslâmi hareketlerin tasfiye edilmesi ile laik, seküler, kav-

miyetçi hareketin önü açılmıştır. Değerler açısından, kavmiyetçilik hariç, BDP de sistemin değer 

sistemini benimsemiş olup sistemin merkezine doğru seyahatine devam etmektedir. Bağımsız 

milletvekilleri ile CHP’nin çektikleri rest karşılık bulmayınca seçimin hemen akabinde meydana 

gelen gerilim bugünlerde biraz düşmüştür. Ama henüz çözüldüğü söylenemez.

Neoliberal söylemin kavramlarıyla vesayet sisteminin yapısı sarsılırken, insanın fiziksel dün-

yasının dışında ve fiziksel dünyaya ilişkin olmayan hiçbir değeri barındırmayan böyle bir söyle-

min toplumda yaygınlaştığını ve bu söylemin toplumsal değerleri tahrip ettiğini de görmeliyiz. 

AKP’nin bu üçüncü dönem iktidarının değer bağlamlı bir siyaseti öncelemesi, toplumumuza 

yapacağı en önemli katkı olacaktır.

Yeni sayımızda buluşmak üzere.   
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Abdurrahman ARSLAN

VI

Dünyayı ve beşeri muhayyileyi kuşatması altına 

alan neoliberal düşünce bir zamandan beri siyasal top-

lumsal kuramı sorgulamakta ve eleştiriye tabi tutmak-

tadır. Toplumsal işleyişi belirleyen yeni dinamiklerin 

günümüz toplumunda meydana getirdiği değişim ve 

dönüşümleri olduğu kadar ortaya çıkan yeni sorun-

ları da bu kuramın klasik kavram ve kategorileriyle 

tanımlama ve anlamaya çalışmanın mümkün olmadı-

ğına vurgu yapıyor.  Daha  da önemlisi yapısal olarak 

çatışmayı esas alan bir diyalektiğe dayalı bu kuramı, 

ortaya çıkan sorunları çözmekten çok yeni sorunla-

rın kaynağı olarak görmektedir. Buna karşılık olarak 

önerdiği çözümü ise iki temel kabule dayandırmakta; 

mutabakat ve uzlaşma. Çağımızın siyasal, toplumsal 

sorunlarının çözümünde bir model olarak kabul gören 

mutabakatçı uygulamalar bu nedenle günümüzde neo-

liberal demokrasinin tam olarak özünü teşkil etmekte-

dir. Buradan hareketle modern toplum ve demokraside 

çatışmanın sebep olduğu ayrıştırıcı ve ötekileştirici 

rolü ortadan kaldırmak üzere, birbiriyle uzlaşmaz. 

Kabul edilen uyuşmazlıkların aslında meşru bir temele 

dayanmadığını savunuyor. Neoliberalizm bu sebeple, 

modern toplumun kurucu unsuru aynı zamanda ilerle-

me ve değişimin dinamiği olarak eleştirel akılcılığı gör-

mekte, buna karşılık toplumdaki “antagonistik” husu-

siyetin artık bugün mutabakat ve uzlaşmayla kolayca 

çözülebileceğini savunmaktadır. 

Zira ona göre karşıtlıkları var eden “kurucu anlam” 

artık geçerliliğini kaybetmiştir. Şimdiki sorun karşıt-

lıkları birbirlerine eklemlemek, saflıklarını kaybederek 

melezleşmelerini sağlamaktır. Antagonist yapıyı oluştu-

ran tarafların, kutupların çatışmacı hususiyetinin orta-

dan kalkmasıyla; bütün kısıtlayıcı bağlardan, her türlü 

ilişkinin hudut koyucu çerçevesinden, içselleştirilmiş 

değerlerin insan faaliyetlerini şekillendirici gücünden 

kurtulmayı, toplumu meydana getiren ve sosyal eyle-

min sahibi olan özneleri özgürleştirmeyi öngörmekte-

dir. Fakat geçmiş dönem düşüncesinden farklı olarak, 

belirtmemiz gerekir ki neoliberalizm eşitliği kendisi 

için temel kaygı olarak görmüyor, onu daha çok birey-

sel farklılıkların teminat altına alınması şeklinde değer-

lendirmektedir. Zira özgürlüğü tehdit eden tehlikenin 

sadece siyasal otoriteden, yani devletten değil, bizzat 

toplumdan, toplumsal ilişki ağlarından, değerler siste-

minden geldiğine inanmaktadır. Ne var ki neoliberal 

ideolojinin sözünü ettiği özgürlük bugün her zaman-

kinden çok daha müphem bir muhtevaya bürünmüş 

bir özellik taşımaktadır. Çünkü günümüzün demok-

ratik düşüncesini kurmanın yolu artık eşitlikten değil, 

farklılıkların ve çoğulculuğun kabulünden geçiyor.

Alışılanın aksine post-siyasal olarak da nitelendiri-

len bu anlayış, kendini belirleyen bir toplumun ancak 

özgür olacağından hareketle; antagonist olanın yani 

sağ ve solun din ve dinsizliğin, ulusal ve evrenselin, 

hegemonya ve egemenliğin ötesinde bir toplum/dünya 

kurma tasarımına işaret ediyor. Varlık’ın ve ona bağlı 

düşüncenin değişmez bir  tözü/cevheri olduğunu ken-

dine temel alan bütün özcü telakkileri, antagonizmanın 

yok edilemez bir karakteri olduğuna dayalı modernist 

inancı böyle bir tasarımı gerçekleştirmeye mani gördü-

ğünden peşinen reddetmektedir. Kendinden evvelki 

dönemden nispeten yeni sayılacak bu toplum/siyaset 

Liberal Demokrasiden
Sonra Hayat 1
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■ Liberal Demokrasiden Sonra Hayat

tasavvurunun aynı zamanda kendisi de ortak bir özle 

tanımlanamayan felsefi bir söylemi temsil ediyor. Klasik 

siyasal/toplumsal kavramın kendi üzerinde inşa ettiği 

antagonistik varsayım, bu zihniyete göre artık mevcut 

gerçekliği yansıtmıyor; bu zihniyet siyasete pragmatik 

ve kısa vadeli uzlaşılar açısından baktığından, yeni 

demokratik toplum ve siyasetin bundan dolayı amacı-

nın mutabakat ve uzlaşmayla sınırlı kalması gerektiğini 

savunuyor. Toplumsal hayatta ortaya çıkan çatışma ve 

düşmanlığı bu nedenle “rasyonel katılımcılar” arasında-

ki genel bir sözleşme aracılığıyla kurulacak açık iletişim 

ve karşılıklı fikir alış verişiyle ortadan kalkması müm-

kün arkaik meseleler olarak görmektedir.

Dünün “klasik” diyebileceğimiz 

toplum/siyaset tasarımı niha-

yetinde antagonist/çatışmacı 

temele dayalı bir biçimde inşa 

edilmiştir. Oysa bunun açık-

layıcı olma vasfı bugün gide-

rek ortadan kalkıyor. Carl 

Schmitt’in dost-düşman ayrımı-

na dayandırdığı siyasal kadın-

erkek ayrımının üzerine inşa 

edilmiş kimlikler, proleter ve 

burjuva sınıfı üzerine kurulu 

toplum telakkisi; ya da adalet 

ve zulüm, eşitlik ve eşitsizlik 

gibi kurucu ve düzenleyici kav-

ramlar artık yeni demokratik 

toplum için anlamlı olmaktan 

çıkmaktadır. “Öz”cü kabulleri 

reddeden, bunun yerine muta-

bakat ve uzlaşmayı temel alarak kendini inşaya çalışan 

bir cihetten de anti politik olarak vasıflandırılan bu 

anlayış, antagonist olanı reddederken aynı zamanda 

yeni bir toplum/siyaset ve kimlik tanımını söz konusu 

ediyor. Bugün bir tanımdan hareketle özcü hususiyet 

taşıyan bütün ortak bağlılıklar entelektüel düzlemde 

meşruiyet kaybına uğradığından çözülmekte; bunların 

yerine artık dinin/ahlakın, ortak-iyi veya geleneksel 

bağların kısıtlamadığı, bireysel “özgünlük” arayışının 

ifadesi kabul edilen “yaşam tarzları” öne çıkmaktadır. 

Zamanımızın artık ruhunu temsil eden anti-politik 

kültür, yapısal olarak otoritenin her türlü çeşidinin 

meşruiyetini sorgulamaktadır. Bu nedenle bir yandan 

özcü mahiyet taşıyan her türlü kimliğin anlam dün-

yasının içini boşaltıyor, anlam kaybıyla beraber cema-

atçi/dayanışmacı bütün kimliklerin de aynı zamanda 

yaptırım gücü zayıflamakta; diğer yandan da öteki 

artık “olmadığından” çoğulcu ve düşmansız bir dün-

yanın kurulabileceğine dair varsayımların yaygınlık 

kazanmasını kolaylaştırıyor. Zira bir yandan taraflar 

arasında çatışma hususiyeti taşıyan unsurlar dönü-

şüme uğrayarak arkada bırakılırken diğer yandan da 

mutabakat imkânları aynı nispette artmaktadır. Liberal 

demokrasi ve ona ait kültür dünya ölçeğinde yaygınla-

şırken, bunun yanında ulus devletin tahakkümü altın-

da zulüm gören farklı din ve dünya görüşlerine sahip 

insanların bugün kendilerini muhafaza edebilecek tek 

korunak olarak gördükleri “insan hakları”nı derin bir 

istekle içselleştirmeleri aynı zamanda bu insanları yeni 

bir gelecek umudu içinde tutmayı 

kolaylaştırıyor. Ancak şu da var 

ki, bu tasarımın temel amacı-

nı teşkil eden çatışmasız bir 

dünya cenneti fikri yeni değil; 

batının aydınlanmacı dönemi-

ne ait bu idealin günümüzde 

yeniden üretilmeye çalışıldığını 

kaydetmemiz gerekiyor. “Biz” 

ve “onlar” ayrımına dayalı bir 

inanç düşünce, kültür ve siya-

setin aşılacağı kabulünü esas 

alan bu zihniyet, taşıdığı özcü 

mahiyetinden dolayı bugün 

İslâm’ı bir yandan kendisi için 

tehdit olarak görmekte fakat 

diğer yandan da Müslüman 

muhayyileyi tehdit etmektedir.

Ne var ki demokratik bir 

çoğulculuğu esas alan bu zihniyet farklı  kanaat 

ve değerlerin geçerli olduğu bir dünyada bunları 

bütünüyle benimsemenin mümkün olmadığını kabul 

etmektedir. Burada esas önemli olan antagonist olanı 

müzakere edilebilir bir zeminde birbirlerine yaklaş-

tırmaktır. Ancak bunlar bir araya geldikleri takdirde 

uyumlu ve çatışmasız bir beraberlik oluşturacakların 

da mümkün olacağını savunmakta ısrarlıdır. Varsayılan 

beraberliğin gerçekleşebilmesi için tabii ki tarafların ya 

da kanaat ve değerlerin en başta özcü mahiyetlerinden 

boşalmasını; bu da biz ve onlar, inanan ve inanmayan, 

günah ve sevabı birbirinden ayıran anlam hudutlarının 

geçirgen hale gelmesini veya ortadan kalkmasını gerek-

tirmektedir.

Düzenleyici işleviyle “siyasal olan” bundan dolayı 

artık günümüzde klasik tanımından giderek uzaklaş-

“Biz” ve “onlar” ayrımına 
dayalı bir inanç düşünce, kül-
tür ve siyasetin aşılacağı kabu-
lünü esas alan bu zihniyet, 
taşıdığı özcü mahiyetinden 
dolayı bugün İslâm’ı bir yan-
dan kendisi için tehdit olarak 
görmekte fakat diğer yandan 
da Müslüman muhayyileyi 
tehdit etmektedir.
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makta ve muhteva itibariyle yeni bir anlam kazanmak-

tadır. Bilhassa siyasal olanı kurarken neoliberalizm 

her uzlaşmazlığı -İslâm’ı da buna dahil ederek söyle-

yelim-  peşinen reddediyor. Ortak bir öze dayanarak 

tanımlanmayan alışık olmadığımız yeni bir siyasallık 

telakkisi getiriyor. Cemaatçi/ortak kimliklerin hususi-

yetlerini reddeden bu yeni siyasallık, farklı bir rasyona-

liteye,  daha önemlisi artık herkesin doğrusu kendine 

ait olduğundan sorgulanamaz olan yeni ve militan bir 

bireycilik anlayışına dayanıyor. Siyasete, ahlaka ve kül-

türe bugün temel teşkil eden bu bireycilik ise modern 

topluma olduğu kadar, toplumsal dayanışmaya karşı 

bir tehdit oluşturmakta ve aynı zamanda “insana” da 

meydan okumaktadır. Demokratikleşme için baskı 

uygulayacak bir özne gibi görünmesine rağmen, söz 

gelimi modern toplumun bireyi eşitsizlik karşısında 

aşırı duyarlılık gösterirken, bu birey modeli her şeye 

karşı gösterdiği kayıtsızlıkla dikkat çekiyor.

VII

 “Özcülük” varlığın değişmez bir “töz/cevher” oldu-

ğunu temel alan ve oradan hareketle açıklamada bulu-

nan felsefi düşünceyi temsil eder. Buna karşılık kök-

leri Nietzsche ve Heidegger’e uzanan özcülük karşıtı 

“ayrımlama felsefesi” de genel varlığın, özelde insanın 

herhangi bir töz/cevhere sahip olmadığını savunur. 

Bu felsefi telakkiye göre öz ile görünüşün, hakikat ile 

batılın, rasyonel ile irrasyonel olan arasındaki çatışmacı 

ayrımın ortadan kalkması gerekir. Çünkü bu ayrımla-

rın dayandığı dil ve dilsel ifadelerin üstünde, değişmez 

nihai bir ayırım temeli, bunu teminat altına alacak söz 

gelimi bir Tanrı artık yoktur. Bundan dolayı hakikat 

ilahi, beşeri veya mevcut dünyanın değişmez özünü 

değil, sadece onun hakkında konuşan birinin kendine 

ait öznel değerlendirmesini ifade eder. Düşüncemize 

temel olan mantığın aslında bir çeşit retorik olduğu, bu 

yüzden de hakikati keşfetme faaliyetinin beşeri özneyi 

aşan ilahi bir öz ya da aşkın bir akla dayandırılamaya-

cağı, dolayısıyla hakikat anlayışının aslında yorumlama 

isteminin, yani insanın egemenlik kurma arayışından 

başka bir şey olmadığını savunur. Çünkü buna göre 

rasyonel düşünceye temel olan Tanrı fikri ortadan kalk-

tığında görüleceği gibi ayırım insanoğlunun yorum-

lama, yani iktidar isteğinden başka bir şey değildir. 

Bu demektir ki varlık dünyasındaki tecrübemizde 

karşılaştığımız her şey sadece yorumdan ibarettir. Yani 

dünyadaki şeyler daima bizim öznel değerlerimize göre 

yorumlanmakta olduğundan aslında bildiğimizi varsay-

dığımız dünya bu yorumların dünyasından başka bir 

şey sayılamaz. 

Neoliberal demokratik toplum telakkisi bu felsefi 

kabulleri kendine temel almakta. Buradan hareketle 

siyasete/topluma uygulandığında bu kabuller, bilim-

sel ilkelere göre kurulmuş mevcut toplumsal düzenin 

değişmez kabul edilen doğruları karşısında özgürleşti-

rici eleştirel bir kuvvet olarak yeni bir toplum ve deği-

şim fikrini gündeme getirmektedir. Toplum-bilimin 

öngörü ve denetleyici hususiyetlere sahip varsayımları 

üzerine kurulmuş modern topluma ait ilişkileri, bu 

görüş özcü niteliklerinden dolayı yoğun eleştiriye tabi 

tutuyor;  bunu “bağlam-bağımlı” olduğundan baskıcı 

uygulamalara mecburen maruz kalan insan eylemini 

özgürleştirmenin dolayısıyla toplumu değiştirmenin 

yegâne imkânı olarak görüyor. 

Günümüzün demokratik zihniyeti bu yüzden ger-

çek özgürlüğü baskıya başkaldırma, karşı durma eyle-

mi şeklinde tanımlamamaktadır. Çünkü günümüzde 

modern toplumun ve dünyanın temel sorunlarından 

olan fiziki özellik taşıyan baskıcı uygulamalar artık 

geçmişte kalmıştır. Bu nedenle gerçek özgürlük bugün 

sofistike bir nitelik kazanmış baskıyı artık keşfedebilme 

kabiliyeti olarak anlaşılmaktadır. Çünkü insan eylemi 

bağlam-bağımlı olan toplumsal olguların uzamında 

gerçekleştiğinden insan bu baskının yeteri kadar far-

kına varamamakta; bunun yanında toplumsal örgüt-

lenmeyi sağlayan yapıların muhtevasındaki bağlam-

bağımlı özelliğin gizlenmişliği insanların özgürlük 

ve değişim taleplerinin ellerinden alınmasına sebep 

Günümüzün demokratik zihniyeti bu 
yüzden gerçek özgürlüğü baskıya baş-
kaldırma, karşı durma eylemi şeklinde 
tanımlamamaktadır. Çünkü günümüzde 
modern toplumun ve dünyanın temel 
sorunlarından olan fiziki özellik taşı-
yan baskıcı uygulamalar artık geçmişte 
kalmıştır. Bu nedenle gerçek özgürlük 
bugün sofistike bir nitelik kazanmış bas-
kıyı artık keşfedebilme kabiliyeti olarak 
anlaşılmaktadır.
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olmaktadır. Toplumu özgürleştirmenin yegâne yolu 

bağlam-bağımlı olanı açığa çıkarmayı söz konusu ede-

rek onu bütünüyle tartışmaya açmaktır.

 Günümüzün özcülük karşıtı demokratik toplum 

tasarımı, tanımı gereği kendini hiçbir hakikate bağlı 

görmediği gibi, kendi dünyasında da çatışma yarataca-

ğından herhangi bir hakikat telakkisinin “neşvü-nema” 

bulmasına imkân sağlamamaktadır. Bu nedenle moder-

nist zihniyetin  “antagonist” çelişki olarak nitelendirdi-

ği, sözgelimi insan-tabiat, işçi sınıfı-burjuva sınıfı, din-

sel hakikat-pozitivist hakikat, birey-toplum ve en son 

örneğini bilhassa Müslüman kesimde trajik bir “keşif” 

olarak gördüğümüz kadın-erkek karşıtlığının çatışma-

cı konumlandırılışı bugün artık yerini “melezleşme” 

temelinde “uyum”a bırakıyor. Toplum düzeyinde ise 

bu, kendini hermenötik ontoloji olarak uygulanmaya 

koymaktadır. Hermenötik ontoloji toplumun içinde 

bulunduğu hâlihazırdaki durumun yorumunu ifade 

etmekte; bu da toplumsal gerçekliğin bir öze bağlı 

kalmaksızın her defasında yeniden ve sonsuz şekilde 

yorumlanabilirliği demektir.

Demokratik toplumda bu nedenle bir düşüncenin 

meşru kabul edilebilmesi için kendini herhangi bir 

özcü temele dayandırmaması gerekir. Kendine esas 

aldığı ontolojik kabulden dolayı bu toplum, her şeyi 

tartışmaya açan ve bu yolla kendinin sürekli dönü-

şümüne imkân sağlayan bir toplum modelidir. Bağlı 

kalacağı herhangi bir değişmez öz söz konusu olma-

dığından daima dönüşümden geçen bu yapı için, en 

azından kurumsal düzeyde önceden belirlenmiş bir 

hedef, varacağı herhangi bir “yerden” bahsedilemez. 

Yani klasik  toplum tasavvuruyla mukayese edildiğinde 

bu toplum ereksel bir hususiyet taşımaz. Bu nedenle 

özgür olduğu kabul edilen bir toplum için sadece kendi 

dönüşümüyle varacağı tarihsel uğraklardan ancak bah-

setmek mümkün olabilir. Buna karşılık eşitlikçi olmasa 

da -zaten istese de bu mümkün değildir çünkü öyle bir 

durumda bu onu özcü yapacaktır- insanın daha özgür 

ilişkilere ve toplumun da daha özgür bir yapıya bu 

dönüşüm sayesinde kavuşacağına inanılır. Dönüşüm 

aracılığıyla birey kişiliğini, görev ve sorumluluklarını; 

toplum da kendi kurallarını istek ve arzuya göre yeni-

den üretmenin imkânını elde eder. İnsanların istekle-

riyle kendi özünü değil, biçimini bulan bu toplumda 

insanın dünya görüşü ve yaşam tarzı  hariçten “edi-

nilmiş” bir inanca/kabule göre değil, topluma hâkim 

bağlamsal ilişkilerin içinde belirlenir.

VIII

Günümüz neoliberal demokratik toplumun özgür-

lük anlayışı, mevcut toplumsal gerçekliğin ve onun 

temelini teşkil eden hakikat telakkisinin eleştirel  aklın 

imkânlarıyla sürekli yoruma tabi tutulmasını öngö-

rüyor. Bunu yaparken toplumsal gerçekliği, değişim 

içinde bulunan gündelik bireysel taleplerin karşılanma-

sını sağlayacak bir ilkeye dayandırmak istiyor. Bunun 

yanında eleştirel aklın bireylere ve toplumsal gruplara 

kendi özgürlüklerini elde etme ve olmak istedikleri gibi 

kabul edilme imkânı sağlayan şartları oluşturacağına 

inanılmaktadır. Böylece denetimden ve baskıdan azade 

yeni bireysel anlamlar ve anlamlandırmaların imkânı  

doğacağı varsayılmaktadır.

Eleştirinin imkânlarıyla hem geçmişte ferdi düzeyde 

verilen kararların neticesinde yapılan yanlışlıklara son 

verilebilecek, hem de bu yolla toplumun  kendini yeni-

den kurması,  aynı zamanda da değişim ve dinamizm 

kazanması sağlanacaktır. Böyle bir toplum modelin-

de bu varsayıma göre yaşayan hiç kimse mutlak ve 

değişmez bir doğrunun olduğuna dayalı bir fikrin asla 

savunucusu olamaz. Ortak bir doğrudan söz etmenin 

imkânı bu durumda ortadan kalktığından bu toplum-

da herkesin doğrusu da tabii olarak kendisine aittir. 

Çünkü toplum dediğimiz beşeri birlikteliğin dünyası, 

söz konusu varsayımlara göre herhangi bir doğru/

hakikat ekseninde düzenlenemez ve yönetilemez. Ama 

buna karşılık her türlü eleştiriye açık olmak kaydıyla 

bütün fikirler kamusal alanda -buna televizyon da diye-

biliriz- yer alma hakkına sahiptir. Bugünün demokratik 

muhayyilesi bu sebepten eleştiriye ve yoruma açık  

olmayan ya da açık olmak istemeyen herhangi bir 

hakikat telakkisine, inanca, hüküm ve değere kendi  

bünyesinde yaşanmasına imkân tanımamakta. İnsanın 

yüz yüze geldiği her sorunun karşısında inancını veya 

ideolojisini değil, çözüm için sadece kendisinin düzen-

lediği “demokratik aklı” kullanmasını istiyor. 

Cereyan eden bu köklü değişime Müslümanlar 

cihetinden baktığımızda, günümüz liberal demokratik 

anlayışı, Descartes’ten alınarak Karl Popper’a teslim 

edilen Batılı aklın düzenlemeye çalıştığı bir dünyaya 

bizi hiç de demokratik sayılmayacak bir yolla götür-

meye çalıştığını söyleyebiliriz. Artık bugün Kartezyen 

aklın toplumdaki tecellisinin hâsılası olan birey telak-

kisinden, Kartezyen aklın bu defa bireyde tecelli ettiği 

yeni bir toplum telakkisine geçiş söz konusudur. 

Modern siyasal-sosyal kuram kitle asrı olarak nitelen-
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direbileceğimiz 19. ve 20. asırlarda insanı kitlenin ne 

kadar çok bütünleşmiş parçası şeklinde tasarladıysa, 

şimdi de neredeyse bir tepki olarak bunun yerini “tekil-

liğin keşfi” ve aşırı muhafazası almaktadır.  Toplumun 

haricinde sadece insanın kendi doğrusunu belirlediği 

ve her zaman için de yalnız kendine ait bir tekillik 

arayışıdır bu; özgürlükten anlaşılan  da artık bu tekil-

liği doya doya yaşama çabasından başka bir şey değil. 

Asırlardan beri Kartezyen anlamda aradığı hakikati 

bulamadığından dolayı yorgun düşmüş batılı akıl, ne 

olursa olsun bunu  kendisi için yeni bir umut kapısı 

olarak görmektedir. Hayata yeniden bir başlangıç yap-

mak üzere; dogmalardan arınmış, akıl ve eleştirinin 

şüpheciliği üzerine kurulu, geçmiş dönemde klasik 

bilimin ama bu defa “yeni bilim” telakkisinin bir gereği 

olarak bunun kabul edilmesini istiyor. Diğer bir ifa-

deyle dünün gerçekliğini açıklama ve sorunları çözme 

mevkisinde yer alan radikal pozitivist toplum felsefesi-

ne karşılık, bugün yine o nispette radikal izafiyetçi bir 

toplum felsefesi koymaktadır.

Günümüzün toplum felsefesi modernist zihniyetin 

geçmişteki yanlış uygulamaları yanında; hayatı, başta 

din olmak üzere bütün toplumsal değerleri, normları 

izafileştiren eleştirel akılcılığın yeniden mevzusu hali-

ne getiriyor. Zamanımızın demokratik toplumunun 

“ilahiyat” telakkisi yeni süreçlerin içinde değişmekte; 

ama buna rağmen nasıl bir ilahiyat tasavvurunda karar 

kılacağı da ayrıca ihmal edilemeyecek kadar bizi ilgi-

lendiriyor. Yoğun  bir şekilde tartışma mevzusu olan 

dini çoğulculuk, aslında günümüzün demokratik zih-

niyetinin din karşısındaki yeni algısını yansıtmaktadır. 

Günümüzün siyasal kültürü ve toplum telakkisinin 

sahip olduğu yapısal hususiyet sıkça çoğulculuğa vurgu 

yapmakta, fakat bu vurguya rağmen değerlerin, çoğul-

culuğun siyasetteki yansımasının ne olduğu veya nasıl 

olacağı ise hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Varsayalım 

ki bu çoğulculuklardan birisi kendine ait bir rejim 

talebinden söz etmekte, bu durumda yapılacak olan 

nedir? Tabii ki burada kast edilen paradigma-içi değil, 

paradigma-dışı bir çoğulculuktur. Bunun yanında bilin-

diği gibi demokratik toplumun özü nihayetinde tartış-

ma temelinde pazarlığı öngören bir mutabakata daya-

nır. Ancak bu zihniyet için bir çözüm yolu olarak önem 

taşıyan pazarlık, aynı şekilde inanç için de geçerlidir. 

Kendi mahiyetinden dolayı ve tarihsel tecrübesinin 

tabii neticesi olarak, açıkça bilinmektedir ki demokra-

tik zihniyet bir vicdan meselesi olarak kalmayı kabul 

etmediği sürece “iman”ı tartışma mevzusu yapmadan, 

onun kendi özgürlük tanımı/alanı içerisinde kalmasına 

tahammül gösterememektedir. Demokratik toplumun 

şeffaflaştırıcı mantığının gereği olarak hayatın kendisiy-

le olduğu kadar dine ait her şeyi ve onunla alakalı her 

siyasi ayrıntıyı mutlaka tartışma süzgecinden geçirmek 

ister. Ancak burada onun için önem taşıyan husus, 

tartışılamaz olanın nasıl olursa olsun bir kez tartışmaya 

açılmasını sağlamaktır. Hatta eleştirel aklın izafileştirici 

süzgecinden geçirildikten sonra tartışılan meselenin 

ayrıca bir karara bağlanması da gerekmez; zira onun 

bilhassa günümüzde anlam dünyasının ve işlevinin 

ister istemez taraflarca medya kültürünün dönüştürücü 

akışına terk edildiği çok zaman gözlerden kaçmakta-

dır. Her şeyi tartışmaya açarak kendinin parçası haline 

getiren ve izafileştirici hususiyete sahip bu kültürün 

kimsenin kendi doğrusuna/hakikatine sadakat göster-

mesine tahammülü olmadığından “öteki” karşısındaki 

tutumunun esası pazarlık içeriklidir. Neoliberalizm bu 

pazarlığın dün olduğu gibi bugün de yeni felsefesini ve 

siyasetteki temsilciliğini yapıyor.

Bu siyasal kültür bir hesaplaşma veya bir dayat-

madan çok mütemadiyen müzakere yoluyla ötekini 

“içselleştirmeyi” esas alan bir mantık sergilemekte. Ona 

göre  içselleştirme, ötekini öteki  olmaktan çıkarmaktır. 

İçselleştirme ötekini muhteva olarak içini boşaltmanın, 

onun anlam dünyasının dâhili örgüsünü çözmenin 

yoludur. Bu yüzden dini/kutsal olandan veya mutlak 

doğru olduğuna inanılan her şeyden, yani evvela şüphe 

edilemez olandan şüphe etmekte, tartışılamaz olanı 

tartışmaya açmakta, arkasından da onu müzakere ve 

pazarlık mevzusu yaparak izafiliğin kültürel dünya-

sında kendine yer sağlamaktadır. Demokratik, yani 

meşru ve kabul edilebilir bir talep olarak “dini olan” 

bu süreçlerde her şeye meşrulaştırılmış bir “haz” ve 

“iktisadiyat” katarak hem toplum vicdanını rahatlatıcı 

bir dinamizm ve dindarca bir heyecan katmakta hem 

de eşzamanlı olarak dinin içini boşaltmaktadır. Böylece 

“doğru” formalarını kendi içinden çıkartan, yani kendi 

kendini yaratan bir hayat tasavvuru ve bir siyaset telak-

kisinin mantığını insanlara kolayca aşılayabilmektedir. 

Özünde mütemadiyen sahiplenme ve hükmetme hırsı 

olan bu hayat telakkisi  günümüzde nefisleri üzerinde 

egemenlik kurduğu kitleleri konformizm içinde genel 

bir duyarsızlığa, merhametsizliğe ve çürümeye uğrat-

maktadır.
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IX

Varoluş iki şeye imada bulunur; başkaları ve mah-

remiyet. İnsan için var olmak bir yalnızlığın değil, 

başkalarıyla birlikte olmanın ispatıdır; “başkaları” alem 

tasavvuruna bağlı olsa da  sadece görünen değil aynı 

zamanda görünmeyen başkalarıdır. Mahremiyet başka-

ları olduğu için vardır. Zira başkalarıyla birlikte olmak 

her şeyden evvel bir ilişki içinde olmak demektir. 

Bu ilişkinin getirdiği mecburiyet olarak mahremiyeti 

sadece bir fıkıh terimi olarak ele aldığımızda “helal 

olmayan”, “yasaklanan şey” anlamı taşımaktadır. Fakat 

ait olduğu bağlamın daraltıcı anlam dünyasına rağ-

men terim aynı zamanda hem fıtratı, yani “tabii olanı” 

korumak hem de “aşırılıkları” önleme amacı taşıyan 

“hudut koyucu” bir muhteva taşıdığını öğreniyoruz. Bu 

nedenle mahremiyet, varoluşun yalnızlığına inanmayan 

insanın başkalarıyla birlikte olmasının tanzim edil-

miş, kendinde amacı olan ilişki biçimini temsil eder.  

Nerede olursak olalım bu yüzden bize varlık âleminde 

yalnız olmadığımıza daima hatırlatmada bulunur, bu 

beşere verilmiş cinsiyetleri aşan bir hatırlatmadır. 

Mahrem olan, bundan dolayı en başta sorumluluk 

taşıyan iradi bir korunmuşluğun işareti; korunması ve 

uyulması gereken bir varoluş ile alakalı anlamın paha 

biçilmez dünyasına ait kıymet ölçüsünün ifadesidir. 

Her gözün ya da her kalbin bakışlarına açık olmayan 

sır yüklü bir kapalılık, bir “baş-başa” olma hali, fakat 

aynı zamanda da bu bütün perdeleri ortadan kaldırarak 

her şeyi aşikârlaştıran bir kapalılık halidir. Varsayılanın 

aksine mahremiyet sadece kişiye ait olanı, cismani olanı 

değil, bunlarla birlikte bir hakikat telakkisinin varlık/

beşer üzerindeki kendini tezahür etme biçimidir. Her 

inancın, her dünya görüşünün bu sebeple kendine ait 

bir mahremi, ona bağlı bir anlam dünyası ve bir gelecek 

tasarısı bulunur. Her varoluş kendi mahremini  bilmek-

ten ve korumaktan hareketle “ben” idrakini kurar ve 

başkalarıyla olan ilişkisini buna göre düzenler.

Bu sebeple varoluşla alakalı bir idrak olarak mah-

remiyet, hayatın pratiğinde muhtevasını nihai ama-

cına göre anlamlandırdığı kendine has bir ilişki biçi-

miyle insanların birlikteliğini düzenler ve buna göre 

“iletişim”de bulunmalarını sağlar. İnsanın kendini, 

kendi bedenini anlama ve anlamlandırması başta olmak 

üzere modern olanın aleniyeti ön şart kabul ederek inşa 

ettiği toplumsal/kamusalın anlamlandırılması yine bu 

ilişki biçiminin aracılığıyla gerçekleşir. Bundan dolayı 

mahremiyet aleniyet yüzünden devletle/iktidarla kamu-

sal alanda sık sık karşı karşıya gelir.  Kendi aidiyeti 

içinde varlıkla ilişkilerini anlamlandıran “ben”in giyim 

tarzını olduğu kadar, görünürlülük biçimini ve özgür-

lüğün hudutlarını kayıt altına alır. Bizi başkalarıyla 

birlikte kılan, fakat aynı zamanda da “ötekileştirmeden” 

başkalarından ayıran ölçüyü temsil eder.

Ancak mahremiyeti modern paradigmaya ait birey 

telakkisinin kendi dini/psikolojik köklerini bulduğu, 

bireyin de bunu temel alarak herkese karşı savun-

ma yapacağı kapalı bir korunak gördüğünden kendi 

özel mülkiyeti saydığı “privacy” ile karıştırmamak 

gerekiyor.  Bizde genel olarak bu kavram “hususi 

hayat”, dolayısıyla “mahrem olan”ın karşılığı şeklin-

de anlaşılmış ve mevkilendirilmiş olsa da kavramın 

İslâm’da/Müslüman’da bir karşılığını bulmak mümkün 

olmadığı gibi, ona toplumsal hayat içinde meşruiyet 

sağlamak da zordur. Mahremiyet bir vasat belirler, 

bir ölçü koyar; ama bu, Müslüman’ın sadece kendisi 

için mutlak dokunulmazlık atfederek kutsadığı, bu 

yüzden de herkesi bütünüyle dışlayan bir kapalılığı 

temsil etmez. Mahremiyet “privacy”deki gibi kendin-

de deruni/batındaki kapalılık ile zahirdeki bilhassa 

rönesans sonrası kamusal alanındaki hudut tanımayan 

aleniciliğin ikiyüzlü kişilik diyalektiğini taşımaz. Öte 

yandan mahremiyet, günümüz ekseri Müslümanlarının 

içerik anlamını bedene indirgeyerek cismanileştirdiği 

ve o nispette de varlık âleminden de soyutladığı, bunun 

neticesinde kısırlaştırıp statikleştirerek kavradığı gibi 

de değildir. Tesettürü Müslüman kadının kamusal 

alana katılımının bir aracı, yani sadece aleniliğin karşıtı 

şeklinde görmek, önce mahrem olanı bütünüyle “dişil” 

hale getirerek yalnız kadına indirgemekte; sonrada bu, 

varlık âlemindekilere koyulan hudutları yok ederek 

mahremiyeti bir akletme fiili olarak düşünce, hayat 

tarzı şeklinde kavranır ve yaşanır olmaktan çıkarmakta-

dır. Mahremiyet, varlığın içinde yer aldığı beşinci boyu-

tunu temsil eder. Trajik olan bunun günümüzde sadece 

bedene indirgenmiş olmasıdır. Müslümanlar mahremi-

yetin taşıdığı düzenleyici hakikatin anlam dünyasını 

hak ettiği derinlikte kavramak istemediklerinden; ya da 

günümüz modern kamusal alanının bağlamları içinde 

anladıklarından kendi elleriyle kendi mahrem, dolayı-

sıyla “hayat dünya”larının içini boşaltmaktadırlar. 

Bilindiği gibi vahye dayalı bütün dinler mahremi-

yete ısrarla vurgu yaparlar. Din(ler)in söz konusu ettiği 

mahremiyet telakkisi insanla alakalı her şeyin “göz”ün 

denetleyici bakışları karşısında bütünüyle görünür ve 

bilinir hale getirilmemesi ilkesine dayanır. Mahrem 

olana riayet etmemek; “tanzim” edilmiş verili hudutları 

zorlamak, kötülükle özdeşleştirilmiştir. İnsanlar arasın-
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da alıcı  bulacağından tecessüs uyandırarak kötülüğün 

dolaşıma sokulması daha çok ahlaki kurallarla teminat 

altına alınarak, men edilmiştir.

Oysa modernite ya da modernleşme bunun tersi 

olan bir zihniyet sergiler. Akıl ve toplum karşısında 

kapalı duran, bu yüzden de “karanlık” saydığını açık/

şeffaf hale getirerek “aydınlığa” kavuşturmak gibi bir 

ideal taşır. Demokratik bir hak olarak gördüğünden 

toplumla alakalı her şeyi alenileştirmeye, dolayısıyla 

onu meydana getiren üyeler olarak başkaları tarafından 

bilinir hale gelmesi için çaba sarf eder. Modern topluma 

ait kültürün bu nedenle temel hususiyetlerinden biri 

demokratik olmasıdır. Modern demokratik toplumda 

kültür sadece bir bilgi edinme malzemesi değildir; 

insanla alakalı bir kimlik, bir zihniyet, bir yaşam biçi-

mi, toplumun kendini ifade tarzı ve anlamlandırma 

yoludur. Her şeye kendi ölçülerine göre kıymet biçen 

ve toplumun demokratik şekilde kendini yeniden üret-

mesini sağlayan bu kültürün rahmi kamusal alan ve 

teşekkülünü sağlayan önemli unsur da kamusal alanın 

açıklık/şeffaflık ilkesidir. Kamusal alan açıklık/şeffaflı-

ğın toplumsal bir “ayin” olarak kendini görünür kıldığı 

sahneyi temsil eder. Burası kapalılığın değil açıklığın, 

susmanın değil müzakere ve neticede de mutabakat 

içeren konuşma ve tartışmanın alanıdır; mahrem ola-

nın kendini herkese açmayan kapalılığı karşısında bu 

nedenle fazlasıyla rahatsızlık duyar. 

 Modern kamusal alan kapalı/mahrem olana gözün 

denetleyici bakışları altında alenileşmediği sürece 

“öteki” muamelesinde bulunur. Onun gözünde tesettür 

bir “kapalılık”tır; alenileşmesi/şeffaflaşması ve gözün 

künhüne varması gereken bir kapalılıktır. Şu da var 

ki kapalılığa karşı muhalefet edip karşı çıkması sadece 

görünümünden dolayı değildir. Bunun için  iki sebebi 

söz konusu edebiliriz: Bunlardan biri gözetleme ve 

bilme yoluyla ele geçirme, kolonize etme ve hâkimiyet 

kurma isteği taşıması; ikincisi de bunun neticesi olarak 

taşıdığı sekülerleştirici mantık gereği mahremiyetin 

kendine uygun düşmeyen değerler dünyasını, rasyo-

nel bir içerikte alenileştirerek kendi iktidarının gereği 

yeniden düzenlemek istemesidir. Bu yüzden kamusal 

alanı düzenleyen mantık sadece ferdi düzlemde değil, 

mahremiyeti esas alan her sosyal yapının/sistemin, 

söz gelimi “cemaat”in bütün olumsuzlukları kendi 

bünyesinde barındırdığını, buna karşılık demokratik 

toplumun temsil ettiği açıklık/şeffaflığı, karanlıktan, 

kapalılıktan, delaletten, aldanmışlıktan kurtulmanın 

yolu olarak görür.

X

Açıklık/şeffaflık modern çağın en büyük 

“Mitos”udur; yani geniş anlamı içinde mahremiyetin 

karşıtı olarak aleniyet ve teşhir. Aydınlanma döneminin 

icatlarından sayılan toplum dediğimiz amacını kendin-

de taşıyan, bu yüzden de demokratik nitelik atfedilen 

sosyal dünyada açıklık/şeffaflık, “siyasal olan”ın aracı-

lığıyla başta dini/kültürel alanlar olmak üzere hayatın 

bütününü düzenleyen bir işlev görür. Toplumu inşa 

eden demokratik mantık her şeyin herkesin gözü 

önünde cereyan etmesini ister. Gözün denetimine 

açık hale getirilerek saydamlaştırılan sosyal bir yapının 

daha sağlıklı olacağını varsayar. Bunun yanında dinin 

temsil ettiği kutsallık başta olmak üzere hiçbir şeyi 

kendi nüfuz alanının haricinde ve dokunulmaz olarak 

görmez. Açıklık/şeffaflık bir yandan toplumsal yapının 

bütünlüğünün muhafaza ve kontrolü için bilhassa 

iktidar tarafından bir zaruret, diğer yandan da eşitlikçi 

bir yönetim için denetlenebilirliğin, hesap sorulabilirli-

ğin yolu ve imkânı kabul edilir. Haddizatında açıklık/

şeffaflık varsayılanın aksine sadece kapalı olanın, aleni-

leşmek istemeyenin karşıtı sayılmaz; veya sadece kapalı 

kapılar arkasında olanların herkesin gözleri önünde 

cereyan etmesini sağlamak değildir. Bunlar yanında ter-

sini söylemek de mümkün. Yani açıklık/şeffaflık aslında 

başkalarına ait olana bir tecavüzle, onu ele geçirmeye 

çalışmakla eşanlamlıdır.

Öte yandan demokratikleşmenin alenileştirici/şef-

faflaştırıcı mantığı bunların yanında aynı zamanda 

toplumsal seviyede doğurduğu süreçlerle başta mahre-

miyet olmak üzere dini değer ve hükümleri, geleneksel 

ilişkilerin dokusunu ve bağlamlarını, ahlakın adalet 

içerikli kurallarını,  ideal ve ilkeleri doğrultusunda 

kendine göre yeniden düzenlenmek üzere çözer. Diğer 

bir ifadeyle insanların dini/ahlaki bir vecibe olarak 

kendi aralarında sürdürdükleri dayanışma biçimlerini 

en azından ilke düzeyinde birbirlerinden bağımsız 

hale getirerek hem militanca bireyleşmeye kapı açar, 

hem de toplumun kendisini sorgulamasına imkân 

bırakmayan bir değişime daima açık ve hazır halde 

tutar. Demokratik bir toplum için açıklık/şeffaflık bu 

sebeple hâkim sistemin ve yürürlükteki rejimin sağlıklı 

işlemesini emniyet altına alan önemli yollardan biri 

kabul edilir. Fakat taşıdığı demokratik niteliği yanın-

da, alenileştirme/şeffaflaştırma ameliyesi çelişkili bir 

şekilde modern devletin aynı zamanda vatandaşlarıyla 

alakalı her şeyi bilme ve bu yolla toplumu gözetim 
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altında tutma arzusunu da gerçekleştirdiği imkândır. 

Bir yandan birey ve topluma ait her şey şeffaflaştırılma-

ya çalışılırken,  diğer yandan da devlete ait her şey de 

aynı nispette gizlilik altına alınır.

Batı tarihinde cereyan eden birbirine içkin iki kırıl-

mayla beraber modern çağ kendini inşa etme imkânı 

buluyor. Bunlardan biri ortaçağ düzeninin kurumsal 

tasfiyesi, diğeri de ortaçağ Hıristiyanlık değerlerinin 

dönüştürülmesidir. Bu tasfiye en başta Batılı insanın 

kilise egemenliğinden kurtulmasını ve birey kimli-

ğini edinmesini sağlıyor. Bunu takip eden süreçler 

Hıristiyanlık idealinin inşa ettiği tekil yönetim, tekil 

kültür telakkisinden mahiyet itibariyle farklı, yeni bir 

kültür olarak demokratikleşme ve siyasal rejim olarak 

liberal demokrasiye kapı açıyor. Yeni bir insan modeli 

olarak tarih sahnesine çıkan “birey”in var olabilmesi 

ve yaşamını bu kimliğiyle sürdürebilmesine imkân 

sağlayacak olan şartları temel alarak kendini düzenle-

yen demokratik toplum bu kırılmanın hâsılası olarak 

teşekkül imkânı bulabilmiştir. Ne var ki dünden farklı 

bir sosyal gerçeklik şeklinde örgütlenmeye başlayan 

demokratik toplumun öngördüğü yeni ilişki ve yaşam 

biçimiyle, kilisenin öngördüğü sosyal dünyayı temsil 

eden cemaate ait dindarlık arasında kalan Batılı insan 

içine düştüğü gerilimden bu defa Ortaçağ Hıristiyanlık 

değerlerinin dönüştürülmesiyle kurtuluyor.

Demokratik toplum ve onun siyasal formu olan 

demokrasinin oluşumu bu nedenle bir tarafıyla Batı 

tarihinde büyük bir yeniliği, diğer tarafıyla da taşıdığı 

hususiyetler ve başka hiçbir kültür ve inançta benzeri-

ne rastlanmayan ritüelleriyle tabii olarak Hıristiyanlığın 

Batı toplumuna yaşattığı tarihsel tecrübeyi temsil eder.  

Bilhassa demokratik zihniyet ve demokratik dediğimiz 

toplum modelinin ortaya çıkışını sağlayan ideolojik 

zemin şüphe edilmeyecek kadar Hıristiyanlığın dini-

kültürel mirasının mayaladığı bir sosyal dünyada biçim 

ve anlam buluyor. Hatta demokrasinin yanında kapi-

talizm ve refah devleti ideolojisinin de tarihsel olarak 

üzerinde çok söz edilen batının dinsel tecrübesiyle 

yakından alakalı bir oluşum olduğunu hatırlatmakta 

fayda var.

 Ne var ki uzun bir tarihsel birikime dayalı yeni 

bir toplum ve siyasetin oluşumuna rahim görevi yapan 

bu dini-kültürel miras, demokratik toplumun inşa-

sıyla beraber yeni özgürlük imkânları yaratırken aynı 

zamanda dünya ölçeğinde bütün toplumların ulus-

devlet öncesine kadar asla şahit olmadıkları, üstelik 

bugün de çözüm bulmakta hâlâ  çaresiz kaldıkları 

yeni ve hayati sorunların da kaynağını teşkil ediyor. 

Bunların şüphe yok ki en başında gelen bugün yoğun 

bir şekilde tartışmasını yaptığımız “ötekiyle” birlik-

te nasıl yaşanacağı meselesidir. Demokratik toplum, 

sözgelimi bu meseleyi çözdüğünü var sayarken tersine 

fazlasıyla karmaşık hale getirmiştir. Zira kendi tarihi 

içinde yapısal olarak ötekiyle birlikte yaşama tecrü-

besine sahip olmayan bir dini-kültürel mirasla alakalı 

olduğundan, bu meselenin Hıristiyanlıkta aramamız 

gereken kendine has bir kökene sahip olduğunu göz 

ardı edemeyiz. Batının siyasal/toplumsal kültürünün 

neredeyse kabul görmüş tek meşru kaynağı olan 

Hıristiyanlık, unutmamak lazım ki ötekiyle birlikte 

yaşama tecrübesine sahip olmayan dünyadaki tek din-

dir. Bugün yeryüzünü kaplamış olan modern zamanla-

rın demokratik zihniyeti ve toplum telakkisi bu dine ait 

toplumsal tecrübenin kültürel-toplumsal dünyasında 

şekillendi. Homojen bir ümmet kurma ideali taşıyan 

ve asimilasyonu temel alan bu dinin uzun bir tarihsel 

Batı tarihinde cereyan eden birbirine 
içkin iki kırılmayla beraber modern 
çağ kendini inşa etme imkânı bulu-
yor. Bunlardan biri ortaçağ düzeninin 
kurumsal tasfiyesi, diğeri de ortaçağ 
Hıristiyanlık değerlerinin dönüştürül-
mesidir. Bu tasfiye en başta Batılı insa-
nın kilise egemenliğinden kurtulmasını 
ve birey kimliğini edinmesini sağlıyor. 
Bunu takip eden süreçler Hıristiyanlık 
idealinin inşa ettiği tekil yönetim, tekil 
kültür telakkisinden mahiyet itibariyle 
farklı, yeni bir kültür olarak demokra-
tikleşme ve siyasal rejim olarak libe-
ral demokrasiye kapı açıyor. Yeni bir 
insan modeli olarak tarih sahnesine 
çıkan “birey”in var olabilmesi ve yaşa-
mını bu kimliğiyle sürdürebilmesine 
imkân sağlayacak olan şartları temel 
alarak kendini düzenleyen demokra-
tik toplum bu kırılmanın hâsılası ola-
rak teşekkül imkânı bulabilmiştir. 
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tecrübe içinde oluşturduğu siyasal-kültürel miras, bir 

yandan demokrasi ve demokratik zihniyetin inşasına 

imkân olurken, diğer yandan da bu zihniyetin en 

büyük zaafını oluşturmuştur. Demokratik zihniyet ve 

demokrasi telakkisi teşekkül süreçlerinde ister istemez 

bundan etkilenmiş; ötekiyle birlikte yaşama tecrübe-

sine sahip olmayan bu miras içinde inşa olurken aynı 

zamanda ontolojik kabulleriyle ötekine yaşama imkânı 

tanımayan asimilasyoncu bir kültür ve siyasetin taşıyı-

cısı olmuştur. Modern demokratik zihniyetin bugün 

hâlâ  çözemediği ve kendini değiştirmediği sürece 

çözmesi de mümkün görünmeyen bu sorun, mahiyet 

itibariyle farklı bir çoğulculuk tanımının yeni onto-

lojik kabulleri bulunmadan, sadece demokratik aklın 

kendini merkeze koyarak yaptığı çoğulculuk tanımıyla 

çözüleceğe benzemiyor. Bu daha çok demokratik aklın 

kendi  monizmini yeniden üretmesi olarak kalmakta-

dır.

Öte yandan söz konusu ettiğimiz miras göz önüne 

alındığında; bu durumda demokratik toplumu ve 

demokratik bir sistemi ne sadece yöneticilerle alakalı 

yapılan bir tercih, ne de toplumla devlet arasında iliş-

kilere meşruiyet ve belli bir düzen sağlama meselesine 

indirgemek imkânsızlaşır. Bunun yanında demokratik 

toplum için önem taşıyan sözünü ettiğimiz açıklık/

şeffaflık ilkesini de sadece rejimin iyi işlemesi ve daha 

iyi bir idarenin  sağlanmasıyla sınırlı tutulabilecek bir 

mesele şeklinde görmek mümkün olmaz. Demokratik 

ve modern demokratik bir toplum; her şeyden evvel 

yeni kutsallıkların, kendine has ayinlerin, tarih sahne-

sine çıkan yeni “siyasal toplum”un, farklı kültürlerin, 

inanç sistemlerinin kendi siyasal/tarihsel tecrübelerinde 

asla bulamadıkları farklı ayrımlar üzerine kurulu yeni, 

özel ve kamusallık telakkilerinin yer aldığı bir dünya-

dır. Ayrıca her şeyi kendi mutlak egemenliği altında 

tutmak ve denetlemek isteyen, zaman ve mekânda ken-

dini bu amaca göre örgütleyen, ne kadar “küçültülmüş” 

olursa olsun yine de modern devletin kutsallığını temsil 

eder. Bu devletin temsil ettiği iktidar türü altındaki 

toplum akılcı bir siyasallığın normlarına göre kendini 

düzenlemiştir; insanların bu normları bilmesi, onlara 

“iman” etmesi, faaliyetlerini onlara göre düzenlemesi 

ve yaşaması beklenir. Normlara ve onlara hâkim insani 

faaliyeti düzenleyen mantığa “ihanet” etmek toplum 

dediğimiz birliktelik olma halini ortadan kaldırır. 

