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Türkiye içerde ve dışarıda değişimin sıkıntılarını yaşıyor. Bu sıkıntılar insanların hayatlarından 

şehirlerin yeni yapılarına, komşularla ilişkilerden Batı dünyasına kadar uzanıyor. 28 Aralık 

2011 gecesi Irak sınırında Uludere’de yaşanan olayda 34 insanın öldürülmesi bunun bir örneği. 34 

kişinin tamamı TSK bünyesinde bulunan F-16 uçaklarından atılan bombalarla öldürüldüler. Kasıt 

olup olmadığı tartışılsa da, bu olayın sorumlularının bir an evvel bulunarak cezalandırılması gerekir. 

Çünkü kim bir kimseyi haksız yere öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Geçtiğimiz günler-

de İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı  şehirlerinden bir grup Müslüman Ortasu Köyü’ne 

taziye ziyaretinde bulundu. Camide kılınan akşam namazının sonrasında,  öldürülenlerin akrabala-

rıyla yapılan konuşmalarda insanların dinmeyen  acıları hemen  fark ediliyordu.  İnsanlar öncelikle 

resmi bir özür ve bu katliamın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanların açığa alınıp hızlı bir 

biçimde yargılanmasını bekliyorlar. İnsanlar hem Hükümet kanadından, tazminat dışında öldürü-

lenlerin acılarını soğutacak bir adımın gelmemesinden  hem de TSK personeline yönelik takdir ve 

teşekkür ifadelerinden dolayı haklı olarak incinmiş, kırılmış ve öfkelenmişler. Bu meselenin diğer 

faili meçhullerle birlikte bir an önce aydınlatılması Kürt sorunundan Ergenekon’a bir dizi memleket 

meselesinde yol alınmasını sağlayacaktır.

Memleketin sorunları her geçen gün  daha da  derinden hissediliyor. Uzun zamana yayılan 

kentsel dönüşümün meydana getirdiği sorunlar bunlar arasında öne çıkanlardan biri. Sözgelimi 

İstanbul’da inşa edilen gökdelenler bunun küçük bir örneği. Küresel söylemin en önemli zaafı, şehir-

lerin kültürel ve tarihi birikimlerini otantikliğinden koparması, onların bütünlüğünü parçalayarak, 

sahip olduğu değerleri -tüketimin geçici doğası atlanarak- tüketime sunmasıdır. Küreselleşme ise 

neoliberal ekonominin bir tezahürüdür. Artık kapitalizme eklemlenme de kentler üzerinden olmak-

tadır. Kentsel dönüşümler de bu eklemlemelerin bir nevi stratejilerindendir. Şehir gittikçe büyürken, 

kent merkezindeki işyerlerine kolay erişilebilirlik ve ilginç eski mimari, bu mahalleri daha yüksek 

geliri olan insanlar için cazip hale getirmiştir. İstanbul’da bu muhitlerdeki konutlar yaklaşık son 

otuz yıldır el değiştirip rehabilite edilerek, daha farklı sosyal kültürü, gelir düzeyi ve hayat tarzı olan 

kişiler tarafından kullanılmaya başlandı.

Günümüzde asıl sorun, yeni şehirlerin kuruluş aşamasından ziyade, kurulu şehirleri, yeni sakin-

leri ve çoğalan nüfusu oranında genişletirken yaşanmaktadır. Benliği geçmiş zaman ve mekân sah-

nelerine asılı muhafazakâr bilinç gün geldi Faustçu çılgın projelere kapı açan bir gelişme/kalkınma 

ideolojisini yüksek sesle savunmaya yöneldi. Sermayenin kapsama hırsının sınırı yok, minareleri 

bastırmaya çalışıyor kat sayısıyla. Turgut Özal İstanbul’u Lübnanlaştırmak istediği için eleştirilirdi. 

Şimdi ise İstanbul  kesme yapıştırma resimlerle Manhattan’a öykünüyor adeta. Oysa ki merhum Tur-

gut Cansever’in şehircilik alanındaki endişe ve eleştirilerine aşina olan isimlerce kurulan hükümetler 

döneminde, daha insancıl ve çevresiyle barışık, ayrıca tahripkâr değil de yapıcı olmaya çalışan, 

yerleşim dokularına özellik kazandıran minimal imkânları göz ardı etmeyen, sokağın ve mahallenin 

seslerini yaşatma konusunda özenli bir mimarlık ve şehircilik anlayışının gündeme gelmesi ve etkin-

lik kazanması  beklenirdi.

TOKİ özelinde yaşanan insanları kutulara hapsetme politikaları da bütünüyle Müslüman bilinci 

dışarıda tutarak inşa ediliyor. Mesela her gün abdest alan müminleri hesaba katarak, buna uygun 

tasarlanmış150 bir lavabo  yoktur. Tersine, mekândan biraz daha iktisat etsin diye daraltılmış alanla-

ra alafranga tuvaletler kondurarak, insanları inkıbaz etmekten öte bir marifet sergilememektedir. Lafa 

gelince “bizim kaynağımız Kur’ân, Sünnet ve bin yıllık tarihtir” diyenler, uygulamada materyalistler-

den daha çıkarcı davranabilmektedirler. Düşünün ki bir Müslüman tabiata karşı ve tabiata rağmen 

bir yeşillik projesinin ardına hiç düşer miydi? Ama bu muhafazakârlar tabiatın boynunu bükerek 

kendi icatları olan uydurma yeşilliklerle fiyaka satmaktadırlar. Bu nedenle Turgut Cansever’lerin 

çoğalması ve bunların önerilerinin uygulanması  gerekir. Böyle bir umut var mı derseniz, bu noktada 

umutsuzluğun iman zaafı olduğunu bir kere daha hatırlamamız gerekiyor.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…

Umran
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■ Devrimin Absürdlüğü

Sa hi bi

PINAR YAYINLARI Adına

İlhan Gündoğdu

Ge nel Ya yın Yö net me ni 

ve Sorumlu Ya zı İş le ri Mü dü rü 

Ce vat Öz ka ya

İda re Mer ke zi

Alay Köşkü Cad. Küçük Sk. Civan Han No: 6/3

Cağaloğlu - Fatih / İstanbul

Tel: (0212) 520 98 90

Fax: (0212) 527 06 77

www.um randergisi.com

um ran@um randergisi.com

abo ne@um randergisi.com

Tem sil ci lik ler

An ka ra: (0312) 435 94 48  

İz mit: (0542) 250 75 77 

Trab zon: (0462) 321 95 44 

Is par ta: (0246) 223 24 87

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

1. Abone olmak için bir telefon açmanız yeterli.

Umran Dergisi’ne abone olmak ve aboneliğinizi 

yenilemek için 0212 631 12 50 nolu telefon 

numarasını arayabilirsiniz.

2. abone@umrandergisi.com adresine isim, 

adres ve telefon bilgilerinizi bildirmek suretiyle de 

abone olabilirsiniz.

Abone Ücretleri

Yurt içi abone ücreti (1 yıllık): 60 TL (KDV dahil)

Yurt dışı abone ücreti (12 sayı, 1 yıllık): 

Avrupa 60 EURO

ABD: 80 USD, Avustralya: 85 AUD

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

1- Kredi kartı numaranızı telefon ile bize

bildirerek.

2- Bir PTT şubesine giderek POSTA ÇEKİ

hesabımıza ücreti yatırarak. (Lütfen posta çeki 

üzerine abone adını yazmayı unutmayınız.)

POSTA ÇEKİ HESAP NO: 654482

ALICI ADI: PINAR YAYINLARI TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

3- Ayrıca aşağıdaki BANKA HESAP numaralarına da 

abone ücretinizi ödeyebilirsiniz.

BANKA HESAP NUMARASI         

Garanti Bankası

Çemberlitaş Şb. TL He sa bı Ş.Kodu: 44

Hesap No: 6298359 (Pınar Yayınları Tic. San. Ltd. Şti.)

IBAN : TR95 0006 2000 0440 0006 2983 59

Fi ya tı: 5 TL

Görsel Yönetmen

Tekin Öztürk
www.tekinozturk.com.tr

Bas kı: Şan Ofset Matbaacılık 

Cendere Yolu No:23 Ayazağa/İstanbul

Tel: (212) 289 24 24 Pbx   Faks: 289 07 87   

Yaygın Süreli. Ay da bir ya yım la nır.

Yayımlanan ilanların ve yazıların sorumluluğu

sahiplerine aittir. 

Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.
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Suriye’de işler Şam’daki rejimi 
devirmek için Batı tarafından 

güç kullanımı noktasına gelirse İran 
ne yapacak? Bu soru Şam ile Tahran 
arasındaki stratejik işbirliği gölgesin-
de Suriye’de tansiyonun tırmanma-
sıyla birlikte zihinlerde dolaşıyor. 