Mezkur mantık kimliğin, ahlakın, ortak davranışların 

ve yaşam tarzının kaynağı haline geldiğinde, demok-

ratik toplum da kurucu mantığın aradığı kendi somut 

biçimine kavuşur. Neticede bu, bütün mahremiyetini 

tüketerek her şeyini aleni/şeffaf hale getiren ya da 

daima getirme peşinde koşan bir sosyal dünya haline 

gelmek ve böyle bir dünyanın işleyişine gönüllü olarak 

tabi olmak demektir.

Hıristiyanlığın tarihsel tecrübesi içinde yeni bir 

sosyal dünya olarak ortaya çıkan, adına demokratik 

dediğimiz bu toplumun taşıdığı önem, sadece yeni 

bir yönetim biçimi ve özgürlük alanını temsil etmiş 

olmasından değildir. Bunun yanında demokratik toplu-

mun esas önemli hususiyeti, beslendiği dini kökenden 

gelen zaruret sebebiyle kendinin içkin parçası yaptığı 

açıklık/şeffaflık ilkesiyle, batının modern zamanlardaki 

insanını teolojinin kapalılığı ile dinin öngördüğü itira-

fın zorunlu açıklılığı arasındaki gerilimden kurtarmış 

olmasıdır. Bunun gerçekleşmesi ise ancak itiraf kül-

türünün demokratikleşmesi sayesinde mümkün hale 

gelmiştir. Yönetim biçimini açık bir şekilde “müza-

kereye” açan “oy verme”; Hıristiyanlığın ilahi temelli, 

ama yapısal olarak büyük adaletsizlik ve zulümlere 

sebep olan hiyerarşik yönetim tarzı karşısında biçimsel 

düzeyde eşitleştirmeyi sağlayan bir “ayin” hususiyeti 

taşırken, aynı zamanda modern siyasal düzenin meş-

rulaştırıcı yeni kaynağını teşkil eder.  Demokratik 

açıklık/şeffaflıkla ekseriye kavramın kastettiği anlamın 

çok üstündeki bir arzuyu  içkinleştirmiştir. Şu da var 

ki buradaki şeffaflaştırmayla kapalılık sıkça birbir-

lerine karıştırılmaktan kurtulamıyor. Açıklık yerine 

kullanılan şeffaflaştırma, daha anlaşılır bir tabirle, 

söylersek aleniyet, yürürlükteki rejimin herkesin gözü 

önünde denetimi, sağlıklı şekilde işlerliğin teminatı, 

hiçbir şeyin gizli kalmayıp açığa çıkartılacağının yolu 

ve göstergesi olarak kabul edilir. Ne var ki aydınlan-

ma zihniyetinin çok önem verdiği kurucu  hususiye-

te eşitlikçi/eşitleştirici ideolojisinin hayatın pratiğinde 

sürekli şekilde hasıl ettiği eşitsizliğin, sınıf temelli 

yasalardan kaynaklanan adaletsizlikleri açmış olduğu 

yaralar ve toplumda yarattığı derin sorunların üzerini 

örtmek, insanları bu sorunlar karşısında kolayca ikna 

etmek te yine bu açıklık/şeffaflık  ilkesinin aracılığıyla 

mümkün olmaktadır. Çünkü modern toplumda, fakat 

bilhassa iletişim teknolojisinin örgütlediği günümüzün 

demokratik toplumunda şeffaflaştırma ile, yine en 

başta iletişim araçlarının ürünü olan “popüler kültür” 

aracılığıyla insanın zihnen ve beden olarak manipüle 

edilmesi birbirleriyle koşut gelişen süreçler içinde cere-

yan etmekte. İnsan ve toplum şeffaflaştırıldığında; yani 

içinde sosyal ilişkilerini ve hayatını düzenlediği kültü-
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rel değerler mahremiyetten arındığı ve sahip oldukları 

ister dinlerinden isterse gelenekten gelen dayanışma 

ağları çözüldüğü nispette dirençlerini, yani yaşama 

temel olan sosyal ilişki/iletişim imkânlarını kaybederek 

kolayca manipüle edilir hale gelmekteler. Başlangıçta 

bu bir özgürleşme vaadi gibi görünmekte, üstelik buna 

insanı da kolayca inandırabilmektedir. Ama hakikatte 

insan mevcut ağlar içinde kolayca manipüle edilen 

isteklerini ve bedenini kolayca kontrolü altında tutama-

yan iradesiz bir aktöre dönüşebilmektedir. Özel alanın, 

mahremiyetin yaşandığı yer olmaktan çıkarak sürekli 

kamu alanının müdahalesine açık tutulması -doğrusu 

günümüzün Müslüman kadını ve erkeği bunu gönül-

lü olarak üstelik derin bir arzuyla yapmakta- aslında 

devletin gerçekleştirmek istediği şeffaflık/şeffaflaştırma 

ideolojisinin bir hâsılasıdır. Mahremiyetin dünyasında 

olup bitenlerin gizlenmeden ama herkes için aleni 

olmasını istemek aynı zamanda demokratik toplum 

tahayyülünün insanlar arasında kurmak istediği sosyal 

ilişkiler dünyasının hususiyetini de açığa vurmaktadır.

Kilisenin kendi varlık sebebi olarak yerine getirdiği 

Tanrı’nın yeryüzündeki temsiliyet göreviyle “itiraf” 

kültürünün şartı olan açıklık/şeffaflık talebi, batının 

modern demokratik siyasal kültürünün teşekkülündeki 

en önemli unsurlardan biridir. Bilindiği gibi modern 

zamanların demokrasisi temsiliyet ve açıklık üzerine 

kurulmuş, bunun yanında toplumun her şeyi bilme 

isteği de demokratik bir hak olarak kabul edilmiştir. 

Açıklık ekseriya, fakat bilhassa 20. asrın ikinci yarısın-

dan itibaren alenilik/teşhir ile neredeyse aynı anlamda 

kullanılmaktadır; içi dışı bir olmak, bireysel düzeyde 

erdem, söylenen ile yapılan arasındaki şeffaflık, her 

zaman iyi ve sağlıklı bir toplumsal düzenin niteliğin-

den sayılmıştır. Demokratik kültür/siyaset bu sebeple 

daima yapısal olarak teşhire açık bir hususiyet taşır ve 

aynı zamanda teşhirci bir bilgiye ihtiyaç duyar. Bugün 

var olduğu ve yaşandığı şekliyle demokratik toplum; 

Hıristiyanlıktaki daha iyi bir mümin/mümine olma-

nın yolunun günah çıkarmayı/itirafı gerektirdiği gibi, 

daha iyi bir toplum olmak adına herkesin herkesten 

haberdar olması gereken bir “enformasyon toplumu” 

olma ideali taşır. Kendi tanımı içinde enformasyon 

toplumu, mahremiyeti demokratiklik adına dışlayan ve 

“kötülüklerde yarışmayı” da içeren iletişimsel bir yapı 

ve hususiyete sahiptir. Liberal demokratik muhayyile 

bunu kendi mantıksal neticesine vardırmakta bugün de 

şahit olduğunuz gibi hiçbir mahzur görmez.

Ne var ki demokratik zihniyet dünyası ve demok-

ratik bir toplumsal yapının işleyiş mantığı bu kadarla 

sınırlı değildir. Çünkü modern demokratik toplumun 

“maddi” temelinin kurulabilmesi yani “açık toplum” 

haline gelebilmesi, evvela eleştirel akılcılığın bombardı-

manı altında şeffaflaşmakla başlar; fakat bu bir defada 

olup biten değil, devam eden bir süreçtir. Bu yüzden 

günümüzün liberal demokratik toplumunda hayatın 

aleni/şeffaf hale gelmesi, yalnızca aleni olmasından 

dolayı iyi olarak algılanır. Aleniyet ya da şeffaflık, izafi 

epistemoloji üzerine kurulu bugünün toplumunda 

mahremiyetin “gizli” hususiyetine karşı pratik bir araç 

olarak kendi başına “mutlak” bir değer kazanmıştır. 

Gizliliğin her türlü toplumsal çürümeye kapı açacağına 

dair modernitenin yerleşik hale getirdiği inanç sebebiy-

le, aleniyet/şeffaflık hastalığın tedavisi için bir derman 

olarak görülür. Modern demokratik toplumda devlet 

yani “siyasal toplum” karşısında insan için özgürlüğün, 

kamu alanında da şeffaflığın göstergesi “şikâyet” olarak 

karşımıza çıkar. Bir günah çıkarma aynı zamanda da iti-

raf olarak şikâyet, demokratik toplumun hem kendini 

şeffaflaştırmasına hem de bu yolla kendini arındırma-

sına imkân verir. Artık şikâyet: insanların mahremiyet 

sebebiyle herkese açamadıkları özel alanlarını/sorun-

larını ve ahlaki sınırları aşan bütün isteklerini yeni bir 

ibadet yeri görevini üstlenmiş olan kamusal alanda 

kolayca dile getirmelerine imkân veren bir “araç”tır. 

Günümüzde “kamuoyu” aleniliği/şeffaflığı günah çıkar-

tır gibi arınma isteğiyle yüklü derin bir arzuyla talep 

eden ve onun bekçiliğini yapan bir güce dönüşmüştür. 

Kilise gibi sürekli bir şekilde insanlardan itiraf -buna 

kendi kendini şikâyette diyebiliriz- yani teşhir bekle-

mektedir. Şu da var ki bu  itiraf ve şeffaflaştırma isteğini 

sadece gizli/mahrem olanın aleni hale getirilmesi, baş-

kaları tarafından görünür kılınması veya bilinir olma-

sıyla sınırlanmış bir süreç şeklinde göremeyiz. Çünkü 

bir süreç olarak alenileştirme/şeffaflaştırma, burada 

insanı/toplumu aynı zamanda yönetilir halde tutma-

nın yoludur.  Öte yandan tabii olarak bir şeyi aleni 

hale getirmek ve dolayısıyla toplumu yönetilir halde 

tutmak her şeyden evvel bunu sağlayacak vasıtaların 

herhangi bir kayıtlılık hali olmaksızın sınırsız özgürlü-

ğünü gerektirir. İletişimin hudut tanımayan özgürlüğü 

ile, alenilik/şeffaflık arasında bu nedenle ayrıştırılması 

imkânsız bir ilişki olduğunu artık yaşayarak öğren-

miş bulunuyoruz. Liberal demokratik bir toplumda 

özgürlük, düşünce, inanma, tapınma, ticaret, kâr, top-

lanma gibi özgürlüklerle sınırlı kalmaz. Mahremiyetin 

alenileştirilmesi/şeffaflaştırılması da istisnasız bu kap-



GÜNDEM

14 Umran TEMMUZ 2011

sama girer. İkisi arasındaki kırılması imkânsız bağı 

ihmal etmeden aleniyet ve kamusallığa duyulan inanç, 

demokratik bir toplum için kalp işlevi görür.

Öte yandan demokratik bir toplumda sözünü ettiği-

miz şeffaflaştırma/alenileştirmeyle beraber temel insan 

haklarından sayılan eşitlikçi/eşitleştirici ideoloji ve 

popüler kültür aracılığıyla aynı zamanda her şey avami-

leşir. Eşitleştirici ideal birçok şeyi olduğu gibi bilhassa 

bireysel özgünlüğü ve mevcut farklılıkları ortadan 

kaldıran homojenleştirici süreçlerle beraber cereyan 

eder. Modern kültür ve siyasetin mantığı bu yüzden her 

şeyin “sathi” bir düzlemde yer almasını ister: Buna göre 

herhangi bir derinlik/saklılık, kendini başkalarından 

gizleyen, karmaşıklığı içeren her şey, herkes tarafından 

anlaşılabilecek avami bir düzeye inmediği sürece katla-

nılabilir bulunmaz. Dolayısıyla bu  uzam  içindeki her-

hangi bir mahremiyet, gizlilik “göz” karşısında kolayca 

görünürlük kazanmayan her faaliyet -reklamların dili 

hatırlandığında-  halkın anlayacağı düzeyde basitleşti-

rilmeyen her düşünce ve ahlak kuralı kendine taraftar 

-isterseniz buna alıcı diyelim- bulamaz. 

Nasıl ki reformasyon sonrasının Protestanlaşması 

dini saflaştırmak adına aynı zamanda Katolikliğin 

avamileştirilmiş halini temsil ettiyse, günümüzün libe-

ral demokratik kültürünün uzamında da her değer, 

her amel ve her ahlaki hüküm avamileştiği nispette 

meşruiyet kazanıp var olabiliyor. Diğer bir ifadeyle 

bu uzama ait kültürün içselleşmesi ve yaygınlaşması 

her şeyden evvel dini tefekkür ve yaşamanın şartlarını 

kendi düzeyine çekmekte, bu da dinin akidevi boyu-

tunun deruni olmaktan çıkarak  zahiri hale gelmesine, 

dolayısıyla “basitleştirilmesine” sebep olmaktadır. Zira 

popüler kültür mahiyeti itibariyle insanın varoluşunun 

anlamı, arzuları, kimliği ve bedeniyle alakalı düşün-

celerde köklü değişiklikler meydana getirmekte, bu 

kültürün yaygınlaşması ve içselleştirilmesi bir hayat 

tarzı olarak dini yaşamanın da biçim ve düzeyini kendi 

şartlarına çekmektedir. Din sadece bu sınırlar içindeki 

“kolaylaşmış” gibi gelen haliyle insanda yaşama isteği 

doğurmakta; diğer bir ifadeyle din, gündelik hayat iliş-

kilerini düzenleyen kültürün yer veya elverdiği nispette 

yaşanmakta ve yaşamın bir parçası olabilmektedir.  Bu 

da dinin, popüler kültürün düzenlediği sosyal gerçekli-

ğin kategorize edip özerkleştirdiği akılcılaştırılmış hali 

içindeki içsel derinliğin ve enfusi zenginliğin kaybol-

duğu bir anlama ve yaşama tarzını ifade etmekte. İslâm 

ahlakı üzerinde bunun sebep olduğu “kırılma”; mümi-

nin/müminenin kendilerinden evvel sürekli olarak 

onların kışkırtılmış fakat yine onlar tarafından sürekli 

İslâmileştirilirken aynı zamanda sünnetten uzaklaşan 

arzularının öncelik kazanmasına sebep olmaktadır. 

Burada dini unsurlarla alakalı tüketimin toplumsal 

tabanda yaygınlaşması, sürecin yanıltıcı şekilde bir 

dindarlaşma olarak algılanmasını doğurabilmekte-

dir. Günümüzün demokratik kamu alanı bu sürecin 

cereyan ettiği ve kendini görünür kıldığı mekândır. 

Bilhassa “Cami” Müslüman’ın sorunlarına cevap verme 

ve aydınlatma adına bu popüler talebe cevap vermekte 

kendini sorumlu hisseden, bu yüzden de kamusal ala-

nın bir “parçası” olarak birlikte ciddi bir avamileştirme 

işlevi görmesiyle dikkat çekiyor.

XI

Ortaçağ’ın kendini hemcinsine karşı “kapalı” ama 

din adamına karşı bütünüyle “açık” insani birlik-

telik tarzını temsil eden cemaat telakkisine karşılık 

modern muhayyilenin tasarladığı insani birliktelik 

biçimi demokratik “toplum” olmuştur. Hayatı sadece 

kamusal alanda yerine getirilecek bir faaliyet, bu haya-

tın sürdürülebilmesini mümkün kılan toplumsal ilişki-

nin de emek/iktisat aracılığıyla kurulduğunu  varsayan 

demokratik toplum, aslında bütünüyle şeffaf bir dünya 

olarak tasarlanmıştır. Kuruluşuna temel olan ilkelerden 

dolayı  bu toplum  modeli yapısal olarak “teşhirci” bir 

hususiyete sahiptir. Teşhir bu toplumda mahremiyete 

dayalı “itirafın” somutlaşmış görünürlüğü olarak orta-

ya çıkar. Fakat bu toplum modelinde görünürlük ve 

şeffaflaştırma artacağından cemaatte olduğu gibi ferdi 

değil toplumsal bir talep ve ayinsel bir faaliyet şeklinde 

cereyan eder. İşlerliğini sürekli alenileştirme/şeffaflaş-

tırma ideali üzerinden sürdürdüğünden modern kamu-

sallık bu yüzden mahremiyet karşısında  söz konusu 

ettiğimiz gibi daima aşırı tahammülsüzlük gösterir. 

Varlık şartı olduğu kadar, mahremiyetin “kapalılığına” 

karşı bu onun değişimi sürekli kutsayarak kendini 

yeniden üretmesinin imkânıdır. Mahremiyetin kendi-

ne has kapalılığını bir yandan insanları aydınlatmak/

bilgilendirmek adına her türlü siyasal/kültürel araçları 

kullanarak çözme gayretinde bulunur; yani onu şeffaf-

laştırmak dolayısıyla kapalı olanın arkasındaki “sırrı” 

aşikar hale getirmeye çalışarak bilmek ister. Diğer 

yandan da demokratik nitelik kazandırarak meşru hale 

getirdiği aleniliği/teşhiri aynı nispette yüceltir. 

Mahrem olanı sürekli şekilde değersizleştirerek öte-

kileştiren, bunun yanında ancak kendisinin tanımladığı 
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mahiyetteki insani ilişkilerin yaşamasına destek veren 

modern kamusallığı taşıdığı bu hususiyeti ve ondan 

hâsıl olan sorunlar üzerinde bir kez daha yoğunlaşmak 

gibi bir zaruret bulunuyor. Üstelik öyle görünse de  

buna kendi başına ele alınacak bir mesele olarak da 

bakamayız. Çünkü gözden kaçsa da kamusal alan  bir 

cihetten de aslında bizim karşı karşıya geldiğimiz ikti-

darın düzenleyici uzamının bizzat kendisidir. Modern 

iktidar ve modern kamusallık arasındaki ayrıştırılması 

imkânsız bu ilişki, aynı zamanda toplumsal özgür-

lüğün mahiyetiyle de alakalı olduğundan üzerinde 

durmamızı gerektiren bir meseledir. Haberdar olmak 

bilmek ve yönetmek için her şeyi alenileştirmek/

şeffaflaştırmak gibi bir ideal üzerine kurulu bu ortak 

toplumsal varoluş tarzı, elbette ki kendiliğinden oluş-

muş ve şekillenmiş değil; zengin bir tarihsel tecrübenin 

teşekkülünde ilham kaynağı olan  kendine has bir 

iktidar/devlet modeliyle birlikte vücut buluyor. Kendi 

bağlamı içinde ele alındığında ve modern kamusallığın 

taşıdığı yapısal hususiyetin hangi dini/tarihsel hafızanın 

ürünü olduğuna baktığımızda, bunun batı tarihi içinde 

Hıristiyanlığın dönüştürülmüş mirasıyla olan akrabalı-

ğını görmek zor olmaz.

 Hz. Adem/Havva’nın cennette işlediği günahın 

kalıtım yoluyla çocuklarına geçtiği varsayımına daya-

narak onların da bu sorumluluğa ortak edilmesi, yani 

“ilk günah” meselesi, batının modern döneminin baş-

langıcından itibaren teşekkül eden yeni dünya görü-

şünün inşasında hayret uyandıracak kadar önemli role 

sahiptir. Kilise oluşturduğu “ilk günah” doktriniyle 

kaybedilmiş bir saflığın devamlı peşinde olmuş, insa-

nın cennetten “kovuluşunun” sebebini bedenin ruha 

başkaldırması olarak yorumlamıştır. Yapısal olarak 

günaha mütemayil insanın dünyada işlediği günahlar-

dan kurtulmasını ve günah öncesindeki ruhun/imanın 

tekrar eski sağlığına kavuşmasının yolunu akidevi bir 

mesele yaptığı itiraf, yani günah çıkarmada bulmuştur. 

Vaftiz nasıl ki bedeni “öteki” olmaktan çıkarmayı sem-

bolize ediyorsa, itiraf da insanın ruhi/imani kirliliğinin 

dışarıya atılmasını sağlayan arınma yoludur. Suçluluk 

duygusu yaşatan kirlenmeden kurtulma en başta bir 

itiraf olarak “konuşmayı” öngörür; böylece “ben”in tek-

rar eski sağlığına kavuşması ancak bu yolla mümkün 

olur. İtiraf bir yandan insanın herkesten gizlediklerini 

kendi “eliyle” deşmesi, açığa çıkartarak saflaşmayı/şef-

faflaşmayı sağlayacak olan “konuşmayı”, diğer yandan 

da “otorite”nin denetim içerikli “bilme” isteğini yansıtır. 

Bilmek,  burada günaha eğilimli insanın Tanrı temsilci-

sinin gözetimi altında tutulmasını sağlayan araçsal bir 

rol üstlenir. İlk günah, batı toplumunun itirafa dayalı 

bir kültür/siyasetin sahibi yaparken; günah, itiraf ve 

feragat üzerine kurulu bir kişilik yapısı doğup geliş-

mesinin kaynağı olmuştur. Böyle bir kültürde insan 

sürekli bir vicdani denge arayışı içinde yaşamak duru-

munda kalmakta.

Dini otorite/iktidarı temsil eden kilise mensubunun 

huzurunda işlenen günahın gizlemeden bütün açıklı-

ğıyla anlatılması şeklinde cereyan eden itiraf ibadeti, 

bir yandan insanın suç/günah olarak vasıflandırdığı 

fiillerini ve üzerinde bıraktığı tesirini kendinden uzak-

laştırmanın yolu, diğer yandan da ahlaki tutarlılığın 

göstergesi kabul edilmiştir. Bir kirlenme ve arınma 

diyalektiği içinde muazzam bir katarsis olarak cereyan 

eden günah çıkarma/itiraf batının siyasal/toplumsal 

tarihinde birbirine içkin iki çok önemli işlevi yerine 

getirir. Bunlardan biri ferdin günahlarından arınmasına 

vesile olmasıdır; diğeri de yönetimi temsil eden otorite 

ve/veya iktidar -bu ortaçağ’da Kilise, modern çağda da 

ulus devlet olmuştur- karşısında toplumun bütünüyle 

açık/şeffaf, yani bilinir hale gelmesini sağlar. Bunlar 

yanında itiraf, dönüştürülmüş haliyle modern kamu-

sallığın şekillenmesinde ve demokratik kültürün teşek-

külünde olduğu kadar, modern siyasal/sosyal kuramın 

inşasında önemli rol oynamıştır.

Taşıdığı amaç ve yerine getirdiği işlev göz önüne 

alındığında itiraf, aslında her anlamıyla dışsal bir oto-

ritenin aşikarlaştırma/şeffaflaştırmaya dayalı denetim 

ve denetleme isteğini yansıtır. Bir şeyi denetlemek 

üzere künhüne varıp bilmenin nesnesi haline getirerek 

onu “sır”, yani kendisi olmaktan çıkarmak, böylece 

bir “öz”e ulaşma arzusu, daima saflaştırmayı içeren 

bir çabayla beraber cereyan eder. Ancak her saflaş-

tırma çabası aynı zamanda bir “kesinlik” arayışına da 

imada bulunur. Değişik anlamlar yüklenmiş olmasına 

rağmen mahremiyet karşısında demokratik zihniyetin 

tutumu, ister istemez batının dini/fikri/felsefi tarihinde 

bulacağımız “saflaşma” gibi köken olarak Hıristiyanlık 

öncesine dayanan, ama üstesinden gelemediği kadim 

bir meseleyle bizi karşı karşıya getirir. Saflaştırma arzu 

ve çabasını Ortaçağ’ın din adamında olduğu kadar, 

modern zamanların bilim adamı ve ulus devlet iktida-

rında; batının din, bilgi, insan, toplum telakkisinde ve 

kendi sosyal dünyasındaki izolasyoncu yaşama tarzında 

görmek mümkündür. Hıristiyanlıkta günahtan arınma, 

sağlık için mikroptan arınma, ulus-devlet için melez-

likten arınma, entelektüel düzlemde farklı fikirlerden 
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arınma, neticede insanı da kendinden arınmaya sevk 

etmekte.

Kendi tarihselliği içinde bu, söz gelimi kadim 

dönemde varlığın sırlarını çözmek için anahtar olacak 

“Arche” arayışına, ortaçağdaki din adamının  bekaret 

ve  çileciliğine, modern zamanlarda suçun kesinliğini 

tespit ve gizlenmesi muhtemel gerçeği öğrenmenin 

imkânı olarak işkenceye mantıksal meşruiyet sağlamış-

tır. Saflık/Saflaştırma arzusu bazen hijyenik bir sorun, 

bilimsel bilgi elde etme kaygısı, 20. asırda yaygın şekil-

de görüldüğü gibi bazen de toplumların kendilerinden 

farklı olan karşısında üstünlük kazandıracak biyolojik 

saflığın ifadesi olan milliyetçilik/ırkçılık şeklinde teza-

hür etmekte. Kendine has bir zihniyet dünyası olarak 

bu düşünce geleneği bilhassa hakikatle ilgili meselele-

rin çözümünde yaygın kabul görür. Fakat bu zihniyet 

bilhassa entelektüel ve toplumsal düzlemde kökleri 

derinlerde, çözümü zor yeni sorunların da her zaman 

kaynağı olmuştur. Zira saflaştırma ideali taşıyan hiçbir 

düşünce ve hayat telakkisi kendi mantıksal işleyişinin 

tabii neticesi olarak istese de “başkaları/ötekiyle” birlik-

te olmayı, en başta kuramsal, sonrada pratik düzlemde 

başaramaz.

XII

İnsanın benliğini dini bir mesele olmaktan çıkar-

tıp politik bir mesele şeklinde  düşünmeye başlaması 

modern zamanlarda olmuştur. Hıristiyan dindarı kont-

rol altında tutmayı sağlayan “ilk-günah” doktrininin 

bunda belirleyici bir rolü vardır. Ortaçağ  hayatının 

temel olgusu baskıydı. Yani kilisenin kendini sorumlu 

tuttuğu toplumsal düzeni belirleyen kuvvet ve itiraf 

ilişkisiydi; bunun açık göstergesi de itiraftı. İtirafın bağ-

lamından çıkartılarak dönüştürülmesi ve bunun arka-

sından gelen çözülme insanların kendilerini istedikleri 

gibi ifade etmelerinin önündeki engellerin kalkmasını 

sağladı. Dönüşümle beraber itiraf, siyasi bir niteliğe 

bürünmüş, mevcut ilişkiler örgüsü, değerler dünyası ve 

hakim hayat tarzını çözen “devrimci” bir kuvvet olarak 

ortaya çıkmıştır. Batılı insanın herkese olduğu kadar 

artık din adamına da saklı tuttuğu “privacy”yi kendine 

saklarken, itiraf politik bilince dönüşüyor; ve her şeyin  

olduğu halinin kökten inkarıyla insanı karşı karşıya 

getiren bir siyasetin/kültürün  düzenleyici kuvveti hali-

ni alıyor. Artık insanlar benliklerini arındırarak/soyun-

durarak hiçbir şeyi gizlemeden gerçekte oldukları gibi 

göstereceklerdi. Hıristiyanlık bu alenileşmeyi “yaşamın 

edep örtüsünün yırtılması” olarak gördü. Sonraki 

dönemlerde bu, hayatın kolayca teşhirle “güzelleştiri-

len” büyük bir ayinsel gösteri haline gelmesine başlan-

gıç oldu. Öte yandan mahremiyet dönüşürken bununla 

beraber son iki asırda radikal bir bireycilik batı kültü-

rünün dinsel dünyasından çıkarak siyasi  dünyasında 

kendine  önemli yer edindi.  Birey Hıristiyan  mümin/

müminesinin aksine bundan böyle dinsel değil artık 

politik bir özne konumundadır. Üstelik  batı dışı top-

lumların verdikleri mücadeleyle beraber bu bireycilik 

bütün dünyaya politik bir kuvvet olarak dayatılmıştır.

Batının yönetim/yönetilme meselesiyle alakalı ister 

ortaçağın dini, isterse modern çağın seküler zihniyeti-

nin teşekkülünde Hıristiyanlığın vecibe saydığı günah 

çıkarma yani itiraf her zaman önemli bir yer tutmuştur. 

En önce de söz konusu ettiğimiz gibi kendi insanıyla 

ilgili günah, itiraf ve feragata dayalı bir kişilik yapısı-

nın oluşumunda önemli rol oynamıştır. Fakat köken 

itibariyle bir ibadet olarak yerine getirilen itirafın rolü 

bu kadarla sınırlı değil. Bunun esas ihmal edilmesi 

mümkün olmayan  önemli boyutu, itirafta bulunanı 

arındırmak, şeffaflaştırmak gibi bir işlev görmesidir. 

Ancak saflık ve saflaştırma arayışının tezahürü şeklinde 

ortaya çıkan itiraf kültürü varsayılanın aksine batının 

kadim geleneği içinde Hıristiyanlık öncesine dayanan 

köklere sahip olması sebebiyle, aynı zamanda batının 

düşünce ve inanç tarihinde devamlılığı olan ciddi bir 

soruna işaret eder. Ancak onu önemli kılan sadece dini 

boyutu değil, esas  önemlisi modern dönemde yüklen-

miş olduğu işlevdir.

Denebilir ki günümüzün toplumunu inşa eden 

unsurların en başında ortaçağda dini bir ibadet olarak 

yerine getirilen itirafın, modern zamanlarda yaşadığı  

köklü dönüşümüdür. Sadece din adamının sorumlu-

luğu altında bulunan, kişiye ait, mahrem olan her şeyi 

bilmenin, modern zamanlarda “toplum hakları” arasına 

alınması itirafın ferdi olmaktan çıkarak demokratik-

leşmesine meşruiyet sağlıyor. İnancın uğradığı zaafla 

beraber itiraf artık Hıristiyan dininin öngördüğünden 

farklı bir düzlem ve bağlamda yerine getirilen bir faa-

liyete dönüşüyor. Bu batı insanının muhayyilesinde 

cereyan eden derin bir kırılmaya işaret eder; dindar 

insanın doğumla, yaşamla ve ölümle olduğu kadar, 

kendinin “başkasıyla” olan ilişkisi/beraberliğiyle alakalı 

düşüncesindeki köklü bir değişimi açığa vurur. İtirafın 

bireysel olmaktan çıkarak demokratikleşmesi en başta 

“öz”ün kaybolması, içinin boşalmasıyla neticelenirken, 

bu defa kendini görünür hale getiren başka bir işlev 
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yüklenmiştir. Bu süreçlerde batı insanının çok önem 

verdiği “privacy”nin de dönüşümünü söz konusu 

edebiliriz. Ortaçağın dünyasında itiraf olarak açıklık/

şeffaflaştırma dinin aracılığıyla kilise tarafından ferdi 

düzeyde kurulmaktaydı, itirafın dönüştürülmesiyle 

modern zamanların seküler dünyasında ise bu siyasetin 

aracılığıyla devlet tarafından toplumsal düzeyde kuru-

lur olmuştur. İtiraf artık kilise otoritesi karşısındaki 

dindar insanın değil, şimdi siyasi otoriteyi temsil eden 

ulus-devlet karşısındaki vatandaş olarak seküler insa-

nın arınma ve şeffaflaşmasını sağlayan toplumsal bir 

ayine dönüşür. Başka bir ifadeyle dindar ortaçağda bir 

arınma/şeffaflaşma olarak ferdi düzeyde yerine getirilen 

itirafın demokratikleştirilmesi, yani dinsel bağlamının 

dışına çıkarak sekülerleşmesiyle modern dönemde 

itiraf, artık kamusal alanda cereyan eden alenileşme/

teşhir şeklindeki arınma sağlayan bir ayine dönüşüyor.

Modern toplumun gizliliğe/mahremiyete dayalı iti-

rafı demokratikleştirerek görünür hale, yani teşhire 

dönüştürmesi bir cihetten alenilik kazanan günahın 

“vaftiz” edilerek “öteki” olmaktan çıkartılması olmuş-

tur. Bunun yanında modern toplum ayrıca itirafın 

dayalı olduğu gizliliğin teşhirini meşrulaştırmayı da 

özgürlük şeklinde vasıflandırmıştır. İtiraf olmaktan 

çıkarak demokratikleşip alenileşince insanın iç dünyası 

da boşalmış, işlev değişimine uğrayan itirafın yerine 

bir ayin olarak kolayca “teşhir “geçmiştir. Bu da üret-

tiği kültürle mahremiyeti kendine göre dönüştürerek, 

insanın iç dünyasını, yani “öz”ü belirler olmuştur. 

Arınmanın kendini teşhir ettiği bütün “ayinler”; görü-

nürlükler, semboller bilhassa günümüzün görselliğe 

dayalı tüketim ağları içinde kendilerini sürekli yeni-

den inşa etme imkânı bulmakta. Teşhirin öne geçtiği 

bir toplumda, ki böyle bir toplum artık “tekasür 

toplumu”dur, algılama, algılanandan çok daha önemli 

işlev gördüğünden, düşünce ve kanaatlerin teşekkülün-

de düzenleyici bir role sahip olmaktadır.

Açıklık/şeffaflık toplumun  ethosu olduğu kadar, 

günümüzün  iletişim kültürünün de işleyiş mantığının 

temelini teşkil etmekte. Demokratik toplum ideali 

saflaştırıcı mantığıyla aynı zamanda hayatın hâkim iliş-

kilerini ve toplumsal kültürü mütemadiyen izafileştirir; 

çünkü kendinde transparant bir toplum tasarımına 

içkindir. Bir boyutuyla mahremiyeti çözer diğer boyu-

tuyla da insan ve hayatla alakalı her şeyi rasyonel bir 

süzgeçten geçirir: bu yolla hem mahrem/kapalı olanı 

aklın müdahalesine açarak bilgisini edinir, hem de her 

şeyi kendine göre yeniden düzenleme imkânını elde 

eder. Böylece mahremiyet ya da inanç gibi rasyonel 

aklın kalıplarına dökülmek istemeyen her şey açık, 

dolayısıyla bilinir hal alarak demokratikleşir. Popüler 

kültür hayatın her alanındaki demokratikleşmenin top-

lumsal kültür halini almasını ifade ediyor. İzafileştiren 

mantığıyla kimseyi dışlamasına gerek kalmadığından 

masum görünen, herkesin beğenisine ve herkesin 

arzuyla sahiplendiği bu kültür, artık bugünün liberal 

toplumu için öngörülen değişimlerin, anlamların, zevk-

lerin ve siyasetin yeni meşrulaştırıcı menbaını teşkil 

ediyor. Ancak bu kültür klasik dönemdeki gibi bizzat 

toplumun hâsıl ettiği bir kültür olmaktan çok, bilhassa 

iletişim araçlarının en azından din, dil, gelenek, tarih 

olarak mevcut “malzemeyi” mal ve imaj olarak yeniden 

düzenlediği ve ürettiği bir kültürdür.

Bununa beraber modern demokratik muhayyile 

demokrasi telakkisini görünürde kabulü mümkün, 

masum anlamı içinde açıklık/şeffaflık üzerine kurar-

ken, demokratik toplum düzeninin temel işleyiş man-

tığının da açıklık/şeffaflık olması gerektiğini savunur. 

Doğruluk iddiası taşıyan herhangi bir inanç, düşünce 

ve hayat telakkisinin her türlü akılcı eleştiriye açık ve 

sorumluluğun yalnızca söyleyene ait olduğu bir top-

lumun ancak açık/şeffaf kabul edilebileceğini; bunu 

da hesap sorulabilirliğin imkânı olarak görmektedir. 

Herkesin her konuda bilgi sahibi olabileceği bir toplum 

telakkisini ifade eden bu talep aynı zamanda günümü-

zün görselliğe dayanan “iletişim toplumu” ve neoliberal 

ideolojinin şekillendirdiği hayat anlayışıyla da uyum 

halindedir.  Zira bu her şeyin açık/şeffaf hale getirilerek 

herkes için bilinir kılınma isteği bir cihetten de görsel-

liği ayakta tutan önemli bir unsurdur. Cereyan eden 

süreçler içinde görsellik veya şeffaflaştırma giderek 

kendi başına bir “ilişki” halini almakta, bunun netice-

sinde de kendini tabii bir ihtiyaca dönüştürmekte ve o 

niteliğiyle algılanmaktadır. Açıklık/şeffaflığın mahremi-

yeti parçalayarak bir sosyal ilişki şeklinde işlev görmesi; 

hâkim  üretim ilişkileri, dolayısıyla hayat tarzının mahi-

yeti icabı her şeyin “maddileşmesini” de beraberinde 

getiriyor. Neticede bu, kendine has bir toplum yapısı ve 

hayat tarzının kendi meşru tercihi halini alarak tabiilik 

kazanmaktadır.

Dipnotlar
1  Bu yazı aynı başlık altında daha önce Bilge Adamlar(2009, sayı: 

23-24) dergisinde yayımlanmış olan bu yazının; bazı bölümleri 

kısmen değiştirilerek yeniden yazılmış, bunun yanında  bazı  

yeni bölümlerde  ilave edilmiş olarak yayınlanmaktadır.
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Faysal Nureddin ‹DR‹S*

Arap Dünyasında
Tarihin Sonu mu?

B ölgedeki çeşitli uzman-

larca Arap dünyası 

uzun bir dönem boyun-

ca demokrasiden muaf ola-

rak görülmüştü. Yakın zaman-

da meydana gelen ayaklan-

malarla oluşan dalga bu tezi 

yeniden gözden geçirmemizi 

gerekli kıldı. Kuzey Afrika’daki 

ayaklanmalar bana Francis 

Fukuyama’nın “Tarihin Sonu 

ve Son İnsan” kitabında ileri 

sürdüğü liberal demokrasinin 

en sonunda monarşi, faşizm 

ve komünizm gibi diğer tüm 

ideolojileri fethedeceği iddiası-

nı hatırlattı. Olaylara günümüz 

Orta Doğu siyaseti bağlamında 

bakarsak liberal demokrasinin 

varolan rejimlere karşı elde ettiği 

bir zafer midir bu olanlar?

Arap dünyası genelde insan 

hakları ve demokratik prensip-

lere karşı direnişi ile karakteri-

ze edilmiştir. Bölge ülkeleri parti 

bazlı tek parti rejimlerinin, cun-

taların ve hanedanlıkların zalim 

otoritelerinin şâşâlı yönetimle-

rinden, serbest bir siyasi siste-

min eksikliğinden ve en ufak 

bir muhalif harekete karşı giri-

şilen bastırma hareketlerinden 

çok çekti. 

Olanı  Analiz Etmek

Mevcut resim Freedom 

House’un (Özgürlük Evi) 2009-

10 döneminde siyasi haklar ve 

sivil özgürlükleri ölçen dünya 

çapındaki araştırmasına teka-

bül etmekte. Kuzey Afrika ve 

Orta Doğu’daki 18 devletin 14’ü 

“özgür değil” olarak sınıflandı-

rılırken Fas, Kuveyt ve Lübnan 

“kısmen özgür” sınıfında yer 

aldı. Bölgedeki tek “özgür” rejim 

hangisi? sorusunun cevabı ise 

daha ilginç. İsrail.

Peki hangi yanlışlar yapıldı? 

Neler yolunda gitmedi de böyle 

bir durum ortaya çıktı?

Açıklamalar ekonomik (ener-

ji kaynakları) ve coğrafi boyut-

lardan iç ve dış aktörlerin sebep 

olduğu bölgedeki güvenlik ihti-

yacına kadar geniş bir yelpazeyi 

işaret ediyor. Tunus’ta Zeynel 

Abidin Bin Ali 23 yıl boyunca 

işbaşındaydı. Hüsnü Mübarek 

1981’den yakın zamanda devrile-

ne kadar, Yemen lideri Abdullah 

Salih neredeyse 30 yıldan beri 

ve Libya lideri Kaddafi 41 yıldır 

işbaşındaydılar. Cezayir’de ise 

1992’den beri olağanüstü hal 

devam ediyor.

Arap yarımadası ve Basra 

körfezi’nde halen kraliyet ailele-

ri önemli güçler olmakla birlikte 

burjuva kesiminin de hükümet-

lerdeki rolü Suudi Arabistan’da 

olduğu gibi git gide artıyor.  

Lakin çoğunluğun azınlık üze-
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rindeki tahakkümü ve bölge-

sel anlaşmazlıklar, Vahhabilerin 

Şiilere karşı uyguladığı baskılar-

da olduğu gibi başka sorunları 

ortaya çıkarıyor.

Ortadoğu’da sürmekte olan 

ayaklanmalar bir güç boşluğuy-

la veya istikrarsızlıkla sonuçla-

nabilir. Asıl endişe verici şey 

ise bölgede daha önce meydana 

gelen devrimlerin, sonunda 

diktatörlüklere ya da başka 

türlü demokratik olmayan 

rejimlere evrilmiş olması. 

Örneğin 50’li yılların başın-

da Abdünnasır önderliğinde-

ki Mısırlı milliyetçiler 1923 

anayasasını ve tüm siyasi 

partileri feshetmişlerdi. 

Yine benzer şekilde 

İran’da 1979’da Şah Rıza 

Pehlevi’yi deviren Humeyni 

öderliğinde bir devrim mey-

dana gelmişti. Bugün İran’da 

muhalif grupları, sivil toplum 

örgütlerini ve reform yanlıla-

rını baskı altında tutan teok-

ratik bir rejim hüküm sür-

mektedir. Devrimlerin yeni 

tiranlıklara dönüşme olasılığı 

bir yana, İslâm’ın Arap siya-

si dünyasında bir güç olarak 

yeniden diriliyor olması hesa-

ba katılmalıdır. Huntington gibi 

bazı akademisyenler bölgenin 

demokratikleşmesine kuşku ile 

yaklaşırken buna sebep olarak 

siyasal İslâm’ın anti-demokratik 

bir doğası olduğunu göstermek-

te ve hatta İslâm ve demokra-

si kavramlarının birbirine tezat 

oluşturduğunu iddia etmekte-

dirler.

Endonezya Tecrübesi 

Lakin Endonezya Araştırma 

Enstitüsü’nün kurucusu Seyfül 

Mujani 2007 yılında yayınla-

dığı “Müslüman Demokratlar” 

kitabında ülkesinde İslâm’ın 

demokrasi ile uyumlu olduğunu 

öne sürerek Huntington’un fik-

rine karşı çıkmıştır. Bu açıdan 

baktığımızda parçalı bir yapı-

ya sahip Arap ülkelerinin libe-

ral, seküler ve İslâmcı güçlerin 

barış içinde bir arada olabileceği 

bir düzen için Endonezya tecrü-

besinden dersler alabilme olası-

lığı kayda değerdir. Peki ya Arap 

dünyasının vatandaşları gerçek-

ten demokrasiyi istiyorlar mı?

Örneğin Mısır’da geçtiği-

miz yıl yapılan bir araştırmaya 

göre halkın %59’u demokrasiyi 

diğer tüm yönetim biçimlerine 

tercih ettikleri cevabını verdi. 

Endonezya’da ise bu oran yüzde 

65’ten biraz daha düşüktü. 2006 

yılında Princeton ve Michigan 

Üniversitelerinin ortakla-

şa yönettiği “Arab Barometer” 

-(bir anket çalışması)- çalışma-

sı bölge genelinde demokrasiye 

karşı büyük bir arzunun oldu-

ğunu göstermişti.  Fas, Cezayir, 

Filistin, Ürdün ve Kuveyt’te 

yapılan anketlerde insanla-

rın yüzde 86’sı demokrasiyi 

en iyi yönetim biçimi olarak 

tanımlarken yüzde 90’lık bir 

kesim demokrasinin kendi 

ülkelerinin idaresi için iyi bir 

sistem olacağını belirtmiştir.

Mamafih Arap yönetim-

leri uzun süre halklarının 

demokrasi arzularına cevap 

vermekten aciz kaldı. Ve bu 

ayaklanmalar artık mevcut 

durumun bir seçenek olma-

dığının göstergesi olmuştur. 

Ekonomide yaşanan çöküş 

ve durağanlık, yüksek işsiz-

lik oranları, uzun yıllar süren 

diktatörlüklerin verdiği yor-

gunluk ve alıp başını yürü-

müş derecedeki yozlaşma, 

reform arzuları, artan genç 

nüfus ve sonuncu ama en 

önemlisi olarak da kapitalizm 

ve modern teknolojinin sos-

yal medya formuyla yükselişi 

gibi nedenler mevcut durumun 

çetrefilli halini göstermekte-

dir. Ama er ya da geç halkların 

hoşnutsuzluğu Arap dünyasına 

“tarihin sonunu” getirecektir.

Çeviren: Ömer Behram Özdemir

* Faysal Nureddin İdris “Syarif Hidayatullah 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölü-

münde öğretim görevlisi olarak görev 

yapmaktadır.

Endonezya Araştırma 
Enstitüsü’nün kurucusu Seyfül 
Mujani 2007 yılında yayınladı-
ğı “Müslüman Demokratlar” 
kitabında ülkesinde İslâm’ın 

demokrasi ile uyumlu olduğu-
nu öne sürerek Huntington’un 
fikrine karşı çıkmıştır. Bu açı-
dan baktığımızda parçalı bir 
yapıya sahip Arap ülkeleri-

nin liberal, seküler ve İslâmcı 
güçlerin barış içinde bir 

arada olabileceği bir düzen 
için Endonezya tecrübesin-

den dersler alabilme olasılığı 
kayda değerdir.
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Müslüman Kardeşler İçin 

Örnek Demokrasi Türkiye’dir

T unus’ta kitle gösterileri baş-

ladığında kimler Bin Ali 

rejiminin bu kadar çabuk 

devrileceğini düşünmüştü ki? Kim 

Mısır’ın da eşi benzeri görülmemiş 

gösterilere şahit olacağını tahmin 

edebilirdi? Artık bir duvar aşıldı. 

Ve hiçbir şey eskisi gibi olmaya-

cak.  Öyle görünüyor ki merkeziyeti 

ve sembolik ehemmiyeti hasebiyle 

diğer bölge ülkeleri de Mısır’ı örnek 

alacak. Peki ya diktatörler yıkıl-

dıktan sonra İslamcıların rolü ne 

olacak?

İslamcıların varlığı Batı’nın Arap 

dünyasındaki diktatörleri kabul-

lenmesine dayanak olmuştur. Yine 

örneğin Müslüman Kardeşler gibi 

ülkenin ilk örgütlü halk hareketini, 

bölgedeki İslamcı muhalefeti şeytan 

gibi gösterenler de bu rejimlerdi. 

60 yılı aşkın bir süredir İhvan var-

lığını sürdürse de siyasete katılımı 

yasaktı. Sendika seçimleri, belediye 

seçimleri, meslek odaları ve mec-

lis seçimleri gibi katılımcı olduk-

ları demokratik seçimlerde büyük 

kitleleri mobilize edebilecek güçte 

olduklarını ispatladılar.  Öyleyse 

Müslüman Kardeşler Mısır’da yük-

selen yeni güçtür diyebilir miyiz? 

Şayet öyleyse bu yapıdan neler bek-

liyoruz?

‹hvan’ın Politikaları

Müslüman Kardeşler hareketi 

1930’lu yıllarda yasal, sömürge kar-

şıtı, şiddete bulaşmayan bir hare-

ket olarak II. Dünya Savaşı önce-

si dönemde Filistin’deki Siyonist 

yayılmacılığa karşı silahlı direnişin 

meşruluğunu iddia ederek ortaya 

çıkmıştır. İhvan hareketinin kuru-

cusu Hasan El Benna’nın 1930-45 

arasındaki yazıları sömürgeciliğe 

karşı olduğunu ve faşist İtalyan 

ve Alman hükümetlerini şiddetli 

bir şekilde eleştirdiğini gösteriyor. 

Filistin’de Siyonist Irgun ve Stern 

çetelerine karşı direnişte meşrulu-

ğunu iddia etse de Mısır’da şidde-

te başvurmayı reddetmiştir. İngiliz 

parlamenter sistemini İslami pren-

siplere en uygun sistem olarak 

görüyordu.

El-Benna’nın amacı tabana yayıl-

mış eğitim hamleleri ve sosyal prog-

ramların temel oluşturduğu kade-

meli reformlar ile bir İslam devleti 

kurmaktı. 1949 yılında İngiliz işgal-

cilerin emirleri doğrultusunda Mısır 

hükümetinin bir suikastına kurban 

gitmiştir. 1952’deki Abdünnasır 

devrimini takip eden süreçte hare-

ket şiddet ile baskı altına alınmış-

tı. Hapis ve işkencenin etkisiyle 

radikalize olan bazı parti üyeleri 

(en nihayetinde organizasyondan 

ayrılmışlardır) devletin ne olursa 

olsun gerekirse şiddet de kullanı-

larak yıkılması gerektiği sonucuna 

varmışlardı. Diğerleri ise hareketin 

temel pozisyonuna yani kademeli 

reformlara sadık kaldılar.

Pek çok üyesi sürgün edildi. 

Bir kısmı ileride fikren de etkile-

necekleri Suudi Arabistan’a diğer-

leri ise Endonezya ve Türkiye gibi 

Müslüman çoğunluğun yaşadığı 

ülkelere sürgün gittiler. Bir kısmı 

ise Batı demokrasi geleneği ile doğ-

rudan irtibata geçtikleri Avrupa’ya 

yerleştiler.

Günümüzde Müslüman 

Kardeşler bu birbirinden farklı 

tasavvurları bir araya getirmiştir. 

Ama hareketin kurucu nesle ait 

liderleri artık çok yaşlandılar ve 

artık dış dünyaya daha açık olan, 

içteki reformları gerçekleştirmeye 

hevesli ve Türkiye örneğine hay-

ran kalmış yeni nesil üyelerin bek-

lentilerini tam manasıyla karşıla-

yamıyorlar. Birleşik ve hiyerarşik 

yapının ardında muhalif etkiler de 

hareket halindeler. Ve kimse hare-

ketin nereye doğru gideceğini söy-

leyemiyor şimdiden.

Müslüman Kardeşler’in Geleceği

Müslüman Kardeşler hareke-

ti Hüsnü Mübarek’i alaşağı eden 
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isyanın lideri değildi. İsyan tama-

men diktatör rejime karşı gelen 

genç toplulukların ayaklanma-

sı ile meydana geldi. Müslüman 

Kardeşler ve İslamcılar Mısır’da top-

lumun çoğunluğunu temsil etmi-

yorlar. Demokratik sistemde yer 

almak isteyeceklerine şüphe yok 

lakin hareket içinde hangi akımın 

daha dominant bir pozisyon alaca-

ğını kimse kestiremez. Bu durum 

hareketin önceliklerini saptamayı 

imkansız kılıyor. Hareket içindeki 

gelenekçi ve yenilikçiler arasında 

her şey olabilir. İhvan’ın siyasal 

fikriyatı son 20 yılda oldukça 

büyük bir evrim geçirdi.