İran Devrim Muhafızları’nın şu 
ana kadar Suriye’nin içişlerine karış-
madıklarını dile getirdiği bir zaman-
da İran iki ülke arasında imzalanan 
savunma anlaşmalarına bağlı kalı-
yor. Bu yüzden dış saldırıya maruz 
kalması halinde Suriye’yi tek başına 
bırakmayacaktır. 

Amerikan raporları İran Devrim 
Muhafızları’na bağlı Kudüs tugayla-
rının, Suriye’ye başkan Beşşar Esad 
rejimine yönelik devam eden pro-
testoları bastırmasına destek olmak 
için silah gönderdiğinden bahsetti. 
Tahran Suriye’de yaşananları bir iç 
mesele olarak gördüğünü vurgu-
luyor. Bu vurgulamaya bakılırsa, 
medyaya sızan bilgilerin işaret ettiği 
üzere Suriye’nin NATO uçaklarının 
ve füzelerinin hedefi olduğunu gör-
mesi halinde İran bu Arap ülkesine 
yardım etmekten geri durmayacak-
tır.

Arap gözlemcilerin Suriye’deki 
görevinin başarısız olması -ki muhte-
melen öyle olacak- ve Şam’ın Arap 
güçlerinin çatışmaları sonlandır-
mak ve akan kanı durdurmak için 
Suriye’ye Arap gücü gönderilmesi 
yönündeki Katar önerisini reddet-
mesi halinde Suriye dosyası doğru-
dan Güvenlik Konseyi’ne gidecektir. 
Güvenlik Konseyi’nde bazı ülkeler 
şimdiden Suriye’nin kınanması ve 
Arap Birliği’nin krizi konseye taşı-

makta hızlı davranmaması halinde 
güç kullanımı tehdidinde bulunmaya 
başladılar. 

Şam ile Tahran arasında inter-
net kanalıyla yapılan yazışmalarda 
dikkat çeken nokta Suriyelilerin 
İranlıları ‘şartların istikrarlı olduğu’, 
iki ay zarfında krizin sona ermesini 
bekledikleri yönünde rahatlatmaları.  
Yazışmalarda İran tek bir noktadan 
endişeli. O da 300 bin askerden olu-
şan Suriye ordusunda büyük kopu-
şun yaşanması. 

Görünen o ki şu ana kadar dahi 
askeri kopuşlar sınırlı boyutlarda 
ancak gelecek haftalarda ve aylarda 
ne yaşanacağını kim bilebilir ki?! 
Kesin olmayan raporlar Suriye ordu-
sundan ayrılanların sayısının 10 ile 
20 bin arasında olduğunu belirtiyor. 
Bu ayrılan askerlerin büyük kısmı 
Türkiye’nin Suriye sınırında yoğunla-
şıyorlar. 

Bu atmosfer ortasında Tahran’ın 
bölgedeki İran koalisyonlarının temel 
ayağı olan Suriye’de yaşananlara 
büyük endişe ile baktığını söylemek 
abartı olmaz. 

İran televizyonu son olarak Suriye 
ve İran savunma bakanlarının iki 
yıl önce ortak savunma protokolü 
imzaladıklarını belirtti. Bu protokol 
Suriye’nin maruz kalacağı bir saldı-
rının İran’a yapılmış gibi olacağını 
öngörmektedir. Ayrıca İran kaynak-
ları Tahran’ın sahip olduğu silahların 
ve özellikle de füzelerin Suriye’ye 
yönelik saldırıya katıldığı takdirde 
İsrail’i vurabileceği uyarısı yapıyor-
lar. (17 Ocak 2012, Katar gazetesi 
Vatan’dan çeviren: Harun Ersoy)

ORTADOĞU’DAN 
DÜNYA’YA  

BAKIŞ
 

Arapça yayımla-
nan gazetelerde 
yazan farklı eğilim-
deki gazetecilerin 
yazılarından seç-
tiğimiz yazıları her 
ay Ortadoğu’dan 
başlığıyla yayımlıyo-
ruz. Burada yayım-
ladığımız yazılarda 
ortaya konulan tüm 
analizlerin doğru 
olduğu veya  bun-
ların tümüne katıl-
dığımız söylenemez. 
Yazıları yayınlama-
daki amacımız ülke-
den ülkeye, gaze-
teden gazeteye, 
yazaradan yazara 
olayların yorum-
lanmasında ortaya 
konulan bakış açısı 
farklılıklarını görü-
nür kılarak mesele-
ler karşısında ortaya 
konulan analizlerin   
hangi argümanlar-
dan hareketle yapıl-
dığını okurlarımızın 
fark etmesini sağ-
lamaktır. Yazıların/
yorumların  bu pers-
pektifle  okunması-
nın Ortadoğu’daki  
dolayısıyla dünyada-
ki gelişmeleri kavra-
ma sürecine  önemli 
katkılarının olaca-
ğını düşünüyoruz.
(Umran)

İRAN SURİYE’YE YARDIM EDER Mİ?
MAZİN HAMMAD 
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■ Ortadoğu’dan

SİYASİ ŞANTAJ DERSİ
FEHMİ HUVEYDİ 

S iyasilerin tarih yazma hakları var mı? Fransız 
tarihçi Pierra Nora ‘hayır’ diye yanıt vermek-

te gecikmeyerek bunun tarihçilerin vazifesi oldu-
ğunu belirtti Zira demokratik bir ülkede resmi 
tarih olamaz, siyasilerin veya milletvekillerinin ve 
hatta yargının tarihi bir gerçeği belirleme hakkı 
olamaz. Sadece bu konu özgür bilimsel araştır-
maya bırakılabilir. 

Bu konu Fransız parlamentosunun son çıkar-
dığı ve Osmanlı saltanatının yaklaşık 100 yıl önce 
Ermenilere yönelik işlediği katliamı inkar edene 
bir yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası verilme-
sini öngören yasa sebebiyle gündeme geldi. Bu 
durum üzerine Türkiye-Fransa ilişkilerinde kriz 
patlak verdi. Paris’teki Türk büyükelçiliğinin çekil-
mesine ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin (ara-
larındaki ticaret hacmi 12 milyar Euroya varıyor) 
tehdit edilmesine yol açtı. Fransızların Anadolu 
ülkesindeki yatırımları on binlerce Türk’e istih-
dam oluşturuyor. 

Fransız parlamentosu bu anlamda ilk defa 
böyle bir yasa çıkarmıyor. 1990’da Siyonist unsur-
ların baskısıyla Yahudiler için aynı cezayı öngören 
bir yasa çıkardı. 2. Dünya Savaşı’nda yaşa-
nan Nazilerin Yahudi holokostunu inkar edenler 
kovuşturuluyor hapis ve para cezasına çarptırılı-
yor. Yasa Ankara’da ve bazı Fransız entelektüel 
çevrelerde güçlü şekilde yankı buldu. Türk hükü-
meti büyükelçiyi çekmek ve iki ülke arasındaki 
işbirliği şekillerini azaltmakla yetinmedi, başba-
kan Erdoğan Sarkozy’e ve Fransız politikalarına 
sert bir saldırı başlattı. Dedesinin Osmanlı vatan-
daşı olduğunu, Fransa’nın Cezayirlilerin kanıyla 
boyanmış bir sicili olduğunu, 130 yıl boyunca 
ülkelerini işgal eden Fransa’nın bu süre zarfında 
çeşitli korkunç vahşetler işlediğini belirtti. 

Fransız aydınlar da yasaya paralel saldırılarda 
bulundular. 20 Fransız tarihçi 2006’da Fransız 
yetkililerden tarihi araştırmalara zarar verdiği ve 
sınırladığı gerekçesiyle Yahudi holokostu ile ilgili 
yasanın iptal edilmesini istedikleri bir bildiri yayın-

lamışlardı. Ancak konu kapatıldı ve unutuldu. 
Hiç kimse arşive yaklaşmaya ve yasa çıktığından 
itibaren dokunulmaz olan holokostla ilgili bir şey 
araştırmaya cesaret edemedi. 

Yahudi asıllı ve ailesinin bir kısmını Nazi holo-
kostunda kaybetmiş olan büyük tarihçi Pierra 
Vidal, Naquet Ermeni katliamının dokunulmazlı-
ğı yasasını reddetti ve yasayı çıkaranlara ‘sizler 
Sovyetler Birliği’nin Stalin ve diğerlerinin dönem-
lerinde yaptığı gibi resmi gerçeği güçle getiriyor-
sunuz. Bu durumda demokratik ülke ile totaliter 
ülke arasındaki fark nedir?’ dedi. 