Ne ABD ne de Avrupa 

-İsrail’i anmıyorum bile- Mısır 

halkının demokrasi ve özgürlük 

rüyasının gerçeğe dönüşmesine 

öyle pek kolay müsaade etme-

yeceklerdir. Stratejik ve jeopo-

litik değerlendirmeler reform 

hareketinin, zamana oynayan ve 

vakti gelince arabulucu rolünü 

üstlenen Mısır Ordusu ile koor-

dineli şekilde ABD tarafından 

denetleneceği hatta denetlen-

mekte olduğu yönünde. 

Protesto gösterilerinin şef 

figürü haline gelen Muhammed 

El-Baradey’in arkasında sıralan-

ma kararı alarak İhvan, Batı’yı 

ürkütebileceği için şu an siya-

sal taleplerini meydana çıkarma 

zamanı olmadığının sinyalini ver-

miştir. Burada parola “ihtiyat”tır.

Şiddeti reddeden ve hukukun 

üstünlüğünü kabul eden tüm güçle-

rin siyasal sürece katılım taleplerine 

saygı duyulmalı. Ve şayet Mısır’da 

demokratik bir sistem oluşturulabi-

lecekse İhvan bu değişim sürecinin 

ana ortaklarından olmalıdır ve ola-

caktır da.

Ne baskılar ne işkenceler İhvan’ı 

ortadan kaldırmaya yetmedi.  Aksi 

ise daha doğru.   Demokrasi tartış-

maları ve karşılıklı fikir alış veriş-

lerinin İslamcıların Şeriat’ın eşit-

lik ve özgürlüğe saygı duyduğunu 

anlamaları açısından etkisi derin 

olmuştur.  İşkence ve diktatörlük-

lerle değil sadece demokrasi ile 

insanların isteklerine saygılı olacak 

çözümler bulabiliriz. Türkiye örne-

ği bu açıdan biz gözlemciler için 

ilham verici. 

Batı “İslamcı tehdit” söylemini 

kendi pasif duruşunu ve diktatör-

lüklere açıkça arka çıkışını akla-

mak için kullanmaya devam ediyor. 

Mübarek’e karşı direniş tırmandık-

ça İsrail defaatle ABD’yi toplum ira-

desinin karşısında, cuntanın arka-

sında durmaya çağırdı. Avrupa ise 

bekle ve gör siyaseti izledi. Bu iki 

tavır da gösteriyor ki en sonunda 

demokratik prensiplere sözde bağlı-

lık siyasi ve ekonomik menfaatlerin 

korunmasına bir halel getirmiyor. 

ABD petrole ulaşmasının garantisi 

olacak ve İsrail’in yavaştan kolo-

nileşmesine karşı çıkmayan bir 

diktatörlüğü, bu durumun devam 

etmesine izin vermeyecek halkın 

güvenilir temsilcilerine tercih eder.

İslamcı tehlikeden söz ederek 

toplumun sesine kulak tıkamayı 

haklı göstermeye çalışmak kısa 

vadeli ve mantık dışı bir yaklaşım. 

Hem Bush hem Obama yönetimle-

riyle ABD’nin Ortadoğu’daki güve-

nilirliği ağır kayıplara uğradı. Aynı 

durum Avrupa için de geçerli. Şayet 

Avrupa ve ABD politikalarını göz-

den geçirmezlerse Asya ve Güney 

Amerika’daki diğer güçler de böl-

gedeki karmaşık stratejik ittifaklara 

karşı sorun çıkarabilirler. Şu an için 

Arap diktatörlüklerinin dostu ve 

koruyucusu olarak mevki alan İsrail 

ise bu dikta yönetimlerinin sade-

ce İsrail yayılmacılığına bağlı 

olduğunun farkına varabilir.

Hüsnü Mübarek’in düşürül-

mesinin bölgesel etkisi büyük 

çapta oldu lakin tam olarak 

nasıl bir etkiye sebep olaca-

ğı tahmin edilemiyor. Mısır ve 

Tunus devrimlerinden sonra-

ki siyasi mesaj oldukça açık:  

Şiddete bulaşmayan büyük 

kalabalıkların gücüyle artık 

her şey mümkün ve otokra-

tik hükümetler artık eskisi gibi 

güvende değiller.

Başkanlar ve Monarklar bu 

tarihi dönemeci geçerken bas-

kıyı üzerlerinde hissediyorlar. 

Ülkelerin yöneticileri Mübarek 

ile aynı sonu paylaşmamak için 

önleyici reformlara tutundular. 

Bu istikrarsızlık ortamı bir yan-

dan endişe verirken öte yandan 

da umut vermekte.  Arap dünyası 

onur ve umut dolu bir şekilde yeni-

den uyanıyor.  Mısır’ın özgürlüğü 

daha sadece başlangıç.  Dünyada 

Müslümanlar arasında çok büyük 

kitleler merkezdeki bu devrim hare-

ketini destekleyecektir. Nihayetinde 

Ortadoğu’ya barışı sadece silahsız 

siyasi güçleri de kuşatan demokra-

siler getirebilecektir. Filistinlilerin 

de itibarına saygı duyacak bir barı-

şı… 

• http: / /www.digi ta lnpq.org/archi-

ve/2011_spring/12_ramadan.html’den 

Çeviren: Ömer B. Özdemir

Günümüzde Müslüman Kardeşler 
bu birbirinden farklı tasavvurları 
bir araya getirmiştir. Ama hareke-
tin kurucu nesle ait liderleri artık 
çok yaşlandılar ve artık dış dünya-
ya daha açık olan, içteki reform-
ları gerçekleştirmeye hevesli ve 
Türkiye örneğine hayran kalmış 
yeni nesil üyelerin beklentileri-
ni tam manasıyla karşılayamıyor-
lar. Birleşik ve hiyerarşik yapının 
ardında muhalif etkiler de hare-
ket halindeler. Ve kimse hareke-
tin nereye doğru gideceğini söy-
leyemiyor şimdiden.
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Lee SIEGEL

Twitter
Sizi Kurtaramaz

B irkaç yıl öncesine kadar 

herkesin söyleyegeldi-

ği, internetin nasıl daha 

fazla özgürleştirileceğiydi. Şimdi 

herkes onu nasıl kontrol edebi-

leceğini konuşuyor.

Kitap ve gazete yayımcıla-

rı, muhtevalarını koruma yol-

ları ararken ebeveynler çocuk-

larını sanal tehditten korumak 

için farklı yollar arıyorlar. Yasa 

koyucular insanların mahremi-

yetini müdafa edecek mekaniz-

malar araştırıyorlar. Hükümetler 

korunması gereken gizli malze-

melerin Web’e sızmasını  önle-

mek için yöntemler 

bulmaya çalışı-

yo r l a r . 

Girişimciler ve halk figürleri 

rakiplerinin ya da düşmanları-

nın kendilerine veya işletmeleri-

ne suç isnad etmelerini önlemek 

için mücadele ediyorlar ve git-

tikçe daha fazlamız başka insan-

ların izlenmek, film edilmekle 

uyarılması gibi izlenmek ve film 

edilmekten korkuyoruz.

İnternetin mucizevi elverişli 

teknolojisi, ahlaki fonksiyonla-

rın benzersiz bir eşzamanlılığını 

meydana getirdi. Wikileaks’in 

Julian Assange’ı, Hindu yaratma 

ve yıkım tanrısı Shiva’nın cisim-

leşmiş hali gibidir. Bu da son 

zamanlarda düşünülen cesur, 

yeni bir bilgi çağının aslında 

uzun bir süreçteki kültürel 

düzenlemelerin ilk kasılımı 

olduğunu gösterir. Hepimiz 

Google’ı sanki gelecek keli-

mesiyle eş anlamlıymış 

gibi düşünürdük. 50 yıl 

içinde insanlar Google 

hakkında bizim Doğu 

Hindistan Şirketi’nden 

bahsettiğimiz şekilde konu-

şuyor olacaklar. Biz hâlâ inter-

net çağının minik adımlarıyla 

sallanıyoruz.

Dijital Oryantalizm

Evgeny Morozov’un cesur ve 

sağlam zeka ürünü olan kita-

bı “Net Yanılsaması” da kanıt-

ladığı gibi, İnternet’in karmaşa 

ve karşıtlıkları ona olan hoşnut-

luğun gücünün kaybolmasıyla 

görünür hale geliyor. Morozov 

internetin politik olarak dallanıp 

budaklanmasıyla ilgilenir. O, 

“İnternet, özgürleştirici potansi-

yelinin yanında eğer depolitizas-

yon ve antidemokratikleşmenin 

de tohumlarını barındırıyorsa ne 

olur?” sorusunu sorar. Kitabının 

başlığı olan “Net Delusion” 

da tamamen bununla ilgilidir. 

Yazarın “cyberutopians” olarak 

adlandırdığı, internetin poli-

tik özgürleşmeye kavuşmanın 

güçlü bir aracı olduğunu düşü-

nenlere karşıt olarak  Morozov 

ikna edici bir şekilde özgürlük 

adı altında internetin bir baskı 

aracı olmaktan öteye geçmediği-

ni hatta onun özgürlüğü ortadan 

kaldırdığını savunur.

Morozov, Hillary Clinton’ın 

bir yıl önce yaptığı bir konuşma-

yı naklederek  Clinton’ın konuş-

masında internetin şaşaasını ve 
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gücünü vurguladığını, bağlantı 

teknolojilerinin gücünün çalışır 

duruma getirilmesiyle bu araç-

ların dünyanın her yerindeki 

insanların hizmetine insan hak-

ları ve demokrasinin gelişmesi 

için verilmesi gerektiğini anla-

tır. Clinton belki de Morozov’un 

hafiften alaycı bir şekilde orta-

ya koyduğu şu gerçeğin farkın-

da değildi: Rus arama motorun-

daki en popüler internet arama-

sı, demokrasinin ne olduğu veya 

insan haklarının nasıl korunma-

sı gerektiği değil, aşkın ne oldu-

ğu ve nasıl kilo verileceğiydi. 

Ayrıca O belki de 2005’te yap-

tığı konuşmasını da unutmuş-

tu. O konuşmada Clinton inter-

neti ebeveynlerin ve çocukların 

bugün karşılaştıkları en büyük 

teknolojik zorluk olarak karak-

terize etmiş, interneti ‘büyük bir 

tehlike aracı’ olarak tanımlamış-

tır. 

 Clinton’ın interneti demok-

ratik olmayan toplumlarda 

özgürleştirici fakat potansiyel 

zarar barındıran bir araç ola-

rak gördüğü garip, çift pers-

pektifi Mozorov’un ortaya çıkar-

mak istediği bir tür karşıtlık-

tı. Mozorov bu tutumu ‘dijital 

oryantalizm’ olarak adlandırır. 

Bu, baskıcı toplumlarda inter-

netin sadece iyimser bir politik 

değişim için güç olabileceğine 

olan inançtır.

Morozov, İran’da protesto-

cuların sokaklarda yerini aldık-

tan sonra bir politik blogcu 

olan Andrew Sullivan tarafından 

kullanılan ‘the revolution will 

be Twittered’ sözünü alıntılar. 

Devrim hiçbir zaman gerçekleş-

medi ve faydasızca ‘tweetleyen’ 

protestocular demir bir elle dur-

duruldular. Fakat Sullivan, İran 

bağlamını görmezden gelenler-

den biriydi. Medya’nın internet-

le alakalı her şeyde refere etti-

ği meşhur kişi Clay Shirky şunu 

söyler: ‘Bu, küresel bir düzeye 

ulaşan ve sosyal medya tarafın-

dan dönüştürülen ilk devrim-

dir.’

Teknolojinin Büyüsel Gücü

Teknolojinin büyüsel gücü-

nün sade  verimliliği hakkın-

daki 20 yıllık anlamsız gürül-

tünün, Twitter’ı politik devri-

min bir motoru haline getir-

diği düşüncesinin yanında Jon 

Stewart, Irak ve Afganistan 

gibi kolayca kontrol edileme-

yen yerleri internetin gücüyle 

dönüştürme inancıyla alay eder: 

‘Neden biz ayakkabı satın alır 

gibi insanları özgürleştirebilece-

ğimiz yerde oralara ordular gön-

dermek zorundaydık?’

İranlı protestocuların, seçim-

lerin yozlaştırıldığına dair 

düşünceleri nedeniyle gerçekleş-

tirdiği protestolar vahşice püs-

kürtüldü çünkü, Morozov’un 

gerçekçi ifadesiyle, birçok İranlı 

seçimlerin adil olduğunu düşü-

nüyordu. Başarılı bir devrimin 

elementleri olan ordu karma-

şası, güçlü bir politik sınıf kar-

maşası, aşağı yukarı evrensel bir 

memnuniyetsiz nüfus karmaşası 

Morozov, Hillary Clinton’ın bir yıl önce yaptığı bir 
konuşmayı naklederek  Clinton’ın konuşmasında 
internetin şaşaasını ve gücünü vurguladığını, bağ-
lantı teknolojilerinin gücünün çalışır duruma getiril-
mesiyle bu araçların dünyanın her yerindeki insan-
ların hizmetine insan hakları ve demokrasinin geliş-
mesi için verilmesi gerektiğini anlatır. Clinton belki 
de Morozov’un hafiften alaycı bir şekilde ortaya 
koyduğu şu gerçeğin farkında değildi: Rus arama 
motorundaki en popüler internet araması, demokra-
sinin ne olduğu veya insan haklarının nasıl korunma-
sı gerektiği değil aşkın ne olduğu ve nasıl kilo veri-
leceğiydi.

Evegeny Morozov
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orada yoktu. Fakat Morozov’un 

dediği gibi; gazetecisinden dev-

let memuruna internet çığırt-

kanları, bağlamın unutturulma-

sı için yapılan baskıya ve inter-

netin müsaade ettiğiyle yetinil-

mesine boyun eğdi. Bu insan-

lar, yalnızca internetin sınırla-

dığı alan kadar düşünmek ve 

belirli bir durumdaki sosyal, 

kültürel ve politik belirsizlik ve 

anlaşmazlıklara kulak asmamak 

durumunda kaldılar.

Twitter’da ve başka yerlerde 

yayılan devrim baskısıydı. İran 

rejimi İnterneti; protestocuları 

fotoğraflarından tanımak, kişisel 

bilgilerini ve nereden oldukları-

nı bulmak, propagandist vide-

olar yaymak ve insanları karşı-

devrimsel bir paranoyaya sürük-

lemek için kullandı. 

Jarod Cohen adında bir dev-

let dairesi memurunun, protes-

tocuların mesajlarının akışını 

kesmek için Twitter’dan şimdi-

ye kadar yapageldiği işini ertele-

mesini istemesi işe yaramamıştı. 

Twitter’in anlık rızasının duyul-

masıyla İran, Çin ve diğer bas-

kıcı rejimlerin İnterneti kendi 

politik amaçları uğruna sömür-

düğü de ortaya çıkmış oldu.

Morozov açısından inter-

net özgürlüğü için bu tür ters 

tepki rutin bir şeydi. Türkiye’de 

çokeşlilik belki yasak ancak bu, 

Türk köylülerin internet aracılı-

ğıyla birden fazla eş bulmaları-

nı durdurmuyor. Meksikalı suç 

çeteleri sosyal network sitelerini 

kullanarak kurbanları hakkın-

da bilgiler topluyorlar. Rus neo-

faşistler soykırım yerine interne-

ti kullanarak azınlıkların pozis-

yonlarını tespit edebiliyorlar. 

Venezuella devlet başkanı Hugo 

Chavez Twitter’a şöyle bir küçük 

eleştiri yazdı: ‘Selam Mariana. 

Gerçek şu ki ben bir antidikta-

törüm!’ 

Morozov’un belirttiği gibi, 

Google’a benzer hiçbir şirketin 

hiç kimseyi, hiçbir zaman özgür-

leştireceğini ummamak gerekir. 

Google Çin’de ekonomik şart-

lar ve sansür taleplerinin -insan 

hakları endişeleri değil- kendi-

sini dışarı atmasından önce 4 

yıl boyunca çalıştı. Öte yan-

dan Twitter ve Facebook’un, 

Küresel Network Girişimi’ne 

katılmayı reddetiği söyleniyor. 

Bu Girişim’i Morozov, özgür-

lük haklarının dışa yansımala-

rının ve Evrensel İnsan Hakları 

Beyannamesi gibi uluslar arası 

alanda tanınan dökümanlarda-

ki özel hayatı  kapsayan kanun 

ve standartlara uyumluluğun 

sektör bağlamındaki bir güven-

cesi olan bir pakt olarak tanım-

lıyor. 

Morozov ‘cyberutopian’ ola-

rak adlandırdıklarına gözleri-

ni, sosyal medyayı menfaatpe-

rest kâr güdülerinin yönlendir-

diği gerçeğine açmalarını tavsi-

ye eder. O şöyle yazar: “Sürpriz 

olmayan bir şekilde, önceden 

kolay kolay çözülemeyen sosyal 

problemleri teknoloji yardımıy-

la çözmenin tehlikeli düşkünlü-

ğü, özgürlük ve serbestlik kav-

ramlarını kullanarak kendi ticari 

ürünlerinin reklamının yapılma-

sına ve yerleşik çıkarların üstü-

nün örtülmesine olanak sağlar.” 

2007’de, Jared Cohen’in dev-

let dairesinde olduğu zaman-

lar, Cohen trajik bir dikkafalı-

lıkla şunları yazdı: ‘İnternet, İran 

gençliğinin her istediğini söyle-

yebildiği, polis-devlet aygıtının 

yükümlülüklerinden muaf şekil-

de serbest faaliyette bulunabildi-

ği bir yerdir.’ Heyecan verici yeni 

teknoloji sayesinde serbest şekil-

de mesaj gönderen İran gençliği-

nin çoğu  şimdi ya hapiste ya da 

ölüler. Cohen ise şimdi Google 

için ‘Google Ideas’ bölümünün 

direktörü olarak görev yapıyor.

Morozov’a göre teknoloji 

güçlü bir yapıyla doldurulma-

Morozov ‘cyberutopian’ olarak adlandırdıklarına 
gözlerini, sosyal medyayı menfaatperest kâr güdü-
lerinin yönlendirdiği gerçeğine açmalarını tavsi-
ye eder. O şöyle yazar: “Sürpriz olmayan bir şekil-
de, önceden kolay kolay çözülemeyen sosyal prob-
lemleri teknoloji yardımıyla çözmenin tehlikeli düş-
künlüğü, özgürlük ve serbestlik kavramlarını kulla-
narak kendi ticari ürünlerinin reklamının yapılma-
sına ve yerleşik çıkarların üstünün örtülmesine ola-
nak sağlar.
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yı bekleyen bir vakum,  inter-

net ise radyo ve televizyondan 

daha değişken bir teknoloji. Ne 

televizyon ne de radyo sistemle-

re, tehlikeli web sitelerini tanım-

lama ve yok etme için URL ve 

text kullanma izni veren ‘anah-

tar kelime bazlı filtreleme’ içe-

riyor ya da pazarlamacılar gibi 

kendilerini ziyaret eden insan-

lardan bilgi toplama olanağı sağ-

lıyor. Morozov bunu ‘sansürle-

menin gelenekselleşmesi’ olarak 

tanımlıyor.

Komünist Ütopiklerin Optimizmi

Belarus’ta doğan Morozov, 

Sovyet muhaliflerinin bir zaman 

Komünist ütopiklerin optimizmi 

hakkında yazdıkları gibi ‘cybe-

rutopian’ olarak tanımladıkları-

nın optimizmi hakkında yazar. 

O ayrıca Doğu Avrupa ente-

lektüellerinin insan doğasının 

gerçekliği olarak ezilmiş görü-

nen kaderci vehimlerinin izleri-

ni taşır. Morozov, ‘teknoloji tüm 

zaman algımızı değiştirir’ ve ‘ 

insan doğası ise hemen hemen 

hiç’ diye yazar.

Mesela, hükümetin bir muha-

lifin sabit sürücüsüne el koyma-

sını oluşturacak tehlike, inter-

netteki bilginin şüphe içeren, 

sıkıntı oluşturacak şekilde depo-

lanması olabilir. Dosyalarınıza 

ulaşılması için gereken sizin 

şifrenizdir. Şifre sahibi olma-

nız dahi baskıcı bir rejimin sis-

tem yöneticisinden işkenceyle 

de olsa şifreyi öğrenebileceğini 

düşünen  Morozov’a bilgilerini-

zin korunması hakkında güven 

vermez. Fakat bu, uçağın kaza 

yapma olanağı olduğu için kim-

senin uçağa binmemesi gerekti-

ğini söylemek gibi bir şeydir.

Morozov’a göre, amaçlanan 

herhangi bir şeyin beklenmeyen 

bir sonuç doğurması o maksa-

da karşı güvensizlik oluşturur. 

Andrew Sullivan örneğini ele 

alırsak, toy bir siyasetçi Sullivan, 

İranlıların protestolarını insan 

özgürlüğü bağlamının dışında 

ele aldı. İran rejimi baskı kurma-

ya başlayınca o da yılmadan kor-

kuyu belgelemeye başladı.

Morozov aynı zamanda başka 

bir yönden de savunmasızdır. 

Yaklaşık yüzyıl önce Theodor 

Adorno ve Frankfurt Okulu’nun 

diğer üyelerinin iddialarına ben-

zer bir argümanla Morozov, 

“slacktivism” olarak adlandırdı-

ğı, internetin ciddi bir politik 

sözleşme karşısında topluluğun 

aklını karıştırma eğiliminden 

yakınır. Fakat internetin son-

suz varyasyonları, Morozov’un 

belgelediği gibi, Rus neofaşistler 

veya Japon ulusalcılarının etnik 

azınlıklara işkence yapmasını 

engelleyemedi. Bazı bakımlar-

dan, odaklanmanın başka tara-

fa çekilmesinden dolayı oluşan 

evrensel bir dirençsizlik beklen-

meyen bir tarihsel lütuftur.

Morozov, Kierkegaard’ın kitle 

halinde gazeteciliğin yükselme-

sini itham ettiği “The Present 

Age” adlı denemesinden çok 

etkilenmiştir. Kierkegaard eleş-

tirilerinin çoğunda ileri görüş-

lüydü, fakat o önemli bir gerçe-

ği göz ardı etti; kitle halindeki 

gazetecilik ve demokrasi ayrıl-

maz bir biçimde iç içedir. Henry 

Luce ve Comrade Stalin birbiri-

ne taban tabana zıt hayvanlardı.

Morozov, internetin “demok-

rasinin Archilles topuğu”nu 

meydana getirdiğini tartışmaya 

cüret eder. Çoğu zaman ahlaki 

esneklik barındıran Web, kötü 

çoğulculuklar ve iğrenç farklılık-

ların ağırlıkları altında toplumla-

rı ezme gücüne sahiptir. Bu bağ-

lamda internet, siyasal ve sos-

yal anlamda en beliğ rasyonellik 

ve nezaketi ayaklar altına alan, 

çok güçlü bir zalimliği doğuran  

eşitlikçi antidemokrasi meydana 

getiriyor.

New York Times’tan çeviren: 

İsa Yılmaz
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Cevat ÖZKAYA

AKP Sistemin
Yeni Merkezi mi?

T ürkiye’de halkın yararı-

na olan değişimler hep 

seçimler sonucunda mey-

dana gelmiştir. 1950, tek parti ikti-

darının yıkıldığı ve ahalinin nisbi 

bir özne olarak siyasete katıldığı 

bir tarih olmuştur. Türkiye’nin 

çok partili hayata geçtiği bu tarih-

ten itibaren sivil, asker bürokratik 

elitin desteklediği siyasi partiler 

seçim yoluyla iktidarı elde edeme-

diler. DP’nin üç dönem üst üste 

seçimleri kazanması onların seçim 

yoluyla iktidar olma umudunu 

yok etmiştir. Bu umutsuzluk, dar-

beler dönemini başlatmıştır. 27 

Mayıs 1960’da DP iktidarı devril-

miş ve bugüne kadar devam eden 

vesayetçi sistemin temelleri 1961 

anayasasıyla atılmıştır.

Bu tarihten itibaren halk vesa-

yetçi sistemin zincirlerinden, oy 

vererek kurtulmaya çalışmıştır. 27 

Mayıs darbesinin ardından DP’nin 

devamı olduğunu söyleyen AP’ye 

%50’nin üzerinde oy vermiştir. 

Ancak, anayasa halkın oy ver-

diklerini iktidar yapmama esası 

üzerine kurgulandığı için, siya-

sal partiler gerçek anlamda hiç 

iktidar olamamışlardır. Milletin 

seçtiği siyasal iktidarlar, millet 

adına devleti idare eden olmaktan 

ziyade, devletten talepte bulunan 

aracılar konumunda olmuşlardır.

14 Mayıs 1950, tek parti dik-

tatörlüğünün yıkıldığı tarihtir. 12 

Haziran 2011 ise, bürokratik oli-

garşiye hayır denildiği bir tarihtir. 

Bu seçimde halk, bürokratik vesa-

yetle sorunlu bir partiyi üçüncü 

kez ve oyunu arttırmış bir şekil-

de iktidara getirerek, bürokratik 

vesayetin tasfiyesi yönünde oy 

kullanmıştır.

Seçim Sonuçlarına ‹lişkin Bazı 
Tespitler

1- AKP, siyasal tarihimizde 

bir ilke imza atmış, her seçimde 

oyunu arttırarak iktidara gelen ilk 

siyasal parti olmuştur. 2002’de 

%34, 2007’de %47 ve 12 Haziran 

seçimlerinde de %50 oy alarak, 

her iki kişiden birinin oyunu alma 

başarısını göstermiştir.

2- Seçimde %83 oranında 

bir katılım ile %95 oranında bir 

temsiliyet sağlanmıştır. Bu yük-

sek oranlı katılım ve temsiliyet, 

Meclis’e yeni bir anayasa yapma 

dâhil, ülkenin ertelenmiş tüm 

sorunlarını çözme konusunda 

kuvvetli bir meşruiyet sağlamıştır.

3- Seçimde BDP’nin 

Meclis’e 36 milletvekili gönder-

mesi ciddi bir başarıdır. Bu başa-

rı, BDP’nin Türkiye siyasetinin 

önemli aktörlerinden biri oldu-

ğunu ortaya koymuştur. BDP’nin 

bu yeni konumunun hükümet ve 

devlet tarafından dikkate alınma-

sı, Türkiye halkının önemli bir 

kesiminin oyunu alan bir siyasi 

partinin hak ettiği saygıyı ve ilgi-

yi görmesi gerekmektedir. Ancak 

BDP’nin de bir yasal ve siyasal 

parti olduğunun şuuruna vararak 

mücadelesini o olgunluk içinde 

sürdürmesi ve hukukun sınırları 

içinde kalması, sorumluluğunun 

bir gereğidir.

4- BDP’nin Meclis’te  millet-

vekili sayısını arttırmadaki organi-

zasyon başarısını aynı şekilde oy 
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oranına yansıtamadığı görülmek-

tedir. Milletvekili sayısı %70 civa-

rında artarken, oy oranındaki artış 

%1 civarında kalmıştır. AKP’nin 

bölgede düşük profilli adaylar 

göstermesine ve seçim sürecinde, 

“Biz olsaydık Apo’yu asardık” tar-

zında Kürt seçmeni ajite edici bir 

söylem ortaya koymasına rağ-

men, bölgeden ciddi oranda 

oy alması, BDP’nin Kürt hal-

kının yegane temsilcisi olduğu 

yönündeki söylemini geçersiz 

kılmıştır. Bu durum,  Kürt 

sorununun çözümü konusun-

da BDP’nin yanında AKP’nin 

de vazgeçilmez önemde bir 

aktör olduğunu göstermekte-

dir.

5- Klasik sağ-sol ayrımı-

nın geçerli olmadığı bir seçim 

dönemi yaşadık. Klasik sağın 

tabanının AKP’ye oy verdiği, 

ancak sağın yöneticilerinin 

CHP için çalıştığını gördük. 

Aynı zamanda CHP-MHP ara-

sında oy geçişmelerinin oldu-

ğu bir seçim sürecini yaşadık. 

Bu durum, klasik sağ-sol ayrı-

mının, siyasi durumu izahta 

geçersiz kaldığını ortaya koyan 

yeni bir sürece girdiğimizin 

göstergesidir. Bu, yeni sürecin 

yeni kavramlarla anlamlandı-

rılması gereğini de ortaya koy-

maktadır.

6- AKP’nin Urfa’da üç 

büyük aşirete (Zülfikar, İzol, 

Şeyhanlı) rağmen aldığı oy, seç-

men üzerindeki aşiret ambargosu-

nu kırmıştır. Bu durum sosyal ve 

siyasal olarak ayrıca analiz edilme-

si gereken önemli bir durumdur.

7- 2002 ve 2007 seçimle-

rinde bilhassa CHP’nin propagan-

da malzemesi olarak kullandığı 

irtica, bu seçimlerde söz konusu 

edilmedi. Buradan da anlıyoruz 

ki, vesayetçi sistemin ve onun 

siyaset ve medya organizasyon-

larının irtica söylemiyle kitleleri 

manipüle edebilecek gücü gerile-

tilmiştir. Bu durum aynı zamanda 

irticanın sahici bir tehlike değil, 

kitleleri korkutmakta ve yönlen-

dirmekte kullanılan manipülatif 

bir söylem olduğunu da ortaya 

çıkarmıştır.

8- Önceki seçimlerde 

AKP’nin maruz kaldığı tepkilerin, 

mazlumiyet üzerinden oya dönüş-

tüğü düşünülebilir. Bu seçim-

de ise AKP’ye yapılanlar değil, 

AKP’nin yaptıkları sonucu belir-

lemiştir. Sağlık ve ulaşımda yapı-

lanlar, eğitimde niteliksel olmasa 

da yapılan niceliksel yatırımlar, 

AKP’nin oyunu arttırmıştır. Ayrıca 

vesayet sistemine karşı yürütülen 

mücadele de bu oy artışına 

katkıda bulunmuştur.

9- Devletin siya-

si alanın çoğunu kapladı-

ğı, en önemli siyasal aktör 

olduğu dönemi sonlandırma 

konusunda önemli bir adım 

olmuştur bu seçimler. Dev-

letin tabii alanına doğru ite-

lendiği ve onun boşalttığı ala-

nın siyasal partilerin dışında 

sivil yapıların, kuruluşların, 

platformların, organizasyon-

ların doldurduğu yeni bir 

siyasal yapılanma dönemine 

doğru gidiyoruz. Eski döne-

min dili ve imkânlarıyla var-

lıklarını sürdürmeye çalışan 

siyasal kurumlar, ‘sivil top-

lum kuruluşları’ ve benzeri 

organizasyonlar bu dönemde 

varlıklarını sürdürmekte çok 

zorlanacaklardır. 

Ülkeye ve dünyaya bir 

şey söylemek isteyen, hayatın 

başka türlü de yaşanabilece-

ğine ilişkin tasavvurları olan 

kurumlar, kuruluşlar ve plat-

formlar bu yeni durumu dik-

kate alarak kendilerini gözden 

geçirmek zorundadırlar. Zamanın 

ruhunu okumak suretiyle, taze-

lenmek, ebedi hakikatlerini yeni 

bir şevkle, heyecanla insanlarla 

paylaşmak ve oluşan yeni siyasal 

yapının aktif özneleri olmak için 

gayret etmek durumundadırlar.

BDP’nin Meclis’te  milletveki-
li sayısını arttırmadaki orga-
nizasyon başarısını aynı şekil-
de oy oranına yansıtamadığı 
görülmektedir. Milletvekili 
sayısı %70 civarında artarken, 
oy oranındaki artış %1 civarın-
da kalmıştır. AKP’nin bölgede 
düşük profilli adaylar göster-
mesine ve seçim sürecinde, “Biz 
olsaydık Apo’yu asardık” tar-
zında Kürt seçmeni ajite edici 
bir söylem ortaya koymasına 
rağmen, bölgeden ciddi oran-
da oy alması, BDP’nin Kürt hal-
kının yegane temsilcisi olduğu 
yönündeki söylemini geçersiz 
kılmıştır. Bu durum,  Kürt soru-
nunun çözümü konusunda 
BDP’nin yanında AKP’nin de 
vazgeçilmez önemde bir aktör 
olduğunu göstermektedir.
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Siyasi Merkeze Doğru ‹lerleyen 
AKP ve Değer Bağlamlı Siyaset

Seçim sonuçlarının ortaya koy-

duğu tablo, 2002 seçimleriyle baş-

layan iktidar kayması olgusunun 

devam ettiğini gösteriyor. Artık 

İstanbul sermayesinin yegâne güç 

olduğu bir sermaye yapısından, 

bu gücün ‘Anadolu sermayesiyle’ 

yani çevresel bir güçle paylaşıldı-

ğı bir döneme doğru gidiyoruz. 

AKP, bütün ülkenin her yerinde 

ve neredeyse bütün sosyal kat-

manlarda elde ettiği oyun getirdi-

ği meşruiyetle, sistemin merkezi-

ne doğru ilerlemektedir. Bu üçün-

cü iktidar dönemi muhtemelen 

yeni siyasal merkezin inşa edildiği 

bir dönem olacaktır. Dolayısıyla 

eski merkezin mensuplarıyla kav-

galar, tartışmalar kaçınılmazdır. 

Bu kavgalar, vuruşarak çekilmek 

ve bu süre içinde yeni merkezin 

mensuplarını mümkün olduğu 

kadar kendilerine benzetmek için 

verilecektir. Tarihen sabittir ki, 

merkeze doğru gittikçe değerler 

deforme olur ve merkezin eski 

güçleriyle benzeşme oranı artar. 

Bu tehlike siyasal iktidar döne-

minde değerler bağlamında ciddi 

bir yıpranma geçiren AKP için de 

fazlasıyla varittir. Onun içindir ki, 

üçüncü iktidar döneminde değer 

bağlamlı siyasete daha fazla ağır-

lık verilmesi gerektiğinin, AKP 

yöneticilerinin farkında oldukla-

rını umarım.

Aksi takdirde maddi 

imkânlarda nisbi iyileşme devam 

ederken, toplumun temelini 

oluşturan değerlerin yıprandığı-

nı fark etmemek gafletine düşü-

lür. Boşanma oranlarındaki artış, 

uyuşturucu kullanımının, içki 

kullanımının ulaştığı boyutlar, 

ailenin toplumun temel taşı olma 

özelliğinin giderek gevşemesi, 

evlilik yerine ‘seviyeli birliktelik-

ler’ in özendirilmesi, insanlar arası 

ilişkilerde sadece maddi menfaat-

lerin geçerliliğinin yaygınlaşması 

gibi durumlar, toplumsal yapımı-

zın içten içe çözüldüğünü göster-

mektedir.

Neoliberal söylemin kavram-

larıyla vesayet sisteminin yapı-

sını sarsar iken, insanın fiziksel 

dünyasının dışında ve fiziksel 

dünyaya ilişkin olmayan hiçbir 

değeri barındırmayan böyle bir 

söylemin toplumda yaygınlaştı-

ğını ve bu söylemin toplumsal 

değerleri tahrip ettiğini de gör-

meliyiz. Komşuluk, akrabalık, 

sıla-ı rahim, diğergâmlık, vefa, 

dostluk gibi kadim değerlerimi-

ze ait kavramların yıprandığı ve 

kadim değerlerden bağımsız fizik-

sel özgürlüklerin (!)  alabildiğine 

serbest bırakıldığı bir toplumsal 

ortam, elbette bizim arzu ettiği-

miz bir durum değildir. Uzun 

vadede toplumun varlığını devam 

ettirecek bir durum da değildir.

AKP, siyasal iktidar olarak 

önemli işler yapmıştır. Maddi refa-

hın artmasında, vesayetçi sistemin 

geriletilmesinde önemli fonksi-

yonlar ifâ etmiştir. Bunları inkâr 

etmek mümkün değildir. Ancak 

sadece maddi refahın toplumları 

ayakta tutmadığına tarih şahittir. 

Tarihte örnekler çok olduğu gibi, 

Kitab-ı Kadim de bize bu konuda 

çok canlı örnekler sunmaktadır. 

Maddi imkânları gelişkin olan ve 

yedi-sekiz katlı yüksek binalar 

yapan Âd kavmi bu imkanların 

kendilerini ölümsüz kılacağını 

zannediyorlardı. Ama Allah’ın 

azabı bu azgın kavmi ansızın 

yakaladı.

Sadece maddi değerlerin bir 

toplumu ayakta tutmaya yetmedi-

ğini gösterir bu örnek bize. Burada 

Peygamberimiz’in bir hadisini de 

hatırlamalıyız: (Mealen) “Fakirlik 

az daha küfür olayazdı.” Dolayı-

sıyla maddi gelişmenin, değerler 

dünyasının gösterdiği istikamette 

gerçekleştirilmesi gerektiğinin far-

kında olmalıyız.

Biz, sadece araçlara ilişkin 

“nasıl” sorusunu soran ve sadece 

bu sorunun cevabını arayan bir 

gelişme modeline teslim olmama-

lıyız. Değerler ve amaçlara ilişkin 

“niçin” sorusunu da cevaplayan 

bir gelişme modelini oluşturmaya 

çalışmalıyız. Gerçek gelişme ve 

dünya içinde özgün bir yer edin-

me böyle bir gelişme modeliyle 

mümkün olacaktır.

Bu  modelin inşasında siyasal 

iktidarın önemli bir işlevi var-

dır. Ancak, bu sadece siyasal ikti-

dardan talep edilecek bir durum 

değildir. Entelektüeller, ulema, 

sivil toplum teşekkülleri bu işin 

nasıl yapılacağına ilişkin düşünsel 

üretim gerçekleştirmek zorunda-

dırlar. Bu üretimleri uygulanabilir 

siyasetler haline getirerek siyasal 

iktidara teklif etmeliler. Böyle-

si bir çaba hem siyasal iktida-

rı sorumluluk altına sokacaktır, 

hem de bu kuruluş ve kişileri olu-

şacak yeni yapının özneleri haline 

getirecektir.

AKP’nin bu üçüncü dönem 

iktidarının değer bağlamlı bir 

siyaseti öncelemesi, toplumumu-

za yapacağı en önemli katkı ola-

caktır.
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Türkiye bir seçim dönemini 

daha geride bırakmıştır. Her seçi-

min olduğu gibi bu seçimin de 

kazananı ve kaybedeni olacaktır. 

Bu doğal bir hadisedir. Önemli 

olan partilerin kazanıp kazan-

masından ziyade, Türkiye’nin 

ne kazanıp ne kaybettiğidir. 

Seçimlere bu ana noktadan bak-

maz ve değerlendirmezsek yanılı-

rız, yanlış bir sonuca ulaşırız. 

Toplum olarak aklanarak mı, 

kardeşlik duygularını kuvvetlen-

direrek mi, seçimleri birer şöle-

ne dönüştürerek mi bu dönemi 

geçirdik? Yoksa bir rey uğruna 

değerlerin, ilkelerin, kutsalların 

tahrip edildiği ve idare-i maslahat-

çılığın öne çıktığı, günü kurtarma 

politikalarının etkin olduğu; dün 

ak denilene bu gün kara denildiği 

bir dönem mi yaşandı? 12 Haziran 

2011 seçimlerinin en hazin sonu-

cu, genel olarak, birçok  ilke ve 

değerlerin rey için ayaklar altı-

na alınması; güzelliğin yarışacağı 

bir atmosfer yerine, çirkinliğin, 

hayâsızlığın yarıştığı bir ortam 

olmasıdır. Seçim sathi mahalin-

de birbirlerine en ağır ithamları 

yapan, derin fay hatları oluşması-

na sebebiyet veren siyaset erbabı-

nın ve onların takipçisi olan halk 

kesimlerinin seçim sonrasında bu 

fay hattını kolayca aşması, hiç de 

kolay olmayacaktır. 

Değerleri inşa etme yerine rey 

için değerleri yıkma, kutsalı ayak-

lar altına alma, ne kazanana ne 

de kaybedene bereket getirme-

yecektir. Seçimleri kazanan par-

tilerle kaybeden partilerin seçim 

sonrasında düşünmesi gereken en 

önemli nokta, seçimin Türkiye’nin 

hayrına sonuç vermesi için nasıl 

bir yol, politika ve strateji izleme-

leri gerektiği; ortak aklın ve şuu-

run nasıl ortaya çıkarılabileceği 

meselesidir. Türkiye’nin en sorun-

lu alanı burası olup Türkiye’nin 

çıkmaz sokağıdır. 

Bir şölen olması gereken 

seçimler niçin bir kavga konu-

sudur? İyilikte, güzellikte yarış 

olacak yerde niçin küfürde, kötü-

lükte yarışılmaktadır. İnşa etmek 

yerine yıkmak, yok etmek niçin 

hedeflenmektedir? Bunun sebe-

bi nedir ve gerçekten siyasetten 

ne anlamalıyız? Toplumsal şuur 

altımızda yatan gerçekler neler-

dir? Seçim dönemlerinde her şeyi 

meşru görmeyi inanç sistemimizle 

nasıl bağdaştırabiliyoruz? Seçim 

sonrasında ise seçim sürecinde 

söylenen sözler ‘siyasetten söy-

lenmiştir, onlara takılmayın gelin 

kardeş olalım’ nasıl diyebiliyoruz? 

Bu nasıl bir zihnin, ruhsal duru-

mun ve hayat anlayışının sonu-

cudur?

Burada Haziran 2011 seçimleri 

bu çerçevede ele alınacaktır. 

12 Eylül 1980 Darbesiyle 
Yapılmak ‹stenen Formatlama:

 Milletin Bireyselleştirilerek 
Sistemle Bütünleştirilmesi

Türkiye’deki asıl sıkıntı, millet 

için ön görülen ortak değerle-

rin taraflarca farklı kabul edil-

miş olmasıdır. Osmanlı devletinin 

yıkılması ile milli mücadelenin 

kazanılması sonunda gücü eline 

geçiren Cumhuriyet’in kurucu 

kadroları İslam Kültür medeniyet 

havzasından batı kültür mede-

niyet havzasına göç etmişler ve 

‘Halka rağmen mutlu bir azınlık 

Burhanettin CAN

Türkiye’de Siyasetin Çıkmazları ve 

Yeni Bir Siyaset Anlayışı
“Onlar ki,  yeryüzünde kendilerini yerleştirir iktidar sahibi kılarsak, 

dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler,  ma’rufu emrederler, münker-

den sakındırırlar.” (22 Hac 41)
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için ilkesini’ kabullenerek yeni bir 

millet ‘yaratmaya’(!) kalkmışlar-

dır. Halk ve onun dayandığı tüm 

değerler inkâr edilip yok varsa-

yılmıştır. Böylece Türkiye zihnen 

ikiye bölünmüştür. Bir tarafta Batı 

kültür medeniyetinin değerlerini 

referans almış bir sistem ve onu 

korumak, kollamakla görevli bir 

devlet; diğer tarafta ise İslam kül-

tür ve medeniyet değerlerine göre 

şekillenmiş bir millet var olmuş-

tur. 

Bu, Türkiye’nin en hastalık-

lı olduğu alandır. Bu ana tezat, 

Türkiye’nin ana sorunu olup 

güvensizliğin, bunalımın, gerili-

min kaynağıdır. Devlet, Refahtan 

şımarıp azanların iktidarını sağla-

mak için vardır ve bir baskı meka-

nizmasıdır. Bu yapı ve anlayış 

geri kalmışlığın sebebi olup her 

türlü çözümün önünde engeldir. 

Kırmızı Kitap’la siyasete çizilen 

bir çerçeve vardır. İç ve dış güç 

odaklarının rantiyesine zarar vere-

cek, halkın yararına, ülkenin kal-

kınmasına, güçlenmesine imkân 

sağlayacak her türlü çalışma ve 

gayret, bu odaklar tarafından 

engellenmektedir. Bütün darbele-

rin arkasında yatan gizli gerçek 

budur.  

 ‘Tek tip insan yaratma’(!) 

hayali, basiretsizliği ve ferasetsizli-

ği değer merkezli kardeş olmuş bir 

milletin evlatlarını çatışma nok-

tasına getirmiştir. İttihat-Terakki 

hareketinin birinci derece kadro-

sunun Osmanlı’da işlediği hata-

nın benzerini hatta daha vahim 

olanını İttihat-Terakki’nin ikinci 

derecedeki kadrosu Cumhuriyet 

döneminde icra etmiştir.  Bu 

milletin şuur altına fitne, fesad 

tohumlarını bilerek ya da bilme-

yerek ekmiştir. Dini ve farklı etnik 

kimlikleri tehlike olarak görüp 

her iki kesimi yok etmek istemiş-

tir. Bu yaklaşımın sonucu, ortak 

paydamız olan ana değerler par-

çalanmıştır. Ortak paydamızdaki 

ana frekansa ilişkin harmonikler, 

şimdi farklı toplum kesimlerinin 

ana frekansları olmaya başlamıştır. 

Alt kimlikler farklı toplum kesim-

lerinin üst kimliği olma durumu-

na gelmektedir. Toplumsal ana 

ağırlık merkezinin kırılması ile 

siyaset, bir milletin ideallerinin 

iktidar olma rekabeti olmaktan 

çıkmış, farklı toplum kesimlerinin 

ve onların siyası temsilcilerinin bir 

savaş aracı haline gelmiştir.

Soğuk savaşın bitişi ile birlikte 

ABD,  ‘21. Yüzyıl ABD Yüzyılı  

(PNAC) projesini üretip servise 

soktuğunda ilk ele alınan coğraf-

ya, ‘Büyük Ortadoğu Coğrafyası’ 

denilen İslam coğrafyasıdır. Bu 

coğrafyanın Batının hegemonya-

sına girebilmesi için 22 ülkenin 

sınırları ile birlikte insan unsu-

runun da değiştirilmesi ön görül-

mektedir. 

12 Eylül 1980 darbesi, sis-

temden kopmuş ve sisteme karşı 

olan tüm toplum kesimlerini, 

hem iğdiş etmek hem de yeni-

den sisteme entegre etmek ve 

hem de Küresel güçlerin zede-

lenen menfaatlerini sağlamlaştır-

ma amaçlıdır. Türkiye’deki bütün 

darbeler sola dayanarak yapılmış, 

fakat darbe sonrasında sol kadro-

lar budanmış, sağ, muhafazakâr 

kadroların önleri çok ince taktik-

lerle açılmıştır. 12 Eylül sonra-

sında depolitizasyon politikasının 

sonucunda genelde toplum özel-

de gençlik siyasetin dışına itilerek 

duyarsızlaştırılmıştır. %10 seçim 

barajı ile sistem dışı kabul edilen 

Milliyetçi hareket ve Milli Görüş 

hareketine mensup partilerin par-

lamentoya girmesi engellenmek 

istenmiş, Türkiye 2,5 partili bir 

sistemle ABD sistemine benzetil-

mek istenmiştir. Tüm eski parti-

lerin kapatılması ile kendilerine 

yol verilen yeni icazetli partiler, 

sistemi savunan ve kitleleri sis-

teme entegre etmek isteyen par-

tiler olmuşlardır. Ancak zaman 

içerisinde sistemin bünyesinde 

barındırdığı iç tezat sonucunda; 

RP, MHP ve Kürt milliyetçiliği 

üzerine oturan parti/partilerin 

etkin hale gelmişlerdir. RP, FP’nin 

kapatılması, Milli Görüş hareketi 

Lideri Erbakan’a yasak getirilmesi 

ve daha sonra da Milli görüş hare-

ketinin art arda bölünmesi değer 

eksenli siyasi mücadele veren, 

milli görüş hareketini parlamento 

dışında bırakmıştır. 

2001 yılında Ecevit’e karşı 

yapılan başarılı bir ekonomik dar-

benin sonucunda ‘muhafazakâr 

Demokratlar’ın önü açılmıştır. 

Muhafazakâr demokratlar siste-

min merkezine doğru başlattıkları 

hareketle, hem kendilerini hem de 

dayandıkları tabanı her geçen gün 

daha da Adalet Parti’lileştirmekte 

ya da ANAP’laştırmaktadırlar. 

Benzer bir değişim MHP’de 

yaşanmaktadır. MHP 1980 öncesi 

konumundan koparak sistemin 

merkezine yönelmiş, bir taraftan 

Adalet Parti’lileşirken diğer taraf-

tan da CHP’lileşiyor. ‘Ne Tanrı 

dağı kadar Türk ne de Hıra dağı 

kadar Müslüman’dır’. Baykal son-

rası CHP katı devletçi ve resmi 

ideoloji temsilcisi konumun-

dan koparak/kopartılarak Adalet 

Partisi’nin konumuna doğru bir 
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seyahate çıkmış gibi gözükmek-

tedir. 

Maksadımızı açıklama babın-

da zinaya ilişkin toplumsal algının 

ortak bir noktaya doğru evirilme-

sini ele alabiliriz. AKP, zinayı AB 

uyum yasaları çerçevesinde suç 

olmaktan çıkarmıştır. Fakat CHP 

ve MHP’nin bu konuda tepki-

si olmamıştır. Toplum ise 2011 

seçimlerinde AKP’yi bundan 

dolayı cezalandırmamıştır. 

CHP eski liderinin ve MHP 

genel başkan yardımcıları-

nın seks kasetleri yayınlan-

mış, toplum her iki partiyi de 

bundan dolayı cezalandırma-

mıştır. Keza Medya üzerinden 

yürütülen ahlaki yıkım hare-

keti konusunda her üç parti 

yöneticileri ve taraftarlarının 

herhangi bir tepkisi yoktur. 

Özetle her üç parti men-

supları, bu ve buna benzer 

birçok noktada birbirine 

yakınlaşmaktadır.

Cumhuriyet tarihi boyun-

ca, resmi ideoloji emrinde ‘tek 

tip insan yaratma(!) projesi’ ile 

1980 yılında Kürtçe konuş-

ma yasağı getirilerek, halka 

zulüm, işkence yapılarak etnik 

kimlik ayrışması için gerekli 

olan fitne ve fesat tohumları 

ülke topraklarına ekilmiştir. 

Kürt halkı için birleştirici, bütün-

leştirici olan kanaat önderlerinin, 

din adamlarının bu süreçte öldü-

rülmesi ve İslâmi hareketlerin 

tasfiye edilmesi ile laik, seküler 

Kürtçü, kavmiyetçi hareketin önü 

açılmıştır. Değerler açısından, 

kavmiyetçilik hariç, BDP de sis-

temin değer sistemini benimsemiş 

olup sistemin merkezine doğru 

seyahatine devam etmektedir.

Rahmetli Erbakan’ın 1993’de 

RP’nin Büyük Kongresi’nde öner-

diği çözüm yolu Türkiye’nin 

önünü açan bir yoldu. Bingöl 

konuşması bahane edilerek yapı-

lan cezalandırma, ardından gelen 

post modern darbeler dönemi 

Kavmiyetçiliği daha da güçlen-

dirmiştir.  

1980 darbesi ile başlatı-

lan renksizleştirme hareketi, 28 

Şubat post modern darbesi, 2001 

post modern ekonomik darbesi, 

27 Nisan post modern elektro-

nik darbesi, balyoz darbesi ile 

devam ettirilerek süreç daha da 

hızlandırılmıştır. 2002 yılından 

sonra Muhafazakâr Demokratlar 

tarafından sahip çıkılarak yürütü-

len AB süreci, asıl tahribatı Dini 

hassasiyeti olan kadrolar ve top-

lumsal taban üzerinde yapmış-

tır. 2002 yılına kadar AB’yi savu-

nan tüm aktörler, Muhafazakâr 

Demokratların bu istikamet değiş-

tirmesinden sonra AB’ye karşı bir 

tavır takınmışlardır. ‘Ters köşe 

yapma prensibine’ göre CHP’ye, 

sisteme karşı olma duygusu bas-

kın gelerek ‘madem onlar AB’ye 

karşılar öyleyse AB bizim 

için yararlıdır’, ‘Düşmanımın 

Düşmanı dostumdur.’ anlayışı 

ile AB sürecine sahip çıkıl-

mıştır. ‘Kırk yıllık Yani, Kani 

olmuş; kırk yıllık Kani de Yani 

olmuştur. ‘Fillerin ehilleşti-

rilmesi’ metodu kullanılarak 

muhafazakâr demokratlar ve 

millet ince ayarlı bir tuzağın 

içine çekilmişlerdir.