Dikkat çeken nokta 2001 yılında Fransız par-
lamentosunun Ermeni katliamlarının yaşandığını 
kabul eden bir yasa çıkarmasıydı. Bu yasa tarihin 
o döneminde yaşananların kınanması için yeter-
liydi. Yalnız olaya dokunulmazlık getirmenin ve 
araştırmanın engellenmesinin tek bir amacı var. 
Fransa’da 500 bin civarındaki Ermeni topluma 
kur yapmak. Sarkozy gelecek cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerindeki zor durumunu güçlendirmek 
için bu seçim gücüne ihtiyaç duyduğunu anla-
dı. Seçimlerdeki rakibi sosyalist aday François 
Hollande’in yüksek derecede saygı ve halk des-
teğinden beslendiğini görmesi de kendisini buna 
zorladı. Bu durum Sosyalistlerin uzun süre sonra 
Elize sarayına dönmekte ısrar ettiği gelecek 
seçimlerde Sarkozy’nin konumu açısından bir 
tehdit oluşturuyor. 

Erdoğan’ın benimsediği bu açıklama doğruy-
sa parlamento kararı Ermenilere yönelik sevgiyi 
ifade etmiyor ancak Ermenilerin Fransa cum-
hurbaşkanı ile karşılıklı çıkar anlaşması içinde 
bu karar böylesine çetrefilli bir dosyayı seçim 
ve fırsatçı hedefleri için işleve koyuyor. Onlar 
orada İsraillilerin Filistin’de, Amerikalıların Irak 
ve Afganistan’da, Rusların Çeçenistan’da ve 
İngilizlerin Hindistan’da yaptıklarını duymuyorlar. 
Çünkü siyasi fırsatçılık hafızayı siliyor, vicdanı 
köreltiyor. (28 Aralık 2011, Mısır gazetesi Eş 
Şuruk’tan çeviren: Harun Ersoy)
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ABD Körfez’deki gerginliğin artmasından, 
depolarında yığılmış silah tersanesinden 

arta kalanları pazarlayarak ve satarak istifade 
ediyor. Özellikle de bu silahları bölge ülkeleri 
birçok etkinlikte sadece askeri geçit törenlerinde 
veya en iyi şartlarda eğitim ve tatbikatlarda kul-
lanacakken. Bu anlaşmalar doğrudan Amerikan 
hazinesine yarıyor, askeri üretim kurumunu ve 
savaş sektörü için üreten paralel sivil şirketleri 
yeniden canlandırıyor. 

ABD füze kalkanı konusunda da istifade 
ediyor. Bu kalkan ABD’nin işine çok yarayacak. 
ABD bu kalkan üzerinde yıllardır çalışıyor. İran 
gerginliği ve tatbikatları Batılı güçleri bu progra-
mı tamamlamaya sevk ediyor. Füze kalkanı bu 
gerginlik döneminden sonra kaçınılmaz oldu. 
Füze kalkanı tamamlanırsa bize yıldız savaşları 
düşüncesini ve medya gürültüsünü hatırlatacak. 

ABD Arapları Filistin’den ev işlerine kadar 
yönlendirmekten istifade ediyor. ABD, İran siya-
setinin coğrafi olarak durduğu sınırları başka-
larından daha iyi biliyor. Amerikalılar Irak ve 
Afganistan’ı Ortaçağlara doğru yol alan tren 
rayına koyduklarını biliyorlar. Irak’ta kaybettikleri 
askerlerin bir o kadarını trafik kazalarında kaybet-
tiklerinin de farkındalar. Gazete basar gibi para 
basıyorlar. Üçüncü dünya ülkelerindeki bizlerin 
sade imparatorlukların çöküşünü çokça hayal 

ettiğimizi, hayallerin yorumlarını çokça okuduğu-
muzu, doğal felaketlerden tarihin yönünü istedi-
ğimiz gibi değiştirmelerini beklediğimizi biliyorlar. 
Özetle ABD Körfez’deki şartları kullanarak güçlü 
şekilde ekonomisini yeniden üretiyor. 

İran ise tehditleriyle Körfez’in Piyongyang’ı 
olmayı istiyor. Arap Körfez’inin Küba’sı olmayı 
hayal ediyor ve her halükarda karşı çıkacağını 
düşünüyor. Çünkü İran kendi bakış açısına göre 
ABD’nin Irak ve Afganistan savaşlarını kaybetti-
ğini, klasik savaşlara giremeyeceğini düşünüyor. 
Ayrıca ABD güçleri aynı klasik silahların silah yel-
pazesi altında oldukça füze saldırısı düşüncesinin 
mümkün olmadığına inanıyor. 

İran, ABD’ye yeni bölgesel alternatif olduğunu 
ispatlamak istiyor. Dolayısıyla askeri güç gös-
teriminin bu yolda ve özellikle de dünyanın bu 
aktif bölgesinde kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. 
Herkes çeşitli sanayi ülkelerinde ekonomi üzerin-
de olumsuz sonuçların olacağı savaş düşüncesin-
den endişeli. 

İran dünya pazarında petrol fiyatlarının art-
ması için çalışmak istiyor ki böylelikle fiyat belir-
lemede temel aktör olarak görünsün. İran 2007 
yılı sonunda başlayan ve bir sonraki yıl 150 
dolara çıkan petrol krizinden iyi istifade etti. 
Burada İran’ın niyeti petrolün varilini 200 dolara 
çıkarmak. İran ayrıca yeni bir parlamento döne-
mine hazırlanırken içerinin dikkatlerini dışarıya 
çekmek istiyor. İçerideki anlaşmazlıklar dışarıdaki 
oyunu daha yararlı hale getiriyor. İran tatbikat-
ları kanalıyla bir kısmı önceden kullanılmış, bir 
kısmı da dış deneyimleri kopyalama girişimi olan 
siyasi bir oyun oynuyor. İran bütün bu yaptık-
larıyla hiçbir şey kaybetmeyeceğini düşünüyor. 
Sadece tatbikat yapıyor. Her halükarda İranlıların 
müzakere ettikleri, Amerikalıların da sattıkları 
bir şeyler var. Arapların elinde ise rüya tabirleri 
kitapları, zalime beddua ve faturaların ödenmesi 
var. (5 Ocak 2012,Londra’da Arapça yayımlanan 
Kudsülarabi’den çeviren: Harun Ersoy)

İRAN  ve ABD:
KÖRFEZDEKİ GERGİNLİĞİN AVANTAJLARI

EYMEN HALİD 
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CEZAYİR KANI VE TÜRK KÜKREMESİ
GASSAN ABDULHALİK

C ezayirli üst düzey bir yetkili Türkiye’nin 
Fransa ile siyasi ve kültürel çekişmesinin 

hazmı içinde  Ermeni meselesi konusunda 
Cezayirli şehitlerin kanını kullanmasına temkinli 
yaklaşması birçok sebepten ötürü beklenen anla-
şılır bir durum. Zira resmi düzlemde sömürge 
döneminin yaralarını ve trajedilerini aşan Fransa-
Cezayir ilişkileri hâlâ acı geçmişin anıları her deşil-
diğinde sarsılmaya müsait. 

Cezayir hâlâ frankfonon sistemin en büyük 
ülkelerinden. Cezayir’le siyasi ilişkilerdeki bir ger-
ginlik Fransa’da en büyük kültürel nüfuzunu kay-
betmesi demek. Şu an Cezayirli yetkililer içeride 
istenen halk desteğini alamayan reform prog-
ramlarına Fransa’nın sıcak bakmasına daha fazla 
muhtaçlar. Fransa’nın Libya’da Kaddafi rejiminin 
devrilmesi ve Tunus’ta Zeynelabidin Bin Ali döne-
mine destek verilmesinde oynadığı eksen rolün 
farkındalar. Hatta klasik ve modern Fransa’nın 
tarihi stratejik  aktif sahası olması hesabiyle 
bütün kuzey Afrika’daki Fransız rolünün merkezi-
liğinin bilincindeler. 

Cezayirli yetkililerin, Türkiye’nin Cezayir kanı-
nı kullanmasına şiddetle temkinli yaklaşmasına 
sevk eden her şey bununla sınırlı değil. Ortada 
Türklerin gelecek seçim kampanyaları için gerek-
li yakıtı takviye ederek Cezayir İslâmcılarıyla 
kurmak istediği ideolojik bir köprü var. Türkler 
Mısır’da Özgürlük ve Adalet Partisi’yle, Libya’da 
Ulusal Geçici Konsey’le ve Tunus’ta Nahda hare-
ketiyle kurdukları köprüler ağını tamamlamak 
istiyorlar. Cezayirli yetkililerin bunu unutması 
mümkün değil. 

O halde Türk-Fransız ilişkilerindeki düğüm 
Türkiye’nin Mısır ve Kuzey Afrika’da artan nüfu-
zunda kendini gösteriyor. Libya UGK başkanının 
Ankara ziyareti, Türk şirketleri Libya’ya dönme-
leri ve yatırımlarına tekrar başlamaları çağrısı bu 
nüfuzun derinleştiğinin en güçlü göstergesiydi. 
Üstelik Türkiye’nin Tunus, Mısır ve Libya poli-
tikasına damgasını vuran büyük tereddüde ve 

Fransa’nın Mısır ve Libya devrimleri sırasındaki 

siyasi performansını ön plana çıkaran hızlılığına 

rağmen. Fransızlar kendi hükümetlerine Tunus’ta 

tarihi ağırlığını ve stratejik çıkarlarını ifade etmek 

için gerekli hızlılıkla hareket etmediği yönünde 

sert eleştiriler yöneltmişlerdi. Ancak din faktörü 

ve tarihi ilişki Türk tereddüdünü görmezlikten 

geldi ve Türklerin sunabileceği ideolojik model-

lere, siyasi ve ekonomik çözümlere yoğunluk 

verildi. Bu da Fransızları Ermeni holokostu dos-

yasını gündeme getirerek aba altından Türkleri 

vurmaya sevk etti. Fransızlar bunu, bu dosyanın 

Türkleri Kuzey Afrika’daki korkunç hareketlerin-

den alıkoyması umuduyla yaptılar. Türkler de 

onları aba altından vurdular ancak bu durum 

Kuzey Afrika’daki tarihi varlıklarını ve stratejik 

çıkarlarını etkileyebilir. 

Şu an her iki tarafı birbirine bağlayan ortak 

çıkarlar dikkate alındığında sadece Cezayir adına 

değil, Fransa adına da konuşan Cezayirli yetkili 

Cezayirlilerin kanının çıkarları için kullanılmasına 

yönelik tepkisinde haklıydı ancak gereksiz tarihi 

konulara girdi. Yetkili sanki bugünün Türkiye’si  

Atatürk askeri rejiminin veya Araplara zulmeden 

ve Osmanlı hilafetini deviren Turancı İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin varisiymiş gibi Türkiye’nin 

Cezayir’i Fransızlara teslim ettiğini ve BM’de 

Cezayir çıkarlarına karşı oy kullandığını vurgulu-

yor. Bu yapılanlar AKP’nin Arap ülkelerine açıldığı 

ve Arap sorunlarına destek olduğu yeni dönemin 

ürünü değil. (10 Ocak 2012, Ürdün gazetesi 

Düstur’dan çeviren: Harun Ersoy)
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Müslüman Kardeşler 

cemaati İhvan’ın  

Mısır halk meclisi seçimlerini 

yüzde 45 oranında kazan-

ması sürpriz değil. Hatta 

nüfuzlarına dair söylenen-

lere binaen daha ezici bir 

çoğunluk elde etmelerini 

bekledik. Sürpriz Selefiler 

oldu. Deneyimsizler ve 

tanınmış değiller. Siyasi 

nüfuzları neredeyse sıfır. Bununla 

birlikte oyların dörtte birinden faz-

lasını kazandılar. Kendilerine yöne-

lik saldırılara rağmen kazandılar. 

İhvan da dahil herkes için alay 

konusu oldular. Neredeyse ortada 

Selefilere karşı siyasi güçler ara-

sında tam bir oybirliği vardı. Basın 

Selefileri uşaklıkla, dışarıdan rüşvet 

almakla, art niyet taşımakla ve hile-

karlıkla suçladı. Aynı zaman zarfın-

da farklı güçler geçmişte İhvan’ı 

dışarıya bağımlılık ve geri kalmışlık-

la suçlamaları sonrası bugün onun-

la flört etmekteler.  

Ancak bugün Selefiler Mısır’da 

birinci parlamentonun sandalyeleri-

nin dörtte biri üzerine oturuyorlar.  

Bu parlamentoda hiçbir gücün işbi-

tirici çoğunluğu bulunmuyor. Mısır 

halkının dörtte birinin temsilcilerini 

uşaklıkla ve dizginlerini satmakla 

suçlamak mümkün değil. ‘Kadına 

salatalık ve muza dokunmasını 

yasaklayan ve İsrail’le ilişkileri kabul 

eden parti’ diye alaya alınmaları 

sürdürülemez! Mısır seçim sonuç-

ları Mısırlıların ve Arapların yeni bir 

vakıa karşısında olduklarını ifade 

ediyor. Selefiler siyasi haritada bu 

vakıanın hafife alınmaz bir parça-

sıdır. 

Ancak Selefilik, tarihinin eski-

ye dayanmasına rağmen bağımsız 

siyasi çalışmada yeni bir dönemde. 

Ömrü yaklaşık seksen yıla varan 

İhvan hareketinin aksine Selefilik 

henüz tamamlanmamış büyü-

me devresi içinde hala siyasi bir 

proje olarak duruyor. Araplar ve 

dünya Suudi rejimi hariç hakların-

da bir yargıda bulunacakları selefi 

bir rejim görmedi. Bu sebepten 

ötürü Riyad daimi olarak dünya-

nın Selefileri olarak suçlandı. Oysa 

Suudi Arabistan tıpkı başlarda 

yaşandığı üzere ve El-Kaide örgütü 

şüphesinin kendisine yapıştırılması 

gibi bu durumdan en fazla zarar 

görenlerin ve en son istifade eden-

lerin başında geliyor. Selefilerin 

bağımsız bir çalışma içinde Kuveyt 

dışında hatırı sayılır bir başarısının 

olduğunu bilmiyoruz. 

Rakip olmalarına rağmen 

Selefilerin ortaya çıkışından en 

fazla istifade eden taraf olan İhvan, 

iç kamuoyunu ve Batıyı iki seçenek 

karşısına koydu. Şık, zarif İhvan 

veya ‘geri kalmış’ sakallı Selefiler. 

Bu yüzden dünyadaki dışişle-

ri bakanlıkları İhvan’ın seçimleri 

kazanmasından dolayı duydukları 

rahatlığı ifade etmek ve ‘Selefilerin 

barbarlığına’ işaret ederek İhvan’ın 

uygar tutumlarını 

övmekte gecikmediler. 

İhvan’ın Selefilere yöne-

lik bu saldırılara kendi 

çıkarlarına yarayacağını 

düşünerek katıldıklarını 

uzak görmüyorum. 

Ancak İhvan ilk 

seçimlerin zaferini kut-

lamamalı. Zira çekiş-

me daha başlarda. 

Yaklaşımlarının çoğunluğu itibariy-

le sosyal bir hareket olan Selefilik, 

transformasyona müsait ve kontrol 

altına alınmadığı takdirde gelecek-

te büyük siyasi bir sorun olabi-

lir. İslami açıdan İhvan’ın sağın-

da duruyorlar. İhvan dini nokta-

da Selefilerle boy ölçüşemez. En 

dindar seçmenlerin Selefilere oy 

verecekleri kesin. Kendi blokları 

içinde seçim trafiğini yöneten genç 

Selefiler, siyasi birikime sahipler. 

Seçim söylemlerini gözlemleyen-

ler İhvan’ın siyasi söylemine yakın 

bir değişim göreceklerdir. Burada 

yükselen yıldızlarının kapasitesine 

hayran kalmamak mümkün değil.

Selefilikte korkutan şey dar 

görüşlü sosyal programları değil, 

siyasi dalgalanma yaşamala-

rı ihtimalidir. Bu durum bizlere 

Afganistan’daki cihatçı hare-

ketlerde yaşananları hatırlattı. 

Selefiler 1980’li ve 1990’lı yıllarda 

Afganistan’daki kamplarda İhvan’a 

karıştılar ve El-Kaide örgütünde 

gördüğümüz gibi siyasi olarak 

İhvan’dan daha sert ve Selefilerden 

daha içine kapanık üçüncü bir yara-

tık doğurdular. Selefiler dini, sosyal 

ve özellikle de kadın konularında 

provokasyon derecesinde aşırı tez-

SELEFİLER DEĞİŞİR Mİ?
ABDURRAHMAN ER-RAŞİD 
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TÜRKİYE VE ATEŞLE OYNAMA OYUNU
MEHDİ MANSURİ

Türkiye AB üyeliğinin reddedilme-

siyle Batıya yönelmesinde iflas 

ettiğini görünce bu durum kendisini 

geriye dönmesine ve doğru hesap-

lar yapmaksızın Müslüman Doğuya 

yönelmeye sevk etti. Doğu kanalıy-

la, olayları tırmandırarak ve birtakım 

mizansenlerle kendisine bu bölge-

de yer bulabilir. Erdoğan Filistinlileri 

savunma etrafında Davos toplantısın-

da öfkelenerek bu mizanseni/tiyat-

royu oynadı. Doğuya atmak istediği 

ilk adımdı bu. Emperyalist ve küstah 

çevrelerde hazırlanan bu tiyatrolar 

devam etti. Bu çevreler ve özellikle de 

Washington bölgede başarısız olma-

ları sonrası, Türkiye’nin hedeflerini 

gerçekleştirmesi için girişimin dizginini 

eline almasını istediler. Bu yüzden, 

birçok sebepten ötürü bölge ülkeleri 

nezdinde kabul edilebilir alternatifin 

bulgularının sonunda ortaya çıktığını 

gördüler. Bu alternatif onların hedef-

lerini ve bölgedeki hakimiyetlerini ger-

çekleştirebilir.