Cumhuriyet tarihi boyun-

ca verilen gerek parlamento 

içi ve gerekse parlamento dışı 

siyasi mücadelenin sonucun-

da inşa edilen batıya, AB’ye, 

Siyonizm’e, emperyalizme, 

ABD’ye, Türkiye’deki sisteme 

karşı olan  ‘kanımız aksa da 

zafer İslâm’ın’ diyen, davası 

İslâm olan yaklaşık %25’lik 

bir halk tabanı, 2002’den 

sonra herc-u merc olmuş, 

zihinsel olarak savrulmuştur. 

Dün AB’ye ve mevcut cari sis-

teme kesin karşı olan bu kesimin, 

bugün bunun tersini savunması 

ve yapmış olması üzerinde çokça 

düşünülmelidir. 2002-2011 

dönemindeki seçim süreçlerinde 

bu tabanda meydana gelen büyük 

kırılmanın sosyolojik olarak ayrı-

ca geniş bir analize tabi tutulması, 

Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının 

geleceği açısından çok önemlidir. 

Türkiye Haziran 2011 seçimle-
rine Yargının ve YSK’nın bir-
birine ters aldığı kararlar ve 
yaptığı uygulamalarla gerilim 
içerisinde girmiştir.  Ayrıca 
Ergenekon operasyonları-
nın şiddetlendirilmesi, Org. 
düzeyinde muvazzaf subayla-
rın seçim sathına girildiği bir 
dönemde tutuklanması, geri-
limi artırıcı bir etken olmuş-
tur. Yargı ve YSK üzerinden 
yürütülen bu gerilim politika-
sının kim tarafından ve niçin 
yürütüldüğünün gün ışığına 
çıkartılması Türkiye’nin gele-
ceği açısından önemlidir.
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Toplumsal Şuur Altı

Haziran 2011 seçimlerini 

değerlendirirken öncelikle göz 

önüne alınması gereken temel 

nokta, yaklaşık 80 yıldır sistem 

tarafından horlanmış, aşağılanmış 

ve yok varsayılmış bir milletin psi-

kolojisi ve şuur altıdır. Rahmetli 

Necip Fazıl’ın deyişiyle ‘Öz yur-

dunda garip öz vatanında parya’ 

olmaktan kurtulamamış, devlet 

kapısından, jandarmadan, polis-

ten korkmuş bir milletin oluşan 

şuur altını okumak, vuku bulan 

olayları anlamakta bize yardımcı 

olacaktır. Milletin şuur altındaki 

duygusal alt katmanları şu şekilde 

tasnif edebiliriz:

• Kendine güvensizlik psikolo-

jisi (‘Bu millet adam olmaz’), 

• Sığınma psikolojisi  

(Ezilmişlik, acizlik, sığınma),

• Yabancılaşma psikolojisi 

(Taklit, kendisi olamama),

• İsyan psikolojisi (Çemberi 

yarıp çıkma), 

• İntikam alma psikolojisi 

(Geçmişin hesabını sorma),

• Muktedir olma psikolojisi, 

İtibar görme psikolojisi(Büyük, 

güçlü olma, Onurlu Yaşama isteği), 

• Mazide yaşama psikolojisi 

(Eski günlere özlem), 

• Göz kararması ya da deve 

kuşu psikolojisi(Sevdiklerine toz 

kondurmama, sevmediklerini 

şeytanlaştırma, her türlü şerrin 

kaynağı olarak görme),

• Temkinli olma psikolojisi 

(Yoğurdu üfleyerek yeme, risk 

almama).

Bunları daha da çoğaltmak 

mümkündür. Ancak konumuz 

açısından bunlar yeterlidir. 

Bu psikolojik harita genel ola-

rak bu milletin şuur altı harita-

sıdır. Bununla beraber yukarıda 

ortaya konan siyasi toplumsal 

gruplandırmadaki her bir kesimin 

de, dozajları farklı olmakla birlik-

te, şuur altı haritasıdır.  

Görülebileceği gibi yıllar içe-

risinde milletin ve alt toplumsal 

kesimlerin şuur altında oluşan alt 

duygusal alanlar, birbirine zıt ve 

karmaşıktır. Hangi psikolojik alt 

alanın tezahür edeceğini kestir-

mek zordur. Bu alt alanların hangi 

etki veya duygu ile rezonansa 

gelebileceği önemlidir. Siyasetin 

rezonansa geldiği eksen, onu ya 

zirveye taşımakta ya da yerlerde 

süründürmektedir. 

  Milletin bu şuur altına tekabül 

eden bütün siyasi hareketler, halk 

tarafından  ciddi bir şekilde des-

teklenmiştir. Menderes, Demirel, 

Özal, Erbakan, Ecevit ve Erdoğan 

bu şuur altını iyi keşfetmişler ve 

o istikamette bir söylem geliş-

tirmişlerdir. Menderes’in 1950’de 

‘yeter Söz milletindir’ sloganıyla 

başlattığı isyanın halktan destek 

bulması bundandır. Demirel’in 

‘Büyük Türkiye’ rüyası ve CHP’ye 

karşı verdiği meydan savaşı toplu-

mu heyecanlandırmıştır. Toplum 

1960’ın rövanşını Demirel ile ala-

bileceğine inanmıştır. 12 Eylül 

darbecilerinin 27 Mayıs’ı bayram 

olmaktan çıkarmaları bu psiko-

lojiyi okumuş olmalarından dola-

yıdır.

Rahmetli Erbakan hocayı ikti-

dara taşıyan önemli faktörlerden 

biri de  onun dindarlığının yanı 

sıra milletin bu şuur altına hitap 

etmesi bağlamında sürekli ola-

rak ‘Lider ülke’, ‘Yeniden büyük 

Türkiye’, ‘D-8’, ‘İslâm NATO’su’, 

‘İslâm BM’si’, ‘İslâm Dinarı’ söyle-

mini gündemde tutmuş olmasıdır. 

50 yıl önceki yapının bugün geçer-

li olmadığını söyleyerek Birleşmiş 

Milletler’in yapısına karşı çıkmış 

olması, uluslar arası arenada 

bir meydan okuma idi.  Bütün 

bunlarla verilmek istenen mesaj, 

‘sen geçmişte başardın şimdi de 

başarabilirsin’dir. Eğer 28 Şubat 

darbesi olmasaydı ABD’nin gele-

Milletin bu şuur altına tekabül eden bütün siyasi 
hareketler, halk tarafından  ciddi bir şekilde destek-
lenmiştir. Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Ecevit ve 
Erdoğan bu şuur altını iyi keşfetmişler ve o istikamette 
bir söylem geliştirmişlerdir. Menderes’in 1950’de ‘yeter 
Söz milletindir’ sloganıyla başlattığı isyanın halktan 
destek bulması bundandır. Demirel’in ‘Büyük Türkiye’ 
rüyası ve CHP’ye karşı verdiği meydan savaşı toplumu 
heyecanlandırmıştır. Toplum 1960’ın rövanşını Demirel 
ile alabileceğine inanmıştır. 12 Eylül darbecilerinin 27 
Mayıs’ı bayram olmaktan çıkarmaları bu psikolojiyi 
okumuş olmalarından dolayıdır.
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cek seçimlerle ilgili ön görüsü, 

ilk genel seçimde %35, 2. Genel 

seçimde %65 oy oranıydı. Bu tes-

pit, Erbakan’ın İç-Dış şer ittifakı 

ile düşürülmesine karar verilmesi 

sonucunu doğurmuştur.  

Ecevit’in Kıbrıs fatihi olarak 

anılması ve halktan çok ciddi bir 

destek bulması, Kıbrıs harekâtının 

batıdan intikam alma olarak algı-

lanmasının bir sonucudur. Özal’ın 

Necdet Öztorun’a Genel Kurmay 

Başkanlığı yolunu kapatması, 

Askeri birlikleri şortla teftiş etme-

si Özal’ın halkın teveccühünü 

kazanmasına yetmiş de artmıştır.  

Erdoğan’ın 27 Nisan Elektronik 

muhtırasına karşı meydan oku-

ması, halkın 28 Şubatla yaşadı-

ğı, içine attığı isyan duygusunun 

harekete geçmesini sağlamıştır. 

Gazze olayları nedeniyle SP’nin 

büyük Çağlayan mitingi İsrail’e 

ve ABD’ye bir meydan okuma 

şeklinde vuku bulduğu için SP’ye 

seçmen desteği artmaya başla-

mış; ancak Davos’ta Erdoğan’ın 

‘One Minute’ çıkışı bu yükselişin 

önünü kesmiştir. Mavi Marmara 

olayında Erdoğan’ın İsrail’e karşı 

kullandığı dilin, tüm uluslararası 

ilişkilerin normlarını yıkıp parça-

layan bir dil olması, halkın isyan 

ve intikam duygusunu harekete 

geçirmeye yetmiştir. Hiç kimse 

Davos sonrasında İsrail Hava 

Kuvvetleri’nin Konya’da yaptığı 

tatbikatları görmemiş ya da gör-

mek istememiştir.

Mehmet Ağar ve Erkan 

Mumcu’nun parlamento dışı kal-

ması, Cumhurbaşkanlığı seçimi-

ni intikam alma aracı gören bir 

halkın şuur altının öfke şeklin-

de dışa vurmasının sonucudur.  

Demirel’in ciddi itibar kaybı, 28 

Şubat generalleri ile birlikte olma-

sı, darbecilere destek vermiş olma-

sıdır. Bahçeli’nin kaset yayınına 

karşı sert tavrı ve Diyarbakır’da 

miting yapması, MHP tabanında 

bir meydan okuma olarak algı-

lanmış ve MHP seçmeni partisine 

sahip çıkmıştır.

YSK’nin seçim öncesinde KCK 

davasından yargılananlarla ilgili 

aldığı karara karşı BDP’lilerin sert 

eylemsel tavrı, taban tarafından 

sisteme bir meydan okuma olarak 

algılandığından BDP’nin halk des-

teği artmıştır.

Gerilim, Korku, Tuzak Kurma ve 
‹ntikam Alma Stratejisi

Türkiye Haziran 2011 seçim-

lerine Yargının ve YSK’nın birbi-

rine ters aldığı kararlar ve yaptığı 

uygulamalarla gerilim içerisinde 

girmiştir. Ayrıca Ergenekon ope-

rasyonlarının şiddetlendirilmesi, 

Org. düzeyinde muvazzaf subay-

ların seçim sathına girildiği bir 

dönemde tutuklanması, gerilimi 

artırıcı bir etken olmuştur. Yargı 

ve YSK üzerinden yürütülen bu 

gerilim politikasının kim tarafın-

dan ve niçin yürütüldüğünün gün 

ışığına çıkartılması Türkiye’nin 

geleceği açısından önemlidir. 

Hatip Dicle davası hariç gerek 

KCK ve gerekse Ergenekon davası 

sanıklarının milletvekili olup ola-

mayacakları, mahkemenin bunla-

rı serbest bırakıp bırakmayacağı 

adaylıklarının konuşulmaya baş-

landığı dönemde mahkemelerce 

açıklığa kavuşturulmalıydı. Bugün 

için milletvekili mazbatasını ala-

rak fiilen milletvekili olmuş insan-

ların, içerde niçin tutuklu olduk-

larını halka anlatabilmek oldukça 

zordur. Bunları bilerek aday gös-

terenlerin elbetteki belli hedefle-

ri vardır. O hedefe ulaşabilmek 

için değişik yolları denemişler ve 

denemeye de devam etmekteler. 

Devletin görevi bu tuzaklara düş-

memektir. Eğer tuzağı devlet kur-

muyor ise! 

Hatip Dicle olayı diğerlerinden 

oldukça farklı bir olaydır. YSK’nın 

internet sitesine koyduğu metne 

göre Hatip Dicle’nin hem kendisi 

hem de avukatları, dolayısıyla BDP 
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yönetimi, 22.03.2011 tarihi itiba-

riyle Hatip Dicle’nin Anayasanın 

76. Maddesi ve 2839 milletvekili 

kanununun 11. Maddesi kapsa-

mınca milletvekili olamayacağını; 

özellikle temyiz itirazlarının ret 

edilmiş olmasından sonra mevcut 

yasalar kapsamında yapılabile-

cek bir şeyin olmadığını bilmek-

tedirler. Buna rağmen bile bile 

ısrar etmelerinde başka bir amaç 

aramak gerekmektedir. Anlaşılan 

o ki seçim sonrasına dönük bir 

kaos meydana getirme stratejisi 

benimsenmiştir. Şu an BDP’nin 

Hatip Dicle üzerinden bir geri-

lim meydana getirmeye çalışması, 

böyle bir stratejinin benimsenmiş 

olduğunu göstermektedir. 

Diğer taraftan 15 Nisan 

2011 temyiz isteğinin 11 Mayıs 

2011’de ret edilerek sonuçların 

9.6.2011’de YSK’ ya gönderilme-

sinde kasti bir gecikme yapılıp 

yapılmadığı ayrıca araştırılmaya 

değer olabilir.

YSK’nın yurt dışındaki vatan-

daşlarımızın bulundukları ülke-

lerde rey kullanılmasını kabul 

etmemesi, seçim öncesinde geri-

limi artıran önemli bir faktör-

dür. Bu karar AKP’nin önemli oy, 

dolayısıyla milletvekili kaybına 

sebep olmuş; fakat sağ seçmenin 

isyanını beraberinde getirmiştir. 

YSK, AKP’yi bir taraftan engel-

lerken diğer taraftan değirmeni-

ne su taşımıştır. Anayasa mutlaka 

değiştirilmesi gerekir duygusunu 

kuvvetlendirmiş, hesap sorma 

psikolojisini harekete geçirmiştir.

AKP, CHP, MHP ve BDP son 

üç seçimde gerilim, korku ve inti-

kam alma politikasını benimse-

yerek kendi seçmen tabanlarını 

kutuplaştırarak tutmaya çalış-

mışlardır. AKP çok başarılı bir 

psikolojik bir harekât yürütmüş-

tür. Seçim propagandasını AKP 

ve CHP+MHP+BDP+Ergenekon’u 

kutuplaşması üzerine inşa etmiş-

tir. Bu kutuplaşma AKP, CHP 

ve BDP’nin işine çok yaramış, 

fakat MHP’yi ise hırpalamış-

tır. Kaset skandallarında dozajın 

eşik seviyeyi aşması ve MHP’nin 

Diyarbakır mitingini yapması, 

MHP’nin ciddi oy kaybına uğra-

masını engellemiştir.

AKP - CHP + MHP + BDP + 

Ergenekon kutuplaşması, Korku 

psikolojisini  harekete geçirerek, 

genel tabiri kullanırsak, sağ seç-

meni AKP’de sol seçmeni de CHP 

ve BDP’de toplamıştır. Bu, barajı 

aşma ihtimali olmayan partilerin 

çok ciddi bir oy kaybına uğrama-

sını sağlamıştır. AKP’nin BDP’yi, 

PKK ile özdeşleştirmesi BDP’yi 

eşkıyalaştırma ile korku psiko-

lojisini harekete geçirmiş, Kürt 

kökenli seçmenden daha fazla rey 

almasına sebebiyet vermiştir. 

Seçim sürecinde Ergenekon 

Operasyonlarının şiddetlendiril-

mesi, Org. düzeyinde muvazzaf 

subayların tutuklanması; tehli-

ke devam ediyor mesajı verile-

rek korku psikolojisi yaygınlaştı-

rılmıştır. Buna karşılık AKP’nin 

cesaretle meselenin üzerine gittiği 

intibaı kuvvetlendirilmiş böylelik-

le İsyan ve meydan okuma psiko-

lojisi harekete geçirilmiştir. Keza 

seçim sürecinde 12 Eylül darbe-

cilerinin yargılanmaya başlanması 

ile DP, AP, MHP ve Milli Görüş 

tabanına ‘geçmişin hesabını soru-

yoruz, bize destek olun’ mesajının 

verilmesi sağlanmış; bu şekilde 

hesap sorma ve intikam alma psi-

kolojisi harekete geçirilmiştir. Bu 

da SP, BBP, DP ve HAS Parti’nin 

oylarını etkilemiştir.

Erdoğan’ın Arap dünyasında 

meydana gelen halk hareketle-

rini desteklenmesi, diktatörleri 

görevi bırakmaya davet etmesi 

ve seçimlerden sonra Arap lider-

lerden hesap sorulacağı intibaını 

uyandıracak bir dil kullanması 

ile bölgesel güç olma, meydan 

okuma, muktedir olma, büyük 

olma psikolojisi uyandırılmıştır.

AKP’nin 2023 vizyonu, böl-

gesel güç olma duygusunu kuv-

vetlendirmiş, diğer taraftan çok 

hazırlıklı olduğu imajını halka 

vermiştir. Bu, halkın muktedir 

olma psikolojisini harekete geçir-

miştir. AKP, Belediye ve Sağlık 

hizmetlerinde oldukça başarılı 

olmuş ve bunları  seçimde halka 

çok iyi sunmuştur. Sağlık hizmet-

lerinde gelinen durum, seçimde 

İtibar görme(Adam yerine konul-

ma psikolojisi) psikolojisini çok 

etkilemiştir. AB sürecinin hızlan-

dırılacağı propagandası ile liberal 

oylar ve sol oyların bir kısmı 

toplanmıştır. Ama bu, sığınma 

psikolojisini daha da kuvvetlen-

dirmiştir. 

Seçim öncesi ve sürecinde 

yargıda yaşananlar, Yeni Anayasa 

yapılmasını daha da elzem hale 

getirmiştir. AKP’nin yeni anaya-
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sayı halkın yapması noktasın-

da ısrarcı olması, Adam yerine 

konma, değerli olma psikoloji-

si ile meydan okuma psikoloji-

sini harekete geçirmiş, AKP’nin 

işi kolaylaşmıştır. Seçim sonrası 

yaşananlar, Anayasa değişikliğinin 

bir an önce olması gerekir, düşün-

cesini kuvvetlendirmiştir.

AKP’nin en ciddi hatası seçim 

stratejinde MHP’yi ne bahasına 

olursa  olsun  barajın altına düşür-

meye çok ağırlık vermiş olması-

dır. Seks kasetlerini, kendi inanç 

sistemine aykırı olacak bir tarzda 

kullanmaya kalkması sağ seçme-

ni olumsuz etkilemiş, Erdoğan’ın 

yıpranmasına vesile olmuştur. 

Ayrıca MHP’yi barajın altına çeke-

bilmek için Kürt Sorunu konu-

sunda daha önce söylediklerinin 

tersini söylemiş olması, Kürt 

seçmenini olumsuz etkilemiş ve 

BDP’nin değirmenine su taşınmış-

tır. Buna karşılık AKP’nin oyları 

batı bölgelerinde artmış olabilir.

Seçim dönemine girildiğinde 

güney doğuda meydana gelen 

çatışma olayları, hem AKP’in hem 

de BDP’nin işine yaramıştır. Hopa 

olayları, AKP’nin gerilim, korku, 

tehlike politikasının geçerliliğini 

kabul ettirme açısından AKP’nin 

ekmeğine yağ ile bal sürmüştür. 

Özellikle jandarmanın olaylara 

seyirci konumunda olup müdaha-

le etmemesi/ettirilmemesi, halkın 

isyan, hesap sorma, intikam alma 

duygusunu harekete geçirmiştir. 

Seçime bir hafta kala Kürtçe 

ezan okunması, AKP’nin arayıp 

da bulamadığı bir propagandanın, 

CHP, BDP özdeşleştirilmesi zemi-

nini sağlamıştır. Bundan AKP, 

MHP karlı çıkarken, CHP ve BDP 

yara almıştır.

Sonuç: 

Yeni Bir Siyaset Anlayışı: 
Parlamento Dışı Siyaset

Hatip Dicle olayını baha-

ne ederek BDP’nin Meclis’e gel-

memesi ve Diyarbakır’ı merkez 

seçerek orada grup toplantıları-

nı yapacağını söylemeleri, uzun 

vadeli bir stratejinin kilometre 

taşına benzemektedir. Bir müddet 

sonra iki meclis tartışması gün-

deme gelirse şaşmamak gerekir. 

Bu, geri dönüşü olmayan bir yola 

Türkiye’nin sokulması demektir.  

Büyük Ortadoğu ve Büyük 

İsrail Projeleri, bu coğrafya-

nın tarumar edilmesini öngör-

mektedir. Bu coğrafyada hiç 

kimse İttihatçıların zulmüne 

karşı İngiltere ile işbirliği yapıp 

İmparatorluğun dağılmasında 

etkili olan Şerif Hüseyin ve oğul-

larının düştüğü hataya düşmeme-

lidir. Mevcut İttihatçı artıklarının 

zulmüne de hiç kimse sessiz kal-

mamalıdır. O nedenle Türkiye’de 

herkesin bu noktada hassas dav-

ranması, aklını başına alması ve 

üzerine düşen sorumluluğu yeri-

ne getirmesi gerekir. 

CHP, Meclis’e girip yemin 

etmemesi gerekçelerini düzgün, 

olgun bir şekilde ortaya koyma-

lıdır. Meclis’in, CHP içi kavganın 

malzemesi yapılması, bu şekilde 

tarafların birbirinin ayak oyunları-

nı engellemeye çalışması yanlıştır. 

Ergenekon tutuklamalarında ters 

giden şeyler vardır.  Ergenekon 

operasyonu gizli bir stratejinin 

ürünü olup ülkeyi sürekli olarak 

gerilim ortamında tutma eksenli 

olarak yürütülmektedir. En rahat-

sız edici nokta, tutukluk süresinin 

çok uzun olmasıdır. Ülke için-

deki bazı özel olayların ardından 

hemen yeni tutuklamaların yapıl-

mış olması, diğer dikkat çeki-

ci bir konudur. Verilen mesaj, 

oluşturulan imaj bütün bunları 

AKP’nin polis ve yargı gücü ile 

yaptığıdır. Bu başlangıçta birile-

rinin işine yarayabilir. Ama uzun 

vadede ülke sathına döşenen 

mayınlardan, meydana getirilen 

fay hatlarından dolayı ülke yararı-

na olmayacaktır. İşte bu noktada 

Cumhuriyet tarihi boyunca, resmi ideoloji emrinde 
‘tek tip insan yaratma(!) projesi’ ile 1980 yılında Kürtçe 
konuşma yasağı getirilerek, halka zulüm, işkence yapı-
larak etnik kimlik ayrışması için gerekli olan fitne ve 
fesat tohumları ülke topraklarına ekilmiştir. Kürt halkı 
için birleştirici, bütünleştirici olan kanaat önderlerinin, 
din adamlarının bu süreçte öldürülmesi ve İslâmi hare-
ketlerin tasfiye edilmesi ile laik, seküler Kürtçü, kav-
miyetçi hareketin önü açılmıştır. Değerler açısından, 
kavmiyetçilik hariç, BDP de sistemin değer sistemini 
benimsemiş olup sistemin merkezine doğru seyahati-
ne devam etmektedir.
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CHP’nin yapacağı şey, çok iyi bir 

belgeli Rapor hazırlayarak konu-

nun üzerine gitmesidir. Bunun da 

yolu Meclis’ten ve kamuoyundan 

geçmektedir.

Siyaset; iktidarı, gücü elde 

etmek ve tutmak için yapılan bir 

faaliyetler bütünüdür.  Bu açı-

dan siyasetin bir yüzünde çatışma 

diğer yüzünde ise uzlaşma vardır. 

Bu nedenle siyaset, genel olarak, 

‘çatışmaların, ihtilafların çözüme 

kavuşturulma süreci’ olarak da 

tanımlanabilir(1). Normal olarak 

bunun da zemini Meclis olmalıdır.  

Ancak çatışma ya da uzlaşma, top-

lumun değişik kesimleri arasında-

ki ortak paydanın büyüklüğüne 

ve gücüne bağlı olarak değişir. 

Türkiye’de batı kültür medeniyeti 

değerlerine göre kurulmuş sis-

tem ile İslâm kültür ve medeni-

yeti değerlerine sahip olan millet 

arasında değer farklılaşması ya 

da değer zıtlaşmasından dolayı 

yaklaşık 80 yıldır devam eden bir 

mücadele vardır. Bu, Türkiye’nin 

ana tezadı olup baş sorundur ve 

bütün sorunların ana kaynağıdır. 

Türkiye’deki bu büyük sorunu 

ve kırılmayı sadece Meclis çatısı 

altında parlamento içine dayalı bir 

siyaset anlayışı ile çözmek müm-

kün görünmemektedir. O nedenle 

Türkiye’deki siyası mücadeleyi iki 

boyutlu olarak düşünmek gerek-

mektedir: 1-Parlamento içi siya-

set, 2- Parlamento dışı siyaset. 

Parlamento içi siyaset, siyasi 

partiler aracılığıyla parlamentoyu 

hedefleyen ve onun aracılığıyla 

bir güç ve iktidar arayışı faaliye-

ti iken; parlamento dışı siyaset, 

partiler, cemaatler, sivil toplum 

örgütleri ve benzer yapılar tara-

fından yürütülen bir iktidar olma 

faaliyetidir. 

Parlamento dışı siyaset, par-

tiler, cemaatler ve benzer yapılar 

tarafından  yürütülen, fıtri değer-

lerin iktidar olması/iktidarda kal-

ması için gerekli duruşu orta-

ya koyan, rey almayı değil fıtrat 

ekseninde toplumsal değişimi 

öngören, parlamentonun dışında 

ve fakat parlamento içi siyaset, 

devlet ve tüm güç odakları üzerin-

de baskı, denetleme, yönlendir-

me, şekillendirme gücünü temsil 

eden, hatta iktidar gücünü almaya 

yönelen sınırsız, topyekün teşki-

latlı bir mücadelenin adıdır.

Parlamento dışı siyasetin 

amacı, fıtrat ekseninde yapılan-

mamış toplumları, sistemleri ve 

tüm yapıları, fıtrat düzenine göre 

yeniden yapılandırmaktır. Bu açı-

dan Parlamento içi siyasete göre 

daha geniş kapsamlı, derinlikli ve 

teşkilatlıdır.  Parlamento dışı siya-

set, milleti örgütlü toplum haline 

getirmek için yapılan faaliyetler 

bütünüdür. İnsan vücudundaki 

kılcal damarlar ya da sinir sistemi 

gibi toplumun her kesimine nüfuz 

etmeyi, milleti bütünleştirmeyi, 

kaynaştırmayı ve bir güç olarak 

ortaya çıkarmayı hedefler. 

Parlamento dışı siyasetin 

denetleyici, yönlendirici, inşa 

ve irşad edici bir rolü vardır.  

Parlamento dışı siyaset, ‘Seni eğri 

kılıçlarımızla düzeltiriz Ya Ömer!’ 

diyen/diyebilen sahabenin siyase-

tidir, siyaset anlayışıdır. O neden-

le Parlamento dışı siyasette zafer, 

kurtuluş ve mutluluk Allah’ın 

rızasını kazanma olarak tecel-

li eder: “Allah onlardan hoşnut 

olmuştur, onlar da O’ndan hoşnut 

olmuşlardır ve  (Allah) onlara, 

içinde ebedi kalacakları, altından 

ırmaklar akan cennetler hazır-

lamıştır.  İşte büyük ‘kurtuluş ve 

mutluluk’ budur.” (9 Tevbe 100)

Büyük dava mensupları için 

büyük zafer, kurtuluş ve mut-

luluk, dünyadan fitne ve fesadı 

kaldırarak adaleti inşa edip hakim 

kılmaktır:  “Ey Davud, gerçek şu 

ki, biz seni yeryüzünde bir halife 

kıldık.  Öyleyse insanlar arasında 

hak ile hükmet, istek ve tutku-

lara (hevaya) uyma; sonra seni 

Allah’ın yolundan saptırır.” (38 

Sad 26) Büyük zafer, kurtuluş ve 

mutluluk için tek yol ‘gerektiği 

gibi cihad etmektir.’ “Allah adına 

gerektiği gibi cihad edin.” (22 Hac 

78)

Kaynaklar
Türköne, M., Siyaset, Lotus Yayınları,

İstanbul, 2003.
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Engin ŞAH‹N

2011 GENEL SEÇİMLERİ SONRASI
TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASA ARAYIŞI

Çelişkiler, Beklentiler ve Uzlaşı

T ürkiye’nin yeni parla-

mento kompozisyonu 

12 Haziran 2011 tarihin-

de yapılan genel seçimler son-

rası oluşmuştur. Ortaya çıkan 

tabloya göre cumhuriyet tarihin-

de hiç görülmemiş şekilde üç 

defa üst üste oylarını arttırarak 

seçimlerden birinci çıkan AK 

Parti %49,9, Cumhuriyet Halk 

Partisi nispeten başarılı sayılabi-

lecek şekilde %25,9, Milliyetçi 

Hareket Partisi %12,99 ve bağım-

sız adaylarla seçime giren Barış 

ve Demokrasi Partisi %6,59 oy 

almıştır. Kuşkusuz parlamentoya 

giren partiler içinde AK Parti seçi-

min galibidir. 2007 genel seçim 

sonuçlarına göre çıkardığı millet-

vekili sayısı azalmasına rağmen 

AK Parti için artık hegemon parti 

tabirini kullanmak yanlış olmaya-

caktır. Türkiye’nin seçim haritası 

incelendiğinde coğrafyanın her bir 

köşesinden oy alabilen tek parti 

konumundadır. 

Aldığı oy oranını bir kena-

ra bırakırsak çıkardıkları millet-

vekilleri sayılarına baktığımızda 

AK Parti’yi 36 milletvekilini par-

lamentoya gönderen BDP takip 

etmektedir. Türkiye’nin doğu böl-

gelerinde müthiş bir seçim stra-

tejisi izleyerek 2002 yılında 9, 

2007 yılında 26 olan milletve-

kili sayılarını 2011 yılında 36’ya 

çıkarmıştır. Barajı geçmesine rağ-

men seçimde kaybeden parti MHP 

olmuştur. 2007 yılı genel seçim-

lerinde aldığı oy oranı %14,26 

ve çıkardığı milletvekili sayısı 70 

olan MHP, yukarıda bahsettiğimiz 

gibi bu seçimlerde oylarının bir 

kısmını kaybederek %12,99 oy 

ile 53 milletvekili çıkarabilmiştir. 

Tabi başarılı olup olmama nokta-

sında -bazı kesimlerin iddia ettiği 

gibi- barajı geçmeyi MHP gibi 

köklü bir siyasi parti için başarı 

saymak doğru değildir.  Geçmiş 

yıllarda iktidar ortaklığı yapmış 

bir partinin seçim öncesinde baraj 

korkusu çekmesi gelecek adına 

parlak sinyaller vermemektedir. 

Bu noktada MHP’yi buralara geti-

ren sebeplere detaylıca girmiyo-

ruz. Ancak kabul etmek gerekir ki 

en önemli sebep 2010 yılı anayasa 

değişikliği için yapılan referan-

dumdan bu yana MHP’nin almış 

olduğu tutum ve siyasi duruşu-

dur. 

Cumhuriyet Halk Partisi için 

‘nispeten başarılı sayılabilecek 

şekilde’ ifadesini kullanmamızın 

sebebi partiden beklenen ve aynı 

zamanda partinin de hedeflediği 

oyu alamamış olmasıdır. Ancak 

CHP’nin yakın tarihiyle karşı-

laştırdığımızda  Deniz Baykal’lı 

CHP 2007 yılında %20,84 oy 

alabilmişken 2011 CHP’si oyla-

rını %5 gibi arttırabilmiştir ve 

bu açıdan nispeten başarılıdır. 

İspatlanamayan ama bilinen ger-

çek şudur ki parti içinde ve taban-

da psikolojik sınır en az %30 
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oy almaktı ancak CHP bu oranı 

yakalayamamıştır. Özellikle geçen 

sene başkanlık koltuğuna otu-

ran Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘suni 

rüzgarı’ parti hedeflerini yükselt-

mişti ve köklü değişim sinyalleri 

vermekteydi. Seçim sonuçlarının 

beklentilerin altında kalması başa-

rısızlık olarak kabul görmüş, parti 

içindeki muhaliflere fırsat vermiş 

ve kurultay seslerinin yükselmesi-

ne de sebep olmuştur. 

2011 genel seçimleri sonrası 

Türkiye’nin demokrasi tarihinde 

hiç olmadığı kadar temsil oranı 

yüksek bir parlamento oluş-

muştur. Geçmiş yıllarda uygu-

lanan farklı seçim sistemleri ve 

seçim barajı uygulamaları halkın 

parlamentoda temsil noktasın-

da sorunlar ortaya çıkarmıştır. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde olma-

yan ve sürekli anti-demokratik 

olduğu için eleştirilen %10’luk 

seçim barajına rağmen seçme-

nin %96’sı yeni oluşan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde temsil 

edilecektir. Bu oran demokratik 

süreçlerle oluşan bir parlamento 

için oldukça yüksek ve önemli-

dir. Böyle yüksek temsil kapasi-

tesine sahip bir parlamentonun 

oluşması akıllara seçim öncesin-

de her türlü siyasal propaganda 

yöntemlerini kullanarak seçmen-

den oy isteyen siyasal partilerin 

vaatlerini getirmektedir. Gazete, 

televizyon, dergiler, demeçler ve 

meydan konuşmalarında sayı-

sız vaatler seçmenden oy iste-

me adına kullanılmıştır.1 Seçmen 

bu vaatlere inanmış ve kendisini 

en iyi temsil edeceğini düşün-

düğü siyasi partiye oy vermiştir. 

Ortaya çıkan sonuç hâlihazırda 

parlamentoya giren siyasi partile-

rin seçmeni tatmin ettiğini göster-

mektedir. Hatırlanacak olursa bu 

vaatlerin ve seçime giren siyasal 

partilerin seçim beyannameleri-

nin en başında Türkiye için yeni, 

sivil, daha demokratik bir anayasa 

gelmektedir. 

Türkiye ‹çin Yeni Anayasa

Anayasalar, literatürdeki 

tanımları ve en kısa ifadesiyle top-

lumsal sözleşmelerdir. Diğer bir 

anlatımla yöneten ve yönetilen 

arasındaki ilişki kurallarının ve 

sınırlarının belirlendiği kurallar 

bütünüdür. Devlet yönetimini bir 

‘oyun’ olarak kabul edersek, oyu-

nun başında oyun kurallarının 

ortaya konulduğu toplumsal söz-

leşmelerdir. 

Türkiye, Haziran 2011 genel 

seçimleri sürecinde siyasal partile-

rin yeni anayasa vaatlerine sahne 

olmuştur. Siyasi partiler kendi 

ideolojik çizgilerine paralel olarak 

yeni anayasa vaat etmiş ve içeri-

ğini de buna göre doldurmuştur. 

Ancak asıl mesele yeni anayasa-

nın içeriğinden ziyade anayasanın 

nasıl yapılacağıdır. Yani doktrin-

deki ifadesiyle asli kurucu ikti-

darın nasıl oluşması ve hareket 

etmesi gerekliliği Türkiye’nin yeni 

anayasa meselesinin özünü teşkil 

etmektedir. 

Asli kurucu iktidar, bir dev-

letin anayasasını ilk yazan kişi 

ya da kişiler, yönetimler veya 

kurucu meclislerdir. Asli kuru-

cu iktidar, bağımsız ve sınırsız 

olarak yeni anayasa hazırlamakla 

görevlendirilmiş veya yetkilendi-

rilmiştir. Sınırsız ifadesinin altını 

çizerek vurgulamak istediğimiz, 

asli kurucu iktidarın anayasa 

hazırlayan diğer kurucu iktidar 

yani tali kurucu iktidardan farkı-

nı ortaya koymaktır. Tali kuru-

cu iktidar, varolan ve uygulanan 

bir anayasayı değiştirme gücüne 

ve yetkisine sahip iktidardır ve 

varlığını borçlu olduğu anaya-

sa ile sınırlıdır. Mevzu konusu 

olan anayasanın öngördüğü ve 

izin verdiği şartlar oluştuğunda 

anayasa değişikliği gerçekleştiri-

lebilir. Konunun daha iyi anla-

şılması adına Türkiye üzerinden 

bir örnek verecek olursak 1960 

ve 1980 askeri darbeleri sonrası 

yeni anayasa hazırlamakla görev-

lendirilmiş Milli Birlik Komitesi 

ve Milli Güvenlik Konseyi asli 

kurucu iktidarlardır. Demokratik 

olmayan yollarla yönetime el 

konulmasına ve toplum rızasına 

dayanmayan bir sürecin yaşan-

masına rağmen adı geçen kurullar 

herhangi bir sınırlama olmaksı-

zın 1961 ve 1982 Anayasalarını 

hazırlamış ve referandum sonrası 

yürürlüğe koymuştur. 1961 ve 

1982 Anayasalarının öngördü-

ğü şartları yerine getirerek 1969, 

1970, 1971, 1973, 1987, 1995, 

2001, 2004, 2007 ve 2010 yılla-

rında anayasa maddelerinde deği-

şiklik yapan parlamentolar tali 

kurucu iktidar sıfatlarıyla anaya-

sayı değiştirmiştir. Bu değişiklik-

lerde parlamentolar 1961 ve 1982 

Anayasaları ile bağlı ve sınırlıdır.2 

Yeni Parlamento Asli Kurucu 
‹ktidar mı?

Bu noktadan hareketle önü-

müzdeki aylarda gündemi meş-

gul edecek cevaplanması zor 

sorunlara ve çelişkilere değin-

mek istiyoruz.  İlk olarak, %96 

temsil oranına sahip parlamento 
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asli kurucu iktidar gibi anayasa-

yı değiştirebilir mi? sorusu akla 

gelmektedir. Çünkü yukarıda da 

açıkladığımız gibi asli kurucu 

iktidar olması durumunda parla-

mento için herhangi bir sınırlama 

söz konusu olamaz. Sınırlamadan 

kastımız, yeni parlamentonun 

1982 Anayasası ile bağlı olma-

ması durumudur. Yani 1982 

Anayasası’nın değiştirilmesi-

ni yasakladığı ilk üç madde 

koruma zırhından kalkıp 

tamamen sıfırdan bir anayasa 

metni yazmak mümkün olur 

mu?  

İkinci olarak, şayet yeni 

parlamento asli kurucu iktidar 

gibi yeni anayasa yazacaksa 

bu durumda neden gündem-

de sürekli 330 rakamı telaf-

fuz edilmektedir? Bilindiği 

üzere 1982 Anayasasının 175. 

Maddesine göre anayasa deği-

şikliği yapılabilmesi için en az 

330 milletvekilinin değişikliğe 

onay vermesi gerekmektedir. 

Bu sayı 330 ile 367 arasında 

kalırsa (12 Eylül 2010 ana-

yasa değişikliğinde olduğu 

gibi) değişikliğin cumhurbaş-

kanı tarafından referanduma 

götürülmesi zorunludur. 367 

ve üzerinde olursa referan-

dum durumu cumhurbaş-

kanının inisiyatifindedir. AK 

Parti 2011 genel seçimlerinden 

326 milletvekili çıkarabilmiştir. 

Tali kurucu iktidar sıfatıyla bu 

sayı anayasa değişikliği yapma-

sı için yeterli değildir. Ancak 

yeni anayasa yapılacaksa 1982 

Anayasası’nın öngördüğü 330 

sayısının bir anlamı var mıdır? 

Tabii ki, 330 sayısının altında 

bir sayı ile anayasa yapılmalıdır, 

gibi bir öneride bulunmuyoruz. 

Ayrıca bu çoğunluğun altında bir 

sayı anayasa için olması gereken 

konsensüsün olmadığını gösterir. 

Ancak bu sayıyı konsensüs için 

değil de 1982 Anayasası öngör-

düğü için dile getirmek ve gerek-

li görmek yeni anayasa yapmayı 

hedefleyen bir parlamento için ne 

derece doğrudur?

Üçüncü olarak, yeni oluşan 

parlamentoyu asli kurucu ikti-

dar olarak sınırsız kabul edersek 

1982 Anayasası ile çelişki ortaya 

çıkmaz mı? Çünkü bu seçimler 

ve sonrasında oluşan parlamento 

1982 Anayasası’nın ortaya koy-

duğu kurallara göre yapılmış ve 

seçilmiştir. Diğer bir ifadeyle var-

lıklarını 1982 Anayasası’na borç-

ludur. Seçimlerden sonra kom-

pozisyonu oluşan parlamentonun 

1982 Anayasası’nın öngördüğü 

kuralları ‘dikkate almayarak’ yeni 

anayasa yapması doğru bir yol 

mudur? Ancak aksi durumda ise 

yeni anayasa değil sadece ana-

yasa değişikliği yapabileceği 

gerçeğini de unutmamalıyız. 

Yeni parlamento sadece ana-

yasa değişikliği yapacaksa, 

1982 Anayasası’nda günümü-

ze kadar yapılan değişiklikler 

çözüm olabilmiş midir?

İşte bu sorulara verilebi-

lecek en doğru ve kısa cevap 

uzlaşıdır. Tüm politik ve sivil 

aktörlerin üzerinde hemfikir 

olduğu ve rızaya dayanarak 

oluşturulan bir anayasa metni 

istişareler sonrasında uzlaşı 

ile yürürlüğe girerse yukarı-

da sorduğumuz tüm sorular 

cevabını bulmuş olacaktır. 

Parlamentoda uzlaşı sağlan-

ması durumunda 330 sayısı 

doğal olarak geçilmiş, değişti-

rilmesi yasak olan ilk üç mad-

dede uzlaşı sağlanmış ve yeni 

parlamento 1982 Anayasası’na 

aykırı olmadan asli kurucu 

iktidar gibi yeni anayasa hazır-

lamış olacaktır. 

Anayasa Yazım Sürecinde Uzlaşı 
Nasıl Sağlanır?

Prof. Andrew Arato’nun 17 

Mayıs 2011 tarihinde TEPAV 

Beşinci Anayasa Uzmanları 

Seminer Dizisi’nde belirttiği gibi 

uzlaşı iki yolla sağlanabilir: zora-

ki uzlaşı ve gönüllü uzlaşı. Prof. 

Arato, son yıllarda gönüllü uzla-

şı ile yapılan anayasalara örnek 

2011 genel seçimleri sonrası 
Türkiye’nin demokrasi tarihin-
de hiç olmadığı kadar temsil 
oranı yüksek bir parlamento 
oluşmuştur. Geçmiş yıllarda 
uygulanan farklı seçim sistem-
leri ve seçim barajı uygulama-
ları halkın parlamentoda tem-
sil noktasında sorunlar ortaya 
çıkarmıştır. Dünyanın hiçbir 
ülkesinde olmayan ve sürek-
li anti-demokratik olduğu için 
eleştirilen %10’luk seçim bara-
jına rağmen seçmenin %96’sı 
yeni oluşan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde temsil edi-
lecektir. Bu oran demokratik 
süreçlerle oluşan bir parla-
mento için oldukça yüksek ve 
önemlidir.
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olarak İspanya Anayasası’nı ver-

mektedir. İspanya’da Başbakan 

Suarez döneminde parlamen-

todaki sağ partiler tek başları-

na anayasa yapacak çoğunluğa 

sahip olmalarına rağmen sosya-

listlerin, komünistlerin ve Katalan 

Ulusalcıları’nın desteğini de alma 

yoluna gitmiş ve uzlaşı ile anayasa 

hazırlamıştı. 

Türkiye’de 2011 genel seçim 

sonuçlarını doğru okuduğumuz-

da iki konuyu rahatlıkla anlarız. 

Birincisi seçmen istikrarın devam 

etmesi yönünde oy kullanmıştır. 

İkincisi seçmen Türkiye’nin gele-

ceği adına yeni anayasanın uzlaşı 

ile hazırlanması gerektiğini düşün-

mektedir. Çünkü AK Parti üçüncü 

defa tek başına iktidar olurken 

anayasayı değiştirmek için yeterli 

sayıda milletvekili çıkaramamıştır. 

Sanırız bu durumu ilk anlayan 

AK Parti lideri Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’dır. 12 Haziran 

akşamı AK Parti Genel Merkezi 

balkonundan yaptığı klasikleş-

miş ‘balkon konuşmasında’ 330 

milletvekili çıkaramadıkları halde 

yeni anayasa vaadinden vazgeç-

mediklerini ve bunun için siyasi 

partiler başta olmak üzere sivil 

toplum kuruluşlarına, üniversi-

telere ve aydınlara gideceklerini 

ısrarla vurgulamıştır. 

Zoraki uzlaşı konusuna 

Prof. Arato’nun verdiği örnek 

Türkiye’de 1987 (referandum 

sonrası) ve 2001 yılları arasında 

yapılan anayasa değişiklikleridir. 

Bu dönemde parlamentoda tek 

başına anayasayı değiştirebilecek 

çoğunluğu sağlayamayan siya-

si partiler zoraki olarak uzlaşı 

yolunu tercih etmiştir. Aslında 

bunun en güzel örneği sanırız 

2001 yılında yapılan anayasa 

değişikliği olmuştur. MHP, ANAP 

ve DSP’nin koalisyon hükümeti 

döneminde Avrupa Birliği uyum 

yasaları çerçevesinde kapsamlı bir 

anayasa değişikliği uzlaşı sonra-

sında yapılmıştır.3 

Anayasa hazırlanma teorisin-

de amaç uzlaşının sağlanması ve 

toplumun tüm kesimlerine aidi-

yet duygusu oluşturabilecek bir 

metin ortaya çıkarmaktır. Tabi 

bunun için izlenmesi gereken bir-

takım süreçler vardır. 

Birincisi, toplumun tüm kesi-

minde yeni anayasa ihtiyacının 

ortaya çıkmasıdır. Günümüzde 

doğrudan demokrasi gibi demok-

ratik katılımın en yüksek oldu-

ğu bir yöntem uygulanamayacağı 

için temsili demokrasiler işlerlik 

kazanmıştır. Doğal olarak toplum-

da ihtiyacı hissedilen yeni anaya-

sanın, toplumun seçip parlamen-

toya gönderdiği temsilcilerinde ve 

siyasal partilerde de olması gerek-

lidir. Yeni anayasa ihtiyacı 2011 

genel seçimi öncesinde tüm siyasi 

partilerin vaatlerinin başında yer 

aldığına göre sürecin ilk aşaması 

Türkiye adına tamamlanmıştır.

İkincisi, başta iktidar partisi 

olmak üzere Meclis’e giren siyasi 

partilerin kendi ideolojik çizgi-

lerini bir kenara bırakarak masa-

ya oturmaları gerekir. AK Parti, 

CHP, MHP ve BDP’nin olduğu 

parlamento kompozisyonuna 

bakarsak bunların sırasıyla liberal, 

laik, Türk milliyetçisi ve Kürt mil-

liyetçisi ideolojilerini temsil ettik-

lerini görürüz. Unutulmamalıdır 

ki anayasalar ideolojilerden arın-

dırılmalıdır! Aksi halde toplumu 

kuşatan değil sadece egemen sını-

fın anayasası ortaya çıkar. Türk 

anayasa tarihinde 1924 yılından 

günümüze tüm anayasalarda ide-

oloji ile sınırlanmış bir zihniyeti 

görmek zor değildir. Bu ideolojik 

yaklaşım ve zihniyet Türk anayasa 

tarihinde tam anlamıyla toplumu 

kuşatan bir metnin ortaya çıkma-

sını engellemiştir.  

Üçüncüsü, parlamentodaki 

siyasi partiler olmazsa olmazla-

rı bir kenara bırakmak zorun-

dadır. Mümkün olan maksimum 

mutabakatı ve uzlaşıyı sağlamak 

adına yolun en başında bunu 

yapmak zorundadırlar. Tersten 

akıl jimnastiği yaptığımızda süre-

cin baştan tıkandığını görebiliriz. 

Örneğin MHP doğu bölgelerinde 

yerel yönetimlerde eğitimde ana 

dil uygulamasına ve yerel hizmet-

Türkiye, Haziran 2011 genel seçimleri sürecinde siyasal 
partilerin yeni anayasa vaatlerine sahne olmuştur. Siyasi 
partiler kendi ideolojik çizgilerine paralel olarak yeni 
anayasa vaat etmiş ve içeriğini de buna göre doldur-
muştur. Ancak asıl mesele yeni anayasanın içeriğinden 
ziyade anayasanın nasıl yapılacağıdır. Yani doktrindeki 
ifadesiyle asli kurucu iktidarın nasıl oluşması ve hareket 
etmesi gerekliliği Türkiye’nin yeni anayasa meselesinin 
özünü teşkil etmektedir.
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lerin ana dilde verilmesine, BDP 

1982 Anayasası’nda yer alan “Türk 

Milleti” ibaresine, CHP değiştiril-

mesi teklif dahi edilemeyen 1982 

Anayasası’nın ilk üç maddesi-

ne (buradaki kastımız özellikle 

laikliktir!) ve Cumhurbaşkanlığı, 

Anayasa Mahkemesi, Hakimler 

Savcılar Yüksek Kurulu gibi 

stratejik öneme sahip makam 

ve kurumların yapısına ilişkin 

yeni düzenlemelere ve AK Parti 

-çoğunluğu elinde bulundur-

ma gururuyla- masada toleranslı 

kılınmayışına karşı çıkarsa yeni 

anayasa süreci yolun başında tıka-

nır. Tüm siyasi partiler bu şuur-

la yeni anayasa sürecinde yıkıcı 

değil yapıcı olmak zorundadır.

Dördüncüsü, parlamento-

da anayasa yapım süreci devam 

ederken sivil aktörlerin de işin 

içine dâhil edilmesi elzemdir. 

Sivil toplum kuruluşları, üniver-

siteler ve akademisyenler, gaze-

teciler, aydınlar ve yazarlar kendi 

düşüncelerini gerekiyorsa parla-

mento çatısı altında söylemelidir. 

Olabildiğince farklı kesimlerin 

fikir ve görüşleri yeni anayasa için 

alınmalıdır. Türkiye’de TÜSİAD, 

TEPAV, Abant Platformu, Yeni 

Anayasa Platformu ve Stratejik 

Düşünce Enstitüsü gibi birçok 

sivil toplum ve düşünce kuruluş-

ları son yıllarda yeni anayasa için 

çalışmalar yapmakta ve panel-

ler düzenlemektedir. Buralardan 

çıkan sonuçların ve bildirgelerin 

siyasi aktörler tarafından dikkate 

alınması gereklidir.

Beş ve sonuncusu, örneğin 

100 maddelik yeni anayasa metni 

hazırlanmış ancak bunun 20 

maddesinde uzlaşı sağlanamamış 

olsun. Siyasi partiler farklı yakla-

şımlarla bu 20 maddeyi tartışma 

konusu haline getirebilirler ki bu 

çok doğaldır. Çünkü uzlaşı tam 

anlamıyla herkesin mutabık olma-

sı değil belirli çoğunluğun hem-

fikir olmasıdır. Ancak bu çoğun-

luk nitelikli olmak zorundadır. 