Dolayısıyla Türkiye’nin Arap dev-

rimleri ateşiyle sokaklardaki yeni geliş-

melerden istifade etmeye başladığını 

görüyoruz. Türkiye oldukça olumsuz 

bir yöntemle dalgaya kapıldı. Son 

zamanlarda Erdoğan’ın çürük uyarı-

larla bölgede mezhep ve din savaşının 

çıkması sancağını yükselttiğini gör-

dük. Aynı zaman zarfında Erdoğan 

Iraklıları Haşimi’yi, bazı terör eylem-

lerine katılma suçlaması bağlamında 

mezhepçi savaşla tehdit etti. Iraklı 

siyasi çevreler bu açıklamaları Irak’ın 

iç işlerine doğrudan müdahale olarak 

gördüler. Hatta bazı çevreler bu uyarı-

ların altında çok şeyin gizli olduğunu, 

emperyalist çevrelerin ve özellikle de 

ABD’nin Irak’tan, aşağılanmış bir şekil-
de çekilmesi sonrası hazırladığı bir pla-

nın yattığını vurguladılar. Plana göre 

eski rejim kalıntıları, El-Kaide, Suudi 

Arabistan, Katar ve diğer ülkelerden 

destek alan bazı tekfirci örgütler bu 

ülkede mezhepçi fitne ateşini tutuş-

turmak için serbest bırakılıyor. İmam 

Hüseyin’in ziyaretçilerine uzanan son 

patlamalar amaçlanan bu fitili ateşle-

yecek ilk kıvılcım olabilir.

Türkiye’nin tutumu Irak’la sınır-

lı kalmadı. Erdoğan’ın, Lübnan ve 

Suriye’de de mezhepçi savaş uya-

rısı yapmaya başladığını görüyoruz. 

Ancak Erdoğan evinin camdan oldu-

ğunu ve insanlara taş atamayacağı-

nı bilmeli. Mezhepçilik uyarısı üzerin-

den bölge ülkeleri nezdinde nüfuz 

kurabileceğini düşünüyorsa yanılıyor. 

Çünkü bu konunun uzandığı kimseler 

Türkiye’deki şartları körüklemek için 

orada bulunan bütün kartları kullan-

madılar. Erdoğan kendi durumunun 

bu ülkelerin durumundan daha iyi 

olmadığını biliyor. Bu yüzden akıllı 

Türk siyasetçilerden istenen Erdoğan’ı 

durdurmalarıdır. Çünkü mezhep fit-

nesi bölgenin herhangi bir yerinde 

tutuşursa sadece orada durmaz; önce-

likle tutuşturanı yakacak ve sonra da 

diğerlerini yakmaya başlayacaktır. O 

vakit bölge, tehlikeli sonuçlarını sade-

ce Allah’ın bileceği büyük bir felaketle 

karşı karşıya kallacaktır.

Bu yüzden Erdoğan bu olumsuz 

rolü bırakmalı ve bu ülkelerle ilişkile-

rini geliştirmeli, şartlara tam bir ciddi-

yetle bakmalı, Türkiye mezhep ve iç 

savaşa girilmesinde rol oynamamalı. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu savaş 

kendisine ve bölgeye yıkım olarak 

dönecek, Türkiye bu alanda en büyük 

kurban olacaktır. (16 Ocak 2012 

İran’da Arapça yayımlanan Keyhan El 

Arabi’den çeviren: Harun Ersoy)

leriyle bilindiler. Söz gelimi 

içlerinden bazıları kadının 

yüzünün görülmesinin 

dinen haram olduğunu 

düşünmektedirler. Siyasi 

olarak yarın daha aşırı ola-

caklar ve yöneticinin haya-

ta geçiremeyeceği şeyler 

isteyeceklerdir. O vakit 

dini açıdan yöneticiye karşı 

çıkmak dini bir vecibe ola-

caktır. Körfez ülkelerinde 

Selefiler gelenekçiydiler. 

Din adamlarının siyaset 

ehlinden ayrılmasına yani 

yöneticiye (ululemr) itaatin 

gerektiği yaklaşımına ina-

nıyorlardı. Şimdi içlerinden 

bir azınlık hariç öyle inan-

mıyor. Körfez elbisesiyle 

İhvan’a daha yakın oldu-

lar. Tartışmalarının ekseri-

yeti siyasi ve deneyimleri-

nin sınırlı olması sebebiyle 

İhvan’dan daha esnekler. 

Siyasi kültürlerinin 

zayıflığının onları katı 

tutumlar almaya sevk 

etmesinden endişeliyim. 

Ayrıca İhvan’la rekabet 

onları siyasi çalışmada 

daha aşırı kılacaktır. Mısır 

sahası gelecek dört yıl zar-

fında bu durumu imtiha-

na tabi tutacaktır. Yeni 

Mısır rejiminin kırılganlığı 

ve seçimleri kaybeden 

ulusal partiler ve Askeri 

Konsey gibi bütün taraf-

ların bu kırılganlığı körük-

lemeye hazır olması sebe-

biyle zor şartlar ortasında 

değirmen dönecektir. (14 

Ocak 2012, Londra’da 

Arapça yayımlanan Eş- 

Şarkulevsat’tan çeviren: 

Harun Ersoy)
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O smanlı, yedi tepe üze-

rinde kurulu olan 

İstanbul’un en görkem-

li ve görünüşlü bölgelerinde yap-

tığı eserlerle şehre yeni bir kimlik 

kazandırmıştır. Bizans’tan alınan 

şehir artık bir İslâm şehri, beldesi, 

bölgesi olmuştur ve İslâm Kültür 

medeniyetinin (Umran) önemli 

temsilcilerinden, sembollerin-

den biridir. İstanbul’un bu temsil 

özelliği İstanbul’un sembolüne de 

yansımıştır. İstanbul ana hatları 

ile Cami ve minarelerin silueti ile 

temsil edilmektedir.

1970’li yıllarda Taksim ve 

çevresinde başlayıp sonrala-

rı Mecidiyeköy, Maslak, IV. 

Levent’e geçen ve son yıllarda da 

İstanbul’un her tarafına yayılan 

gökdelenler, neyin habercisidir-

ler?  Şişli Camisi, Gökdelenlerin 

kuşatması ve karartması altında-

dır. İstanbul’da çevreden merkeze 

doğru ilerleyen bir kuşatma hare-

keti, söz konusudur. 

Cami ve minarelerle temsil edi-

len İstanbul şehri, ruhsuz, şekilsiz 

gökdelenlerle kirletilerek İslâm 

Kültür medeniyetine (Umran) 

ait olmaktan çıkarılmaktadır. 

Zeytinburnu’ndaki iki gökdelenin 

Sultanahmet Camisi’ni gölgeleme-

siyle görünür bir şekilde ortaya 

çıkan siluet sorunu, Bir AB projesi 

mi, Kültür Medeniyet değiştirme 

mi yoksa Medyenleşmenin (Hz. 

Şuayb’ın kavmi) tabii bir sonucu 

mudur? Burada bu konu ele alı-

nacaktır.

Kültür, Medeniyet ve Umran 
Kavramları

Kültür ve medeniyet kavram-

larına yüklenen anlamlar, hem 

ülkeden ülkeye, hem de bilim 

dalından bilim dalına farklılık 

göstermektedir. Amerikalı antro-

pologlardan Kroeber ile Klukhohn 

kültürün 164 tarifini tespit etmiş-

lerdir. (1) Cuvillier ise Sosyolojinin 

Elkitabı’nda medeniyetin 20 tari-

fini vermektedir. (2) Bu iki kav-

ramın tarihi süreç içerisinde tam 

ve net evrensel bir tanımı yapı-

lamamıştır. Alman literatüründe 

Kültür ve medeniyet kavramları 

arasında bir ayırım yapılmazken, 

Anglosakson literatüründe ayırım 

yapılmaktadır. (3) “Sosyolog ve 

antropologların yüzde doksanı 

“medeniyet” kelimesini kullan-

mazlar, “kültür” kelimesini tercih 

ederler. Kimine göre bu iki kav-

ram eş anlamlıdır, kimine göre 

farklıdır. (4)

 Genelde Kültür daha geniş 

çerçeveli kabul edilmekte olup 

maddi ve manevi kültür diye iki 

ana kısma ayrılmaktadır. Bu yak-

laşımla medeniyet kavramı, kül-

tür kavramının içerisine sokul-

maya çalışılmıştır. Maddi kültürle 

medeniyet; manevi kültürle de 

kültürün ana çatısını oluşturan 

değerler sistemi (Din, örf, adet, 

gelenek, görenek, felsefi görüş, 

norm, standartlar) kast edilmek-

tedir. Fransızcada kültür, daha 

çok sosyologların manevi kültür 

dedikleri kültürdür.  İngilizce de 

ise kültürden anlaşılan maddi kül-

tür yani medeniyettir. (5) 

 Bu iki kavram Ali Şeriati tara-

fından güzel bir benzetme ile bir-

birine bağlanmıştır. Şeriati, kül-

türü çekirdek, medeniyeti ise bu 

Umran (Kültür ve Medeniyet) 
Davamız ve İstanbul’un Silüeti

Burhanettin CAN

 «Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmayın.»

«Dosdoğru olan terazi ile tartın.»

«İnsanların eşyasını değerden düşürüp-eksiltmeyin ve 

yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.”

 (26 Şuara 181-183)
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çekirdek etrafında oluşan daha 

dış bir olay olarak ele almak-

tadır: “Kültür özel, medeniyet 

ise genel bir karakter taşır. 

Kültür, tarih boyunca bir top-

lumda meydana gelen bütün 

maddi ve manevi değerlerden 

ibarettir. Eğer kültürü amaç 

ve hedef bakımından ve hare-

ket halinde olan bir olay şek-

linde ele alırsak, kültüre, her 

toplumun zenginlik ve kişilik 

sahibi olmak yolunda harca-

dığı çabadır, diyebiliriz. Buna 

göre medeniyet daha dışa ait 

bir olaydır. Kültür ise bir çekir-

dektir. Ve medeniyet yönünün 

en önemli özelliğidir... Kültür, 

her şeyden evvel bir halkın tüm 

hayat belirtilerinin bir sanat 

tarzında oluşan birliğidir.” (6) 

Sosyolog Erol Güngör de 

Şeriati gibi, kültürün millet 

hayatındaki yön göstericiliğinin 

hayati önemine dikkat çekmekte-

dir: “Kültür ve medeniyet ayrımı, 

biz Türkler için, sadece sosyolojik 

bir kavram meselesi değildir; mil-

let hayatına nasıl bir yön verece-

ğimiz konusundaki isteklerimize 

objektif ve ilmi destek bulma gay-

retleridir. Her toplumun kültürü, 

o toplumda yaşayan insanların 

çeşitli problemlere karşı denedik-

leri çözüm yollarından meyda-

na gelmiştir. Çözüm tarzlarından 

bazıları zamanla sabit hale 

gelerek, toplumun bütününe 

mal olur ve toplumun kültü-

rünü oluşturur.” (7)

 Öyleyse kültürü, bütün  

değerleri içinde barındıran 

bir tohum; medeniyeti de 

bu tohumdan neşet eden bir 

ürün, bir meyve olarak ifade 

edebiliriz. Bu durumda her 

kültür, kendine özgü, kendi 

rengini taşıyan bir medeniyet 

ortaya çıkaracaktır. 

Kültür ve medeniyet 

madalyonun iki yüzüdür. Bir 

bütünün iki farklı yansıması-

dır. Kültürün maddi ve manevi 

olarak ikiye ayrılma zarureti, 

böyle bir sorunu ortadan kal-

dırabilmek amaçlıdır. Kaba bir 

benzetmeyle kültür yazılım, 

medeniyet ise donanımdır. 

Bu sorunu İbn Haldun, 

Umran kavramını kullanarak çöz-

müştür.  İbn Haldun’a göre ‘tari-

hin, sosyolojinin ve antropolojinin 

konusu Umrandır’. İslâm, mede-

niyet ve kültürü tek kelime olarak 

Umran’la ifade etmiştir. (2, 4)

Umran, bir toplumun temel 
değerlerinden neşet eden 
‘içtimai hayattır’. Onun için 
Umran bir ağaçtır. Kökü Kültür 
meyveleri ise medeniyet olan 
bir ağaç. Bir toplumun olum-
lu ve olumsuz tüm tarihini 
gerçekçi bir şekilde kuşatan 
bir süreklilik ve bütünlüktür 
Umran. Olumsuzlukları bir 
ders ve imtihan olarak gören 
bir anlayış; olumsuzluklardan 
iyilik ve güzellik üreten bir 
bakıştır. Hayatın tümü dola-
yısıyla şehirciliğimiz kendi 
Kültür ve medeniyetimize yani 
Umran’ımıza uygun bir şekilde 
olmalı, yapılanmalıdır.
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 Umran, bir toplumun temel 

değerlerinden neşet eden ‘içtimai 

hayattır’. Onun için Umran bir 

ağaçtır. Kökü Kültür meyveleri 

ise medeniyet olan bir ağaç. Bir 

toplumun olumlu ve olumsuz 

tüm tarihini gerçekçi bir şekilde 

kuşatan bir süreklilik ve bütün-

lüktür Umran. Olumsuzlukları bir 

ders ve imtihan olarak gören bir 

anlayış; olumsuzluklardan iyilik 

ve güzellik üreten bir bakıştır. 

Hayatın tümü dolayısıyla şehirci-

liğimiz kendi Kültür ve medeni-

yetimize yani Umran’ımıza uygun 

bir şekilde olmalı, yapılanmalıdır.

Kültür ve Medeniyet Değişimi

Kültürel değişim nedir? Bu 

soruyu en güzel ve en açık bir 

şekilde sosyolog Malinowski 

cevaplandırmaktadır:“Kültür 

değişmesi, bir cemiyetin mevcut 

nizamını yani içtimai, maddi ve 

manevi medeniyetini bir tipten 

başka bir tipe kalbeden bir pro-

sestir. Böylece kültür değişmesi, 

bir cemiyetin siyasi yapısında, 

idari müesseselerinde ve toprağa 

yerleşme ve iskan tarzında, iman 

ve kanaatlerinde, bilgi sistemin-

de, terbiye cihazında, kanunların-

da, maddi alet ve vasıtalarında, 

bunların kullanılmasında, içti-

mai iktisadinin dayandığı istih-

lak maddelerinin sarfında az çok 

husule gelen tahavvülleri iktifa 

eder...” (3)

Kültür ve medeniyet kendi 

içerisinde tutarlı bir bütünlük-

tür, eklektizmi kabul etmez. 

Eklektik yapı, daima baskın 

Kültür ve medeniyetin menfaati-

ne çalışır. Baskın olan, muhata-

bını asimile edebilir. AB sürecin-

de Türkiye’de yaşanan ‘zina tar-

tışmasına’ Verhaugen’in ‘Avrupa 

değerleri tartışılmazdır’ tarzında 

verdiği cevap, bunun en güzel bir 

örneğidir. AB sürecinde bizden 

kendimizi, kimliğimizi, değerle-

rimizi kısacası bizi biz yapan her 

şeyi reddetmemizi, hatta onlara 

savaş açmamızı istemektedirler: 

“Hatta ileri gidip şunu bile söyle-

yebiliriz: Avrupa’da kabul görmek 

istiyorsa Müslüman Türk imajının 

aleyhinde çalışmalar yapılmalı... 

Çünkü Türkiye’nin üyeliği konu-

sunda yapılan tartışmalar gelip 

Türkiye’nin Müslümanlığına takı-

lıyor... AB bugünkü Türkiye’yi 

istemiyor. Ne bugünkü siyasi 

yapıyı, ne de bugünkü kültürel 

yapıyı istiyor... Ve en önemlisi 

tabii, Türk halkının da Avrupalı 

değerleri içselleştirip yaşam tar-

zına yansıtmasını istiyor. Yani 

Avrupa gibi olan ve yaşayan bir 

Türkiye istiyor. Bu bağlamda 

azınlıkların, Kürtlerin, eşcinsel-

lerin... vs. kimliklerini daha sesli 

telaffuz etmelerini sağlayacak bir 

süreç işleyecektir.” (8)

Değer Sistemleri ya da Kültür 
Medeniyetlerin Semboller 

Üzerinden Mücadelesi

Farklı değer sistemlerinin oluş-

turduğu Kültür ve medeniyetler 

esas aldıkları Amentülerinin gere-

ği olarak hayatı şekillendirirler. 

Bireye, aileye, topluma çevreye, 

sanat ve teknolojiye ayrı bir renk 

ve görüntü verirler. Farklılıklarını 

ortaya koyarlar. Görüntü, şekil 

bu farklılığın dışa yansımasıdır. 

Bir anlamıyla kendi farkındalı-

ğının dışa vurmasıdır görüntü. 