Dünyanın neredeyse tüm ülkele-

rinde anayasa değişiklikleri uzlaşı 

sağlanması adına nitelikli çoğun-

lukla yapılmaktadır. Parlamento 

çatısı altında öngörülen nitelikli 

çoğunluğun ve uzlaşının sağlana-

madığı maddelerin akıbetine mil-

let karar vermelidir! Son sözü asıl 

egemen, son söz sahibi ve demok-

rasinin tek etken aktörü mille-

tin söylemesi gerekir. Bu sayede 

tıkanıklık ortadan kalkmış, millet 

kendi geleceği ve kendi anayasa-

sı hakkında temsilcilerinin yerine 

bizzat kendisi devreye girmiş ola-

caktır. 

Tüm bu sayılanlar yapıldığın-

da Türkiye başarılı bir şekilde 

tarihinde hiç olmadığı kadar %96 

temsil kabiliyetine sahip yeni par-

lamentosuyla sivil, demokratik, 

insan haklarına saygılı, katılımcı, 

şeffaf süreçten geçmiş, uzlaşma ile 

oluşmuş ve dayatılmamış bir ana-

yasaya kavuşabilir. Türkiye’nin 

yeni anayasası için 2011 genel 

seçimleri sonrası oluşan parla-

mento kompozisyonu ve siyasi 

ortam kaçırılmaması gereken bir 

fırsattır. Çünkü bu parlamentoda 

seçmen tam anlamıyla temsil edil-

mektedir. Seçime girip parlamen-

toya giremeyen siyasi partilerin 

aldıkları toplam oy oranı yaklaşık 

%3,8 dir. Seçmen sayısı ise yakla-

şık 1 milyon 300 bindir. 50 mil-

yondan fazla seçmenin yanında 

bu sayı az olmakla beraber çoğun-

lukçu demokrasilerin kaçınılmaz 

sonucu, seçmen çoğunluğunun 

istediğinin olmasıdır. Ancak 

hazırlanması planlanan yeni ana-

yasa metninin son aşamada halka 

sunulması Meclis’te temsil edil-

meyen seçmene yine söz hakkı 

sunmaktadır ve bu unutulmaması 

gereken önemli bir demokratik 

haktır. 

Dipnotlar
1  Seçim öncesinde siyasi liderlerin seçim 

vaatlerini değerlendirdiğim bir makale 

için bkz. Engin Şahin, “İcraat ve Vaat 

Arasında Siyasal Propaganda”, Umran, 

Sayı:202, 2011.

2  Asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar 

hakkında kapsamlı bilgi için bkz. Kemal 

Gözler, (1998), Kurucu İktidar, Ekin 

Kitap Evi, Bursa. 

3  2001 yılında iki anayasa değişikliği oldu-

ğu için burada bahsi geçen 3.10.2001 

tarih ve 4709 sayılı anayasa değişik-

liğidir. Detaylı bilgi için bkz. Engin 

Şahin, “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde 

Temel Hak Ve Özgürlüklerin Anayasal 

Zemini”, Yeditepe Üniversitesi İletişim 

Çalışmaları Dergisi, No. 8, Ocak. 2008, 

ss. 94-111.
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Dilaver DEMiRAĞ

S on seçim bugüne dek 

süregelen temsil soru-

nunu bir ölçüde çözü-

me kavuşturmuş oldu. AKP oy 

oranını Demokrat Parti’den bu 

yana siyasal hayatımızda tanık 

olmadığımız bir çoğunluk düze-

yine çıkarmış oldu, ancak millet-

vekili dağılımındaki değişim ve 

Kürtlerin siyasallaşmış çoğunlu-

ğunun AKP’ye oy vermeyen tavrı, 

MHP’nin meclise girmesi, CHP’nin 

2007 seçimlerinden bu yana oy 

oranını yüzde 5 arttırmış olması 

gibi etkenlerle AKP’nin milletve-

kili sayısı katıldığı seçimlerden bu 

yana ilk kez düştü. Bu durum şu 

ana kadar AKP’nin sahip olduğu 

çoğunluk avantajıyla uzlaşma ve 

müzakere ilkelerini önemsemeyen 

tavrı ile yeni bir Türkiye oluştur-

mada tek başına belirleyici olma 

imkânını ortadan kaldırmış oldu. 

Sonuç olarak AKP söz vermiş 

olduğu yeni anayasa için Meclis’te 

ve parlamento dışı muhalefette 

uzlaşma yolunu aramak zorun-

da. Bu da cumhuriyet tarihinden 

beri ilk kez halkın da en azından 

temsilcileri ve aracı kurumları ile 

anayasa yapım sürecine katılma-

sı demek ve tarihimizde ilk kez 

batı demokrasisinin olanaklarının 

ortaya çıkması demek. Kısacası bu 

seçim, demokrasi standartlarının 

bir hayli yükselmesi noktasında 

kamuoyunda oluşan beklentinin 

daha da yükselmesine yol açmış 

durumda.

Bu seçimde AKP gibi seçim 

başarısından epey söz edilen 

bir diğer parti de BDP oldu. 

Milletvekili sayısını Türkiye solu-

nun tanınmış isimlerine, Kürt 

siyasal hareketinde farklı anlayış-

lara açılarak arttıran BDP Türkiye 

çapında oy oranını çoğaltırken 

milletvekili sayısını da 36’ya 

çıkardı. Bazı illerde AKP’den fazla 

oy alarak neredeyse tulum çıkaran 

BDP adeta ‘Kürtler benden soru-

lur’ mesajı vererek Kürt siyasetine 

damgasını vururken diğer yandan 

da kurucu ortaklık eksenli bir 

millet tanımını da zorlayacağı sin-

yallerini verdi. Bu başarıdan sonra 

Başbakan’ın ‘herkesle uzlaşma 

arayacağım’ mesajı da göz önüne 

alınarak BDP’nin Demokratik 

Özerklik konusunda ısrarcı olma-

ması kaydı ile Yeni Anayasa da 

istediklerinin çoğunu elde edeceği 

ve nihayet Kürt sorununun en 

azından kimlik boyutu ile çözü-

lerek akan kanın duracağı umudu 

oluştu. Ancak gerek BDP çevre-

sinden gelen ilk sinyaller, gerekse 

PKK cephesinden gelen mesajlar 

bu sürecin epey zorlu pazarlıklara 

gebe olduğunu gösterir mahiyette. 

Olayların ilk görüntüsü bu ama 

daha derine indiğimizde karşı-

mıza epey karmaşık bir manzara 

çıkıyor. 

Türkçü Biyosiyasetin Açmazları

Fransız tarihçi ve felsefeci 

Michel Foucault tarafından ortaya 

atılan biyosiyaset kavramı ülke-

mizin bugüne dek alışageldiğimiz 

disiplinci tarafı ile bilinen Alman 

Nazi hukukçusu Carl Schmitt 

ortaya çıkan egemenlikçi, yeri 

geldiğinde hukuku askıya alan 

istisna halinden farklı yanlar taşır. 

Biyosiyasetin modern demokra-

siler ile kesişen yanı yönetimsel-

lik kavramına ifadesini bulur. Bu 

model şirket yönetimi mantığın-

dan esinler taşır. Yönetimsellik 

zorlamayı değil teşvik etmeyi 

merkeze alır. Foucault biyoikti-

dar yönetimin, bireylerin eylem-

leri üzerinde tekil ya da kolektif 

olarak şekillendirme, yönlendir-

me, düzeltme ve değiştirme amacı 

güden ve böylelikle onları yön-

lendirmeyi sağlayan etkileme/

İÇLEYEREK DIŞLAMA: 
İNKÂRDAN TANINMAYA

KÜRT SORUNUNDA KAVŞAK
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yönlendirme sanatı olduğunu 

söylemektedir. Daha açık bir ifade 

ile yönetim “şeylerin doğru düze-

nidir”. Hükümranlıktan farklı 

biçimde yönetimde önemli nokta 

insanlara yasaları dayatmak yerine 

onları belli bir siyasal rasyona-

liteye dayanacak şekilde nüfusu 

yönlendirmek, “yani yasalardan 

ziyade taktiklere başvurmak ve 

eğer gerekirse de yasalardan tak-

tikler olarak yararlanmaktır. Yani 

şeyleri birtakım araçlarla şu ya da 

bu ereğe ulaşılabilecek bir şekilde 

düzenlemektir”1, 

Biyoiktidar öldürmek yerine 

yaşatmayı eksene alır, bu anlamda 

Foucault’un ifadesi ile biyoiktidar-

da iktidar öldürmez, ölüme terk 

eder, ölüm iktdarın son sınırıdır. 

Ancak yaşamın ihlali durumunda 

iktidar öldürme yetkisini kullanır. 

Bu anlamda AKP İktidarı daha 

önce gördüğümüz iktidarlarda 

olduğu gibi tam da biyosiyasete 

uygun bir zihniyet içinde Kürt 

meselesine yaklaşıyor. Ölmeyi ve 

öldürmeyi değil yaşatmayı amaç-

lıyor. Bu anlamda yeni iktidar-

da askeri operasyon ancak son 

çare niteliğinde. Nitekim açılıma 

yaklaşımda “sürekli analar artık 

ağlamayacak” söylemi ile şehitlik 

ekseninde ölümü yücelten ege-

men söylemin aksi yönde hareket 

etti. 

Bir biyoiktidar modeli olarak 

etnisite de biyoiktidarın ürettiği 

modeldir. Biyoiktidar düzenleyici 

bir iktidar olarak nüfus üzerin-

de yoğunlaştığı için biyolojik bir 

öge olarak ırk ya da inceltilmiş 

biçimi ile etnisiteyi üretir. Etnileri 

düzenler, etnilerin birbirine karış-

masını önlemek için sınırlar çizer. 

T.C. de bunu yaptı. Türklüğü 

biyolojik temelde tanımlamaya 

çalıştı ve bu anlamda egemen etni 

olarak Türklüğün başka etniler 

ile kaynaşmasını engelledi; bu 

eksende Türkler dışındaki halk-

lar için iki seçenek söz konusuy-

du boyun eğerek asimile olmak 

yani Türkleşmek ya da tabiyeti 

kabul ederek Türklerin boyundu-

ruğu altında yaşamak. Tek parti 

yönetiminin otoriter yöntemleri 

rapora egemendir. Merkeziyetçi, 

disiplinli ve tek elden yönetilecek 

bir Türkiye özlemi var. Doğudaki 

Kürtler, Marmara yöresindeki 

Çerkezler ve Güneydeki Araplar, 

“Türklük” içinde eritilmeli. Bu 

ülkü için gereken her şey yapıl-

malıydı. İsmet İnönü buna “resmi 

kültür” demekteydi. Bu resmi 

kültürün de milliyetçilik olduğu 

açıktır.

 “Bu memleket Türkiye´dir. 

Burada yaşayanlar Türk’türler, 

Türk vatanperverliği ve milliyet-

çiliği bu memleketin idaresin-

de, mukadderatına müessir ve 

hâkimdir...” İsmet İnönü tarafın-

dan ifade edilen bu anlayış Özal 

dönemine dek hakim paradigma 

olarak kaldı. Şükrü Saraçoğlu 

ise cumhuriyet zihnindeki ırk 

mantığını sergiler.”Biz Türk’üz, 

Türkçüyüz ve daima Türkçü kala-

cağız. Bizim için Türklük bir kan 

meselesi, bir o kadar da vicdan 

ve kültür meselesidir...” Genç 

Türkiye´nin kurucuları ve özel-

likle de İsmet İnönü, Doğu ve 

Güneydoğu´daki Kürt hareketle-

rini anlamakta güçlük çektiler. 

Tarihsel perspektifi öne çıkaran 

sosyolog ve politikacıdan çok, bir 

“asker” gözü ile olaylara baktılar. 

Son yıllara kadar da bu bakış dev-

lete egemendi. 

Bu bakışın, son Kürt isyanı 

olarak küresel güçlerce de bir 

ölçüde desteklenen PKK’nın orta-

ya çıkışı ile son kartını oynadı-

ğını, bu süreçte sonu gelmeyen 

bir savaş yaşandığını, ordunun 

istekli olsa bile yeni bir Dersim 

yaratmasına küresel güçlerin izin 

vermemesi nedeni ile bu sava-

şın galibi olmadığını biliyoruz.  

Dahası silahlı güçler olarak TSK 

bu sorunu çözmek de istemedi, 

tersine yerine göre göz yumarak 

ve teşvik ederek, yerine görey-

se zor kullanarak kontrollü bir 

savaşla iktidarı elde tutma imkânı 

peşinde koşulduğunu da biliyo-

ruz. Sonuçta bu savaş yarattığı 

bütün acı sonuçları ile AKP döne-

mine kadar sürdü.  Türk gla-

diosu olarak kontr gerilla (yani 

Ergenekon) ve onun savaş gücü 

olarak JİTEM aracılığı ile ordu 

siyaseti kontrol etme imkânı elde 

etti. Buna karşılık bölgede yegâne 

güç olarak PKK’nın kalmasını 

da teşvik ettiği de malum. Süreç 

bu şekli ile AKP’ye kadar sürdü. 

Savaşın ekonomik entegrasyona 

engel teşkil edici yönünün bilin-

cinde olan ve bunu aşmak isteyen 

AKP savaşın eski biçimi ile sürme-

mesi yönünde tercihte bulunmaya 

hazırdı.

AKP’nin MHP gibi ırkçı, faşist 

mantıklı bir etnitisite zihniyeti 

olmadığı için liberal çok kültür-

lülük ekseninde Kürt sorununu 

kimlik hakları ekseninde ve bu 

anlamda Kürt kimliğini tanımaya 

dönük tutumu ile baskıcı biyo-

siyaset rejiminden ayrıldığı açık-

tır. Başından beri AKP liberaller-

le benzer düşünerek milleti kan 

bağı ile yani etnisite temelinde 

değil modern yurttaşlık ekseninde 

■ Kurucu Meclis



44 Umran TEMMUZ 2011

DOSYA

tanımlama yanlısı olduğunu açık-

ladı. Nitekim son seçim konuş-

masında da Anayasada vatandaş-

lık tanımının değişeceği yönünde 

sinyal vererek bu konuda egemen 

politik hattan ayrı, ABD vatan-

daşlığı gibi anayasal eksende 

yapılandırılmış bir millet tanı-

mı yapacağını ve bu eksende 

Türklük tanımını kısmen ya 

da tamamen kaldırmaya da 

hazır olduğu mesajını verdi.

AKP neo-liberal dönü-

şümün tek dünya hedefinin 

farkındadır bu eksende milli 

devletlerin bir taşeron ola-

rak konumlandırıldığını, bu 

eksende Türkiye’ye bölgeyi 

küreselleşme sürecine entegre 

etme görevi verildiğini, küre-

sel akışlarda düğüm nokta-

sı olarak bir bölgesel aktör 

olarak sahne almasını ve bu 

eksende bir neo-osmanlı poli-

tikası güdülmesinin heves-

lendirildiğini (ancak küresel 

güçlerin çizdiği sınırın öte-

sine geçmemek kaydı ile) 

düşünen, bu role uyum sağ-

layan bir iktidar biçimiydi. 

AKP genel kalkınmacı çizgisi 

ile tıpkı selefi Turgut Özal 

gibi Güneydoğu Anadolu’nun 

savaş nedeni ile ekonomik 

üretkenliğin dışında kalması-

nı olumsuz bir biçimde ele 

almakta. Böylece bölgenin 

küreselleşmeye entegrasyonu 

için savaşın sona ermesini ve 

tüm Arap, İran coğrafyasının hatta 

Kafkasya’dan Afganistan’a dek 

uzanacak bir bölgenin ekonomik 

gelişmişliğinin yaratacağı ekono-

mik ranttan pay alarak Türkiye’nin 

gelişmiş ülkeler arasında yer ala-

bilmesinin ve elbette mızmızlanan 

Avrupa’nın da Türkiye’yi heves 

ile içeri almasının, savaşın son 

bulmasından geçtiğinin idrakin-

dedir. Bu anlamda halihazırda 

AKP mevcut siyasi partiler içinde 

Kılıçdaroğlu’nun yeni CHP’sini 

saymaz isek, etnik vurgulu bir 

milliyetçilikten en uzak duran, 

bunu kendi siyasetinde bir ayak 

bağı olarak gören -ama bunu kul-

lanmaktan da çekinmeyen- prag-

matik bir parti konumunda.

Bu bağlamda AKP önce soru-

nu kimlik haklarının verilmesi 

yani Kürt kimliğinin tanınması 

ile çözeceği düşüncesi ile açılım 

sürecini başlattı. Ancak önünde 

birkaç engel vardı, şayet savaş 

biter ve Kürt sorunu daha fazla 

demokrasi ile çözülürse milita-

rist bir güç olarak PKK işlevsiz-

leşebilirdi, özellikle PKK içinde 

savaştan yana tutum alanlar 

savaşı bitirecek politikalara 

şiddetle karşı çıkıyordu. AKP 

ile düşman hale gelen TSK’da, 

savaş biterse Ergenekon ile 

başlayan gücünün kırılma 

sürecinde artık tamamı ile 

evcil bir şey haline geleceğini 

biliyordu ve bu savaşın bitme-

sini istemiyordu. Bu savaşın 

bitimine karşı olanlardan biri 

de Türkçülerdi. Kürt sorunu 

çözülür ise onlarda işlevsiz-

leşecekti. Kısacası üç şahin 

gücün de yaşamı düşmanlığın 

sürmesine bağlı. Bu nedenle 

AKP’nin çok kültürlü kimlik 

açılımı daha ilk günden bu üç 

şahin duvara toslamış oldu. 

Ancak çözümü güçleştiren bir 

olgu daha var, giderek daha 

çok parçalanan ve birbirine 

karşıt konumda mevzilenen, 

bu nedenle de manipülasyona 

epey açık olan toplum, özel-

likle de neo-liberal ekonomik 

dönüşümden canı yanan genç 

işsizler ile statülerini kaybe-

den kentli orta sınıflar içinde 

gelişen ırkçı dalga. Özellikle 

batı Anadolu ve orta Anadolu 

da oluşan bu dalga AKP’nin 

çözüm yönünde elini zayıflatan 

bir etkiydi. Lâkin son seçimlerde 

alınan %50 oy ile bu korkunun 

aşıldığı söylenebilir. Ancak bu 

oy aynı zamanda AKP için zorlu 

bir oy, riskler içeren bir durum. 

Biyoiktidar öldürmek yeri-
ne yaşatmayı eksene alır, bu 
anlamda Foucault’un ifadesi 
ile biyoiktidarda iktidar öldür-
mez, ölüme terk eder, ölüm 
iktidarın son sınırıdır. Ancak 
yaşamın ihlali durumunda ikti-
dar öldürme yetkisini kulla-
nır. Bu anlamda AKP İktidarı 
daha önce gördüğümüz ikti-
darlarda olduğu gibi tam da 
biyosiyasete uygun bir zihni-
yet içinde Kürt meselesine yak-
laşıyor. Ölmeyi ve öldürmeyi 
değil yaşatmayı amaçlıyor. Bu 
anlamda yeni iktidarda aske-
ri operasyon ancak son çare 
niteliğinde. Nitekim açılıma 
yaklaşımda “sürekli analar 
artık ağlamayacak” söylemi 
ile şehitlik ekseninde ölümü 
yücelten egemen söylemin 
aksi yönde hareket etti.
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■ Kurucu Meclis

Çünkü toplumun yarısının des-

teğini alan bir parti herkesi mem-

nun edecek ortalama politikalar 

geliştirmeye daha teşnedir. Bu ise 

Kürt sorunu olarak isimlendirilen 

mesele de gelinen nokta açısından 

çok yetersiz kalacaktır. Örneğin 

BDP’nin şu anki siyasi markası 

haline gelen Demokratik Özerklik 

talebinin yerel yönetimlere geniş 

yetkiler vererek çözmek istediğin-

de bu pek ala da bölünme yolun-

da atılan adım, federasyonun ilk 

adımı olarak algılanabilir, bu da 

parti içindeki milliyetçi kanadın 

kopması, oluşacak milliyetçi aji-

tasyonun çatışma ortamını germe 

hatta teşvik etme riski demektir. 

AKP’nin açılım sürecinde temel 

önceliği önce çatışmasızlık ardın-

dan da, PKK’nın silahsızlanma-

sıydı. Çünkü haklı olarak çatış-

ma ortamı sürerken eşitlik içe-

ren adımlar atılması taviz olarak 

görüleceğinden, ileri adımların 

atılması silahların bırakılması-

na bağlıydı. Fakat burada da iki 

duvar vardı. İlki, PKK çatışmaya 

girmese bile ordu operasyonlar 

ile zaman zaman çatışmayı teşvik 

edici tutumlar alıyor. Bu da PKK 

içinde savaşın sürmesinden yana 

olanların elini güçlendiriyor. Öte 

yandan Kürtler de eşitlik talepleri-

ni içeren adımlar anayasal güven-

ceye kavuşamadıkça ve bunlar 

kanunlar ile de pekişmedikçe 

silahı bırakmaya arzulu değiller. 

Kürtlerin silahları bıraktıkları tak-

dirde taleplerinin karşılanmaya-

cağı ve sorunun çözülmeyeceği 

yönünde ciddi endişeleri var ve 

bu endişelerinde bugüne kadar 

açılımda dâhil atılan adımların 

zikzaklı konumuna bakıldığında 

pek haksız da sayılmazlar. Dahası 

sorunun çözümünü isteyenler bile 

toplumun önemli bir bölümün-

de oluşan negatif Kürt algısının 

hesaba katılmasını önermekteler. 

“PKK üyelerinin topluma kazan-

dırılması meselesi üzerinde de iyi 

düşünmek gerekir. PKK, ülkede 

bir terör örgütü olarak nitelendi-

rilmektedir. Topluma kazandır-

ma talebinin toplumun genelinde 

nasıl karşılanacağı ya da örne-

ğin, ölen askerlerin ailelerinin bu 

konuda neler düşüneceği ve ben-

zeri soruların cevaplarını hazırla-

mak gerekir. Üstelik PKK’yı süre-

cin tek muhatabı olarak almak, 

soruna çözüm getirmez, tam ter-

sine çözüm süreçlerini kilitler.”2 

şeklinde ifade edilen bu görüş 

çözümün anayasa ile sınırlı ola-

mayacağını, oluşan ayrışma nede-

ni ile geneli tatmin edecek bir 

orta yol bulmanın zorluklarının 

AKP’nin elini kolunu bağladığını 

ortaya koyuyor.  

Hâsılı AKP bir kitle partisi 

ve temsili demokrasinin verdiği 

sınırlamalar ile kimlik haklarının 

ötesine geçecek adımları atmakta 

heveskâr değildir, bu da gelinen 

noktada giderek daha çok kopan 

ve radikalleşen Kürtleri tatmin 

etmekten uzaktır. Gelinen nokta 

tam bir kırk katır kırk satır nokta-

sı. Bu gordion düğümünü kesecek 

bir İskender ise mevcut şartlarda 

AKP olamayacaktır. Kitle parti-

lerinin hiçbiri bu sorunu herkesi 

tatmin edecek ortak bir çözümle 

ortadan kaldıramayacaktır.

Kürt Biyosiyaseti ve Post 
Kolonyal Pazarlık

Etnisite de kimlik de biyo-

politik kavramlardır. Michael 

Foucault, modern iktidar içinde 

öznelliğin üretimi ile ilgili önem-

li saptamalar yapar. Biyoiktidar, 

bastıran değil üreten bir iktidar 

olduğu için bireyleri kimliklerine 

bağlayarak özne yapar. Bir kimli-

ğe sahip olmak iktidar tarafından 

tanımlanmak demektir. İktidar, 

her şeyi yerli yerine yerleştiren de 

bir pratik olduğu için sizi kim-

liklendirerek belirli bir yer tayin 

etmiş olur. Bu anlamda kimlik 

siyasetinin ana meselesi o kimliğin 

iktidar tarafından tanınarak belirli 

haklara sahip olmaktır. Tanınma 

politikası diyeceğimiz bu olgu 

aslında özgürleştirici değil sabit 

bir öze saplanıp kalmak ve oradan 

dışarıya çıkamamaktır. Kürtlerin 

eşit ve kurucu vatandaşlar olarak 

tanınması ya da Kürt kimliğinin 

kabulü yolu ile bu kimliğe kendi 

dilini ve kültürünü geliştirme hak-

kının tanınmasıdır. Böylece nro-

matif hukuki bir çerçevede Kürt 

diğer tüm özelliklerinden sıyrıla-

rak Kürt olarak tanınır. Modern 

öncesi zamanlarda kişilerin etni-

sitesi o kadar merkezi bir öneme 

sahip değildi, zaten herkes kendi 

dilini konuşabiliyor, kendi kül-

türünü gelenekleri yolu ile sür-

dürebiliyordu. Ulus kavramı ve 

özellikle ulusun standardize eden, 

homojenleştiren niteliği ile etnisi-

teler tanımlanır. Mahmut Mutman 

ırkçılık olgusunun aslında bir saf-

lık durumu olduğunu belirterek 

“sömürgeci söylemin ayrılmaz 

bir parçası olan ırk “bilimi”nin 

büyük korkusu, ırkların karış-

masından doğacak uygunsuzluk-

lar ve tehlikeler olmuştur.”3 diye 

yazar. Kemalizm’in de temel kay-

gısı benzerdir. Karışmanın önüne 

geçmek. Ancak Kemalizm öjenik 

dönemlerinde bile batıda olduğu 
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kadar net bir saflaştırma işlemine 

giremedi.  

“Kemalist devlet ve siyaset 

paradigması, egemenliğin istik-

rarlı bir inşasını, hâkimiyeti 

dâhilinde olan Türk olarak doğ-

mamış kesimlerin varlığı nedeniy-

le pürüzsüz bir biçimde kurama-

mıştır.”4

Emperyal Öznenin kuruluşu 

bir “Ötekileştirme ”işlemi gerek-

tiriyordu. Bu Bağlamda batılı 

bir ideoloji olarak Kemalizm de 

kendi ulus kimliğini yaratmak 

için Türklük dışındakileri “öteki” 

ilan ederek ulusal kimliğini inşa 

yoluna gitti. Dolayısıyla Kürt 

sorununda yaşanan, söz konusu 

olan basit bir adaletsizlik değil; 

tersine “yurttaş” denile gelen 

öznenin başka türlü kurulama-

yacağını ortaya çıkaran bir belir-

lenimden söz etmek gerekiyor. 

Yani Kürtler tıpkı diğer halklar 

gibi Türkleştirildikçe eşit yurttaş 

sayılacaklardır.

Bir anlamda Kürt sorunu batılı 

anlamda olmasa bile sömürgecilik 

pratiğini andıran bir işlem içe-

rir. Agambe’nin tanımı ile Kürtler 

Türk kimliğinin oluşumu nok-

tasında çıplak hayata mahkûm 

edildiler. Nasıl siyah insan insanla 

maymun arası bir ara kademe ise 

Kürtler de epeyi yaygın “kuyruk-

lu” Kürt imajı ile insan olamadılar. 

Türkiye de başından beri cum-

huriyetin kuruluşu bir tahakküm 

içerdi ve Kürtler egemen çıplak 

hayatın yani zoe denilen biyolo-

jik varlık olarak şiddetin nesnesi 

oldular. Türk kimliği Kürtlerin 

hilafına kurulduğu için Kürtlük 

bir olumsuzlamaya dönüştü. Bu 

durum çok doğal olarak isyana 

neden oldu.

Dersim’de yaşanan soykırımı 

andıran şiddet Türkler ile Kürtler 

arasındaki ilişkiyi ister istemez 

bir sömürge ilişkisi olarak kurdu, 

oryantalist imgeler Kürtlere yansı-

tıldı. Sipivak, hükümran olmanın 

özne olmak anlamına geldiğini 

belirtir5, özne olmak için öteki 

gereklidir ve bu öteki de etni 

olarak her zaman Kürtler oldular. 

Kürtlerin diğerlerinden daha çok 

öteki olmasının nedeni onların 

bu asimilasyona direnmesi oldu. 

Kürtler kendi Kürtlüklerine, özel-

likle de geleneklerine sarıldıkça 

ve dinle bütünleşik bir maduni-

yet düzlemi inşa ettikçe sömürge 

deneyimine muhatap oldular. 

Kürtler milliyetçi imge-

de hep hor görülenler oldular.  

Kemalist milliyetçilik yıllar boyu 

Kürtleri dağlı, uygarlaşmamış, 

kaba ilkel bir halk olarak tanım-

lamıştı. Devlet türü bir örgütlen-

me aşamasına gelememiş, yani 

uygarlaşamamış bu nedenle de 

yönetilmesi, hatta hayvanlar gibi 

güdülmesi gereken bir halk olarak 

görülmüşlerdi. Kuşku yok ki Kürt 

Özgürlük hareketi modernist bir 

dile sahip olmasaydı, bu tanım-

lamalardan rahatsızlık duymak 

bir yana tersine bu tanımlamaları 

bir onur nişanı gibi taşır, sadece 

güdülme fikrine itiraz ederlerdi. 

Ancak modern sömürge sonrası 

siyasi hareketlerin çoğu gibi PKK 

da düşmanın silahlarıyla silah-

lanmak durumundaydı. Türk 

elitlerin İngiliz kolonyalistlerinin 

oryantalist imgesiyle düşünmesi 

karşısında, Kürt siyasal hareke-

tinin seçkinleri de kendilerinin 

de bir ulus olduklarını kanıtlama 

yoluna gittiler. Böylece güneş dil 

teorisinin Kürt versiyonu, aryan-

lık üzerinden uygarlık kurucu-

luk, Avrupa halkları ile aynı dil 

grubuna mensup olmak (Hint-

Avrupa dil grubu) ve Kürtlerin 

Müslümanlaşınca (Türk versiyo-

nunda da Türkler) kendi ben-

liklerini kaybetmesi tezi bunlara 

eklendi. Buna bir de modern kim-

lik siyasetinin kurbanlaşmış halk 

ve farklılığın abartılması eklenin-

ce ortaya Marksist terminoloji ile 

konuşan bir post-kolonyal siya-

sal hareket çıktı. Elitler Kürtlerin 

ilkel bir halk olmadığını, ulus 

olma niteliklerinin tümüne haiz 

olduğunu kanıtlama çabası ile 

egemenlerle aynı dili konuşmaya 

başladı.

Böylece Kürt Biyosisyaseti de 

şekillenmiş oldu. Nasıl AKP kan-

daşlık temelli bir ulus imgesini, 

sivil medeni milliyetçilik ile aşmak 

çabasındaysa Kürt siyasal hareketi 

de üzerine sinen milliyetçi imgesi-

ni silmek istiyor. Öcalan’ın yaka-

lanması sonrası ulus devlet pers-

pektifini aşan bir siyasal model 

üzerinde çalışmasının bir sonucu 

olarak Kürt siyasal hareketi post-

kolonyal bir yeni sol dili geliştir-

me çabasına girişmiş durumda. 

Öcalan’ın Özgürlük Sosyolojisi 

kitabında yaptığı gibi bir yandan 

güneş dil teorisinin Kürt versi-

yonu oluşturulurken, diğer yan-

dan da Bookchin’in, hatta yer yer 

ilkelci anarşizmin Marksizmle 

harmanlanmış bir biçimini öne 

çıkararak bir liberter komünizm 

anlayışı ortaya konuyor. Ama aynı 

anda da kimlik siyasetinin bütün 

unsurları ve tanınma eksenli bir 

siyasal dil de devreye sokuluyor.

PKK, BDP ile siyasal alan-

da siyasetin dilini konuşurken 

diğer yandan da Bookchin’in 
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Konfederalizm anlayışının bir ön 

biçimi olarak demokratik özerk-

lik tezi ile siyasal alanda kendine 

yer açıyor. Komünleşmiş beledi-

yelerin ağsı birliği tezi işlenirken 

diğer yandan da ihaleler, basba-

yağı modern kentleşme dinamik-

lerine uygun özel konut alanları 

ile bir rant alanı da inşa ediliyor. 

Bir yandan seçimlere giriliyor, 

siyaset yapılıyor, diğer yandan 

silah gösterilerek müzakereler-

de kendi radikal taleplerinin hiç 

yerine konması halinde silahlı 

mücadeleyi yeniden başlatmak, 

hatta bu kez şehirlerin kalbine 

yayarak bir dönem Japonların 

kullandığı, Filistin’de de Hamas’ın 

uyguladığı “günlük yaşamı düş-

man için çekilmez kılmak” tak-

tikleri ile iç savaş durumunun 

tehdidi yedekte tutuluyor. Açık 

ki Kürt Siyaseti pazarlığa eli güçlü 

girme çabasında. Ve kimlik siya-

setine fit olmayacağını, bu eşiğin 

çoktan aşıldığını daha müzake-

renin başında masaya yatırıyor. 

Bu da hali ile orta yol bulmayı 

güçleştiriyor.

Şimdiden ortaya çıkan yemin 

krizi Kürt siyasetinin ulus dev-

let paradigmasını ve bu paradig-

ma içinde kendilerine kısmi bir 

yer verilmesini kabul etmeyerek 

bunu aşmayı siyasetinin merkezi-

ne koyacağının sinyalleri anlamı-

na geliyor. Yeterince yer olmadığı 

için Kürt maduniyetinin söylem 

analizini, Kürt siyasetinin gelişim 

süreçlerini değerlendirme imka-

nım yok, bu nedenle konuya 

sadece değinmekle yetiniyorum. 

Ancak açık ki liberal paradigma 

ile çözüm olanağı Kürt siyaseti 

için aşılmış bir eşik. Kürt siyaseti, 

son derece siyasallaşmış kitlesi ile 

giderek ayinleşen ve siyaseti küre-

selleşmeye eklemlenme eksenine 

oturtan AKP’yi sıkıştırıyor. AKP 

de sıkıştıkça bu düğümü aşacak 

adımlar atmak yerine milliyetçi dil 

ile kendi kitlesini mobilize ede-

rek, Kürt siyasetine savaştan bık-

mış halkın yorgunluğunu hatır-

latıyor ve savaş tehdidi gündeme 

gelirse kendisinin de buna cevap 

verebileceğini ifade etmiş oluyor.

Kürt siyasal hareketi gelinen 

noktada Mısır, Tunus ve diğer 

coğrafyalarda olanı görerek ken-

dilerinin de sivil başkaldırı ile 

AKP’yi ciddi anlamda sıkıştıraca-

ğına inanıyor. Bu inançla da kendi 

taleplerinin büyük bölümünün 

kabul edileceği kanısında. Açık ki 

şu an sıkışan taraf AKP, bastıran 

taraf ise Kürt Siyasi hareketi. Son 

olarak Hatip Dicle’nin milletvekil-

liğinin düşürülmesi  ve sonrasında 

yaşanan boykot kararı ile sıcak bir 

yaz geçeceği açıkça görünüyor. 

Dünyada aşınma sürecine 

giren modern ulus devlet biçimi 

bu ülkede ciddi bir sıkıntı kayna-

ğı. Ne yazık ki toplumda giderek 

yükselen ve bu yükselişte seçim 

taktikleri ile pay sahibi olan AKP 

tam da bu nedenle masaya ger-

gin bir ortamda oturuyor ve bu 

koşullarda Kürtleri tatmin edecek, 

sokaklardaki öfkeyi yatıştıracak 

bir Anayasa yapma olanağından 

yoksun. Evet görünen o ki bu yaz 

çok sıcak geçecek ve korkarım ki 

bu topraklar yeni acılar ile yine 

sarsılacak.  
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Adem PALABIYIK

B ir efsaneye göre, Hz. 

Adem’den Babil’e kadar 

insanlar, kusursuz olduğu 

kabul edilen bir tek dili biliyor 

ve kullanıyorlardı. Günün birin-

de Tanrılık iddiasında bulunan 

Firavun göğe yükselen bir kule 

yaparak Tanrı’yı yakalamaya karar 

verir. Kule inşaatı devam ederken, 

Tanrı “Bunların dillerini karıştıra-

yım da birbirlerini anlamaz olsun-

lar; kendi aralarında kavgaya tutuş-

sunlar ve benimle uğraşmaktan vaz-

geçsinler” der. Tanrı dediğini yapar, 

dillerini karıştırır ve insanlar birbi-

rini anlayamazlar; kendi aralarında 

kavgaya başlarlar ve böylece Tanrı 

ile uğraşmaktan da vazgeçerler. 

Tevrat kaynaklı bu efsaneye göre 

dillerin karışması ve farklılaşması, 

dolayısıyla da çoğalması, bu olay 

ile başlamış ve bu tarihten sonra 

gelişmiştir. Tabi bu bir efsane, ger-

çek hayata geldiğimizde ise durum 

oldukça farklılaşır.

İnsanların bir arada yaşama zo-

runluluğu, dil ilişkilerinin temelini 

oluşturur. Farklı dillere sahip olan 

insanlar, bir arada yaşamak zorun-

da kalınca veya çeşitli sebeplerle 

münasebette bulununca karşılıklı 

olarak dilleri birbirinden etkilenir. 

Geçmişteki savaşlar, göçler, kültü-

rel etkileşimler, aynı medeniyete 

dahil olma gibi sebeplerle birlikte 

günümüzdeki teknolojik gelişme-

lere bağlı olarak iletişim araçlarının 

yaygınlaşması dil ilişkilerini hızlan-

dırmıştır. Başka dillerden etkilen-

meyen, tamamen saf halde bulunan 

bir dilin varlığı düşünülemez. Her 

dilin bünyesinde, mutlaka başka 

dillerden alınmış unsurlar görülür. 

Her milletin dili; ekonomik, kültü-

rel, siyasi, askeri münasebetler ve 

teknolojik etkilerle yeni düşünce-

ler, kavramlar ve kazanımlar kabul 

eder. Klasik sosyoloji geleneği için-

de dille düşünce arasındaki ilişkiyi 

ilk ele alan sosyolog Durkheim’dir. 

Durkheim’e göre dil ve dilin naklet-

tiği kavramlar sistemi, kolektif bir 

inceden inceye işlemenin ürünü-

dür. Durkheim’e göre dil topluma, 

düşünceyse dile bağlıdır. Başka bir 

deyişle, düşüncenin belirleyicisi dil, 

dilin belirleyicisi ise toplumdur. 

Dil toplumun ürünüdür. Toplum 

onu, tecrübesini dile getirmek için 

bir araç olarak kullanır. Dil, dü-

şünmenin ve düşüncenin aracıdır 

(Arslan, 2007). Durkheim’in genel 

toplum açıklaması içinde dilin kay-

nağı din ya da dünya görüşü, dün-

ya görüşünün nihai belirleyicisi ise 

toplumdur. Epistemik Cemaat ki-

tabından aldığımız bu alıntı, şu an 

tartışılmakta olan iki dil hususunda 

oldukça önemli ipuçları vermekte-

dir. DTK’nın ileri sürdüğü önerme-

ler esasen bu sosyolojik dille tasvir 

edilebilir.

Farklı Söylemler

Dil topluma, düşünce de dile 

dayanırsa, Kürt halkı için kendi 

dillerinin kendi toplumsal konum-

larına dayandırılması itiraz edile-

cek bir şey olarak görülmeyebilir. 

Eğer düşünce de dile dayanmak-

taysa -Durkheim’e göre- o halde 

ifade edilen kavramların, düşünce-

lerin sınırları olduğu söylenebilir. 

Böylece dil, düşüncenin yalnızca 

aracı değildir, aynı zamanda düşün-

cenin yoğrulduğu bir alandır. Peki, 

dil düşüncenin sınırlarını çiziyorsa, 

o halde Kürt halkının anadil talebi 

onların düşüncelerinin sınırlarını 

içerisinde midir diye bir soru da 

sorulabilir. Anadil talebi, tabi ki 

anormal olarak karşılanamaz ama 

Kürt gençlerinin ileri yıllarda karşı-

laşacakları (ALES, ÖSYS vb.) sınav-

ların Türkçe olacağı unutulmamalı-

dır. İdeolojik bir manifesto uğruna 

gemilerin yakılması pek de ras-

yonel görünmemektedir. Özellikle 

İki Dil ya da Dil Oyunları Üzerine
Sosyolojik Bir Okuma

�
Ve Yehova, “Bunların hepsi tek kavim.  Konuştukları

dil aynı, giriştikleri işi yarıda bırakacağa benzemiyorlar.

Gelin de toprağa inelim, dillerini ayıralım şunların.

Birbirlerini anlayamaz olsunlar.” dedi.
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Doğu ve Güney Doğu’daki genç-

lerin sınavlarda sözel kısımlardaki 

-Türkiye’nin batısına göre- başa-

rısızlıklarının temel nedeni de bu 

olabilir. Yıllar yılı Kürtçe konu-

şan ve bu yüzden de Türkçe ile 

alakalı olan sorunların bir türlü 

giderilememesinden dolayı sınav-

larda yaşanan geri kalmışlık, bu dil 

oyunlarıyla çözülebilecek şansa 

sahip görülmemektedir. İki dilli 

yaşam tartışmalarını değerlen-

diren Nalçaoğlu da, Türkiye’nin 

tarihi boyunca çok ciddi ezber-

lerle büyüdüğünü ve bu ezber-

lerin Kürtler tarafından bozul-

masıyla bazı kesimlerin adeta 

elektrik çarpmışa döndüğünü 

söylemişti. Türkiye’nin birçok 

bölgesinde zaten tarihten bu 

yana çift dilli bir yaşamın hakim 

olduğunu kaydeden Nalçaoğlu, 

şehirlerin, köylerin isimleri-

nin değiştirilmesi ile toplumsal 

şuurun değiştiğinin zannedil-

diğini fakat durumun bunun 

tam aksine geliştiğini kaydetti. 

Bugüne kadar Türkçe dışında 

diğer dillere karşı uygulanan 

politikaları devekuşu mantığına 

benzeten Nalçaoğlu; “Siz şehir-

lerin, köylerin tabela adlarını 

değiştirince toplumsal şuurda 

da bunun değiştiğini zannet-

memelisiniz. Türkiye’de Kürt 

erkek nüfus Türkçeyi askerde öğre-

niyor. Bence bu geçmişten bu yana 

uygulanan deve kuşu politikasının 

kalıntısıdır. Bir an önce kurtulmak 

gerekir. Türkiye’de iki dillilik zaten 

vardır. Resmi dil konusunda ise 

bambaşka bir tartışma yürüyor. 

Resmi dil konusunda da oturup tek-

nik düşünülmesi gerekir” demişti 

(Er, 2006). Evet, söylenenler doğru, 

zaten Bitlis’in Güroymak ilçesi, o 

yörelerde Nurşin olarak bilinmek-

tedir. İsmin resmiyetteki söylemi 

halk tarafından pek de bilinme-

mektedir. Yolcular yahut dışarı-

dan gelen vatandaşlar, Güroymak 

dedikleri zaman muavin “tamam 

sizi Nurşin’de indiririm” diye cevap 

vermektedir. Burada geçmişten 

gelen bir geleneksel tarihi hafıza 

mevcut, bunu, çift dilliliği hayata 

geçirmeseniz de pek bir şey değiş-

mez. Bizim esas itirazımız, çiftdil-

lilik mevzusunun siyasi bir talep 

ile dile getirilmesi ve bu sayede de 

bir propaganda aracı haline dönüş-

türülmesidir. Althusser, İdeoloji 

ve Devletin İdeolojik Aygıtları adlı 

çalışmasında (Althusser, 2006) 

ideolojinin nasıl aygıtlaştırıldığını 

uzun uzun anlatır. Ona göre devle-

tin ideolojik aygıtları dağınık görü-

nümlü ve çok sayıdadır. Bunlardan 

bazıları şunlardır: Dini, öğretimsel, 

hukuki, siyasal, sendikal, kültü-

rel, aile, haberleşme ... devletin 

ideolojik aygıtları. Bunların dağı-

nık görüntüsüne rağmen, egemen 

ideoloji şemsiyesinin altında bir-

leştiklerini düşünmektedir. Ama 

burada ideolojiyi bir aygıt olarak 

kullanan devlet değil, bilakis sivil 

bir topluluktur. Kullanılan bu aygıt 

ise Türkiye’nin belki de en derin 

yaralarından biridir, bu açıdan dik-

katli olmakta her açıdan fayda var-

dır. Marx, her çeşit ideolojide, 

insanlar ile bu insanlar arasın-

daki ilişkiler, ... tarihi hayatla-

rının sürecinden doğmaktadır. 

Hem ahlak, din, metafizik ve 

her çeşit ideoloji; hem de bun-

lara tekabül eden bilinç şekil-

leri, bağımsız gibi görünmek 

özelliğini artık koruyamazlar. 

Bunların tarihleri yoktur; geliş-

meleri de söz konusu değildir; 

çünkü maddi üretimlerini ve 

ekonomik ilişkilerini [ve bun-

larla] birlikte düşüncelerinin 

ürünlerini de değişikliğe uğra-

tanlar insanların kendileridir, 

der. Yıllar önce söylenmesine 

rağmen, günümüzü oldukça iyi 

açıklayana bir söz. Bir düşün-

cenin tarihsel zemin içerisinde 

nasıl yoğrulduğunu ve siyasi bir 

propaganda haline nasıl getiril-

diğini belki de kimse bu kadar 

iyi açıklayamazdı.

Diller arasındaki farklılıklar 

tabii ki üst düzeyde farklılıklar 

değil, kökten farklılıklardır. Farklı 

dilleri kullanan toplum ya da grup-

lar farklı dünya görüşlerine sahip-

tirler; tasvir edilen tek bir dünya 

yoktur, farklı dillerin tanımladığı 

ve tasvir ettiği birden fazla dünya 

mevcuttur. Dillerin farklılığı, dünya 

görüşlerinin ve habituslarının (kül-

türel, sosyal, ekonomik birikimle-

rinin) farklılığını da ifade eder. Bir 

Kürt’ün sahip olduğu düzlemsel 

dünya ve bunun belirleyicisi olan 

dil ile aynı düzleme sahip olan 

bir Türk’ün sahip olduğu dil aynı 

Kürt meselesi ve dil dinamiği 
içinde düşündüğümüzde bu 
durum daha da anlamlı bir 
hal almaktadır. İzlenen para-
digmanın hangi paradigma 
olduğu açıktır, CHP dönemin-
de okunan Türkçe Ezan’dan 
sonra, BDP’nin okuttuğu 
Kürtçe Ezan, bu izlenen para-
digmanın açıklığını gözler 
önüne sermektedir. Modern 
sonrası dünyada iflasın eşiğine 
gelen bir Resmi İdeoloji kopya-
sını oluşturmaya çalışan BDP, 
iki dil söylemini de bu iflastan 
medet umar hale getirmeye ve 
onu bir parçası yapmaya çalış-
maktadır.
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değildir ve aynı değerlendirilmeme-

lidir. Farklı dillerde konuşan insan-

ların birbirlerini anlamaları da o 

kadar engebelidir. Peki durum böy-

leyse, bu sorunu ortadan kaldıracak 

çözüm nerede aranmalıdır? diye 

bir soru sorulabilir. Çünkü bu tür 

bir uygulama Kürtlerin, kendilerini, 

“diğerlerinden” daha fazla “öteki-

leştirmesine” sebep olacaktır, yani 

Kürtler kendilerini sınırı olmayan 

bir biçimde yalıtacaklardır, sınırsız 

olan isteklerin sınırlı bir çözümü 

de mevcut olamamaktadır. Evet, bu 

işin sınırı yok gibi görünmektedir, 

ikinci safhada dilin sınırları artık 

dünyanın sınırlarını çizememekte-

dir.

Dil, Alfabe ve Meşruiyet Sorunu

Ahmet Tulgar bir yazısında 

şunu dile getirir: “Her yıl 21 Mart ve 

öncesi, Newroz’un yazılışına “w” ile 

mi “v” ile mi yazılacağına dair med-

yada patlak veren, ayyuka çıkan 

bu mücadele, yıllar boyunca sür-

mektedir. Bunun altında, devletin 

bilinçaltında şöyle bir şey yatıyor 

olmalı: Türkçe alfabe ile yazıldığı 

sürece Kürtçe yine de henüz reşit 

olmamış bir dil olarak algılanacak, 

Türkçenin denetimine, baskısına 

açık kalacaktır. Yani bir anlamda 

Türkçenin hazinesinde ve mad-

desinde kalacaktır Kürtçe. Kürtçe 

alfabe ile mücadelenin, Kürtçe alfa-

bedeki bazı harflerle, başka dil-

lerden bu aynı harfleri içeren söz-

cükler Türkçe metinlere girdiğinde 

kullanılmalarının serbest olmasına 

rağmen getirilen, getirilmeye çalı-

şılan yasakların bir başka veçhesini 

anlamak için Türkiye’deki dil bas-

kısının bir başka cephesine bak-

mak gerekiyor. Türkiye’de resmi 

ideoloji, İstanbul Türkçesinin bir 

baskı aracı olarak işlevlendirilmiş-

tir. İstanbul Türkçesi yerine başka 

diyalekt ya da şive ile konuşan 

herkes bir biçimde Türkiye top-

lumunda sınıfsal ve statükocu bir 

ayırıma hatta aşağılanmaya uğrar. 

Başka dillerde özellikle Batı dille-

rinde, şive ve diyalektler hassasiyet-

le korunurken, Türkiye’de bunlar 

Türkçenin kurtulması gereken zafi-

yetler ya da sınıfsal işaretler ola-

rak kabul edilir” (Tulgar, 2010). 

Aslında metinde geçen kelimelere 

baktığımız zaman Resmi İdeolojinin 

bir ağırlığının hissedildiği söyle-

nebilir. Evet, özellikle bir dil bas-

kısının yaşandığı hatta sonradan 

devam ettirildiği dönemleri yaşadı 

bu ülke, mesela Ezan’ın Türkçe 

okutulması gayreti. Fakat bizim 

zamanımız 1920’ler değil, biz artık 

2011’de yaşamaktayız. Sürekli ola-

rak bugünü meşrulaştırma adına 

o yıllara vurgu yapmak ne kadar 

doğru, orası sosyolojik ve tarihsel 

olarak sorgulanabilir. Popper’cı bir 

anlayışla, gerçeğin tarihte aran-

ması, bizi belli bir sınırdan sonra 

yanlışa itebilir, bu tarihsiciliğin 

sefaletidir (Popper, 1998). İkinci 

bir sorun ise Kürtçenin gerçekten 

bir sorun yerine siyasi bir söylem 

talebi olarak dile getirilmesi tale-

bidir. Bir dil özgürlüğünden çok, 

bir çatışma özgürlüğünün bir par-

çası haline getirilmek istenmektedir 

Kürtçe. Tartışılan gerçekliğin birkaç 

harf -X, W, Q- dışında olduğu açık 

bir biçimde ortadadır, hedef, bu 

söylemler ile yeniden oluşan eylem 

ve şiddet ortamını kızıştırmaktır. 

“Dil meselesi insanların kişisel ter-

cihleriyle, anne-babalarının ev için-

de çocuklarıyla hangi dilde konuş-

tukları ile sınırlı bir mesele değildir. 

Aksine, mevcut sosyokültürel, sos-

yopolitik ve sosyoekonomik koşul-

lardan bağımsız ele alınamayacak, 

bu dinamiklerle birlikte analiz edil-

mesi gereken bir husustur” (Çiçek, 

2010). İşte BDP’nin ya da şimdiki 

oluşumla Özgürlük ve Demokrasi 

Platformu’nun es geçtiği olgu 

budur. İkidil tecrübesinde bu tür 

sosyo dinamiklerin göz ardı edildiği 

ve meşru istemin amacından saptı-

rıldığı gün gibi ortadadır. Tabi bir 

de işin ikinci boyutu mevcut: Dilin 

devletle kurmuş olduğu ilişki, ya da 

devletin bir dil ile kurmuş olduğu 

ilişki o dilin kaybolması ya da can-

landırılması konusunda belirleyici 

bir işlev görmektedir. Öte yandan 

dil-iktidar ilişkisi devlet sınırlarını 

aşan bir alana işaret etmektedir. 