Görüntü bir yere ait olmayı ifade 

eder. Toplumlar, kendi kimlik-

lerini temsil edecek şekilde bazı 

giysileri, yapıları, mimariyi sem-

bolleştirmişlerdir. Camiler, mina-

reler, medreseler, kervansaraylar, 

bahçeli evler ve onların mimarisi 

ve başörtüsü İslâm kültür mede-

niyetini temsil ederler. Bunların 

var olduğu bir coğrafya, orada 

Müslüman’ın yaşadığının, farklı 

bir ruhun, farklı bir dünyanın var 

olduğunun işareti olarak kabul 

edilir. Benzer şekilde Kiliseler, 

Gökdelen (Skyscraper), isminden de anlaşılabileceği 
gibi bir meydan okumadır. Gökleri yaran, göklere 
ulaşan bu binalarla seküler insan ya da Kapitalizm 
ne aramaktadır ve kime meydan okumaktadır? Hz. 
Musa’nın İlahını aramadığına göre neyi aramaktadır? 
Sekülerleşmiş ya da Medyenlileşmiş,  kapitalistleşmiş 
insan, kapitalizmin ilahını yanı parayı aramaktadır. 
Gökdelen para demek, rantiye demek, insan ve insan-
lığa meydan okumak demektir. Her gökdelen müstağ-
nileşmenin birer sembolüdür. Kendinden başkasına 
ihtiyaç hissetmemenin, bireysel yaşamanın, bireysel 
var olmanın sembolü. Komşuluğun çöpe atılmasının 
sembolüdür o. Gökdelenler kapitalizmin putlarıdır.
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Havralar, Sinagoglar ve onların 

sahip olduğu mimari de Hıristiyan 

ve Yahudi medeniyetinin birer 

sembolleridir. Kibrit kutusu gibi 

yükselen gökdelenler ise Seküler 

dünyanın, rantiyeci zihniyetin, 

ruhsuzluğun, vicdansızlığın, aç 

gözlülüğün, tamahkârlığın, her 

şeyi metalaştırmasın ve fıtratı ifsad 

etmenin bir sembolüdür. 

Farklı kültür ve medeniyet-

ler, farklı sınıf ve zümreler, farklı 

kabileler/aşiretler, tarih içinde bir-

birinden ayrı özelliklerdeki yaşam 

tarzları, giysileri, mimarileri, şehir 

yerleşim ve görüntüleri ile birbir-

leri ile mücadele etmiş, rekabet 

etmiş ve birbirlerine muhalefet 

etmişlerdir. Bu açıdan toplumlar, 

başka toplumun kimliğini temsil 

eden giysilerin giyilmesine, mima-

rilerinin, şehirciliklerinin taklit 

edilmesine bir kimlik sorunu ola-

rak karşı çıkmış; başka toplumla-

ra, kültür ve medeniyetlere benze-

memek kavgası vermişlerdir.

Hz. Peygamber bu konudaki 

temel bakış açısını, teşebbüh (bir 

başka kavme, onun temel ayırıcı 

alametini benimseyecek şekilde 

benzemek) hadisi ile ifade etmek-

tedir: “Ruhban elbisesi giymekten 

sakının. Zira kim Ruhban elbisesi 

giyer veya kendini onlara benzetir-

se, benden değildir.” (9) Nitekim 

Hz. Ömer, Azerbaycan’daki ordu 

komutanı Ukbe bin Ferkud’u, 

yazdığı mektupta şöyle uyarmak-

tadır:  “Lükse, sefahata dalmak-

tan, müşrik elbisesi giymekten 

ve ipek kullanmaktan sakın!..” 

(9) Aliyyu’l-Karî, teşebbühü (ben-

zemek), bir toplumun sembolü 

olanları taklit etme, benimseme 

olarak değerlendirmiştir. 

İnançları, örf ve adetleri gereği 

birbirlerine giyim, mimari, yaşam 

tarzı, şehircilik konusunda muha-

lefet eden toplumlar ve onların 

yönetici kadroları, seri mağlubiyet 

ve başarısızlık durumlarında bu 

olgunun tersi bir davranış gös-

terebilirler. Mağlupların galipleri 

taklidi diyebileceğimiz bu davra-

nış, psikolojik ezikliğin, aşağılık 

duygusunun bir sonucudur. İbn-i 

Haldun’a göre bu psikolojik ezik-

lik, şekli bir taklitle dışarı vur-

maktadır:  “Nefs ve kalb, daima 

kavimlerine galebe çalmış ve kendi 

kavmine boyun eğdirmiş olan-

ların olgunluk ve üstünlüklerine 

inanır. Yenilen kimse buna inan-

dıktan sonra, bütün iş ve hare-

ketlerinde kendisini yeneni örnek 

edinir ve ona benzemeye çalışır. 

Yahut kendisine üstün gelen kim-

senin galebesinin, adet, mezhep ve 

mesleğinden ileri geldiği vehmine 

kapılır, bunu galebenin sebepleri 

ile karıştırır. İşte bu yanılgılardan 

dolayı yenilgiye uğrayan kimse 

giyim ve kuşam, hayvana bin-

mek, silahlanmak ve bütün diğer 

hal ve işlerinde kendisini yeneni 

örnek edinir. Oğulların babalarını 

örnek edinmek istemeleri, onların 

olgunluk ve üstünlüklerine inan-

mış olmalarından ileri gelir. Aynı 

şekilde komşu kavimlerden biri 

ötekine üstün ise, mağlup olan, 

büyük ölçüde kendisine üstün 

olan komşu kavme benzemeye 

ve onu kendisine örnek almaya 

çalışır. O kavmin hali ve adeti bu 

yolla onlara sirayet eder.” (10)

Osmanlı İmparatorluğu’nda 

ard arda gelen mağlubiyetlerin, 

başta padişahlar olmak üzere dev-

letin ileri gelenleri ve aydınla-

rı üzerinde son derece olumsuz 

etkileri olmuştur. İbn-i Haldun’un 

ifade ettiği eziklik ve taklit etme 

duygusu tam anlamıyla ortaya 

çıkmıştır. Osmanlı tarihinde III. 

Selim, II. Mahmut ve Abdülmecid 

zamanında İbn-i Haldun’un ifade 

ettiği, dikkat çektiği icraatlar 

yapılmıştır. Topkapı Sarayı’nda 

Padişahların elbiselerinde mey-

dana gelen değişimlere bakarak 

bunu rahatlıkla görebiliriz. III. 

Selim’e, yakınlarından birinin; 

“Padişahım, şapka giyip, Frenk 

olduk deyip, sokağa yürümekten 

gayrı çare yoktur” demesi böyle 

bir psikolojinin sonucudur. (11) 

Almanya’ya bir heyetle ziyarete 

giden Seyit Bey’in; “Olmayacak bu 
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iş. Bizim karının başına şapkayı 

giydirip sokağa çıkarmalı. Başka 

çare yok!” tarzındaki çözüm ara-

yışları; mağlubiyetlerin, Osmanlı 

yöneticilerinin ve aydınlarının 

zihni üzerinde yaptığı tahribatın 

şekil olarak dışa yansımasının bir 

ölçüsüdür. (12) 

Bu arayışlarda unutulan nokta, 

Kültür ve medeniyetler arası 

mücadelede, görüntünün özel 

bir anlamı olduğudur. Toplumlar 

veya sosyal gruplar birbirlerine 

mimarileri, şehircilikleri,  giysileri 

ve yaşam tarzları ile muhalefet 

etmektedir. İki toplumsal yapı 

arasında mücadele varsa, çatışma 

varsa, bunun görüntüsü giyime, 

kuşama, mimariye, şehirciliğe, 

yaşam tarzına bir şekilde yansır 

ve bunlar mücadelenin sembolü 

haline gelir. ABD’de 11 Eylül son-

rasında Başkan Bush’un yaptığı 

ilk açıklama, Müslümanları kast 

ederek, “Bunlar bizim yaşam tar-

zımıza karşılar.” demesi mücade-

lenin bu boyutuna dikkat çekmek 

içindi.

Zihinsel Bir Kırılma: 
Taksim’e Cami Yapmaktan, 

‹stanbul’a Gökdelen Yapmaya

İstanbul’un fethiyle birlik-

te Ayasofya gibi Hıristiyanlığın 

önemli sembolleri camiye çev-

rilmiş, İstanbul görüntü ola-

rak, mimarı olarak İslâm Kültür 

Medeniyetine dahil edilmiştir.  

Evler, sokaklar, caddeler İslâm aile 

hayatının öngördüğü mahremiyet 

ve geniş aile yapısı esas alınarak 

tanzim edilmiştir. Yerleşim bölge-

leri, Müslüman bir aile yapısına 

uygun bir şekilde planlanmış ve 

düzenlenmiştir.

Cumhuriyet döneminde ki 

Batılılaşma hareketinin bir sonu-

cu olarak Osmanlıdan kalan tari-

hi mekanların bir kısmı tahrip 

edilmiş, bir kısmi yıkılmaya terk 

edilmiş ve bir kısmının da görün-

tüsü farklı çevre düzenlemesiyle 

gölgelenmiştir. ANAP iktidarında 

Dolmabahçe Sarayı, Swiss Otel’le; 

Yıldız Camisi Conrad Otel’le; 

Taşkışla ve Dolmabahçe Camisi, 

Sheraton ve Gökkafes’le gölgelen-

miş ve çevreye verdikleri kimlik 

karartılmıştır.