Dilin toplumsal alandaki işlevsel-

Dil kuralları ile kültürel kurallar arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Özellikle sosyalleşme sürecinde bahsedilen 
kültürel geçmişin ortaya çıkardığı habitus kullanıl-
malıdır. Bir Kürt’ün, bir Türk ile sosyalizasyon süreci 
bu kültürel geçmişle sağlanabilir. Yoksa ikisinin de 
kök salmış bir dille konuşması arada bir tercümanın 
bulunmasını zorunlu kılacaktır. Her insan tabii ki 
gelenekler ve kurallarla çevrilmiş bir sosyal pratiğin 
veliahdıdır. Dil bir gelenekler sistemidir, bunu önce-
likle böyle anlamak ve yorumlamak gerekir. Bu yüz-
den bir dili öğrenmek, o dile ait geleneği ve yaşam 
tarzını da öğrenmek demektir.
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liği, bireysel ya da kolektif olarak 

yeni olanaklar yaratması, yeni güç 

ya da iktidar ilişkileri sağlaması 

dilin geleceğini belirleyen bir diğer 

önemli faktördür. Bu bağlamda dil 

meselesini, toplumsal bağlarından 

koparan, dil-devlet-iktidar ilişkisi-

ni görmezden gelen ve meseleyi 

kişisel bir tercihe indirgeyen birey-

sel kültürel haklar politikasının, dil 

kaybını hedefleyen bir siyaseti per-

delemekten öteye bir anlam ifade 

etmediği açıktır (Çiçek, 2010). 

Konuyu Kürt meselesi ve dil dina-

miği içinde düşündüğümüzde bu 

durum daha da anlamlı bir hal 

almaktadır. İzlenen paradigmanın 

hangi paradigma olduğu açıktır, 

CHP döneminde okunan Türkçe 

Ezan’dan sonra, BDP’nin okuttuğu 

Kürtçe Ezan, bu izlenen paradigma-

nın açıklığını gözler önüne sermek-

tedir. Modern sonrası dünyada ifla-

sın eşiğine gelen bir Resmi İdeoloji 

kopyasını oluşturmaya çalışan BDP, 

iki dil söylemini de bu iflastan 

medet umar hale getirmeye ve onu 

bir parçası yapmaya çalışmaktadır.

BDP’nin sürekli olarak dillendir-

diği iki dil meselesini de yukarıda-

ki izahatla beraber okumak faydalı 

olacaktır. Özellikle ikinci kısımda 

belirtilen dil-devlet ve iktidar iliş-

kisi, bu siyasi oluşum tarafından 

bilerek görmezden gelinmektedir. 

Halbuki sürekli olarak dile getirilen 

AK Parti’nin çabaları, devlet-dil ve 

hükümet bağlamında ele alındığın-

da ortadadır. Özellikle TRT6 gibi 

bir devlet kanalında sürekli olarak 

yapılan Kürtçe yayın, devletin, daha 

doğrusu hükümetin atmış olduğu 

önemli adımlardan sayılabilir. Fakat 

siyasi bir amaç uğruna her şeyin 

heba edilmesi, bizim siyasi gelene-

ğimiz içinde her zaman olagelen bir 

yaklaşım olduğu için, bu dönemde 

yine aynı metot izlenmektedir.

Anlamak ve Yorumlamak 

İnsan için kendi sübjektif ala-

nının dışına çıkmak, duyguları-

nı, düşüncelerini enselleştirmek 

demektir. Bunun yolu da dile sahip 

olmak veya dili kullanmaktan 

geçer. Çünkü bütün insan feno-

menleri ancak dil sayesinde bir 

anlam ve değer kazanırlar. İnsan, 

dil olmadan, kendisini bulduğu 

hiçbir zaman boyutunu hatırlamaz. 

Bu bakımdan dil, insanın var olma 

koşuludur. Demek ki dil, insanın 

hem kendini oluşturmasını, bilin-

cinin oluşmasını ve hem de insa-

nı insanla birleştirmek suretiyle 

ortak bir alan ve sübjektif alanın 

ortak alana katılmasını sağlamakta, 

sübjektif alanın da objektif alanda 

kendisine bir yer bulmasına imkân 

hazırlamaktadır. Dil, bireyler tara-

fından oluşturulmuş olmasına rağ-

men birey üstüdür, bizden öncedir, 

bizi şekillendirir ve bize bir düşün-

me biçimi sunar. Bir dili konuşan, 

o dilin düşünme biçimine de alı-

şır. En başarılı ve tutarlı düşün-

me biçimi ise anadilin sunduğu 

düşünme biçimidir. Bu bakımdan 

“dil bizden önce bizim için başarıl-

mış bir düşünme olarak karşımıza 

çıkar”. Dil, bize bir düşünme biçi-

mi sunuyorsa, bu düşünme biçimi 

aynı zamanda bir dünya görüşü 

de dile getiriyor demektir. Çünkü 

dilin, bir sanat eseri gibi, bir fizik 

yönü, bir ruhsal yönü ve bir de 

anlam yönü vardır. Sesler dilin fizik 

yönü, seslerin algılanmaları, yaşan-

maları ruhsal yönü, ruhsal yöne 

bağlı olarak zaman ve mekânı aşan 

yön ise dilin anlam yönüdür. Dilin 

dünya görüşü, onun anlam yönün-

de ortaya çıkar. Hatta bir bireyin 

kullandığı kelimeler ve bu kelimele-

rin delalet ettiği anlamlar o bireyin 

bile ruh durumunu, şahsiyetini ve 

dünya görüşünü açığa vurur. Dil, 

özne ile nesneyi canlı bir şekilde 

kaynaştırmak suretiyle öznenin ruh 

durumlarını belli etmesine imkân 

verir (Arslan, 2007).

Bir insan sosyalleşme sürecinde 

anadilini öğrenirken yalnızca o dile 

ait kuralları öğrenmez, o dili sos-

yal yapının norm ve ihtiyaçlarına 

göre nasıl kullanması gerektiğini 

de öğrenir. Dil, hem dünya görü-

şünü izah etmede hem de top-

luma katılma sürecinde oldukça 

etkindir. Bir Kürt’ün, batı da bir 

yerde kendisini yerel şartlarda ifade 

etmesinin sosyalizasyon açısından 

oldukça sorunlu olduğu ortadadır 

ama aynı kişinin doğup büyüdüğü 

yerde böyle bir sorunla karşılaş-

ması pek olası değildir. O halde 

ne yapılmalıdır? Tabi çözüm iki 

türlüdür. İlki, Türkiye’nin herhangi 

bir yerinde Kürt bir vatandaşı onun 

dili ile anlamaktır, daha açıkçası bir 

Kürt, kendisini ifade ederken kul-

landığı kavramların değiştirilmesi 

talep edilmemelidir. Yıllardır batı ve 

doğu birbiri ile Türkçe konuştu ama 

birbirlerini hiç anlamadı, çünkü 

batı, doğuluyu; doğu da batılıyı 

kendi kavramlarıyla tanımak istedi, 

empati kurulamadı. Kastedilen kav-

ramların Türkçe veya Kürtçe olması 

mühim değil, önemli olan doğal 

hal ile kabul olmalıydı, iki taraf 

da bunu başaramadı. Öncelikle 

bunu başarmak lazım. İkinci ola-

rak ise çözüm kültürel dil ve geç-

mişte aranmalıdır. Dil kuralları ile 

kültürel kurallar arasında sıkı bir 

ilişki vardır. Özellikle sosyalleşme 

sürecinde bahsedilen kültürel geç-

mişin ortaya çıkardığı habitus kul-

lanılmalıdır. Bir Kürt’ün, bir Türk 

ile sosyalizasyon süreci bu kültürel 

geçmişle sağlanabilir. Yoksa ikisinin 

de kök salmış bir dille konuşması 

arada bir tercümanın bulunmasını 

zorunlu kılacaktır. Her insan tabii 

ki gelenekler ve kurallarla çevril-

miş bir sosyal pratiğin veliahdıdır. 
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Dil bir gelenekler sistemidir, bunu 

öncelikle böyle anlamak ve yorum-

lamak gerekir. Bu yüzden bir dili 

öğrenmek, o dile ait geleneği ve 

yaşam tarzını da öğrenmek demek-

tir.  Diller, evrensel dünya içerisin-

de küçük noktacıklardır, uzaktan 

bakıldığında tek büyük nokta ola-

rak görünmeyi de aynı zamanda 

başarabilmektedirler. Önemli olan 

zaten bu uyumu sağlayabilmektir. 

İki dilli yaşam biçimi aynı zamanda 

iki etkin kültürün ortak bir uyum 

sürecinde olabildiklerinin de kanıtı-

dır. Lakin Kürt gençliğinin, sonraki 

yıllarda karşılaşacağı güçlükler, bu 

dil oyunlarının farklı yansımaları 

şeklinde tezahür edebilir. 

Dil ile düşünce arasında sıkı bir 

bağ vardır. Dil olmadan düşünce 

olmaz. Düşünme, sessiz konuşma-

dır, aslında bu kişinin kendisiyle 

konuşmasıdır. İnsanlar ve toplum-

lar tarih boyunca ürettikleri kültür, 

medeniyet, bilim, düşünce ve fel-

sefeyi kullandıkları dil aracılığıyla 

diğer insanlara ve sonraki kuşaklara 

aktarırlar. Bu alanlardaki ilerleme 

ve gelişmeler dili besler, dildeki 

ilerleme ve gelişmeler de bu sayı-

lan alanları besler. Yani bilim ve 

düşünce bir taraftan kendi fonksi-

yonlarını yerine getirmek için vası-

ta olarak dili kullanırken, diğer 

taraftan da dilin zenginleşmesini 

sağlarlar. Bu anlamda karşılıklı bir 

etkileşim söz konusudur. Büyük 

medeniyetler mutlaka ya zengin bir 

dil üzerinden gelişmişlerdir ya da 

gelişme süreçleri içinde zengin bir 

dil yaratmışlardır. Bir insanın ya da 

toplumun dili ne kadar zengin ve 

üretkense dünyayı tanıması, algıla-

ması, olay ve olgulara bakısı da o 

oranda zengin ve tutarlı olacaktır. 

Ludwig Wittgenstein’in “Dilimin 

sınırları dünyamın sınırlarıdır” sözü 

bu gerçeği ifade ediyor olsa gerektir 

(Wittgenstein, 2008).

Kürtçe Ölüyor mu?

Buran (2011), dillerin ortadan 

kalkmasını ya da ölmesini alıntı 

yaptığı şu on dört madde de anlatır:

1. Güçlü ve hakim bir dilin millî 

dili yavaş yavaş sömürmesi,

2. Bozuk dilli yeni kuşaklar olu-

şurken özgün dili konuşan insanla-

rın ölüp gitmesi,

3. Gramerinin unutulması dola-

yısıyla dil bünyesindeki bozulma,

4. Faydalı bir yabancı dile aşırı 

ilgi gösterilmesi,

5. Yeni bir yabancı dili öğrenen 

kuşakların ana dilini ihmal etmesi,

6. Millî dil ile birlikte öğrenilen 

faydalı yabancı dil dolayısıyla çift 

dilli bir toplum hâline gelmek ve 

zamanla faydalı yabancı dilin galip 

gelerek millî dili saf dışı bırakması,

7. Başta dil olmak üzere, millî 

kurumların taklitçilik yüzünden 

tahrip olması ve aydınların gafleti 

yüzünden ana dilinin kaba, aşağılık 

bir halk ve köylü dili sayılması,

8. Millî dilin edebiyattan ve 

edebî yetenekten yoksun kalması,

9. Millî dil ile yabancı dilin 

rekabeti sırasında halkın millî dile 

sahip çıkmaması,

10. Çeşitli sebeplerle dilin ses 

yapısının bozulması ve telaffuz 

bozukluklarının ortaya çıkması,

11. Yabancı ve yanlış türetmeler 

yüzünden millî dilin söz varlığı ve 

yapım sisteminin bozulması ve dilin 

tarihselliğinin tahrif edilmesi,

12. Dilde hayata, çağa uyma ve 

hayatı ifade etme imkanının kal-

maması,

13. Konuşma dilinin yazı dili 

hâline gelmesi,

14. Ana dilinin çöküşü, yok 

oluşu karşısında toplumun topye-

kun ilgisiz kalması.

Bu on dört maddede özetlenen 

sürecin sonunda, kutsanan, önem-

senen faydalı görülen dil ya da 

diller karşısında işlevsiz kalan millî 

dil, Rene Balibar’ın ifade ettiği gibi, 

“kendisinin diğer dillerden farklı 

olduğunu gösteremez ve aralarında-

ki ilişkiyi tanımlayamaz” hâle gelir. 

Farklılığını gösteremeyen ve diğer 

dillerle ilişkisini tanımlayamayan 

diller, ya bütünüyle yok olur ya da 

başka dillerle karışarak karma diller 

hâline gelirler. Kürtçe’nin bu serü-

ven içinde yaşadığı nasıl bir gerçek-

lik vardır? Yukarıya bakıldığında 

1, 3 ve 5’inci maddelerin geçerli 

olduğu söylenebilir. Kürtçe’nin asi-

mile edildiğini dile getiren bireyle-

rin öne sürdükleri en önemli gerek-

çe, Kürtçe’nin yasaklanmasıdır ve 

bu da Anayasa ile sabitlenmiştir. 

Yasak diller arasına giren Kürtçe, 

bir dönem bu dili kullananların 

bir hayli sıkıntı çekmesine sebep 

olmuştur. Halbuki o yıllarda özel-

likle köylerde Kürtçe’den başka 

bir dil konuşulmamaktaydı. Hatta 

köy minibüslerinde, köyden mer-

keze ya da merkezden köye gider-

ken yapılan kimlik soruşturmaları 

başka bir zorluğa tabiydi, özellikle 

yaşlı vatandaşlar hiç Türkçe bilme-

diği için, bir kimlik soruşturması 

en az bir saat sürüyordu. Ya da 

Şiwan Perver dinleyen bir kişinin 

yediği dayak hâlâ Van’da hafıza-

lardadır. Fakat günümüze geldiği-

mizde bu tür toplumsal olguların, 

nasıl konum değiştirdiği ortada-

dır. AK Parti’nin iktidara gelme-

si ile birlikte dile getirilen Kürt 

Sorunu, beraberinde bu türden 

toplumsal gelişmelerin de önünü 

açmış bulunmaktadır. Olağanüstü 

Hal’in kaldırılması, Kürtçe Özel Dil 

Kursları ve TRT6’nın yayın haya-

tına başlaması, Kürtçe ile alakalı 

sorunların en azından artık halı 

altına süpürülmediğinin bir kanıtı 

olabilir. Şiwan Perver’in, Bakanlık 

düzeyinde Türkiye’ye daveti, söyle-

diklerimize ek bir nitelik taşımak-

tadır. Tabii ki Kürtçe’nin hakim 
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bir dil altında, özellikle de Resmi 

bir söylem karşısında yasaklanarak 

kalabilmesi oldukça zor lakin şimdi 

durum çok farklı. Dilin bir siya-

set aracı olarak kullanılması veya 

alet edilmesi, KCK davalarının illa 

Kürtçe savunma talebiyle ertelen-

mesi, siyasi bir oyundan başka bir 

şey değildir. Kürtçenin gramer yapı-

sının bu dava ile ya da Kürtçe’nin 

yok olması ile alakası yok gibidir. 

Gramer, bir dilin tarihsel okumasını 

teşkil ediyorsa, bu ancak öğretilme 

ile yeniden düzenlenebilir, şiddet 

olayları sergilemenin, otobüs yak-

manın ya da şu tarihten sonra şu 

olacak demenin, ne Kürtçe ile ne 

de Kürtçe’nin grameri ile hiçbir 

alakası yoktur. Kürtçe hâlâ Doğu ve 

G. Doğu’da yaygın bir biçimde kul-

lanılmaktadır ve devletin de buna 

engel değil destek olduğu söylene-

bilir. Lakin dil faşizmi artık Kürtçeyi 

savunanlar tarafından yapılmakta-

dır. BDP’li belediyelerin sırf Türkçe 

konuşamadığı için bazı vatandaşla-

rın işlemlerini daha geç yaptıkları 

ve Kürtçe konuşan vatandaşların 

işlemlerini öne aldıkları artık dilden 

dile dolaşmaktadır. O halde sormak 

lazım, Anadil Eğitimi yada Anadilde 

Eğitim’in bu tür durumlarla ne ala-

kası vardır? Demek ki, radikal Kürt 

ideolojisinin, Kürt halkının temel 

istençleri ile aynı söylemleri dile 

getirdiği pek de iddia edilebilecek 

bir şey değildir.

Sonuç 

Bu ülkede yaşayan herkes, kar-

şılaştığı meseleleri dille ifade eder-

ken, bu sorunları mevcut tarihi 

referanslara dayanarak çözmeye 

çalışmaktadır. Eğer bir Kürt, Türk 

ya da herhangi ırktan biri, farklı 

sorunları çözme adına aynı tarihe 

bakma gereği hissediyorsa, bu ortak 

bir kültür olduğunun da kanıtıdır. 

Yaptığımız kavramsallaştırmalarda 

ve bunları yorumlamada oluştur-

duğumuz söylem evreni ortak bir 

kültürel geçmişten nemalanıyorsa, 

tarihteki ortak bir dilin de mevcut 

olduğunu anlamak gerekir. Ayrıca 

farklı milletlerin, bu türden sorun-

ları nasıl çözdüklerini analiz etmek 

faydalı olacaktır. Bugün eğer Van’da 

ya da Diyarbakır’da iki dilli tabe-

lalar ya da afişler kullanılıyorsa, 

bu yalıtılmışlığın değil bir bütün-

lüğün ya da kültürel bir geleneğin 

yansıması olarak yorumlanabilir. 

Jiang, dilin, kültürün önemli bir 

parçası olduğunu ve kültür içinde 

önemli bir role sahip olduğunu 

belirtmektedir. Dil ve kültürün bir 

buzdağına benzetildiğinden; buzda-

ğının görünen kısmının dil, suyun 

altında kalan kısmının ise kültü-

rün görünmeyen parçaları oldu-

ğundan bahsedilebilir. Jiang şunu 

dile getirir: “Dil beden, kültür ise 

kandır. Kültür olmazsa dil ölür. 

Dil olmazsa kültür şekillenemez”. 

Jiang, bazı sosyal bilimcilerin dilin 

olmadığı bir kültürün var olamaya-

cağını ve dilin kültürü etkilediğini 

ve şekillendirdiğini ifade ettiklerini 

açıklamaktadır. Lakin dilin sınırı, 

kültür dünyamızın da sınırlarını 

çiziyorsa, yani dış dünyayı kendi 

dilimizin sınırları kadar anlayabi-

liyorsak burada ciddi bir entegre 

sorunu var demektir (Er, 2006). Dil 

talebi, bir dil oyunu haline dönüş-

türülürse, bunun ne bölge halkına 

ne de ülkeye bir yararı muhtemelen 

olmayacaktır. Eğer bunun farkına 

varamıyorsak o halde herkes kendi 

dil ve düşünce dünyası içerisinde 

“dil hakkı” ve “dil oyunları” kav-

ramlarını yeniden yorumlayabilir. 

Belki de o zaman sorunu gerçekten 

çözmek isteyenler kendiliğinden 

gün yüzüne çıkabilecektir.

Anadilini argümanlaştıran ve 

araçsallaştıran Kürt siyasi söyle-

minin ve anadil aktivizmi yapan 

kurum ve şahısların, dilin araçsal 

ve hissi boyutlarını enstrümantalize 

etme şansı olmadığı gibi, anadilde 

eğitimi hakiki bir gereksinim olarak 

ikna edici bir söyleme oturtmala-

rı da mümkün değildir. Nitekim 

çok iyi Türkçe bildiği halde Kürtçe 

dilsel kapasitesi çok sınırlı olan 

bir çocuğa Kürtçe anadilinde eği-

timin ilk etapta fazla bir cazibesi-

nin olamayacağı da aşikârdır. Bu 

anlamda, anadilde eğitim talepleri 

için siyasi-sosyal çalışmalar yürü-

tülürken, asıl yoğunlaşma nokta-

sı dil-aile-çevre (Öpegin, 2010) ve 

dil-devlet-iktidar ikili bağıntısının 

yitirilmemesi olmalıdır.
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AÇLIĞA ÖVGÜ
“Hz. Peygamber’den sonra 

bu ümmetin başına ilk gelen 

belâ doyasıya yemektir. Çünkü 

insanlar karınlarını doldurduk-

larında bedenleri semizleşiyor, 

böylece kalpleri zayıf oluyor, 

şehvetleri serkeşlik ediyor.”

Sahih-i Buhari’nin, Kitabü’z-

Zuafâ bölümünde1 yer alan Hz. 

Âişe (r.anhâ) annemizin bu tes-

piti üzerinde çok iyi düşünme-

liyiz.

Dünyada ve ülkemizde obe-

zitenin hızla yaygınlaştığına dair 

haberleri sıkça işitir hale geldik. 

Dikkatlerimiz, daha çok, obe-

zitenin yol açtığı sıhhi sorunlar 

üzerine yoğunlaşıyor ve sadece 

bu sorunlardan kurtulmak için 

kilo vermenin yollarını arıyoruz. 

Ancak, Âişe annemizin dikkat 

çektiği ‘şehveti güçlendiren 
semizleşmenin kalbi zayıflat-
tığı’ vakıası üzerinde hiç düşün-

dük mü?

Hemen hatırlatalım ki, Kur’ân 

literatüründe “kalb”; düşünüp 

akletmenin, hissetmenin, iman 

veya inkâr etmenin merkezi ola-

rak kullanılır; “şehvet” ise, her 

türlü dünyevi arzu ve istekleri, 

hazları ihata ve ifade eden bir 

kavram olarak karşımıza çıkar 

ve doyasıya yemek de bunların 

başında gelir. 

İmdi, gerçek şu ki, yeryüzün-

de egemen olan modern hayat 

tarzı, insanın dünyevi hazlarını 

tatmin etmesini esas alıyor ve 

şehvetleri peşinde sürüklenme-

ye meyyal olan insan teki ve top-

lulukları için hâlâ câzibedâr ve 

baş döndürücü olmaya devam 

ediyor. Müslüman dünyanın da 

modernizmin aldatıcı büyüsüne 

kapılarak dönüşmekte olduğu ve 

hazlarının esiri kılınmak istendi-

ği de bir başka gerçek. 

İşbu mahut süreç, insanın 

kalbini zayıflatıp aklî melekele-

rini körelten bir özellik taşıyor... 

Hz. Ayşe annemizin beyanın-

dan öğreniyoruz ki;  şehvet/haz 

tutkunu olup doyasıya yemek 

gerçek bir belâ ve bir felâket! 

Şöyle ki: aşırı yiyerek semizleş-

mek kalbi zayıflatıyor, giderek 

kalbin katılaşıp kararmasına yol 

açıyor. Buna karşılık açlık ise, 

kalbi yumuşatıyor, inceltiyor, 

duyarlı hale getiriyor... 

İşte yaklaşan Ramazan ayında 

tutulan oruç ibadetinin sayısız 

hikmetlerinden biri de bu olma-

lıdır: kalbi güçlendirmek… 

Oruç ibadeti, Müslümanın 

kalbini ve bütün manevi dün-

yasını besleyen öylesine önemli 

bir ibadettir ki, Allah Rasûlü 

(s.) diğer aylarda da özellikle 

Pazartesi ve Perşembe günleri 

nafile oruç tutarak ve Recep ve 

Şaban aylarında bunu daha da 

çoğaltarak ümmetini yönlendir-

miştir.

Peygamberimiz (s.)’in Açlığa 
Övgüsü

Asrı Saadet’e baktığımızda, 

Allah Rasûlü (s.) ve ashabının 

(r.anhüm), açlığı, çoğu zaman 

yiyecek bulamamaktan değil, 

bilinçli olarak tercih ettiklerini 

görürüz. İşte bu konuyu belgele-

yen iki rivayet:

Hz. Peygamber (s.) bir gün 

çok acıkmıştı. Karnına bir taş 

bağladıktan sonra şöyle buyur-

du:

“Dikkat edin, çok nefis var-

dır ki toktur, yumuşak yatakta 

yatar. Fakat kıyamet günü aç 

ve çıplaktır. Dikkat edin, çok 

kişi vardır ki görünüşte nef-

sine önem verir; gerçekte ise, 

nefsini rezil etmektedir. Yine 

dikkat edilsin ki, bazı kimseler 

görünüşte nefsini rezil ediyor, 

gerçekte ise onu ikrama boğ-

muştur.” 

Bu dünyada tok olup yumu-

şak yatakta yatanların çoğunun 

kıyamet günü aç ve çıplak kala-

cağı ikazı ne yaman bir uyarıdır! 



55Umran TEMMUZ 2011

■ Açlığa Övgü

Sakın, biz de o toklardan olma-

yalım!.. 

Bakınız, Allahu Teâlâ’nın 

insanlar arasından seçtiği en sev-

gili kulu Rasûlüllah (s.), açlığı 

tercih etti.

İşte O’nun (s.) sofrası 

hakkında Hz. Âişe (r.anhâ) 

annemiz şu bilgileri veriyor: 

“Muhammed’in ailesi iki 

gün arka arkaya arpa ekme-

ğinden doyasıya yemedi. 

Bu durum Rasûlüllah vefat 

edinceye kadar da böyle 

devam etti... Rasûlüllah 

vefat edene kadar hiçbir 

zaman hurma ve sudan 

doyasıya yememiştir… 

Rasûlüllah’ın önünden 

sofra, hiçbir zaman, yemek 

artığı olduğu halde kaldı-

rılmadı… Rasûlüllah hiç-

bir zaman doyasıya yeme-

di. İsteseydik yiyebilirdik. 

Fakat Rasûlüllah başkalarını 

nefsine tercih ederdi.”2  

Peki, hiç doyasıya yeme-

yen, sofrasında hiç yemek 

artığı bırakmayan, hep baş-

kalarını kendi nefsine ter-

cih eden Rasûl-i Ekrem’in 

ümmeti olan bizler, nasıl bir 

sofraya sahibiz ve sofradan 

nasıl kalkıyoruz?

Tokluk mu Hayırlı, Açlık mı?

Hz. Peygamber (s.) 

ashabına namaz kıldırırken, 

içlerinden bazıları kıyamda uzun 

süre kalamazlar ve açlık sebe-

biyle yere düşerlerdi. Onların 

suffe ashabı oldukları rivayet 

edilir. Kimi bedeviler, onlar 

için ‘bunlar delilerdir’ derlerdi. 

Rasûlüllah (s.) namazı kıldıktan 

sonra onların yanına gider ve: 

-“Allah katında sizin için 

hazırlanan şeyleri bir bilseniz, 

kesinlikle daha fazla fakir ve 

daha fazla ihtiyaç sahibi olmayı 

isterdiniz!” derdi. 

Fakr’ı ve ihtiyaç sahibi kal-

mayı terviç ve tercih eden şu 

nebevi bilinç nerede, biz nere-

lerdeyiz?

Devam edelim… Abdullah 

b. Mesud (r.a.) anlatıyor: 

‘Rasûlüllah (s.) bir ara ashabının 

yüzlerinde görülen açlık emare-

lerine baktı. Onlara: 

-“Müjdeler olsun! Üzerinize 

öyle bir zaman gelecektir ki 

herhangi birinize sabah bir kap 

tirit, akşam da bir kap tirit veri-

lecektir!” dedi. 

-“Ey Allah’ın Rasûlü! 

Biz o gün hayırlı oluruz!” 

dediler. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber (s.): 

-“Bugün siz o günkünden 

daha hayırlısınız” buyurdu.3 

Gelecek umutları sabah 

bir kap tirit, akşam da bir 

kap tiritten ibaret olan Allah 

Rasûlü ve ashabının hayal 

dünyalarının ne kadar uzak-

larındayız bugün? Toklukta 

hayır yok, ey mümin nefis! 

Anla bunu!...

Evet, ümmetin doyası-

ya yemeye yöneldiği sonra-

ki dönemler ve özellikle de 

gırtlağına kadar israf ve saçıp 

savurmaya battığı günümüz 

dünyası, karınlara taş bağla-

nan, istense yenebilecekken 

doyasıya yenmeyen, fakirle-

rin ve muhtaçların nefislere 

tercih edildiği dönemlerden 

asla hayırlı değil. Bu kesin!

İnsanlığın en hayırlı 

devri olan “Asrı Saadet”ten, 

ibretlik iki fotoğraf karesi 

görmenin tam zamanı:

Asr-ı Saadet’ten ‹bretâmiz ‹ki 
Fotoğraf 

Allah’ın Rasûlü (s.) bir-

gün kızı Hz. Fatıma’nın yanına 

gelerek: 

-“Benim iki oğlum nerede-

dir?” diye sordu. Hz. Fatıma:

-“Sabah kalktık. Evimizde 

yiyecek hiçbir şey yoktu. 

Ağladıklarında onları doyurama-

Dünyada ve ülkemizde obe-
zitenin hızla yaygınlaştığına 
dair haberleri sıkça işitir hale 
geldik. Dikkatlerimiz, daha 
çok, obezitenin yol açtığı 
sıhhi sorunlar üzerine yoğun-
laşıyor ve sadece bu sorun-
lardan kurtulmak için kilo 
vermenin yollarını arıyoruz. 
Ancak, Âişe annemizin dikkat 
çektiği, ‘şehveti güçlendiren 
semizleşmenin kalbi zayıf-
lattığı’ vakıası üzerinde hiç 
düşündük mü?
İmdi, gerçek şu ki, yeryü-
zünde egemen olan modern 
hayat tarzı, insanın dünyevi 
hazlarını tatmin etmesini esas 
alıyor ve şehvetleri peşinde 
sürüklenmeye meyyal olan 
insan teki ve toplulukları 
için hâlâ câzibedâr ve baş 
döndürücü olmaya devam 
ediyor. Müslüman dünya-
nın da modernizmin aldatıcı 
büyüsüne kapılarak dönüş-
mekte olduğu ve hazlarının 
esiri kılınmak istendiği de bir 
başka gerçek.
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yacağımız için, Ali onları alıp 

dışarı çıktı. Sanırım onları falan 

Yahudi’nin bahçesine götürdü” 

dedi. 

Hz. Peygamber o tara-

fa yöneldi. Baktı ki, Hasan’la 

Hüseyin hurmaların dibinde eşi-

len su çukurunda oynuyorlar; 

önlerinde de taze hurma var... 

Hz. Ali (r.a.)’a: 

-“Hararet basmazdan önce 

çocukları eve götürsen olmaz 

mı?” dedi. Hz. Ali: 

-“Ey Allah’ın Rasûlü, sabah 

kalktık, evde yiyecek bir şey 

yoktu. Eğer oturursanız, 

Fatıma’ya biraz hurma toplaya-

yım” dedi. 

Hz. Peygamber de oturdu. 

Hz. Ali Fatıma için taze hurma 

topladı. Onları bir beze koy-

duktan sonra geldi. Çocuklardan 

birini Hz. Peygamber, diğerini 

Hz. Ali alarak eve getirdiler. 

İşte Peygamberimiz’in sevgili 

kızı, damadı ve torunlarının sof-

rası böyleydi!

İkinci fotoğraf karesine gelin-

ce: 

Hz. Ebu Bekir (r.a.) birgün 

öğle zamanı mescide çıktı. Hz. 

Ömer (r.a.) da mescide geldi ve: 

-“Ey Ebu Bekir! Bu saatte seni 

evinden çıkartan nedir?” diye 

sordu. Ebu Bekir: 

-“Beni çektiğim şiddetli açlık 

çıkarmıştır” dedi. Hz. Ömer de:

-“Andolsun, ben de bundan 

dolayı çıktım” dedi. 

Ömer (r.a.) konuşurken yan-

larına Hz. Peygamber (s.) geldi:

-“Sizi şu saatte evlerinizden 

çıkaran nedir?” diye sordu. 

İkisi de “açlıktan” dediler. 

Hz. Peygamber (s.) de:

-“Nefsimi elinde tutan Allah’a 

yemin ederim ki, ben de bundan 

dolayı çıkmışımdır, o halde kal-

kınız” dedi.

Üçü birlikte Ebu Eyyûb 

el-Ensari’nin kapısına vardılar. 

Ebu Eyyûb (r.a.), Rasûlüllah 

(s.) ile Ebu Bekir ve Ömer’e 

(r.anhümâ) ikramda bulundu. 

Yemeği yiyip doyduktan sonra 

Hz. Peygamber (s.):

-“Ekmek, et ve çeşitli hurma-

lar…” dedi ve gözleri yaşardı. 

Sonra şöyle devam etti: 

“Muhammed’in nefsini elin-

de tutana yemin ederim, işte 

bu, kıyamet gününde hakkında 

hesap sorulacak nimettir.”4 

Benzer bir rivayette, 

Rasûlüllah (s.)’in Tekâsür sure-

sinin son âyetini okuduğu da 

aktarılır:

“Sonra, o gün kesinlikle her 

nimetten hesaba çekileceksi-

niz!” 

Bu iki fotoğraf karesi, Allah 

Rasûlü (s.) ile onun kutlu ailesi-

nin ve en yakın ashabının yaşan-

tıları hakkında fikir vermekle 

kalmıyor, onların açlık ve sıkın-

tıyı bilerek tercih ettiklerini de 

ortaya koyuyor. 

Bu konuda elbette daha pek 

çok örnek sıralanabilir. Biz, 

onların tokluğu değil açlığı, az 

yemeyi, azla yetinmeyi tercih 

ettiklerini çarpıcı ve öğretici bir 

şekilde gözler önüne seren bir 

sahne daha aktaralım:

“Ben de Yemesini ‹çmesini 
Bilirim Ama…”

Hz. Ömer (r.a.)’a Irak’tan, 

içlerinde Cabir b. Abdullah 

(r.a.)’ın da bulunduğu bir grup 

insan gelir. Onlara ekmek ve 

zeytinyağından hazırlanmış, 

büyük bir tas dolusu yemek geti-

rilir. Ömer (r.a.), onlara 

-Buyurun, der. Misafirler, 

yemekten çekine çekine yerler. 

Ömer onlara:

-“Görüyorum ki, pek bir şey 

yemiyorsunuz. Ne yemek ister-

diniz? Tatlı mı, ekşi mi? Sıcak 

mı, soğuk mu? Yoksa atıştıracak 

bir şey mi?” der.

Yeme-içme başta olmak üzere, her konuda “hesap 
bilinci” ile hareket etmeyi öğretir. İçinde bulundu-
ğumuz hâl ile kıyasladığımızda akıllara durgunluk 
veren bu misaller, en azından bizlere çok dikkatli 
ve kanaatkâr olmayı ihtar eder. Esasen, İslamiyet 
her alanda aşırıdan kaçıp, orta yolu tutmayı emre-
der. Özellikle yeme-içme konusunda helâl-haram 
sınırı ile cimrilik-israf dengesine çok dikkat etmek 
gerekir. Bu dengeli ve itidalli olma hali “iktisad” 
ile ifade edilmiştir.
 Arapça’da ‘orta yolu tutmak, itidal ile hareket 
etmek, tutumlu olmak, gereğinden az veya çok 
harcamaktan kaçınmak’ anlamına gelen “iktisad” 
kelimesi ve türevleri Kur’ân’da altı yerde geçer.
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Hz. Hasan (r.a.), Hz. Ömer 

(r.a.)’ın şöyle dediğini anlatır:

-“Allah’a yemin ederim ki, 

şayet istemiş olsaydım, içinizden 

en güzel giyinen, en hoş şeyler 

yiyen ve en rahat yaşayan biri 

olurdum. Ayrıca ben, devenin 

göğüs ve sırt etini, kebabı, har-

dal ve kuru üzümden yapılan 

yiyeceği ve taze ekmeği bilmiyor 

değilim. Fakat yüce Allah’ın bir 

kavmi, yaptıkları işlerden dolayı 

şöyle ayıpladığını işittim:

“İnkâr edenler, getirilip 

ateşe sunulacakları gün, kendi-

lerine; «En güzel, en iyi şeyleri-

nizi dünya hayatında harcayıp 

tükettiniz; onlarla yararlanıp 

keyif sürdünüz. Artık bugün 

yeryüzünde haksız yere büyük-

lük tasladığınıza ve dinî kural-

ları aşıp ahlâk dışı davranışlar-

da bulunduğunuza karşılık hor-

layıcı, aşağılayıcı azâb ile ceza-

lanacaksınız.” (Ahkâf 46/20) 

Salim b. Abdullah (r.a.) da 

Hz. Ömer (r.a.)’ın şöyle dediğini 

aktarır:

-Vallahi biz, taze keçilerin 

kesilerek bizim için pişirilme-

si, emrimizle buğday özünden 

ekmekler yapılması ve kuru 

üzümlerin kırbalara konarak 

keklik gözü gibi oluncaya kadar 

şıralandırılması suretiyle bu 

dünyanın lezzetlerinden fayda-

lanmayı, bunlardan yiyip içme-

yi düşünmüyoruz. Biz, dünya 

nimetleri içindeki istihkakımızın 

ahirete kalmasını arzuluyoruz. 

Yüce Allah’ın bir ayetinde şöyle 

buyurduğunu işitmiştim: “… 

Siz güzel şeyleri dünya hayatı-

nızda bitirdiniz…”5

Her şeyin hesabını en ince 

ayrıntısına kadar vereceğini çok 

iyi bilen Hz. Ömer, şu tavsiyeleri 

yapar:

-Kıyamet günü ölçülüp bi-

çilmeden önce, kendinizi ölçü-

nüz! Hesaba çekilmeden önce 

kendinizi hesaba çekiniz! Çünkü 

bugün kendinizi hesaba çekme-

niz, yarın hesaba çekilmenizden 

daha kolaydır. Büyük gün için 

kendinizi süsleyiniz: 

“O gün (hesap için Allah’a) 

arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız 

gizli kalmaz.” (Hâkka 69/18)6

İşte Hz. Ömer (r.a.), nasihat-

lerinin sonunda, Kur’ân’ın bu 

âyetini okuyarak, insanların ha-

yatlarına çekidüzen verecek bir 

formül sunuyor: Hiçbir sırrımı-

zın gizli kalmayıp tümüyle or-

taya döküleceği ve Yüce Allah’a 

(c.c) arz edileceği o dehşetli günü 

hatırlayarak kendimizi şimdiden 

hesaba çekmek, her yaptığımızı 

ölçüp-biçerek yapmak ve tabir 

yerindeyse, hesap günü için aya-

ğımızı denk almak…

Yeme-‹çmede Orta Yolu Tutmak

Bütün bu örnekler bize, 

yeme-içme başta olmak üzere, 

her konuda “hesap bilin-
ci” ile hareket etmeyi öğretir. 

İçinde bulunduğumuz hâl ile 

kıyasladığımızda akıllara dur-

gunluk veren bu misaller, en 

azından bizlere çok dikkatli ve 

kanaatkâr olmayı ihtar eder. 

Esasen, İslâmiyet her alanda aşı-

rıdan kaçıp, orta yolu tutmayı 

emreder. Özellikle yeme-içme 

konusunda helâl-haram sınırı 

ile cimrilik-israf dengesine çok 

dikkat etmek gerekir. Bu dengeli 

ve itidalli olma hali “iktisad” ile 

ifade edilmiştir.

Arapça’da ‘orta yolu tutmak, 

itidal ile hareket etmek, tutum-

lu olmak, gereğinden az veya 

çok harcamaktan kaçınmak’ 

anlamına gelen “iktisad” keli-

mesi (kökü Q-S-D) ve türevleri 

Kur’ân’da altı yerde (5/66; 9/42; 

16/9; 31/19, 32; 35/32) geçer. 

İşlerin hayırlısı orta olanıdır. 

Orta yolun üzeri israf, altı cim-

rilik olup ikisi de yasaktır (İsrâ 

17/29).

“Onların bir kısmı orta 

yolu tutarlar(muqtesıd); çoğu-

nun yaptıkları ise ne kötüdür!” 

(Maide 5/66. Bkz: 31/32; 35/32)

“Yürüyüşünde ölçülü (ikti-

sadlı) ol; sesini de kıs (bağı-

ra bağıra konuşma)!” (Lokmân 

31/19)

Kur’ân’da aynı manada “iti-

dal” ve “vasat/evsat” gibi kav-

ramlar da kullanılmıştır: 

“Ki O, seni yarattı, sana 

güzelce biçim verdi ve seni bir 

itidal üzere kıldı (fe ‘adelek).” 

(İnfitar 82/7)

“İşte böylece bütün insanlara 

tanıklık etmeniz, Peygamberin 

de size tanık olması için sizi, 

doğru yolun tam ortasında giden 

bir ümmet (ümmeten vasaten) 

yapmışızdır.” (Bakara 2/143)

“En mutedil olanları (evsa-

tuhüm): ‘Ben size Rabbinizi tes-

bih edin, demedim mi?’ dedi.” 

(Kalem 68/28) 

Konumuz olan yeme-içme 

konusundaki iktisad ve itidali 

yani orta yolu Kur’ân ve Sünnet 

belirler:

“Size verdiğimiz rızkın 

temizlerinden yiyin. Ama bu 

hususta taşkınlık etmeyin; 

sonra gazabım üzerinize iner. 

Kimin üstüne gazabım inerse 

artık o, (ateşe) düşmüştür.” 

(Tâhâ 20/81) 
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Örnek/model insan Hz. 

Peygamber (s.), az yemeyi ve 

sofradan doymadan kalkmayı 

tavsiye etmiştir. 

İslâm fıkhında; az yemek, 

sofradan doymadan kalkmak 

sünnet; doyuncaya kadar yemek 

câiz; doyduktan sonra yemek 

haramdır. Bu sınırı belirleyen 

âyet-i kerime çok açıktır:

“Yiyin, için; fakat israf etme-

yin. Çünkü Allah müsrifleri 

(israf edenleri) sevmez.” (A’râf 

7/31)

Görüldüğü gibi âyet, yeme-

içmede ölçü, itidal ve denge ile 

helal-haram sınırını gözetmeyi 

âmirdir. Mümin helâl ve temiz 

yiyeceklerden yer ama doyduk-

tan sonra yemeye devam etmez. 

Zira doyduktan sonra yemek, 

fıtratı zorlamaktır, vücuda zara-

rı kesindir; bu sebeple de câiz 

değildir. 

Rasûlüllah (s.)’in: “Mide 

hastalıklar evidir. Perhiz ve 

az yemek, her devânın başı-

dır. Bedenine âdet ettiği şeyleri 

ver.”7 buyurduğu rivayet edilir. 

Bu bağlamda: “Hayatta kala-

cak kadar yemek farzdır. Bir 

kimse yeme-içmeyi terk etse 

ve bu yüzden ölse, âsi olmuş 

olur. Farz olan ibâdetleri ayakta 

eda edebilecek ve orucu kolay-

lıkla tutabilecek kadar yemek 

mendup, doyacak kadar yemek 

mübahtır. Bunun dışında haram-

lık başlar. Doymaktan ziyade 

bedenin kuvvetlenmesini kaste-

derek yemek haramdır.” hükmü 

zikredilir.8 

Az yemede kalbin safası, 

inceliği, hassâsiyeti vardır; gön-

lün Hakk’a bağlılığı artar. Çok 

yemede kalp katılığı oluşur; 

giderek kalbin nuru kaybolur. 

Bu çerçevede Peygamberimiz (s.) 

şöyle buyurur: 

“Kalplerinizi çok yemekle 

öldürmeyin. Fazla suyun ekin-

leri öldürdüğü gibi, muhakkak 

fazla yemekle de kalp ölür.”

Yine Peygamberimiz (s.): 

“Mü’min karnını tamamen 

doyurmaz.”9  tavsiyesinde bulu-

nur. 

Az yemek, insana tembellik, 

uyuşukluk ve ahmaklık veren 

fazla uykuyu giderir. 

Açlık nefsi kırar. Çok yemek 

ise gafleti artırır. 

Rasûlüllah (s.) midenin tıka 

basa doldurulmasını hoş gör-

mez:

“Âdemoğlu, midesinden 

daha şerli bir kap doldurmamış-

tır. Belini doğrultacak birkaç 

lokmacık ona yeter. Yok, bir-

kaç lokma ile yetinmeyecekse 

(nefsine uyup) ille de midesini 

dolduracaksa hiç olmazsa onu 

üçe ayırsın: üçte birini yemeğe, 

üçte birini içeceğine, üçte birini 

de nefesine.”10 

Bu hadis-i şerifte mide bir 

kaba, içerisine bir şeyler konan 

zarfa benzetilmiş, böylece değe-

ri düşürülmüştür. Hadis-i şerif, 

mîdeye ‘şerli’ sıfatı vererek ikin-

ci kez değerini düşürmektedir. 

Sonuç itibariyle mide; sahibine 

zarar veren, şer getiren bir kap-

tır.

Yine bir hadis-i şerifte şöyle 

denmiştir: 

“Kimin fikri fazla ise yeme-

si azdır; kimin tefekkürü azsa 

yemesi çok, kalbi de katıdır.”11

Bu minvalde, Peygamberimiz 

nefsani bir hırsla yemeyi ve çok 

yemeyi zemmetmiştir. 

“Bu mal, tatlı ve hoştur. Ama 

bilin; kim onu nefsânî hırsla 

alırsa, yediği halde doymayan 

kimse gibi olur.” 12

“Çok yemek (nefse) kötü-

lüktür. Ey Ebû Zer! Yemeği ve 

konuşmayı azalt ki, cennette 

benimle beraber olasın.”13 

Hayvanlar Gibi Yiyenler

“Şüphesiz ki Allah iman edip, 

sâlih amellerde bulunanları alt-

larından ırmaklar akan cennet-

lere koyar. Küfredenlere gelince; 

onlar dünyada sadece zevkü sefâ 

ederler, hayvanların yediği gibi 

yerler. Onların yeri de ateştir.” 

(Muhammed 47/12)

Kâfirlerin bu dünyada, tıpkı 

hayvanlar gibi, sadece yemeyi 

içmeyi düşündüklerini, nimet-

leri yaratan Allah’a karşı ise 

nankörlük ettiklerini hatırlatan 

bu âyet-i kerime, o inkârcıların 

acı akıbetini haber verirken, 

müminlere de onlar gibi yeme-

melerini, ölçülü ve dikkatli 

yemelerini ihtar ediyor. 

Kâfirlerle müminlerin yeme-

içme alışkanlıkları arasındaki 

farkı ortaya koyan şu olay çok 

anlamlıdır:

Ebû Hureyre anlatıyor: 

Rasûlüllah (s.), kâfir bir misa-

fir ağırlamıştı. Derhal onun için 

bir keçinin sütünün sağılmasını 

emretti. Keçi sağıldı. O kâfir 

onun sütünü içti. Sonra diğer bir 

keçinin daha sağılmasını emretti 

(adam doymadı). Böylece tam 

yedi keçinin sütünü içti. Adam 

yatıp, sabah olunca Müslüman 

oldu. Rasûlüllah (s.) bir keçi 

sağılmasını emretti. Adam onun 

sütünü içti, sonra ikinci bir keçi 

daha sağıldı. Fakat bunun sütü-
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nü tamamen içemedi. Bunun 

üzerine Rasûlüllah (s.) buyurdu 

ki:

-“Mü’min bir/tek mide-

ye içer; kâfir ise yedi mideye 

içer.”14

Hadisin başka rivayetlerinde, 

isminin Ebû Gazvân olduğu-

nu öğrendiğimiz bu zât hakkın-

da Peygamberimiz (s.)’in şöyle 

buyurduğu da aktarılmıştır: 

-“Bugün o mü’mindir, bir tek 

mideye yedi. Dün ise yedi mideye 

yemişti. Kâfir, yedi mideye yer, 

mü’min ise tek bir mideye yer.” 

Ya da Peygamberimiz 

(s.)’in, artık müslüman olan 

Ebû Gazvan’a: “Senin dün yedi 

miden vardı; Bugün ise tek 

miden var!”15 dediği de rivayet 

edilmiştir. 

Merhum İbrahim Canan, 

Kütüb-i Sitte çevirisinde, 

muhaddislerin ve âlimlerin, 

kâfirlerin yedi mideye yemesi 

konusunda çeşitli görüşlerini 

aktarır ve bunları şöyle özetler: 

‘Hadislerde, dünyalık (yeme-

içme) hususunda azlığa teşvik, 

bunda zühd ve harama gitme-

den elde edilene kanaat etmeye 

rağbet vardır. Akıllı kimseler, 

hep açlığı övmüşler, çok yemeyi 

zemmetmişlerdir. Her yiyeceği, 

ihtiyaç olsa da olmasa da yemek, 

câhil takımın ameli olarak görül-

müş; acıktığında açlığı örtecek 

kadar yemekse, nefsin şehveti-

ni kırıp, dizginlemek açısından 

övülmüştür.’16

Bu hadiseden bizim çıkar-

dığımız ders ise şudur: Bir 

gün önce kâfir iken sadece 

yemek içmek için yaşayan Ebû 

Gazvan’ın, Müslüman olduğu 

andan itibaren, kalbini Allah’a 

teslim ettiği gibi midesini de 

O’nun hayat ilkelerine râm etti-

ğini görüyoruz. Şimdi soru şu: 

Dil ile ikrar ve kalb ile tasdik 

ederek Müslüman olan bizler, 

midemizi de “müslüman” kıl-

mayı yani Allah’a teslim etmeyi 

başarabildik mi? Bu konuda hâlâ 

nefsimizi hevâmızın egemenli-

ğinden kurtaramamışsak, oruç 

ayı olan Ramazan ayında ve ona 

hazırlık ayı olan Şaban’da mide-

mizi Allah’a tam olarak teslim 

etmeyi hedeflemeli değil miyiz?

Çok Yemek Hastalıktır

Allah Rasûlü (s.) zamanında 

yaşanan şu olay meşhurdur: 

Mısır Kralı Mukavkıs, Hz. 

Peygamber (s.)’in kendisini 

İslâm’a davet için gönderdiği 

mektuba karşılık olarak çok kıy-

metli hediyeler ve bu kapsamda 

hizmet için bir de doktor gönde-

rir. Rasûl-i Ekrem (s.)’in yanında 

uzun müddet kalarak ashâb ve 

ehl-i beytten hastaları tedavi için 

bekleyen doktor, tedaviye çok az 

kimsenin muhtaç olduğuna şahit 

olarak memleketine dönmek için 

izin ister. Onların çok az hasta-

lanmalarının sebebini öğrenmek 

isteyince Hz. Peygamber (s.), 

ashabının; “iyice acıkmadıkça 

yemek yemediklerini ve yemek-

ten iyice doymadan ayrıldıkla-

rını” söyler.

Âlim ve tabib İbni Sina, 

bu nebevî ilkeyi şöyle özetler: 

“Yediğiniz yemeği hazmetmek-

sizin yemek yemekten sakının.” 

Bugünün tıbbı da sofradan doy-

mamış olarak kalkmayı ve mide-

yi alabildiğine doldurmamayı 

önerir. Peygamberimiz (s.), bera-

ber yenen yemeğin bereketini 

özellikle az yemek bağlamında 

vurgular: 

“İki kişinin yiyeceği üç kişi-

ye de yeter. Üç kişinin yiyeceği 

de dört kişiye yeter.”17 

Peygamberimiz (s.), ümme-

ti hakkında korktuğu şeylerden 

birini çok yeme hastalığı olarak 

sayar: 

“Benden sonra, ümmetim 

için üç hususta korkuyorum. 

Bunlar, sapık arzular, bilgiden 

sonra gaflet, çok yemeye ve şeh-

vetlere tutulmaktır.”18

Az yemeyi ve aza kanaat etme-

yi tavsiye eden Peygamberimiz, 

yanında geğiren bir zâtı şöyle 

uyarır:

“Öğürtünü/geğirmeni biz-

den uzak tut. Zira, dünyada 

insanların en çok doymuş olan-

ları, Kıyamet günü en çok aç 

kalacak olanlardır.” 19

Burada Rasûlüllah öğürmeyi 

kınamakla, onun sebebi olan çok 

yemeyi takbih etmiş olmaktadır; 

nitekim hadisin devamından, 

çok yemenin kötülüğü anlaşılır. 

Dolayısıyla bu hadis, çok yeme-

nin ölçüsü hakkında bir ipucu 

verir: öğürme oluşturacak kadar 

yememek. Yoksa Rasûlüllah, 

gayr-ı irâdî bir olaydan dolayı 

kimseyi kınamaz. Öğürme irâdî 

değildir ama ona sebep olan çok 

yeme irâdeye bağlıdır. 

Sonuç: Midenin Kulu Olma!
Sonuç itibariyle çok yemek 

ve tokluk kişiyi şeytana yak-

laştırır, nefsi azdırır ve tuğyâna 

sürükler; açlık ise şeytanın yolla-

rını daraltır, nefsin egemenliğini 

kırar ve böylece onların şerlerini 

bertaraf eder. Tokluk insanda 

çok değişik arzu ve hırsları hare-
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Ahmet KAVASkete geçirir, bu da âhiret için 

tehlikeli sonuçlara yol açabilir. 

Hazlarının, özellikle de mide ve 

şehvetlerinin esiri olan insanlar, 

şeytanın güdümüne girerler.

Kutlu Peygamberimiz (s.), 

maddi tutkularının esiri/kulu 

olanlar hakkında şiddetli ifade-

ler kullanır: 

 “Paranın kulu yüzüstü düş-

sün (sürünsün), helak olsun! 

Dinarın kulu yüzüstü düşsün 

(sürünsün) helak olsun. Saçaklı 

ve şatafatlı (gösterişli) elbisele-

rin kulu yüzüstü düşsün (sürün-

sün)! Mide kulu yüzüstü düşsün 

(sürünsün) helak olsun, yıkılsın 

baş aşağı olsun! Bir şerre uğrar-

sa kurtulmasın ki o, kendisine 

verildiği zaman razı olur, veril-

mezse kızar ve gazablanır.”20

Müslüman hazları peşinde 

koşmaz; “yemek için yaşamaz, 

yaşamak için yer”; ibadete güç 

yetirip kulluk görevlerini yapa-

cak kadar yer. Her konuda oldu-

ğu gibi bu hususta da aşırılık 

dinimizde yasaktır. “Bir lokma, 

bir hırka” anlayışı yanlış olduğu 

gibi, aşırı yemek ve oburluk da 

kesin olarak yasaklanmıştır.

O halde, yeme-içme konu-

sunda itidalli olmak, helâl-

haram sınırlarını titizlikle gözet-

mek gerekir.

Bilinmelidir ki, helâl ve 

haram kılmak Allah’ın hakkı-

dır. Hiç kimse, zühd yani ‘nef-

sini kırmak için dünyaya rağbet 

etmeme’ adına Allah’ın mübah 

kıldığı bir şeyi, haz verdiği için 

haram kılamaz. 

Allah (c.c), haram kılmadı-

ğı bir zîneti, süsü veya temiz 

rızıkları haram sayanları redde-

der: “De ki: ‘Allah’ın, kulları için 

çıkardığı süsü ve güzel rızıkları 

kim haram etti?’ De ki: ‘O, dünya 

hayatında müminlerin; kıyamet 

günü de yalnız onlarındır.’...” 

(A’râf 7/32)

Hasılı: Allah’ın emir ve 

yasaklarına teslim olan bir 

mümin, helalinden yer, ihtiyacı 

kadarını yer, az ile yetinir; nef-

sini dünya lezzetlerine alıştırmaz 

ve onların tutkunu, esiri ve kulu 

olmaz. Tiryakilik ve alışkanlık 

yapan, onsuz yapamadığımız 

şeyler, Allah korusun, putlaş-

tırdığımız nesnelere dönüşebi-

lir! Bu yüzden, hevâ ve heves-

lerimizin nefislerimiz üzerinde 

egemenlik kurmasına asla izin 

vermemeliyiz!

“Hevâsını (hazlarını, arzu 

ve isteklerini) ilah edinen kim-

seyi gördün mü?” (Furkan 

25/42)

İçinde bulunduğumuz 

mübarek üç aylar (Recep, Şaban, 

Ramazan) süreci, oruç nime-

tinden yararlanıp açlığın tadı-

nı tadarak, hevâmıza esir değil 

egemen olmanın altın fırsatını 

sunuyor.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

‹ mam Humeyni’nin vefat 

yıldönümü münasebetiy-

le Tahran’da düzenlenen 

yas karakterli anma programı-

na, yarı resmi bir davet sonu-

cunda eşim ve kızımla birlikte 

katılma fırsatı buldum. Eşim ve 

kızım daha önce uzun boylu 

bir İran seyahati yapmış, hemen 

bütün şehirlerini gezmişlerdi. 

Benim ise ilk seyahatimdi. Bu 

durumda onlar benim rehberim 

oldular. Ancak bu seferki gezi 

daha ziyade resmi programlarla 

yüklüydü. Mesela Ahmedinejad 

cumhurbaşkanlığı köşkündeki 

bir mekânda bize bizzat hitap 

etti. İmam Humeyni’nin kab-

rinde ise yine oturtulduğumuz 

protokol tribününde Hamaney’i 

bizzat dinleme imkânı bulduk. 

Tahran şehrinde tek bir yerde, 

üniversitenin geniş bahçesinde 

kılındığını öğrendiğimiz Cuma 

namazı esnasında ise hutbeyi 

okuyan Sıddıki idi. Bunun dışın-

da yine protokol davetlilerinin 

çok sıkı güvenlik önlemleriyle 

içeriye alındığı İnkılâp otelinin 

salonunda, Humeyni’yi merkeze 

alan bir sempozyuma dinleyici 

olarak katıldık.

Tam otuz iki yıl evvel gerçek-

leşen büyük İran devriminin baş 

aktörü, aslî kahramanı elbette 

Humeyni idi. Daha yirmili yaş-

larının sonuna doğru yani çok 

erken zamanlarda, Şah rejimi-

ne karşı kafa tutarak başkaldı-

ran, bu uğurda hapis yatan bir 

şahsiyetti. Hapishane hayatının 

ardından da aralarında Türkiye 

(Bursa) ve Fransa olmak kay-

dıyla birtakım ülkelerde sürgün 

hayatı yaşamıştı. Yetmişli yıllar-

dan itibaren İran’da Şah rejimine 

karşı başlatılan hoşnutsuzluk her 

geçen gün artmaktaydı. Şah, olan 

TAHRAN, 

Yorgun Başşehir
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bitenlerin Humeyni ile birlikte 

dinî karakter taşıdığını biraz geç 

fark etmiş olmalıydı ki, o tarih-

lerde karısı Farah’ın başına eşarp 

örttürüp şehir şehir dolaşmasını 

sağlamıştı. Kadın, yanında son 

derece lüks baskı-

lı ve tam altı kilo 

ağırlığında olan bir 

Kur’ân-ı Kerim taşı-

yor, gittiği her yerde 

insanlara ücretsiz 

dağıtarak dindarla-

ra hoş görünmeye 

çalışıyordu. Elbette 

o saatten sonra ben-

zeri sahte tedbirler 

fayda vermeyecek-

ti. Humeyni’nin 

Paris’ten Tahran’a 

gönderdiği en küçük 

bir ima, bir kıvılcım 

kısa süre sonra Tahran sokak-

larında büyük yangınlar başla-

tıyordu.

Bin Dokuz Yüz Yetmiş Dokuz
İstanbul’da o tarihlerde 

Sultanhamam’da, Rıza Paşa 

Yokuşu’ndaki Valide Han’da, 

Şii yurttaşlara tahsis edilmiş 

bir mescit vardı. O mescitteki 

Cuma namazları bizim de dik-

katimizi çektiğinden, her Cuma 

arkadaşlarla orada buluşuyor 

ve mescidin imamı Ali Ekber 

Mehdipur’un vaaz ve hutbele-

rini dinliyorduk. İran’daki siya-

si hareketin İslâm, Kur’ân gibi 

kavramlar üzerine bina ediliyor 

olması ve en önemlisi “Şii yok 

Sünni yok, İslâm var” şeklinde-

ki slogan, tam da bizim kalbi-

mizi okşuyordu. Her ne kadar 

Mehdipur ile tartıştığımız itikadi 

mevzular var idiyse de, bir ara 

onları ertelemeyi uygun bulu-

yorduk. Bin Dokuz Yüz Yetmiş 

Dokuz diye bir şiir yazmıştım. 

Kimi mısraları Mehdipur’un 

konuşmalarından alıntılanmış-

tı. Mesela “Tahran’ın Meşhed 

Meydanı’nda ceviz büyüklü-

ğündeki taşı, kan, yürütende 

gördüm” bunlardan birisiydi. 

Mehdipur, sanki biraz da abar-

tarak devrimi hazırlayan hadi-

seleri öylesine etkili anlatıyordu 

ki, neredeyse her Cuma içimiz 

kan ağlıyordu. Devrim uğruna 

genç kızlar bedenlerini tankların 

paletleri arasına atıyor, kendileri 

şehit oluyor ama tank da işlemez 

hale geliyordu. Aylarca Tahran 

sokaklarının kenarlarındaki ark-

lardan kan akıyordu.

Öteden beri Şii akidenin 

masum imam, adil imam gibi 

telakkilerini bir türlü anlayama-

mışımdır. İmam kavramı muhte-

melen on ikinci ve kayıp imamın 

şahsında bir mitolojiye dönüş-

türülmüştü. Nitekim o imam 

kıyametten önce çıkıp gelecek 

ve belki bütün insanlığı, belki 

yalnız inananları kurtaracak olan 

Mehdi idi. Gerçi benzer inanış-

lar Sünni dünyanın 

akidesine de girmiş 

bulunmaktaydı. Ne 

var ki Sünni dün-

yada en azından bu 

ve benzeri itikatları 

tartışan ilim adam-

ları da mevcuttu. 

Başka ve çok önemli 

bir husus da Sünni 

dünyada İran’da 

olduğu gibi neredey-

se din adamı kisve-

si taşıyan köklü bir 

sınıfın bulunmayışı 

idi. Gerçi tekke ve 

zaviyelerdeki şeyh efendiler, 

kimi medreselerin otoriter ule-

ması, devletten maaşlı müftü 

ve görevlilerin bir seçkinliği ve 

ayrıcalığı yok sayılamasa da, 

Şiilikteki kadar etkin ve baskın 

olamamıştır. Cabiri’nin büyük 

bir vukufiyetle tespit ettiği gibi 

Şiilerdeki imamet mitolojisinin, 

Sünni dünyadaki karşılığı salta-

nat ideolojisiydi. 

İran devriminin başkahrama-

nı Humeyni’dir demiştik. Onun 

dini kisvesi asla göz ardı edile-

mez. Bu bakımdan devrimin bir 

halk devrimi mi, İslâm devrimi 

mi yoksa önderinin din adamı 

görüntüsü itibariyle teokratik 

bir devrim mi olduğu zamanla 

sanırım tartışılacaktır. Dünyada 

son asırda devrim kavramını en 
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■ Tahran

çok kullanan sosyalist ideoloji 

taraftarları, İran’dakinin benze-

ri bir devrimi hayal bile ede-

memişlerdi. Nitekim devrime 

Komünist Tudeh Partisi’nin des-

tek vermesi bu açıdan bir gös-

tergedir. Komünist dünyadaki 

ve sosyalist hayallerdeki sahici 

halk devrimine en yakın devrim 

sosyalist bir ülkeye değil İran’a 

nasip olmuştu.

Erken Yorulan Devrim 
Otuz iki yıl sonra bugün 

gelinen noktada durum nasıldır? 

Gözlemlediğim kadarıyla gördü-

ğüm şudur ki devrim maale-

sef çok erken yorulmuştur. Bir 

kere asla sorgulanmayan itikat 

ve mezhep asabiyeti ister iste-

mez ahaliyi Humeyni’nin bırak-

tığı yerde dondurmuştur. Esasen 

Humeyni halkına, Mekke ima-

mımın arkasında namaz kılabi-

leceklerini, siyasi hâkimiyet için 

Mehdi’yi beklemenin gereksiz-

liğini, Şii ve Sünni ayrımının 

tartışılabileceğini söylemişti. 

Oysa söz gelimi bütün dünyadan 

Müslümanların çağrılı bulundu-

ğu anma toplantılarında, davet-

lileri kendilerine uydurma çaba-

sından başka bir tutum göz-

lenmedi. Mevzu, Humeyni’yi 

anmak da olsa, batılı İran hay-

ranı kadınların bile konuşmacı 

olduğu sempozyumda, Türkiyeli 

bir Şii yerine Sünni seçilebilirdi. 

Kuzey Afrika’da başlayarak belki 

bütün Orta doğuya sıçrayacak 

olan halk hareketleri enine boyu-

na konuşulabilirdi. Ortak akıl, 

ortak payda, ortak iyi gibi ara-

yışlar yerine devrimin otuz ikin-

ci yılında yalnızca Humeyni’nin 

yüceliğine yapılan vurgularla 

geçiştirilen programın, gelecek 

vizyonu açısından kime ne yara-

rı olacaktır? Bu tür etkinlikleri 

Türkiye’de Kemalist zihniyetliler 

yapmaktadırlar. Müslümanların 

müsamerelere, şölen ve törenlere 

ayıracak vakitleri olmamalıydı.

Gördüğüm kadarıyla devrim 

maalesef yerinde saymaktadır. 

Ne kendini yenileme düşüncesi, 

ne Sünni dünyayla yakınlaşma 

hesabı var. Otuz iki yıl evvel 

aralarından çıkmış bir devrim 

kahramanını anarken, kendi 

önlerine adeta bir engel gibi de 

dikmiş oluyorlar. Oysa Humeyni 

yaşlı bir adamdı. Halkına eği-

lip omuzlarını verdi. Oraya 

basarak daha yukarılara, ileri-

ye gitmelerini istedi. Ama sanki 

onlar, onun omuzlarına basmayı 

Gördüğüm kadarıyla devrim maalesef yerinde 
saymaktadır. Ne kendini yenileme düşüncesi, ne 
Sünni dünyayla yakınlaşma hesabı var. Otuz iki yıl 
evvel aralarından çıkmış bir devrim kahramanını 
anarken, kendi önlerine adeta bir engel gibi de 
dikmiş oluyorlar. Oysa Humeyni yaşlı bir adamdı. 
Halkına eğilip omuzlarını verdi. Oraya basarak 
daha yukarılara, ileriye gitmelerini istedi. Ama 
sanki onlar, onun omuzlarına basmayı hayâsızlık 
telakki ederek, her zaman ve mekânda, bile isteye 
ondan daha aşağıda kalmayı seçmişler. “Amerika 
ve İsrail’e ölüm” sloganı devrim esnasında anlam-
lıydı. Ancak bu slogana takılıp kalmanın nasıl bir 
zihni tıkanıklık yaratacağı artık görülmeliydi.
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hayâsızlık telakki ederek, her 

zaman ve mekânda, bile iste-

ye ondan daha aşağıda kalmayı 

seçmişler. “Amerika ve İsrail’e 

ölüm” sloganı devrim esnasında 

anlamlıydı. Ancak bu slogana 

takılıp kalmanın nasıl bir zihni 

tıkanıklık yaratacağı artık görül-

meliydi.

Benzer eleştirileri Sünni 

dünya için de yapmak müm-

kündür. Ancak konumuz İran. 

Mesela şu gözlemimi tartışabili-

riz. Humeyni’nin vefatı münase-

betiyle yas ve tatil ilan edilmişti. 

Halkın “Harem” diyerek tazim 

gösterdiği Humeyni’nin kabrine 

binlerce insan dolmuştu. Lakin 

dikkatle bakınca bu kesimin 

hep taşralılar olduğu rahatlıkla 

gözleniyordu. Köylerden, kasa-

balardan insanlar otobüslere, 

başka vasıtalara atlamış kimisi 

de bir iki günlük yolu yürüyerek 

gelmişti. Ama ülkenin başşehri 

ve en kalabalık nüfusu barın-

dıran Tahran’dan pek kimse-

ler yoktu. Devlet erkânı herkes 

orada ama Tahran halkı yoktu. 

Sorulduğunda onların tatili fırsat 

bilerek ülke dışına yahut deniz 

kıyılarına, başka sayfiyelere kay-

dığı söyleniyordu. Bu bir dindar-

lık alametiyse, devrimin hatıra-

sını ve kahramanını anma top-

lantısıysa, devrimi yaratan halk 

en önde olmalı değil miydi? Bir 

başka husus kadınlar üzerinden 

fazla zahmet çekmeden gözlene-

biliyordu Tahran sokaklarında. 

Evet, kadın unsuru görünürde 

her alanda kendini ifade edebi-

liyor, her alanı doldurabiliyor, 

kamu ve özel her alan kendileri-

ne sonuna kadar açılmış görünü-

yordu. Bu bakımdan sanki kişi-

lik olarak erkeklerle aynı hizada 

duruyor gibiydiler. Ancak onla-

rın üzerinden halkın inanışına 

bakıldığında çok ciddi sorunlar 

bulunduğu da gözden kaçmıyor-

du. Mesela örtü, kerhen ve zorla 

sürdürülen bir alametten başka 

değildi. Muhtemelen devrimin 

başından beri türlü vesilelerle 

sürdürülen baskılar ters tepmiş, 

kadınlar, kadınlığın fıtratı gereği 

doldurmaları gereken anne, eş 

ve kardeş kimliği yerine, dişi-

lik kimliğini öne çıkaran abartılı 

makyajlarıyla sokakları doldu-

ruyordu. 

Muhammed Esed, Mekke’ye 

Giden Yol adlı eserinde Tahran’ın, 

boyu otuz kilometreye varan ve 

güneyden kuzeye doğru iler-

leyip hafif yükselen, Veli Asr 

caddesinden bahseder. Cadde 

kuzeyde Derbent denilen mev-

kiye kadar uzanıyor. Derbent’te 

telesiyejlerle Elburz dağlarının 

eteklerine tırmanıp Tahran’ı 

yukarıdan seyretme imkânı bul-

duk. Eriyen kar sularını, şehri 

kurarken cadde kenarlarına 

açılan arklarla güneye doğru 

akıtmışlar. Bahsi geçen cadde-

nin kenarına ise Muhammed 

Esed’in gezdiği tarihlerde çınar 

ağaçları dikilmekteymiş. Şimdi 

o çınarlar, kenardaki arklardan 

akan suyun marifetiyle öylesine 

büyümüşler ki caddenin üzerini 

her iki tarafından kapatıyorlar. 

Tahran güneşi hiç üzerinize düş-

meksizin bu caddede otuz kilo-

metre boyunca yürüyebilirsiniz. 

Yüksekliği dört yüz küsur metre 

olan Tahran Tower’ın iki yüz 

küsuruncu tepesinden bütün 

Tahran’ı gözlemeniz mümkün. 

Şehir çok eski değil. Bu bakım-

dan oldukça nizami görünüyor. 

Caddeler, sokaklar, meydanlar, 

parklar hayli geniş ve rahatlatıcı. 

İnsan, keşke Türkiye’deki gibi 

ezan sesleri de duyulabilseydi 

demeden edemiyor. Başka bir 

husus yukarıdan seyrettiğiniz-

de albenisine tutulduğunuz bu 

şehri, aşağı inip fizik yüzünü 

yakından gözlediğinizde şaşırıp 

Hareketi başlanılan noktadan daha ilerilere, başla-
tan kahramanlardan daha ötelere taşıma arzu ve 
iradesi olmadıkça, devrim de yerinde sayar, halk da. 
Gayrı Müslim dünyayla aramızdaki makas bu kadar 
tehlikeli biçimde açılmış ve uçuruma dönmüşken, 
Türkiye’deki Kemalistlere özenerek Tahran sokak-
larını, caddelerini, elektrik direklerini, mescitlerin 
içini bile Humeyni ve Hamaney’in fotoğraflarıyla 
donatıp insanlarda yeni göz yanılgıları yaratmak 
bana doğru bir yöntem gibi gözükmedi.
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■ Tahran

kalıyorsunuz. Bir şehir ancak bu 

kadar yorgun ve yıpranmış ola-

bilir. Neredeyse her yeri dökü-

lüyor. Buna saraylar bile dâhil. 

Sanki yüz yıl önce inşa edilmiş 

bulunan bir yapı, o yıldan bu 

yana bir daha boya yüzü görme-

miş. Her taraf son derece bakım-

sızdı.

Atalet Her Yerde 

Elbette hatırımıza yıllar süren 

ambargolar geliyor bu kirli yüzü 

görünce. Ancak bir başka açıdan 

bakmayı denediğinizde ambar-

gonun İran’a gizli ve sinsi ve de 

çok önemli faydaları da olmuş 

gibi görünüyor. İhtiyacı olan her 

şeyi kendisi üretmek zorunda 

kalmış. Böylece sanayiden ziraa-

ta kadar her alanda iddialı. Zaten 

nükleer programı ise bütün dün-

yanın dilinde. 

Diyebilirim ki en organik 

gıdayı onlar tüketiyorlar. Ayrıca 

ambargo da esasen sahteymiş. 

Mesela polis arabaları Mercedes 

markaydı. Bolca Peugeut oto-

mobil mevcut. Coca Cola dersen 

Türkiye’den daha çok tüketili-

yor. Gerçi kendi üretimleri de 

var. Sinema endüstrisi husu-

sunda İran’ın dünya ile yarış-

tığı ortada. Petrol, doğal gaz, 

deniz ve tarım ürünleri son 

derece bol. Ambargo ne yapa-

bilir böyle bir ülkeye? Besbelli 

büyük bir yalandan ibaret. Kaldı 

ki gerçek olduğu ilk yıllardan 

itibaren İran, kendine yetme-

sini bilmiş. Dünyanın dört bir 

bucağı ekonomik sıkıntılarla 

boğuşurken, bu kadar kendi-

ne yeten bir Müslüman ülke 

ahalisi görünenden daha çalış-

kan olmalıydı, diye düşünme-

den edemiyorsunuz. Tembellik 

acaba biraz da kaderci akidenin 

sonucu muydu? Velayet-i Fakih 

telakkisi, ferdi düşünce ve ima-

nın bile gerektiğinde emaneten 

ve vekâleten sürdürülebileceği 

zehabını mı uyandırmıştı? İslâm, 

Allah ile kul arasına kimsenin 

giremeyeceğini söyleyip durur-

ken, böyle bir fitneyi Sünni ve 

Şiiliği önceleyen insanların zih-

nine kim, ne zaman sokmuş ola-

bilirdi? Taklidi imanı caiz gören 

bir fıkıh öğretisinin akıbeti maa-

lesef ortadadır.

Görülen odur ki bütün İslâm 

âleminde rastladığımız atalet 

ayniyle Tahran’da da karşımı-

za çıkmaktadır. Müslümanların 

tembellikleri onları en azından 

iki yüz yıldan bu yana tarihin 

siyaset sahnesinden dışarıya 

püskürtmüştü. Dünyanın her 

yerinde kendilerinden olmayan 

kişi ve inançlarını yansıtmayan 

yasalarla yönetilmekteydiler. 

İran devrimi bir parıltı getir-

mişti. Halkların, müstebit sul-

tanlara karşı bir şey başarabile-

ceklerinin göstergesiydi. Bütün 

dünya Müslümanlarının heves 

ve ümitlerini okşamış ve artır-

mıştı. Ancak bunca acı, ölüm, 

sıkıntının arkasından tarihe özne 

olacak inkılâp çapındaki hamle-

lere ihtiyaç vardır. Hareketi baş-

lanılan noktadan daha ilerilere, 

başlatan kahramanlardan daha 

ötelere taşıma arzu ve iradesi 

olmadıkça, devrim de yerinde 

sayar, halk da. Gayrı Müslim 

dünyayla aramızdaki makas bu 

kadar tehlikeli biçimde açıl-

mış ve uçuruma dönmüşken, 

Türkiye’deki Kemalistlere öze-

nerek Tahran sokaklarını, cad-

delerini, elektrik direklerini, 

mescitlerin içini bile Humeyni 

ve Hamaney’in fotoğraflarıy-

la donatıp insanlarda yeni göz 

yanılgıları yaratmak bana doğru 

bir yöntem gibi gözükmedi. 
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Serpil Başar: 

“Kur’ân’ın Anlaşılabilir ve Yaşanabilir 

Örneklerini  Sunan İlim ile Meşgul 

Hanımları Görmek  Gerekir”

K
ur’ân’ın İlk Kadın 

Yorumcuları, daha önce 

yapılmamış bir tefsir 

tarihi araştırması… Pek çok müel-

lifin, Hz. Aişe ismini bir müfessir 

olarak hemen açıkça zikretmedi-

ğini belirtiyorsunuz. Kur’ân tarihi 

ve tefsir tarihi eserlerine baktığı-

mızda, bu alanda çaba sarfeden  

isimler arasında  kadınların isim-

lerinin pek görülmeyişinin sebebi-

ni nasıl anlamak gerekir?

Klasik tefsir ve hadis kaynak-

larında ilme hizmet anlayışında, 

nitelikten çok niceliksel bir bakış 

hakim.. Kişinin ismi, rivayet ettiği 

rivayet sayısı kadar kayda değer 

bulunur genellikle. Tefsir alanında 

da öne geçen isimlere baktığı-

mızda, görüşleri ile etkili olduk-

ları kadar, rivayet sayılarının da 

etkili olduğunu söylemek duru-

mundayız. Böyle bakıp, ilk asır 

için konuşacak olursak, hanımlar 

arasında Hz. Aişe, rivayet sayısı 

olarak ve görüşleri ile öne çıkan 

bir hanım. Ben, bu klasik bakışın 

dışında Kur’ân karşısında diğer 

kadınların nasıl davrandıkları-

nı araştırmak istedim. Bu yüz-

den bazen tek bir rivayet, o tefsir 

konusundan haberdar olduklarını 

gösterdiğinden benim için anlamlı 

oldu. Bunu sayısal bir veriye bağ-

layıp, görmezden gelmenin onla-

rın zihinsel emeklerini görmez-

den gelme anlamına geleceğini 

düşünerek, kayda değer buldum. 

Ancak daha ileriki dönemlerde 

yavaş yavaş kadınların ilme hiz-

metlerinin arttığını, hatta V. asır-

da müfessir olarak bahsedilen bir 

hanım olduğunu gördüm, ama 

tefsir tarihinde adı hiçbir yerde 

geçmiyordu. Bu beni, bu nicelik-

sel bakış ile birlikte bir görmezden 

gelmenin ya da hep “kadınlar” 

bahsini ayrı ele almanın getirdiği 

bir sonuç olarak düşündürdü.  

“Ayırımcı bir şekilde “kadının 

tefsir tarihi” diye bir başlık oluş-

turamayız ama  bütünün içinde 

olacak şekilde “tefsir tarihinde yer 

alan kadın1ar” başlığını oluştura-

biliriz” diyorsunuz. Çalışmanızı 

hazırlarken nasıl bir yöntem izle-

diniz?

Tefsir tarihi ve tefsir usulü eser-

lerinde ve bugün bu konuda ders 

kitabı olarak okutulan kitaplarda, 

tefsirin kronolojik dönemleri ve 

belli başlı usul konuları, tefsirin 

problemli alanları ortaya konul-

muştur. Bu konuları kadınların 

nasıl anladıklarını ortaya koymaya 

çalışırken bu nedenle başka bir 

bakış açısına gerek duymadım. 

Mevcudun içinde nerede olduk-

larını görmek, bana göre daha 

önemliydi. Bu yüzden araştırma 

içeriğim, tefsir alanında kadınların 

yaptıkları vurguları, katkılarını, 

görüşlerini kapsamakta ve kadın-

erkek arasındaki bu ayırımcı bakış 

Kadınların Kur’ân yorumuna katkılarını tefsir usulü, tefsir tarihi ve Kur’ân ilimleri çerçevesinde ele alan 

Kur’ân’ın İlk Kadın Yorumcuları, ilk asırda yaşamış ve Kur’ân’a ilk muhatap olmuş kadınlar ve onların vahyi 

anlama-yaşama yolculukları üzerinde durmakta. O asırdan günümüze kadar da insanlığın anlama yolculu-

ğunda gelinen aşama gözler önüne serilmiş, o dönemdeki soru ve sorunların varlığını hâlâ koruyor olması, 

son vahyin evrenselliği olarak açıklanmıştır. Başta tefsir kaynakları olmak üzere, hadis, sahabe tabakâtları ve 

diğer eserlere dağınık olarak yansımış olan bilgileri betimleyici ve karşılaştırmacı bir metotla ele alan bu eser, 

ilk asırda ravi ya da yorumcu olarak bahsedilebilecek kadınları araştırmış ve Hz. Aişe dışında başka isimlerin 

de tefsir tarihinde yer alması gerektiğini vurgulamıştır. Eseri hazırlayan Dr. Serpil Başar’la kitabını konuştuk.

Asım Öz
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açısından ileride uzaklaşabilme-

yi hedeflemektedir. Asıl olması 

gereken ise, cinsiyetleri üzerinden 

değil, birey olarak yaptıkları üze-

rinden tefsir tarihindeki yerlerini 

almalarını sağlamaktır. 

Asr-ı saadette erkeklerin yanı 

sıra pek çok hanım sahabi, Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’den, hanımla-

rından ve diğer sahabilerden nakil-

lerde bulunmuş olmasına karşın 

bunlardan sadece birkaçı biliniyor. 

Tefsir kaynaklarına yansımış olan 

ilk kadın yorumcular kimlerdir? 

 İlk muhataplar, ayetler üzeri-

ne düşünmek, anlamaya ve sonra 

da uygulamaya çalışmak gayesi 

ile Kur’ân’a bakıyorlar. Yani hepsi 

için anlamak ve yaşamak iç içe 

geçmiş durumda.. Bu amaçla anla-

mak üzere soru soran, duyduğunu 

nakleden ve tefsir kaynaklarına 

isimleri ile giren 82 hanım tes-

pit ettim. Bunlar içinde benim 

yorumcu olarak kabul edip, tefsir 

tarihinin ilk asrı içinde mutlaka 

isimlerinin geçmesi gerektiğine 

inandığım 2 isim var: Hz. Aişe ve 

Ümmü Seleme. Bununla birlikte 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hanım-

larından Meymune ve Ümmü 

Habibe’nin tefsir rivayetleri var. 

Sahabeden ise, Esma bt. Yezid, 

Esma bt. Umeys, Esma bt. Ebi 

Bekr, Ümmü Hani bt. Ebi Talib, 

Ümmü Atiyye, Fatıma bt. Kays, 

Ümmü Fadl, Ümmü Süleym ve 

Sübey’a el-Eslemiyye’nin rivayet-

leri ağırlıkta ve önemli..        

Çalışmanızın ilk asır ile sınırlı 

kalmasının sebebi nedir?

Tefsir tarihinin ilk asrı, sahabe 

ve tabiin dönemini kapsıyor ve 

rivayet anlamında çok hareketli 

ve yoğun. Ayrıca saf Kur’ân kül-

türünün canlı olduğu bir dönem. 

Bu nedenle rivayet yoğunluğunu 

da dikkate alarak ilk asır ile sınırlı 

kalmayı uygun gördüm.

Kadınlar nüzul ortamında 

nasıl bir yer tutuyorlar?

Kadınlar, nüzul ortamında 

soruları ve ayetleri uygulamaları 

ile etkili oluyorlar. Ayrıca “zıhar” 

olayında Havle bt. Sa’lebe’de 

olduğu gibi, başlarına gelen 

haksız bir uygulamayı gelip Hz. 

Peygamber (s.a.v)’e bildirmeleri 

ayetlerin nüzulünde etkili olu-

yor. Bu yüzden Kur’ân’ı anlamaya 

çalışan kadınları, bu nüzul orta-

mında “oldukça aktiftiler” şek-

linde değerlendirebiliriz. Üstelik 

bu durumları, İslâm’ın kadından 

beklediği edepli ve hayalı duruşa 

bir zarar da vermemiştir.

Ümmü Seleme’nin bu süreçteki 

soruları çok önemli. Ümmü Seleme 

üzerinde biraz duralım istiyorum. 

Ümmü Seleme nasıl bir kişiliğe 

sahip? Nüzul ortamındaki soruları 

nelerdir?

Ümmü Seleme, yaşı ve yaşam 

tecrübesi itibari ile ümmetin diğer 

anneleri arasında öne çıkan bir 

isim. Ümmü Seleme’nin Kur’ân’ın 

kadınlara ayrıca hitab etmesini 

isteyen, kadınların hicret etmesi-

nin değerini sorgulayan, kadınla-

rın Kur’ân karşısındaki durumunu 

merak eden bir yapıda olduğunu 

da görüyoruz. O,  böyle sorunca, 

Nisa, 4/32, Ahzab 33/ 35 ve Âl-i 

İmrân, 3/195. ayetlerin nazil oldu-

ğuna dair bilgiler mevcut.. Buna 

göre ayetleri yakından takip edip, 

öğrenen ve sahabenin sorularına 

cevap veren bir hanım olarak ilk 

asırda tefsir alanında önemli bir 

isim olduğunu söylemek gerekir.  

İlk dönemdeki kadınları yazı 

bilen ve bilmeyen ama okuyabi-

len şeklinde ayırıyorsunuz. Vahyin 

yazı ile kaydı konusunda ise kadın 

sahabilerden herhangi birini gör-

müyoruz.  Vahyin okunması ve 

yazı ile kaydedilmesi sürecinde 

kadınların yeri nedir? Bu süreçte 

vahiy katibi olmamasına karşın 

öne çıkan isimler kimlerdir?

Hz. Hafsa hem yazı yazabi-

len hem de okuyabilen, Ümmü 

Seleme ve Hz. Aişe’nin yazamayıp 

okuyabilen hanımlar olduğunu 

biliyoruz. Vahiy katipleri arasında 

hiçbir hanımın isminin geçme-

yişini, hatta yazı yazabilen Hz. 

Hafsa’nın, Kur’ân ayetlerini kay-

dettirdiği özel mushafını yazmak 

üzere bir katipten yardım alması-

nı, dönemin şartları ile açıklamak 

mümkün.  Yazı malzemesinin azlı-

ğı, herkesin eline bu malzemenin 

eşit biçimde ulaşmayışı, kadınların 

Hz. Peygamber (s.a.v)’i her zaman 

yakından takip edip ayetleri o 

anda yazamayışları vahiy katipli-

ğinden uzak kalmalarına neden 

■ Serpil Başar
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olmuştur şeklinde düşünülebilir... 

Ancak, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 

vahiy katipliğini belli kişilere 

görev olarak verdiği ve kadınları 

bu işten menettiği yönünde bir 

bilgiye  kaynaklarda rastlamadık. 

Hz. Hafsa’nın Kur’ân tarihin-

de dikkat çekici bir yeri oldu-

ğunu belirtiyorsunuz. Mushafın 

III. Halife Hz. Osman yerine Hz. 

Hafsa’ya emanet edilmesi, özel-

likle oryantalistler tarafından tar-

tışma konusu edilmesinin sebebi 

nedir?

Oryantalistlerin yoğunlaştık-

ları nokta, Hz. Ömer’in vefatın-

dan evvel, aslında bir devlet malı 

olması gereken ve resmi bir niteli-

ği olan Mushaf’ın niçin daha son-

raki halifeye değil de kendi kızına 

emanet ettiğidir. Üstelik bir kadına 

bu kadar önemli bir emanet niçin 

verilmiştir? Onlar bu soruları ile 

ilk Mushaf’ın Hafsa’ya emanet edi-

lişinden hareketle, bu mushafın 

resmi bir niteliğinin olmadığını, 

özel bir gayret olduğunu düşün-

müş, henüz halife seçilmemişken 

Hz. Osman’a emanet edilmeyişi-

nin doğal seyrini göz ardı etmiş 

ve Mushaf üzerinde şüphe yarat-

maya çalışmışlardır. Bu yüzden 

araştırmamızda Hafsa’ya mushafın 

emanet edilişinin önemli oldu-

ğunu gördük. Onun bu emaneti 

koruması, Hz. Osman (r.a.) döne-

minde yapılan istinsah (mushafın 

çoğaltılışı) faaliyetine de bu mus-

hafın kaynak olmasını sağlamıştır. 

Hz. Hafsa’nın bu nedenle tefsir 

tarihinde önemli bir yeri vardır.     

“Özel Mushaflar” ifadesiy-

le neyi kastediyorsunuz? Özel 

Mushaf sahibi kadınlar kimler-

dir? Bunlar hangi amaçla oluş-

turulmuştur? Okuyabilen yahut 

hem okuyup hem yazabilen kadın 

sahabileri de dikkate alarak bu 

Mushafların oluşumunun mahiyeti 

hakkında neler söylenebilir?

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in nazil 

olan ayetleri vahiy katiplerine 

yazdırırken sahabenin de kendi-

ne ayrı Mushaf yazdığını ve Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’in tefsir kabilin-

den açıklamalarını buralara kay-

dettiklerini biliyoruz. Hanımlar 

arasında da Hz. Aişe, Hz. Hafsa 

ve Ümmü Seleme’nin kendileri-

ne ait Mushafları olduğunu tespit 

ettik. Oradan ayetleri ezberlemek, 

ya da Kur’ân’a bir ünsiyet sağla-

mak üzere böyle davrandıklarını 

düşünmek mümkündür. Özellikle 

Bakara, 2/238. A yette geçen “Orta 

namaz” ifadesinin tefsiri olarak 

“ikindi namazı” açıklamasını Hz. 

Peygamber’den duydukları için 

ısrarla Mushaflarına yazdırmaları, 

hem ayetlerin kaydını yaptırdık-

larını hem de Hz. Peygamber’in 

tefsirini takip ettiklerini görmemiz 

açısından önemlidir.    

İlk asırda “tenkit zihniyeti” 

geliştiren bir hanım olarak Hz. 

Aişe’nin ayetler hakkındaki yanlış 

anlamaları düzelttiğini biliyoruz. 

Bu konuda tefsir tarihi literatü-

ründe öne çıkan rivayetler hangi-

leridir?

Bakara, 2/1158. ayette bah-

sedilen Safa ve Merve arasında 

sa’y etmenin dinen bir vecibe 

olup olmadığı yönündeki yanlış 

anlaşılmaları gidermiş ya da bir 

ayetin kim hakkında nazil oldu-

ğu yönündeki yanlış anlaşılmala-

ra müdahale etmiştir. Konunun 

ayrıntıları kitabımızda mevcuttur.

Kur’ân’da tahrif iddialarına 

kaynaklık eden özellikteki riva-

yetlerin Hz. Aişe’ye atfedilmesini 

nasıl yorumluyorsunuz?

Bu tür rivayetler içerisinde Hz. 

Aişe’nin dışında başka bir kadının 

ismi geçmemektedir. İlk asırda 

görüşlerine başvurulan bir hanım 

olarak onun kaynak gösterilme-

si, rivayet üzerindeki inandırıcı-

lığın artmasını sağlamak olarak 

yorumlanabilir. Onun ismi insan-

lara bu alanda güven vermektedir. 

Muharref rivayetlere bu nedenle 

kaynak gösterilmiş olabilir.  

Medine’de bazen kadınların, 

kendi aralarında seçtikleri bir 

kadını soru sormak üzere Hz. 

Peygamber’e göndermelerinde  ve 

Hz. Peygamber’e bireysel olarak 

sordukları sorularda öne çıkan 

hususlar nelerdir?

Hanımların merak ettikle-

ri konular, kadınlara özel hal-

ler, ibadetler ve ayrıntılı hüküm-

leri, nikah, boşanma, nafaka ve 

ölümden sonraki hayat konula-

rında yoğunlaşmakta. Bunları din-

dünya ve ahiret dengesini kurmak 

istemeleri ve hayatlarını, kabul 

ettikleri dinin hükümlerine göre 

inşa edip, ahiretlerini kazanmaya 

çalışmak üzere sorduklarını düşü-

nebiliriz. Ama benim dikkatimi 

çeken sorularından biri, o zaman-

ki toplumsal hayatın bir getirisi 

olarak eşlerini doğal yollarla veya 

savaşlarda kaybetmeleri nedeni ile 

birden fazla evlilik başlarından 

geçtiği için, öldükten sonra ahiret-

te hangi eşleri ile o sonsuz hayatı 

paylaşacaklarını merak etmeleri 

idi. Bu konu bugün de merak 

edilen bir konu mudur, diye 

düşünmek lazım. Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in, “cennetlik hanım, hangi 

eşinin ahlakı daha güzel ise onu 

seçecektir” cevabı ile o hanımla-

rı rahatlatmıştır. Bu soru bana, 

kadınların zihninde “eş olmak-

eşi olmak” dışındaki bir yaşamı, 

ahirette bile kurgulayamadıklarını 
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■ Serpil Başar

gösterdi ve ciddi anlamda düşün-

dürdü. Yani hanımlar, ahiret 

yaşamında da yanlarında eşlerini 

istiyorlardı ama hangi eşleri ile 

bu sonsuz yaşamı paylaşacakları 

konusunun içinden çıkamamışlar-

dı. (Rum, 30/21 ve A’raf, 7/189) 

Dünyada sükuna-mutluluğa ve 

huzura ermenin, eş olmanın anla-

mı olarak açıklandığı ayetlere bak-

tığımızda, ahirette cennete ermiş-

ken bile yanlarında eşlerini iste-

meleri anlamlıydı. Ayrıca ahlakı 

güzel olmanın ahirette bile tercih 

sebebi olarak sunuluşu, bir başka 

dikkate değer husustu.  

İlk asırda kadınlar yorum 

konusunda ihtiyatlı davranmışlar-

dır. Niçin?

Hanımların sorularında ve 

açıklamalarında ayrıntılı tefsir 

konularının ilk asırda olmadığını 

görüyoruz. Bu da yaşamsal anlamı 

olmayan ayrıntılı kelime açıkla-

maları ile veya daha sonra tefsir 

usulü olarak ele alınan konular ile 

uğraşmadıklarına dayalı bir kana-

at.. Daha sonraki yıllarda yeni 

Müslüman olanların değişik dil 

ve kültürleri ile karşılaşma, tefsir-

de de yorumların çeşitlenmesine 

neden olmuştur. “Sahabe Tefsiri” 

için de tefsir alanında söylenen, 

yorumlarının çok fazla çeşitlen-

mediği yönündedir. Kadınlar açı-

sından da durum aynıdır.    

Kadınların tefsire katkıları, 

yoğun bir biçimde rivayetlerde 

görülür diyorsunuz. Aynı zaman-

da tefsirde ciddi bir problem ola-

rak karşımıza çıkan İsraili riva-

yet olarak değerlendirebileceğimiz 

rivayetleri nakleden isimler için-

de kadınlar tarafından aktarılan   

rivayetlerin pek fazla olmadığı-

nı belirtiyorsunuz. Bunun sebebi 

nedir?

İlgilendikleri konular arasında 

İsraili rivayetlerin yoğunlaştığı kıs-

salar ve cennet-cehennem tasvirle-

rinin olmaması bu konuda etkili-

dir. Bu nedenle İsraili rivayetleri 

rivayet edenler arasında kadınla-

rın varlığından söz edemiyoruz.

Hem sahabe neslinden hem de 

tabiinden olan hanımlar arasında 

tefsir alanında öne çıkan isimler 

kimlerdir?

Hz. Aişe ve Ümmü Seleme’nin 

yorumcu olarak, Ümmü Habibe 

ve Meymune’nin ravi olarak tef-

sir alanına katkıları vardır. Hz. 

Aişe, Hafsa ve Ümmü Seleme’ye 

nispet edilen mushafların olması, 

bu üç hanımın ilim ile daha çok 

meşgul olduğunu göstermektedir. 

Sahabeden Ümmü Varaka’nın da 

Kur’ân’ı cem ettiği bildirilmiştir. 

Sahabi hanımların Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’den tefsir rivayetleri-

ne baktığımızda ise, Esma bt. 

Yezid, Esma bt. Umeys, Esma bt. 

Ebi Bekir, Ümmü Hani bt. Ebi 

Talib, Ümmü Atiyye, Fatıma bt. 

Kays, Ümmü Fadl, Ümmü Kays, 

Rübeyyi bt. Muavviz, Havle bt. 

Hakim, Ümmü Süleym, Sübey’a 

el-Eslemiyye, Zeyneb bt. Cahş, 

Dubaa bt. Zübeyr, ön plandadır. 

Tabiinden ise Safiyye bt. Şeybe, 

Safiyye bt. Ebi Ubeyde, Aişe bt. 

Talha (v. 110/728), Muaze bt. 

Abdillah (v. 101/719), Hafsa bt. 

Sirin (v. 101/719) ve Amre bt. 

Abdirrahman (v. 98/716) isimleri, 

rivayetleri açısından önde gelmek-

tedir.

Tefsir tarihi çalışmalarında, 

ele aldığınız konu çerçevesinde 

neler yapılabilir?

Bu çalışma sonucunda ulaştı-

ğım sonuca göre; klasik kaynakla-

ra yönelik olarak dönemsel çalış-

maların devam etmesi gereklidir. 

Tabiin neslinden sonra günümüze 

kadar gelecek şekilde bu konu-

yu dönem dönem ele aldığımızda 

hiç gün yüzüne çıkmamış isim-

lerle ve eserleri ile karşılaşmamız 

mümkün.. Bu, kadın üzerinden 

bir değerlendirmenin zamanında 

yeri geldiğince yapılmamasından 

kaynaklanan bir bakış açısıdır. 

Böylece ilme katkıları açısından 

hakları önce teslim edilmiş olur. 

Ancak, ayırımcı bakış açısını 

kadınların lehine devam ettirmek 

zorunda olan bu tür çalışmalar 

sonrasında da yeni tefsir tarihi 

ve tefsir usulü çalışmalarında bu 

katkıları dikkate alınarak “kadın 

olmasına rağmen” kaydını da hiç-

bir yerde düşmeden sadece isimle-

ri belirtilerek, tefsir alanında yap-

tıklarından istifade edilmelidir. 

İlim ile meşguliyet, kadının asli 

vazifelerinin önüne geçmeyen ama 

ihmal de edemeyeceği ve fıtratına 

da uygun olan bir meşguliyettir. 

Tarihe böyle baktığımızda ilim ile 

meşgul olan hanımları görmek ve 

şahsi faziletlerini de devam ettir-

diklerini görmek hepimiz için bir 

örnektir. Kur’ân’ın anlaşılabilir ve 

yaşanabilir örneklerini sunmala-

rından dersler çıkarmak, onların 

ayak izlerini takip etmek, bugün 

üzerimize düşen görevlerdir. 
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A. Vahap AKBAŞ

KÜÇÜK ASIM’LAR: 
AKİF’İN ÇOCUĞA VE ONUN EĞİTİMİNE 

DAİR GÖRÜŞLERİ

Ç ocuk ve onun eğitimi, 

her devirde, her yerde 

önemli sayılmıştır. 

Çünkü o, soyu devam ettir-

diği gibi uygarlığa, kültürel 

varoluşa da süreklilik kazan-

dırır. Böyle olunca aileleri-

ne, cemiyetlerine, ülkelerine 

hatta dünyaya dair bir gele-

cek tasavvuruna sahip olanlar 

ister istemez geleceklerinin 

teminatı olarak gördükle-

ri çocuk ve gençlerine, onla-

rın eğitimlerine odaklanırlar. 

Bilirler ki ancak iyi yetişmiş, 

üstün değerlerle donanmış 

kişiler bir toplumu maddî ve 

manevî yönden geliştirebilir, 

bir uygarlığı kurup yaşatabi-

lirler. Onun için, çocuk ve 

onun eğitimi ilahiyatçıların, 

eğitimcilerin, sosyologların, 

edebiyatçıların vs. ilgilendikle-

ri oldukça geniş bir alan olarak 

her zaman önümüzde durur.

Edebiyatçılarımızın çocukları muhatap almala-

rı, doğrudan çocuklar için yazmaları çok eskilere 

dayanmaz. Tanzimat dönemine kadar çocuk, birkaç 

örnek sayılmazsa, sözlü ürünlerle beslenmiştir. Dede 

Korkut Hikâyeleri, Nasrettin Hoca fıkraları, masal 

ve efsaneler, tekerleme, bilmece ve ninniler çocukla-

rın hayal gücünü kamçılayan, 

ahlâkî ve sosyal donanımları-

nı sağlayan, kişiliklerini ören 

kaynaklar olmuştur. Kaldı 

ki bu kaynakların bir kısmı 

çoğu zaman küçüklerle bir-

likte yetişkinlerin de kılavu-

zu olmuştur. Klasik dönemde 

birkaç özgün örnekle sınır-

lı kalan (Nabî’nin Hayriye’si, 

Sümbülzade Vehbî’nin 

Lütfiye’si…) çocuklara yöne-

lik edebiyatta, Tanzimat ve 

Edebiyat-ı Cedide dönemlerin-

de Batı’dan çevirilerle bir hare-

ketlilik sağlanmıştır. Üst üste 

çeviriler yapılan bir dönemde 

Kayserili Doktor Rüştü’nün 

Nuhbetü’l-Etfal (1859) adlı 

eseri, çocuklar için yazılmış ilk 

telif eser olması bakımından 

önem arz eder.

Çocuklar ve onların eğiti-

mi üzerine bilinçli bir şekilde 

yazıların yazıldığı, eserlerin verildiği dönem, İkinci 

Meşrutiyet Dönemi’dir. Aydınlarca geleceğe dair 

tasavvurların gündemde tutulduğu bu dönemde, bu 

tasavvurları gerçekleştirecek insan modelleri üzerin-

de kafa yorulmuş ve tabiî olarak bu modellerin özü 

olarak görülen çocuğun yetişmesine önem verilmiş-

tir. Bir yandan çocukların eğitimi, çocuk edebiyatı 

Akif, çocuğun yetişmesin-
de ailenin rolünün büyük 
olduğuna inanır. Köse İmam 
manzumesinde, çağın bilim 
çağı olduğunu ve bu çağda 
çocukların eğitiminin aile-
lerden başlaması gerektiğini 
ifade eder. Ona göre hürri-
yeti özümsemenin yolu bura-
dan geçmektedir. Hüsran-ı 
Mübin’de de anne ve baba-
nın çocuklarına dair emelle-
rinin birbiri ile çelişmemesi 
gerektiğini söyler: “Emelleri 
birbirine ters düşerken anne 
babanın, hep böyle harap 
olmakta çocuklar ara yerde.
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gibi konularda ilk teorik yazılar kaleme alınmış; bir 

yandan da çocuk zevkini, duyarlığını gözeten şiirler 

üretilmiştir. Bu dönemde çocuk kahramanlar etrafın-

da gelişen, çocukluk çağlarını konu alan öykülerin 

çokluğu da aynı nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Akif de döneminin idealist bir aydını olarak bir 

gelecek tasavvuruna sahiptir. Bu tasavvuru, bedenen 

ve ruhen güçlü, çağdaş bilime hakim, aynı zamanda 

öz değerlerine bağlı, ahlaklı, yiğit bir nesil hayata 

geçirecektir. Bu, Asım’ın neslidir. Akif, Safahat’ın 

altıncı kitabı Asım’da, babasının talebelerinden Köse 

İmam’ın oğlu Asım’ın şahsında bu neslin özellikle-

rini ortaya koyar. Şüphesiz bu genç nesil, dünyaya 

genç olarak gelmeyecektir. Onları hazırlayacak bir 

çocukluk döneminden geçmeleri gerekir. İşte Akif, 

hem model gösterdiği neslin bu hazırlayıcı dönemini 

düşünerek, hem de toplumun savunmasız, mağdur, 

acınası bir parçası olduklarına, insanlığı anlamanın 

onlara merhamet etmekten, onlara ilgi göstermekten 

geçtiğine inanarak çocukları, çocuklukları şiirlerine 

konu edinmiş; onların eğitimine dair ciddi yazılar 

kaleme almıştır. Asım’da Köse İmam’a söylettiği şu 

mısralar, onun kadınlar ve yaşlılarla birlikte çocukla-

ra karşı ne kadar duyarlı olduğunu gösterir:

Üç sınıf halka içim parçalanır, hem ne kadar! 

İhtiyarlar, karılar, bir de küçükler; bunlar 

Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan; 

Yoksa, insanlığı bilmem nasıl anlar insan?(1)

Mehmet Akif’in, bir dava adamı ve ülkesinin gele-

ceğini düşünen samimi bir aydın olarak çocuklara 

ilgi gösterdiğini ifade ettik. Safahat’a bu noktadan 

baktığımızda Akif’in çocuklarla ve onların eğitimle-

riyle ilgili görüşlerinin yer aldığı çokça metinle karşı-

laşırız. Akif, bu manzumelerde görüşlerini çoğunluk-

la doğrudan ifade etmez. Bir sanatçı duyarlığı gösterir 

ve kahramanı çocuk olan vakalar anlatarak, bazı 

vakaların içindeki çocukluk tablolarına dikkatimizi 

çekerek ya da kendi çocukluğundan, çocuklarından 

yola çıkarak bizi çocukların dünyasına çeker. O 

dünyanın sorunlarını ve bu sorunlar karşısında bize 

düşen görevleri işaret eder.

Safahat’ın en güzel şiirlerinden sayılan Hasta’da, 

Küfe’de hikâyelerin etrafında geliştiği kişiler çocuk-

tur. Gerek bu manzumelerde, gerekse Kocakarı 

ile Ömer, Ahiret Yolu, Bayram gibi manzumelerde 

yoksul, yetim, hasta çocuklara dikkatleri çekmeye 

çalışır Akif. Toplumun ve devletin ilgilenmediği, bir 

kenara bıraktığı çocukların acıklı akıbetlerini gözler 

önüne serer. Hasta manzumesinde, verem hastalığına 

yakalanmış, hastalığı ilerlediği için okuldan uzaklaş-

tırılan kimsesiz, yoksul bir çocuğun hikâyesi anlatılır. 

Son bir kez muayene edilen çocuk, insandan ziyade 

“bir rikkat levhası” gibidir. Akif bu “çıplak sefalet 

heykeli”ni şöyle tasvir eder:

Rengi uçmuş yüzünün, gözleri çökmüş içeri; 

Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri.

O şakaklar göçerek cebheyi yandan sıkmış; 

Fırlamış alnı, damarlar da beraber çıkmış!

Bet beniz kül gibi olmuş uçarak nûr-i şebâb; 

O yanaklar iki solgun güle dönmüş, bîtâb! 

O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi; 

Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi! 

Kafa bir yük kesilip boynuna, çökmüş bağrı;

İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı.

Küfe’de de babasını yitirmiş yoksul bir çocuğun 

dramı var. Okumak isteyen Hasan, yoksulluk ve 

ilgisizlikten dolayı babası gibi küfeyle yük taşımaya 

mahkûm olur. Akif’in, manzumenin sonunda yanın-

daki küfesiyle Hasan’ı, okuldan çıkmış cıvıl cıvıl 

çocuklarla aynı tablo içinde tasvir etmesi ne kadar 

anlamlıdır? Hasan bu şen topluluk içinde içler acısı 

durumuyla “bir ayaklı sefalet”tir. Şair bu karşılaşma-

da acıklı bir hal görür ve kaderin bir masuma yükle-

diği ağır yüke âdeta isyan eder:

Hasan’la karşılaşırken bu sahne oldu hazin: 

Evet, bu yavruların hepsi, pür-sürûd-i şebâb, 

Eder dururdu birer âşiyân-ı nura şitâb. 

Birazdan oynayacak hepsi bunların, ne iyi! 

Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi, 

-Ki ezmek istedi görmekle reh-güzârında-

İlel’ebed çekecek dûş-i ıztırârında! 
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O, yük değil, kaderin bir cezası ma’sûma... 

Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma!

Akif, bu manzumelerde yalnızca sosyal hayattan 

çocuk manzaraları sunuyor görünmekle beraber, 

aslında toplumsal bir eleştiri yapıyor. Bu konuda 

toplumun ve devletin sorumluluklarını hatırlatmaya 

çalışıyor. Sahip çıkılmamışlığın sonuçlarını ortaya 

koyuyor. Bu mesaj, Kocakarı ile Ömer manzumesin-

de Hazreti Ömer örneği ile daha somut bir şekilde 

iletilir. Aç, yetim torunlarını oyalamak için sade suda 

çakıl taşları kaynatan yaşlı kadının sözleri ve Hazreti 

Ömer’in bu sözler karşısındaki tavrı yöneticilerin 

yetim, yoksul çocuklara karşı sorumluluklarını sar-

sıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Yaşlı kadın, mümin-

lerin emirine, “Ya ben yetim avuturken, Emir uyur 

mu gerek? Onun emrindeyiz, bizler ona Allah’ın 

emanetleriyiz; gelip de aramak yok mu?” diye çıkı-

şır. Sorumluluklarını yerine getiremeyecek kişinin 

hilafeti kabul etmemesi gerektiğini, çürük özürle-

rin bu sorumlulukları yok edemeyeceğini hatırlatır. 

“Yetimin ahını yağmur duası sanma!” diye uyarır 

onu. Hazreti Ömer, yetimlerin hüsran gözyaşlarından 

kendini sorumlu tutar ve gereğini yapar.

Akif, çocuğun yetişmesinde ailenin rolünün 

büyük olduğuna inanır. Köse İmam manzumesinde, 

çağın bilim çağı olduğunu ve bu çağda çocukların 

eğitiminin ailelerden başlaması gerektiğini ifade eder. 

Ona göre hürriyeti özümsemenin yolu buradan geç-

mektedir. Hüsran-ı Mübin’de de anne ve babanın 

çocuklarına dair emellerinin birbiri ile çelişmemesi 

gerektiğini söyler: “Emelleri birbirine ters düşerken 

anne babanın, hep böyle harap olmakta çocuklar 

ara yerde.” Meyhane manzumesinde içki ve kumara, 

eğlenceye kapılarak varını yoğunu bu yolda tüke-

ten, ailesini ihmal eden bir babanın bu durumunun 

çocuklarını nasıl etkilediğini boğucu bir meyhane 

atmosferi içinde verir. Çocuğu terbiye edememek 

kadar ebeveynin olumsuz hareket ve davranışlarının 

da çocukların sosyal hayat içindeki konumlarını 

nasıl etkilediğine dikkat çeker. Meyhaneye dadanmış 

babanın yetişkin kızı, “sarhoşun kızı” olduğu gerek-

çesiyle hor görülür, ona talip çıkmaz. Küçük oğlan 

da kalfaya parası ödenmediği için minderi koltuğuna 

verilerek okuldan kovulur. Ona, “Senin baban olacak 

kumarcı, oğlu için az yesin de tutsun uşak!” denir. 

Bu durum, okumaya hevesli, zeki çocuğun ruh dün-

yasını sarsar. Anne de olup bitenlerden dolayı çok 

üzülmektedir. Der ki:

O bâri bir adam olsun da kalmasın câhil, 

Demiştim olmadı... Lâkin kabahat onda değil: 

O her sabah okuyordu gürül gürül cüzünü; 

Ayırmıyordu kitaptan ne olsa hiç gözünü.

Akif, çocuk nasıl davranılması, nasıl sevgi gös-

terilmesi ve onun eğitiminde nelere dikkat edilmesi 

gerektiğini çoğu zaman anılarından, kendi çocukları-

na ya da yakınlarının çocuklarına dair gözlemlerin-

den yola çıkarak vermeye çalışır. Fatih Camii şiirinin 

bir bölümünde kendi çocukluğuna, babasına, onun 

çocuk eğitimindeki hassasiyetine dair önemli ip uçla-

rı verir bize:

Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: «Bu gece, 

Sizinle camie gitsek çocuklar erkence. 

Giderseniz gelin amma namazda uslu durun; 

Meramınız yaramazlıksa işte ev, oturun!» 

Deyip alırdı beraber benimle kardeşimi. 

Namaza durdu mu, haliyle koyverir peşimi, 

Dalar giderdi. Ben artık kalınca âzâde, 

Ne âşıkane koşardım hasırlar üstünde!

Hayâl otuz sene evvelki hâli pîşimde

Geçirdi, başladım artık yanımda görmeye ben: 

Beyaz sarıklı, temiz, yaşça elli beş ancak; 

Vücûdu zinde, fakat saç, sakal ziyâdece ak; 

Mehîb yüzlü bir âdem: Kılar edeble namaz; 

Safahat’a, çocuğu merkeze alarak bak-
tığımızda şu husus dikkati çeker: Akif, 
çocuğa, çoğu kişinin yaptığının aksine, 
bir boşluktan bakmaz. Hatta ev ya da 
okul gibi tek bir mekân içinde de görmez 
onu. Akif, çocuğu hayatın içinden verir. 
Onun için biz Safahat’taki çocukları evde, 
sokakta, okulda, camide, bayram yerinde, 
şenliklerde, törenlerde, mezarlıkta, sul-
tan karşısında, sosyal hayatın her yerin-
de görürüz. Bu, Akif’in, çocuğun toplum 
hayatındaki yerini doğru tespit etmesinin 
ve bu tespit doğrultusunda ona verdiği 
önemin bir sonucudur şüphesiz.
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Yanında bir küçücek kızcağızla pek yaramaz 

Yeşil sarıklı bir oğlan ki, başta püskül yok. 

İmâmesinde fesin bağlı sâde bir boncuk! 

Sarık hemen bozulur, sonra şöyle bir dolanır; 

Biraz geçer, yine râyet misâli dalgalanır! 

Koşar koşar duramaz; akıbet denir «âmîn» 

Namaz biter. O zaman kalkarak o pîr-i güzîn, 

Alır çocukları, oğlan fener çeker önde. 

Gelir düşer eve yorgun, dalar pek âsûde 

Derin bir uykuya...

Bu mısraları tahlil eden Süleyman Hayri 

Bolay, çocuk eğitimine dair, bugün de 

önem arz eden bazı hususlara dikkat 

çeker(2). Mısralar dikkatle okundu-

ğunda fark edileceği gibi, çocukla-

rın zaman zaman camiye götürülerek 

mabedi tanımaları, cemaati görmele-

ri, insan ruhuna nüfuz eden bir hava-

yı teneffüs etmeleri önemsenmektedir. 

Ancak bu gibi yerlere götürülürken 

çocuğa baskı yapılmamalı, onlarda görme 

arzusu uyandırılmalıdır. Camiye götürü-

len çocuk, namaz kılmaya da zorlanmamalı-

dır. Yaramazlıklarını çocukluklarına vermeli, onları 

azarlamamalı, böylece onların çocuk ruhunda bu 

ulvi mekanlara karşı bir soğukluk yaratmamalıdır. 

Burada, kız çocuğunun da gece vakti ağabeyiyle bir-

likte camiye götürülmesi dikkate değerdir.

Akif, Küfe manzumesinin bir bölümünde, Bebek 

yahut Hakk-ı Karar manzumesinde çocuklarına dair 

gözlemlerini, onlarla ilişkilerini paylaşır. Evde buna-

lan çocuklarını gezdirir. Onlara oyuncaklar alarak 

oyunlarını izler. Selma manzumesinde kız kardeşinin 

dört yaşındaki kızının hastalık ve ölümünün ev içinde 

oluşturduğu trajik havayı solutur bize. Çocuk ölümü 

çevresinde merhamet, çaresizlik, isyan, kadere rıza 

duyguları başarılı bir şekilde harmanlanır.

Bayram ve Hürriyet şiirlerinde de çocuksu dünya-

ların içinde buluruz kendimizi. Bayram şiiri, daha çok 

çocukların şenlendirdiği bir bayram yeri panoraması-

dır, denebilir. Eski İstanbul bayramlarından renkler 

aktarılırken, çocukların bayram coşkusu da capcanlı 

bir şekilde verilir. Hürriyet manzumesinde de gelece-

ği, umudu temsil eden, “yapma olmayan, tabiî tavırlı” 

çocukların Hürriyet coşkusu ifade ediliyor. 

Amin Alayı manzumesinin de üzerinde durulma-

ya değer. Akif, manzumede Osmanlıdaki geleneksel 

okula başlama törenini anlatırken, bu çerçevede 

çocukların geleceğin mimarı olduklarına ve okuma-

larına, ilerlemelerine engel olunmaması gerektiğine 

dair görüşlerini, buna olan inancını ifade eder. Küçük 

adımlarla, ilahiler okuyarak, dualar ederek okula 

giden masum çocuk kafilesini önemser; onları küçük 

bir hareketle dünyayı yerinden oynatacak bir güç, 

Allah’ın yardımıyla bir gün önemli mevkilere gelecek 

kişiler, şanlı bir ordu olarak görür. Bu kervanının 

ilerlemesine “geçmiş devrin ruhsuz heykelleri”nin 

engel olmaması gerekir; çünkü onlar geleceğin 

bitimsiz sabahına koşmaktadırlar.

Akif, Safahat’ta çocukları anlatırken, 

onlarla konuşur ya da onları konuş-

tururken anlatımına özen gösteriyor. 

Çocuklara duyduğu sevgi ve mer-

hamet anlatımına yansıyor. Onları 

kendi dillerince konuşturuyor ve 

onlara çocuksu bir duyarlıkla yakla-

şıyor. Gerektiğinde tekerlemelerden, 

çocukların sevip beğeneceği ilahilerden 

yararlanıyor. Bu noktada da bize nasıl 

davranmamız konusunda mesajlar veriyor.

Safahat’taki çocuk temalı manzumelerin 

önemlilerinden biri Dirvas’tır. Hikâye, çocuğun akıl 

ve kabiliyeti ölçüsünde toplumda önemli işler başa-

rabileceğini, bu özelliklere sahip çocuklara imkân 

tanımak gerektiği fikrini içerir. Emevi sultanlarından 

Hişam zamanında Şam yakınlarında uzun süren bir 

kuraklık hüküm sürünce, aç ve perişan olan bedevi 

kabileleri sultandan yardım isteme kararı alırlar. 

Ancak yaşça küçük olduğu halde üstün bir konuşma 

kabiliyetine sahip olan Dirvas’tan medet umarlar. 

Onu yanlarında götürmeye razı ederler. Dirvas, sul-

tanın huzurunda, onca ileri gelen varken konuşmaya 

başlar. Sultan bunu saygısızlık sayar, ama cesur çocuk 

kendini sultana dinletmeyi başarır ve yürüttüğü man-

tıkla sultanı itiraz edemez duruma getirir, yardımı 

alır. Halkın durumuyla sultanın ihtişamı arasındaki 

eşitsizliğe vurgu yapar ve “Nerden buldun bu ihtişa-

mı?” diye sorar.

Halkın mı, senin mi, Halik’ın mı? 

Allah’ın ise eğer bu servet, 

Bizler de onun kuluyken, elbet 

Bir pay talebinde hakkımız var... 

İnsâf olamaz bu hakkı inkâr. 

Halkınsa şu bî-nihâyet emvâl; 

Ver, etme hukûk-i gayrı pâmâl. 
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Yok; böyle de olmayıp da kendi 

Mâlin ise -çünkü fazla- şimdi 

Bî-vâyelere tasadduk eyle... 

Dördüncüsü varsa haydi söyle! 

Safahat’ta çocukların da muhatap alındığı öğüt 

içerici mısralar var. Ancak iki küçük şiir var ki 

şair doğrudan çocuklara seslenir ve yalın, açık bir 

dille öğütler verir. Çocuklara seslenirken, aslında 

büyüklere de çocuklarına hangi değerleri suna-

cakları konusunda kılavuzluk yapar. Bu şiirlerden 

biri “Çocuklara” başlığını taşımaktadır. Akif burada, 

çocuklara eskileri örnek almamalarını, kendilerini 

geleceğe hazırlamalarını öğütler. Asım’da da belirttiği 

gibi güçlü bir bedene ama ince düşüncelere sahip 

olmalarını ister. “Nevruz’a” başlıklı şiirde de, “ihtiyar 

bir amca” olarak Nevruz’un şahsında yeni nesillere 

şöyle seslenir:

İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz? 

Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte gerek. 

Lâfı bol, karnı geniş soyları taklit etme; 

Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek. 

Safahat’a, çocuğu merkeze alarak baktığımızda 

şu husus dikkati çeker: Akif, çocuğa, çoğu kişinin 

yaptığının aksine, bir boşluktan bakmaz. Hatta ev ya 

da okul gibi tek bir mekân içinde de görmez onu. 

Akif, çocuğu hayatın içinden verir. Onun için biz 

Safahat’taki çocukları evde, sokakta, okulda, camide, 

bayram yerinde, şenliklerde, törenlerde, mezarlıkta, 

sultan karşısında, sosyal hayatın her yerinde görürüz. 

Bu, Akif’in, çocuğun toplum hayatındaki yerini doğru 

tespit etmesinin ve bu tespit doğrultusunda ona verdi-

ği önemin bir sonucudur şüphesiz.

*

Akif’in, çocuğa ve onun eğitimine dair gözlem ve 

görüşleri, şüphesiz Safahat’taki metinlerle sınırlı değil-

dir. Makalelerinde de görüşlerini açıklar. Hem de düz-

yazının imkânlarından yararlanarak yapar bunu. Daha 

açık, daha somut bir şekilde. Sırat-ı Müstakim’de neş-

rolunmuş “Eski Hatıralar” genel başlıklı yazılarından 

birinde(3) çocuklarımızın Fransız mürebbiyeler elinde 

yabancılaştırılmalarına, aynı zamanda peri masalları 

ve umacı hikâyeleriyle yetiştirilmelerine dair tespitler-

de bulunur. Bu yetiştirme tarzının yanlışlığını anlatır.

Vapurda karşılaştığı, giyim ve konuşmalarıyla 

Fransız gibi duran; fakat “arsızlıkları, yaramazlıkları, 

hele konuşma konusu edindikleri hurafelerle hayre-

tini çeken sersemlikleri pek Türkçe” olan çocuklar 

Akif’te birkaç yıl öncesine ait hatıralar uyandırır. 

Geçimini kibar konaklarında özel ders vermek sure-

tiyle sağladığı bir zamana gider. Batılı yaşama tarzı 

üzerinde titreyen bir konakta, konuşmaları, üst baş-

ları, tırnakları vs. ile Batılılara benzetilen, toplumdan 

soyutlanan fakat kafalarının içi hurafelerle doldurulan 

çocukların durumuna tanıklık eder. Evdeki çocuklar-

dan biri, “Hoca geldi.” sözünü “Umacı geldi!” diye 

anlar, hocayı da sakallı görünce korkarak fenalıklar 

geçirir, ortalığı velveleye verir. Telaşla doktor çağrı-

lır, bu arada kurşun dökme, damarına basma yoluna 

gidilir. Akif hane sahibine şöyle der:

“Bendeniz taklitçiliğin bu tarzını insanlıkla bağ-

daştıramam. Siz çocuklarınızın kafasına bir şapka 

geçirmekle medeni milletler sırasına girdik zanne-

diyorsunuz. Fakat bu pek batıl bir zandır. İçi peri 

masallarıyla, umacı hikâyeleriyle harap olan bir kafa, 

dışına kasket geçirmekle mamur olmaz! Milliyeti feda 

etmenize karşılık ne kârınız oluyor? Mahdum beyin 

yaşındaki bir Frenk çocuğunun dimağında böyle 

hurafeleri kabul edecek hiçbir hücrecik yoktur.”

Ev sahibi kendisine “Bir dereceye kadar haklısı-

nız…” deyince de şöyle hayıflanır:

“Keşke büsbütün haksız olaydım. İnsanların may-

mundan azma ya da maymunların insandan bozma 

olduğunu iddia edenlerin elinde böyle birçok maska-

ralıklarımızla birer canlı belge olduğumuzu gördükçe 

içim kan ağlıyor!”

Akif, Osmanlı topraklarında açılan Hıristiyan 

okullarına ve bu okullarda verilen eğitime de tepki 

gösterir.(4) Bu okullarda okuyan Müslüman çocukla-

rın, okul bünyesindeki kiliseye gitmeye ve Protestan 

vaizleri dinlemeye mecbur tutulmalarına şiddetle 

karşı çıkar. “Sırf ahlâkî bir zeminde verilen bu vaaz-

lardan o kadar ürkmemek gerekir. Zaten insan, dini 

okulda almaz; büyüdükten, düşüncesi kuvvetlendik-

ten sonra din hakkında bir fikir edinir.” diyenlerin bu 

görüşlerini de mesnetsiz bulur. İnsanın büyüyünceye 

kadar bulunacağı muhitlerin, kendisine yapılacak 

telkinlerin etkili olduğunu; bunların her birinin 

vicdanlar üzerinde önemli izler bıraktığını savunur. 

Hem Batıdaki cimnazlar derecesinde bilim ve fen 

öğretecek hem de sağlam bir Müslüman terbiyesi 

verecek okulların hayalini kurar.

Akif, “adam olabilmemiz için” çocuklarımızı 

okutmaktan, çağın gereklerine göre eğitmekten başka 

çaremiz olmadığı inancındadır. Kendi eğitim duru-
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mumuz ne olursa olsun, bugün düşünmemiz gere-

ken tek şey geleceğimiz olan çocuklarımız olmalıdır. 

Ancak Akif’e göre, çocuklarımıza kendi terbiyemizi 

vermekte direnmemeliyiz; bu bir cinayet olur. Bu 

görüşüne de Hazreti Ali’nin şu sözünü kanıt gösterir: 

“Ciğerparelerinize yalnız kendi terbiyenizi giydirme-

ye çalışmayınız. İyice hatırınızda olsun ki onlar sizin 

yaşamakta olduğunuz zamandan başka bir zaman 

için yaratılmışlardır.”

Akif, bu bağlamda çocuklar için yazılmış kitapları 

eleştirir. Onları çocukların yaşlarına uygun bulmaz, 

dillerinin anlaşılmazlığından yakınır. Çocukların 

kafalarının özümseyemedikleri faydasız bilgilerle 

doldurulduğunu düşünür. “Beyinlerindeki bilgileri 

emanet para gibi taşıyıp duruyorlar! Yazık değil mi? 

Biz sersem olduk diye çocuklarımızı da mutlaka ken-

dimize mi benzetmeliyiz?” diye feryat eder. Bunun 

için Maarif Vekaleti’ne, çocukların yaşlarına ve çağın 

gereklerine uygun kitap yazdırmasını, bunun için 

yarışmalar düzenlemesini teklif eder.(5)

Akif’in üzerinde önemle durduğu konulardan 

biri de okullardaki dil öğretimidir. Türkçeyi Arapça 

ve Farsçadan tamamen bağımsız düşünmememiz 

gerektiği kanaatindedir. Bunun için okullarda Türkçe 

ile beraber Arapça ve Farsça öğretimine de geniş yer 

verilmesine rağmen okullarda bu diller doğru dürüst 

öğrenilememektedir. Bunun nedeninin uygulanan 

yöntemler olduğunu düşünür Akif. Ona göre ana 

dili Türkçe olan çocuklara Arapça kuralları Türkçe 

kitaplarla öğretmek gerekir. Bu kitaplardan kural 

öğrenmek daha kolaydır. Farsça ve Fransızca için de 

aynı durum söz konusudur. Anlaşılmayan, ezberci 

yöntemler öğrencileri yıldırmakta, ayrıca zaman kay-

bına neden olmaktadır. Ona göre yapılan bir yanlış 

da teorilerle fazla ayrıntılı bir şekilde uğraşmak, 

uygulamaya hiç önem vermemektir.(6) 

Akif, okullarda öğretilen Fransızcayı da yeterli 

bulmaz. Arapça ve Farsça için önerdiklerini bu dil 

için de önerir. Ayrıca dillerini diğer milletler gibi öyle 

kolayca öğrenemeyen, öğrenmeye çalışırken zaten 

birçok sıkıntılarla karşılaşan çocuklarımızı bir de 

Fransızcayla uğraştırmayı da üzerinde düşünülmesi 

gereken bir husus olarak görür. Okullardan Fransızca 

dersinin kaldırılmasını, buna ayrılan zamanın diğer 

derslere ayrılmasını; okulunu bitirip Fransızca öğren-

mek isteyenler için Maarif Vekaleti’nin ayrı sınıflar 

açmasını önerir.(7) Akif’in tespit ve önerileri şüphe-

siz ki dikkate değerdir. İşin ilginç yanı, temas edilen 

sorunların günümüzde de varlığını sürdürmesidir. 

Görülüyor ki Akif, ülkesini seven idealist bir 

aydın ve duyarlı, inanmış bir aydın olarak geleceği 

kuracaklarına inandığı çocukları önemsemiş, onlara 

hem Safahat’ında hem de düzyazılarında geniş yer 

vermiştir. İdeal genç örneği olarak gösterdiği Asım’ın 

neslini oluşturacak çocuklara ailenin, toplumun, 

devletin nasıl bakması, onun yetişmesine ne şekilde 

katkıda bulunması gerektiğine dair önemli fikirler 

ileri sürmüştür. Çocukların eğitiminin daha da önem 

kazandığı, fakat o derecede de karmaşıklaştığı çağı-

mızda, Akif’in düşüncelerinin önemi de şüphesiz 

artmaktadır.
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Akif, çocuklar için yazılmış kitapları eleş-
tirir. Onları çocukların yaşlarına uygun 
bulmaz, dillerinin anlaşılmazlığından 
yakınır. Çocukların kafalarının, özümse-
yemedikleri faydasız bilgilerle doldurul-
duğunu düşünür. “Beyinlerindeki bilgi-
leri emanet para gibi taşıyıp duruyorlar! 
Yazık değil mi? Biz sersem olduk diye 
çocuklarımızı da mutlaka kendimize mi 
benzetmeliyiz?” diye feryat eder. Bunun 
için Maarif Vekaleti’ne, çocukların yaş-
larına ve çağın gereklerine uygun kitap 
yazdırmasını, bunun için yarışmalar 
düzenlemesini teklif eder.
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Mümtaz AHMED

Doğu ve Batı Arasında 
İslâm1

D oğu ve Batı Arasında 

İslâm,  uzun yıllar 

Yugoslav hapishane-

sinde İslâmi hareketliliği ve 

“fundamentalistliği” yüzünden 

on dört yıllık mahkûmiyet 

cezasını çekmiş olan Bosnalı 

Müslüman bir hukukçu 

tarafından yazılmış, takdire 

şayan multidisipliner çalışma. 

Saraybosna ve Paris’te oku-

muş olan Aliya İzzetbegoviç 

yetişkin yaşamı boyunca İslâmi 

hareket içerisinde aktif olarak 

rol aldı. Yazarak, konferanslar 

vererek, İslâmi eğitim ve sos-

yal yardım aktiviteleri organize 

ederek, binlerce genç Yugoslav 

müslüman için entelektüel ve 

ruhsal bir ilham kaynağı oldu.

Aliya’nın bu kitapta temel 

gayesi, modern Batı’nın kültürel 

krizinin, ahlaki kargaşasının ve 

siyasi karmaşıklığının kökenlerine 

odaklanmak ve bunların nasıl da 

parçacı gerçeklerin ve indirgemeci 

ideolojik bakış açılarının etkilerine 

bağlı olduğunu göstermek.

Dünya Görüşü Olarak ‹slâm

Kitabın asıl tezi, üç farklı esas 

imkânı yansıtan üç farklı dünya 

görüşününün varolduğunu anlatı-

yor bize: dinî, materyalist ve İslâmî 

dünya görüşü. İslâmî dünya görü-

şü bu ikisini yani saf dinselliği ve 

saf materyalizmi bir araya getirecek 

şekilde bütünleyici, kapsayıcıdır. 

Saf din vicdana ve saf materyalizm 

doğaya vurgu yapmasına rağmen, 

İslâm vicdan ve doğa alanının iki-

sini birden yaşayan insana vurgu 

yapmaktadır.

Yazar daha sonra, saf dinin 

(Hıristiyanlık, Budizm ve Hinduizm 

gibi) ve saf materyalist felsefele-

rin (Sosyalizm ve Kapitalizm 

gibi), hayatın “idealler” ve “çıkar-

lar” konusundaki bütüncül 

sorunlarına parçacı cevaplar 

verdiklerini ve yetersizlikleri-

ni ve yarım-doğrularını teori 

ve pratikteki uzlaşılar yoluy-

la denkleştirmeye çalıştıkları-

nı gösteriyor. Yazar, tarihsel 

deliller temelinde, bu iki karşıt 

dünya görüşünün fiilî uygu-

lamalarının kökensel olarak 

varmak istedikleri noktadan 

oldukça farklı olduğunu iddia 

ediyor. Ona göre, bir taraf-

ta Hıristiyanlığın değiştirilmiş, 

Rönesans sonrası hümanist 

yorumu ve diğer tarafta tele-

olojik tarih görüşlü sosyalist 

eşitlikçiliğin dini-ahlaki temel-

leri, tutarlı bir Hıristiyan veya 

tutarlı bir materyalist olmanın 

imkansızlığını gösteriyor.

Bu formülasyon ve delillere refe-

ransla, yazarımız insanın ruhsal ve 

maddi ihtiyaçlarını birlikte hesaba 

katan tek dünya görüşü olan İslâm’ı 

bir “üçüncü yol” olarak inşa ediyor. 

Bundan dolayı İslâm her zaman 

iki karşıt yönden saldırının hedefi 

haline gelmiştir: onu “çok doğacı, 

aktüel, ve dünyaya uyumlu” olarak 

telakki eden dinden ve onu din ve 

mistisizmin unsurlarıyla değerlen-

diren bilimden. Bu oldukça zıt “sağ” 

ve “sol” kanat eğilimlerin karşısın-

da, ilhamı ve deneyimi, sonsuzluğu 

Aliya’ya göre, Spencer’in 
Education’ı Müslüman bir 
entelektüel tarafından da 
rahatlıkla yazılabilirdi. Anglo-
Sakson ahlak felsefesinin tüm 
itkisi, birey ve toplum, eşit-
likçilik, toplumsal sorumluluk 
ve siyasal ekonominin etik 
temelleri arasındaki uyuma 
yaptığı vurguyla, İngiliz ve 
İslâm ahlak ve entelektü-
el geleneklerinin arasındaki 
açık uyumu gözler önüne ser-
mektedir.
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ve zamanı, düşünce ve pratiği, ruh 

ve bedeni, kısacası insan yaşamının 

tüm yönlerini aynı anda yansıtan 

tek bir İslâm vardır.

Yazar İslâm’ın kadim kültürler 

ve modern batı arasında bir aracı 

olarak oynadığı önemli rolü gös-

teriyor. İslâm’ın bugün, “dramatik 

ikilemler ve alternatifler çağında”, 

bölünmüş, parçalanmış bir dünya-

da aracı bir ideoloji olarak rolünü 

sürdürmesi gerektiğini savunuyor.

Benzer Entelektüel Gelenekler

Kitabın son bölümü bir başka 

ilginç ve daha provakatif bir hipo-

tez geliştiriyor: Özelde İngiltere 

genelde ise Anglo-Sakson kültürün 

(diğer Avrupa toplumlarına zıt ola-

rak) din ve materyalizm arasında 

bir orta yol bulduğu ve böylelikle 

“üçüncü yol” olan İslâm’la güçlü 

bir benzerlik gösterdiği hipote-

zi bu. Aliya, İngiliz toplumunun, 

ekonomisinin, sanat ve edebiyatı-

nın, felsefe ve sosyal düşüncesinin 

İslâmi modelin iki kutuplu yaklaşı-

mına en yakın model olduğunu öne 

sürüyor. Yazar, Roger Bacon’dan 

George Bernard Shaw’a uzanan bir 

dizi örnek yoluyla İslâm ve İngiliz 

düşüncesi arasındaki paralelliği 

takip ediyor. Spengler’in peygamber 

Muhammed ve Cromwell arasında 

var olduğunu söylediği paralelliği 

detaylandıran Aliya, tarih felsefe-

sinin bakış açısından, İngiltere’nin 

ve Anglo-Sakson ruhun batıda orta-

ya çıkışının doğuda İslâm’ın orta-

ya çıkışıyla bir hayli ortak nokta-

ya sahip olduğunu ifade ediyor. 

Bu yüzden şaşırmamak gerekir ki 

Kıta’da bir empirisist, kural olarak, 

aynı zamanda bir ateist olurken, 

İngiltere’de, empirisizmin babası 

John Locke tanrı kavramını kendi 

ahlak kuramının merkezine yerleş-

tirmiştir ve bundan böyle toplum 

için ahlak prensipleri ortaya koyar-

ken mezkûr kavramı tasdike yönel-

miştir. Aliya’ya göre, Spencer’in 

Education’ı Müslüman bir entelek-

tüel tarafından da rahatlıkla yazı-

labilirdi. Anglo-Sakson ahlak felse-

fesinin tüm itkisi, birey ve toplum, 

eşitlikçilik, toplumsal sorumluluk 

ve siyasal ekonominin etik temelleri 

arasındaki uyuma yaptığı vurguyla, 

İngiliz ve İslâm ahlak ve entelek-

tüel geleneklerinin arasındaki açık 

uyumu gözler önüne sermektedir.

Aliya’nın Kıta Avrupası ve Anglo 

Sakson ahlak felsefesi gelenekle-

ri arasında vücut bulan farklar 

konusundaki hipotezine, bu argü-

manı biraz abartılı bulduğum için 

tümüyle katılmadığımı belirtmeli-

yim. Aliya, Kıta Avrupası ve İngiliz 

sosyal ve ahlaki düşünce ve prati-

ği arasındaki tarihsel farklılıklara 

odaklanmaya çalışıyorsa da, bu iki 

gelenek arasındaki, ana akım Batı 

Hıristiyanlığı’ndan sadır olan belli 

bazı önemli benzerlikleri gözden 

kaçırma eğilimi de taşıyor.

Fakat bu ufak bir nokta. Aliya 

konusunu gayet iyi biliyor. Batı 

düşüncesine hâkim ve insanlık tari-

hine olduğu kadar fizik, biyoloji ve 

sosyal bilimleri kapsayan ilgili lite-

ratüre de yakından aşina. Özellikle, 

en  mahir olduğu noktalar Batı 

sanatı ve edebiyatının başyapıtlarını 

tartıştığı ve onların birey ve toplum 

için taşıdıkları anlamları yeni ve sık 

sık provakatif yorumlara tabi tuttu-

ğu durumda ortaya çıkıyor.

Aliya’nın, insan yaşamına geti-

rilen evrimci ve materyalist/bilim-

sel yaklaşıma yönelttiği eleştirileri 

de oldukça kapsamlı ve çarpıcı. 

Eleştiri yaparken zoolojiden, mole-

küler biyolojiden, fizik, kimya ve 

kültürel antropolojiden deliller 

getiriyor ve kültürün değişmezli-

ğine karşı “medeniyet”in evrimine 

ilişkin alternatif bir görüş sunu-

yor. Hümanizm eleştirisi de ben-

zer şekilde parlakça tasarlanmış. 

Tanrının inkârına dayanan sekü-

ler ahlakın gelişme gösterebilme 

olasılığının imkansızlığına vurgu 

yapıyor. Diğer ahlak felsefecilerine 

de (Jaques Maritain örneğin) atıfla, 

çağdaş hümanist felsefedeki moda 
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kavramların (adalet, eşitlik, hak-

kaniyet, kardeşlik) Tanrı inancıyla 

sıkıca ilişkilendirilmediğinde nasıl 

da anlamsızlaştığını sarih bir biçim-

de gösteriyor. Kültür ve medeniyet, 

kitle kültürü, aile ve cemaat üzerine 

sürdürdüğü tartışmalar da oldukça 

kuvvetli ve aydınlatıcı.

‹slâm Üzerine Yeni Bir Yorum

Aliya’nın İslâm anlayışı varo-

luşçulara yakın gibi görünüyor. 

Ona göre, “İslâm bir yöntemdir” 

(akla hemen Sartre’ın Yöntem 

Araştırmaları’nı getirebilir) ve 

“hazır bir çözüm” değildir. Verili 

bir şey değildir o; insan onu kendi 

kendine keşfetmelidir. 

Bana göre, bu biraz, İslâm’ı 

tümüyle tamamlanmış bir din 

ve yaşam tarzı olarak tanımlayan 

Ortodoks görüşe zahiren zıt, İslâm 

üzerine geliştirilmiş yeni bir yorum 

gibi duruyor. Bildiğim kadarıy-

la bu görüşe yaklaşan bir diğer 

Müslüman düşünür, evrendeki 

yaratım sürecinin sürekliliğinden 

bahseden ve yeryüzünde insan için 

yeni ufukların varlığından söz eden 

Muhammed İkbal’di. Fakat İkbal’in 

süreklilik kavramı olarak kullandığı 

“kün”ün fiziksel ve entelektüel alana 

gönderme yaptığını, Kur’ân’da ve 

Peygamber (s.)’in hayatında “veri-

li” olarak sunulan ahlak alanından 

bahsetmediğini hatırlatmak gerekir.

Muhtemelen bu varoluşçu bakış 

sebebiyle yazar, İslâm’ın iki kutup-

lu çerçevesi içinde dahi, “gerilim”i 

devam ettiren bir ısrarın varlığı-

nı teslim etmiş görünüyor. Din ve 

bilim arasındaki gerilimlerin, söz 

konusu iki kutuplu zeminde daha 

yaratıcı ve yüce bir duruşu deruhte 

etmelerine rağmen İslâm’da dahi 

tam manasıyla çözülemediğinden 

bahsediyor.

Kitap temel olarak saf din ve 

saf materyalizmin eleştirisi üzeri-

ne odaklanıyor. Kitabın üçte ikisi 

din ve materyalizm eleştirisine veya 

sanatın/dinin bilime üstünlüğü 

konusuna vurgu yapar vaziyette. 

İslâm’ın “Üçüncü Yol” olduğu iddi-

ası üzerine özet ve taslak mahiyetin-

de bir tartışma bu.

“Sanat Olgusu” üzerinden giden 

III. Bölüm, kendi içinde kusur-

suz olmasına rağmen, kitabın temel 

öngörüleri bağlamında biraz fazla 

öteye gidiyor. Sanat ve edebiya-

tın bilime önceliğini savunarak son 

derece abartılı bir iddia sunma eği-

limi gösteriyor. Bu yüzden kita-

bın temel tezini zayıflatıyor. Sanat 

ve edebiyat, bu durumda dine ve 

İslâm’a ikame edilebilir şeyler haline 

geliyor. Bununla birlikte, sanat ve 

edebiyatın dinî bir ilhâmın ürünü 

olduğunu söylemekle, bizatihi din 

olduklarını söylemek arasında fark 

var elbette.

Ayrıca, yazarın din anlayı-

şı temel itibariyle antropolojik bir 

nitelik de arz ediyor. Bu yüzden, 

din tanımına kadim efsanelerin, 

hurafelerin, büyülü ritüellerin tüm 

çeşitlerini de dâhil ediyor. Buraya 

kadar bir sorun yok fakat problem 

bu tarz ham ve  yapılandırılmamış 

bir dinî sembolizmi, dinlerin tutarlı 

ve sistematik teoloji ve kozmoloji-

siyle denkleştirdiğinde ve onları eşit 

düzeyde mütalaa ettiğinde ortaya 

çıkıyor.

Aliya da, birtakım diğer çağdaş 

Müslüman yazar gibi -fakat aynı 

derecede değil-, bazı noktalarda 

tanıdık bir entelektüel hataya düşe-

rek “bizim en iyimiz”i “onların en 

kötüsü”yle karşılaştırmaya girişiyor. 

İslâm ve Müslüman Dünya üzeri-

ne yazan Hıristiyan misyonerler ve 

polemikçilerin sonlandırdığı şeyi, 

artık, özellikle dava eksenli yazıla-

rında bazı Müslümanların da stan-

dart bir yöntem olarak benimsediği 

görülüyor. Bu yönteme göre, ideal-

ler ideallerle, pratikler de pratiklerle 

kıyaslanmıyor; bunun yerine İslâmi 

normlar ve idealler Batılı pratikler 

ve davranış kalıplarıyla mukayese 

ediliyor.

Belli noktalarda sıraladığım 

ufak tefek bazı ihtilafları bir kena-

ra koyacak olursam, kitabın konu 

üzerine yapılmış kusursuz bir ilmî 

çalışma olduğunu söylemek duru-

mundayım. Bu tarz bir kitap, tarzı 

ve sunumu açısından ciddi pole-

mikleri haiz olmalıdır; fakat temel-

de, ahlak ve toplum felsefesinin 

sorunları üzerine yapılmış kavra-

yışlı gözlemlerle dolu. Tarz berrak 

ve delillerin sunumu parlak ve sıra-

dışı. Yazar çalıştığı konu üzerinde 

ustaca bir kavrayışa sahip ve Batıyı 

yakından tanıyor. İslâm ve Batıyı, 

birey ve toplum üzerine serdettikle-

ri dünya görüşleri ve felsefi konum-

ları açısından mukayese eden diğer 

birçok Müslüman entelektüelin ter-

sine Aliya, Batının entelektüel tarihi 

üzerine dayatmacı tek bir standart 

getirmiyor. Batının entelektüel tari-

hi üzerine daha mümeyyiz bir bakış 

açısı takınıyor ve ateistik ve dinsel 

geleneğin önemli ayrılık noktalarını 

tartışıyor. Ütopyacı siyasetin sekü-

ler fikirlerine ilişkin münakaşalarda 

olduğu gibi Batı Hıristiyanlığındaki 

teolojik tartışmaların giriftliği konu-

sunda da son derece nitelikli. Bu 

iki muhalif akım arasında verimli 

mukayeseler sunuyor ve bir yandan 

İslâm, diğer yandan da Batı düşün-

ce ve pratiğinin kimi yönleri ara-

sında ortaya çıkan önemli yapısal 

benzerlikleri tanımlıyor.

Çeviri: Ammar Kılıç
Dipnot

1  Çeviride bazı olaylarla ilgili güncel ifade-

ler çıkarılmıştır. (Umran) 
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Endülüs Tarihi
W. Montgomery Watt-Pierre Cachia
Küre Yayınları
Kitap Müslümanların 711’de heyecanla başlayıp 1492’de hazin bir şekilde 
sona eren, XVII. asrın başlarına kadar da türlü meşakkatlerle devam eden 
Endülüs serüvenini konu ediniyor. Kitapta “ Endülüs bu ihtişamını ürettiği 
eserlerin zarafetine mi yoksa yüksek kültür öğelerinin Avrupa’ya geçiş kanalı 
olduğu gerçeğine mi borçludur? ‹slam dünyasıyla temasını nasıl sürdür-
müştür? ‹klim, coğrafya ve dinlerin birbirine karıştığı ‹ber Yarımadası’nın 
koşullarına ne ölçüde uyum sağlamıştır? Kendi değerlerini tüm topluma 
aşılayabilmiş midir? Avrupa’ya tam olarak ne kazandırmıştır?” gibi pek çok 
sorunun cevabı bulunabilir.

Bedeni, Toplumu, Kâinatı Yazmak
Irvin C. Schick
İletişim Yayınları
Çağdaş Türkiye’nin kültürünün kökenleri kaçınılmaz olarak tarihinde ara-
nıyor. ‹rvin Cemil Schick’in daha önce ‹ngilizce yayımlanan kitaplarda ve 
süreli yayınlarda yer almış olan makalelerinin derlendiği bu kitapta, pek çok 
bileşene sahip kültür “alaşımı”nın birkaç boyutu işleniyor. Schick’in maka-
lelerinde, Türkiye kültürünün özellikle ‹slâm dininden ve kültüründen miras 
aldığı bazı öğeler, örneğin yazının merkezî önemi, kılık kıyafeti belirleyen 
kurallar, harem kurumunun anlamı farklı açılardan inceleniyor.

Kurtuluş Teolojisi
Christopher Rowland
Ayrıntı Yayınları
Kurtuluş teolojisi, Gustavo Gutierrez’in belirttiği gibi “birçok insanın erken 
ve adaletsiz ölümü” gerçeğine dayanır. Kurtuluş teologlarının kitapları ve 
makaleleri ne kadar sofistike görünse de teolojiyi işler hale getiren şey, 
deneyimler ve bunun içinde çabalayan insanlardır. Yüz binlerce köylü-
nün, nesillerdir ailelerinin işlediği topraklardan, dış borçları kapatmak ve 
uluslararası ekonomik büyüme gerekçesiyle çıkarıldığı ve çoğunun büyük 
şehirlerin gecekondu bölgelerine sürüldüğü bir ortamda kurtuluş teolojisi 
doğmuştur. Bu nedenle, kurtuluş teolojisinin başlangıç noktası, kutsal 
kitaptan çıkarılan anlam ve gelenek değil, gecekondu bölgelerindeki yaşam 
ve toprak mücadelesi, temel haklardan yoksunluk, ölüm mangaları ve mül-
tecilerin parçalanmış yaşamlarıdır.

Mavi Marmara’da Gece Yarısı
Mustafa Beyyumi
Avangard Yayınları

Gazze Özgürlük Filosu hakkında yayımlanan ilk kitap olan Mavi Marmara’da 
Geceyarısı kitabının Türkçe baskısı çıktı.  Kitapta yer alan yazılar 6 bölüme 
dağılmış, 47 yazı mevcut. Gazeteciler, hukukçular, siyaset meraklıları için 
bilhassa ilgi çekici bir kitap. Sadece onlar için değil mevzuyla az ilgililer 
için de iyi bir kitap.  Kitap Bülent Yıldırım’ın sunuşuyla yayımlandı.

Bildiğin Gibi Değil
Rojin Canan Akın, 
Funda Danışman
Metis Yayınları

90’lı yıllarda çocukluğu 
Güneydoğu’da geçmiş Kürt 
gençleriyle yaptıkları on 
dokuz söyleşiyi bir araya geti-
riyor. Söyleşi yapılan gençler 
yoğun bir şiddet ortamında 
geçen çocukluklarını ve ilk-
gençlik yıllarını anlatıyorlar: 
“Kışlaya benzeyen okullarda” 
geçen, Türkçe bilmedikleri 
için birçok trajikomik olay 
yaşadıkları, öğretmenlerden 
gerizekâlı muamelesi gördük-
leri, zaman zaman ajanlık tek-
lifleri aldıkları eğitim hayatla-
rını... Babalarının, analarının, 
kardeşlerinin, arkadaşlarının 
gözlerinin önünde dayak 
yediği, öldürüldüğü, koru-
culuğa zorlandığı, evlerinin 
kurşun yağmuruna tutulduğu, 
“sevdikleri, değer verdikleri 
insanların tek tek kayboldu-
ğu”, kaybettikleri yakınları-
nın kavurucu özlemiyle dolu 
aile hayatlarını... Sokaklarda, 
“yanı başlarında sürekli 
birilerinin öldürüldüğü” bir 
ortamda, mayınların arasında 
oynadıkları ya da BM mülteci 
kamplarında geçen gündelik 
hayatlarını anlatıyorlar bize.

Kitaplık
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Cevdet B‹R‹NC‹

Yunus Nadi’nin ‹lk Yaz›s›
�

Yunus Nadi, 7 Mayıs 1924’te Cumhuriyet gazetesini çıkardı. Gazetenin ilk dönemlerinde her 
gün iki farklı yazı yazar. İlki “Başmuharrir” başlığı altında yazdıklarıdır. Gazetenin ilk sayısın-
daki başyazısının başlığı şudur. “Zengin Ermeni’nin memlekete girmiş olması hata, çıkarılması 
sevaptır.”

***
Yunus Nadi yıllar sonra Cenevre’de tedavi  gördüğü hastanede 28 Haziran 1945’te öldü. CHP 
hükümetinin kendisine ve gazetesine olumsuz bakışından dolayı, İsviçre’den cenazeyi getirmek 
için döviz izni alınıncaya kadar cenazesi aylarca Cenevre’de yeraltındaki kemerli bir mezar oda-
sında tutsak kalır. Zavallı Yunus Nadi! Cumhuriyet’in kuruluşunda öne çıkan Yunus Nadi’nin 
cenazesine İsmet İnönü ilgi göstermez, çelenk göndermez, kuru bir başsağlığı mesajı gönder-
mekle yetinir.

Tancî Nas›l Evlendi?
�

Türkiye’de İslam Mezhepleri tarihçiliğinin önemli bir halkası Fas uyruklu Muhammed b. Tavît 
et-Tancî hakkında yakınlarda bir sempozyum yapılacak. Onun ilginç evliliği üzerinden haya-
tına ilişkin çıkarımlar yapılabilir. Konuyla ilgili olarak geçmiş günlerin kayıtlarına bakmalı ve 
Neşet Çağatay’a kulak vermeli: “1955’lerde evlenmek istediğini söyledi. Bu konuda nasıl bir 
yol tutması ve nasıl bir seçim yapması gerektiğini birlikte tasarladık. O sırada İstanbul’a gidip 
gelişinde rahmetli Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın, kendisine mezun talebelerinden (…) Necla 
Hanımı tavsiye ettiğini söyledi. Hemen evlenme hazırlığına giriştik, evlendi. Ankara’ya yerleşti. 
Bu evlenmeden bir kızı oldu. Bu çocuk Fas’a gidişinde orada dört beş yaşlarında iken öldü. 
Ondan sonra bir kızı daha oldu. Emel adındaki bu yavrumuz şimdi orta okulda okumaktadır.” 
O yıllarda ortaokula giden bu kız şimdinin Profesör Emel  Kefeli’sidir.

Yaz›da ‹ktisat
�

Âlim ve muhalif Ebû Hanife’nin talebesi Ebû Yûsuf naklettiği yahut kanaatini belirttiği çoğu 
meselenin ardından, kitabı uzatmamak gayesiyle yazıda iktisatlı davrandığını sıkça belirtir. 
Örneğin Suriye ekolünün öncüsü İmam Evzaî’nin, Ebû Hanîfe’ye itiraz ettiği, yaklaşık elli mesele-
yi tartışan er-Redd alâ Siyeri’l-Evzâi eserinde, “Uzatma endişesi olmasaydı bunlardan pek çoğu-
nu sana yazardım” demektedir. Üstelik hocasının bazı görüşlerini benimsemediği halde bu red-
diyeyi hocasının maruz kaldığı ithamların yersizliğini ortaya çıkarmak için kaleme alır.
Hocası ve öğrencisi  arasındaki farklardan biri şudur: Sivil kalmayı önceleyen Ebû Hanife’ye 
nazaran Ebû Yusuf’un Abbasi halifesi Harun Reşid’in isteği üzerine Harac’ı yazmıştır.