Nurettin Sözen’in Büyük Şehir 

Belediye başkanlığı zamanında 

Gümüşsuyu’ndaki Park Ötel’in 

kaçak olan katları yıktırılmış-

tır. Tayyip Erdoğan’ın Belediye 

başkanlığı zamanında İnönü 

Stadyumu’nun yanında yükse-

len Gökkafes’in kaçak olan kat-

ları yıkılamamış, Merkezi hükü-

met tarafından ilçelerin hudutları 

değiştirilerek binaya ruhsat veril-

miştir. 

Taksim ve çevresinde Camilerin 

azlığı ve küçüklüğü göz önüne 

alınarak zamanın Büyükşehir 

belediye başkanı Tayyip Erdoğan, 

Taksim’e büyük bir cami yapmayı 

çok önemli bir proje olarak ele 

almıştı. Üzerinde çok gürültünün 

koparıldığı bu projeyi, Rahmetli 

Erbakan ‘İstanbul’un fethinin 

tamamlanması’ olarak nitelendir-

mişti. Taksim’deki Kilisenin tam 

karşısına yerleştirilecek büyük bir 

Cami, Taksim ve çevresine İslâm 

Kültür Medeniyetinin mührünü 

basmak anlamına geleceği için 

İstanbul’un yarım kalmış fethinin 

tamamlanması olarak dile getiril-

miş oluyordu. Böylelikle Taksim 

ve çevresinde Kilise ve Cami sem-

bolleri üzerinden yürütülen bir 

mücadele dengelenmiş olacaktı. 

Medya ve siyaset üzerinden yürü-

tülen bir kampanya ve 28 Şubat 

postmodern darbesi bu projenin 

hayata geçirilmesini engellemiştir.

Bir Kültür medeniyetinin 

görüntüsünü yok etme, Avrupa 

Birliği uyum yasaları çerçevesinde 

tüm şehirlerimizin görüntüleri-

ni Batı Kültür medeniyetinin ön 

gördüğü bir görünüme uydurma 

operasyonu mudur?

Eğer böyle bir durum varsa 

bir gün İstanbul’da Fatih, 

Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp 

Sultan, Yavuz Selim, Yeni Cami, 

Laleli, Beyazıt Camilerinin yanı 

başında gökdelenlerin yükseldiği-

ni göreceğiz. 

Medyen’li Olmak ya da 
Medyenlileşmek

 Medyen halkı helak olan 

kavimlerden biridir. Hz. Şuayb, 

Medyen halkına peygamber ola-

rak gönderilmiş, onları içerisine 

düştükleri bataklıktan kurta-

rarak sırat-ı müstakime ulaştır-

mak için mücadele etmiştir. Hz. 

Şuayb’ın kavmi ile olan müca-

delesi, Kur’ân’ın değişik ayetle-

rinde (7/85-99; 9/70; 11/84-

95;  26/176-190) ana hatları ile 

anlatılır. Bu ayetlerden hareketle 

Medyen halkının en önemli vasıf-

larını, aşağıdaki gibi özetleyebili-

riz:

• Allah’tan başkasını İlah edin-

mekte ve Allahtan başkasına iba-

det etmekteler.

• Ölçü ve tartıda hile yapmak-

tadırlar. İnsanların (hakları olan 

mallarını) eşyasını değerinden 

düşürüp-eksiltmekteler 

• Adaletsiz, hak hukuk tanı-

mayan bir toplumdur.
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• Fesatçıdırlar.

• Bolluk ve refah içerisinde 

yaşamaktalar.

• İman edenleri Allah’ın 

yolundan alıkoymakta ve Allah’ın 

yolunda çarpıklık aramaktalar.

• İman edenleri tehdit etmek-

te, sürgün etmek istemektedirler.

• İman edenleri eski dinlerine 

çevirmek için uğraşmaktadırlar.

• Allah’ı önemsiz bir şey gibi 

unutmuşlardır.

 Kur’ân’da ismi geçen helak 

olmuş kavimlerin ortak özellik-

lerinin yanı sıra her birine özgü 

özellikleri de vardır. Yukarıda ki 

özelliklerden 2. Madde hariç geri 

kalanlar helak olmuş kavimlerin, 

genel olarak, ortak özellikleri-

dir. 2. Madde ise yanı insanların 

mallarının değerinin eksiltilme-

si, ölçü ve tartıda hile yapılması, 

hak hukuk tanımama, adaletsizlik 

Medyen halkına özgü baskın bir 

özelliktir. Hz. Şuayb bu nokta 

üzerinde özenle dururken bu 

davranışın, dünyayı ifsad ettiğini, 

huzuru, güveni ve dayanışmayı 

yıktığını belirtmektedir. İnsanlara 

hile yapılarak, aldatılarak birile-

rine, rant sağlanmakta; böylelikle 

toplum ifsad edilmektedir

“[011.084] (Şuayb) Dedi ki: 

«Ey kavmim, Ölçüyü ve tartıyı 

eksik tutmayın; gerçekten ben, 

sizi bir ‘bolluk ve refah (hayır) ‘ 

içinde görüyorum.»”

“[011.085] «Ey kavmim, ölçü-

yü ve tartıyı -adaleti gözeterek- 

tam tutun ve insanların eşyasını 

değerden düşürüp- eksiltmeyin 

ve yeryüzünde bozguncular ola-

rak karışıklık çıkarmayın.»” (Bkz. 

7/85)

Medyenli olmak, medyenlileş-

mek demek, ölçü ve tartıda hile 

yapmak, hileli ürünler üretmek, 

işlerini hileli yapmak, insanların 

mallarını mülklerini hile yapa-

rak değerini düşürüp ellerinden 

almak, böylelikle aşırı rant elde 

etmek, karşı çıkanları suçlamak, 

tehdit edip susturmak şeklinde-

ki bir tutum, davranış içerisin-

de olmak, bunu bir yaşam tarzı 

olarak benimsemek demektir. Bu 

tutum ve tavırları ile toplum içe-

risinde kin, nefret, hasedin yay-

gınlaşmasına, birliğin, dirliğin  ve 

toplumsal dayanışmanın yıkılma-

sına, kısaca fesada sebep olmak-

tadırlar.

Genel olarak Türkiye’de özelde 

ise İstanbul’da iş ahlakı konusun-

da meydana gelen kırılma, genel 

olarak ölçü, tartı ile alakalıdır. 

İnsanların mallarının, özellikle 

arazilerinin değerleri (imar plan-

ları ile oynanarak) değiştirilmek-

tedir. İstanbul’un her tarafında 

mantar gibi yükselen gökdelen-

ler, yapılan imar değişiklikleri ile 

kanuni statüye kavuşturulmuştur. 

Gökdelenlerin inşa edildiği 

araziler, daha önce kimlerin elin-

de idi ve kaç katlı imara sahip-

ti? Kimlere satıldıktan sonra imar 

değişikliği yapılarak gökdelenlere 

izin verilmiştir? Gökdelen inşaat-

larında yabancı sermaye ortaklığı 

var mıdır? 

Bu soruların cevapla-

rı önemlidir. İddialar doğru 

ise Zeytinburnu’ndaki arazi 

TMSF’nin elinde iken 3.5 kat 

imara sahipti. Bu imar üzerinden 

satışa çıkarılmıştır. Dolayısıyla 

ödenen para, 3.5 kata uygundur. 

Ancak arazi satıldıktan sonra imar 

değişikliği yapılarak 30-40 kat-

lık yapılara müsaade edilmiştir. 

Zeytinburnu’ndaki arazide şu an 

8 adet 30-40 katlık projeler uygu-

lanma durumundadır.  Ayrıca eski 

Ali Sami Yen Stadyumu’nun oldu-

ğu yere 50’şer katlık 3 gökdelen 

yapılacaktır.

Projeler tamamlandığı zaman 

İstanbul’un siluetinin nasıl bir 

şekil alacağını düşünmek bile 

insanın tüylerini diken diken 

etmeye yetmektedir! Diğer taraf-

tan 3.5 kat üzerinden özel sektöre 

satış yapıp, imar değişikliği ile 

30-40 kat vererek sağlanan rant 

ne kadardır?  Bu ranttan kim, ne 

kadar nemalanacaktır ya da nema-
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lanmıştır? Ayrıca yanıbaşındaki 

binalara bir katlık ya da bir bal-

konluk ruhsat hakkı vermemek, 

hangi adalet anlayışı ile, hangi 

vicdani duygu ile bağdaştırılabi-

lir? Yol, su kanalizasyon gibi alt 

yapıda hiçbir iyileştirme yapma-

dan gökdelenlerin yöre halkına 

yükleyeceği külfete yöre halkının 

katlanmasını istemek ya da bekle-

mek ahlaki midir?

Yapılan iş, ölçünün, miza-

nın, adaletin bozulması demek-

tir. İnsanların ya da kamunun 

mallarının, mülklerinin değerle-

rini düşürerek almak; arkasından 

yapılan hilelerle değerlerini yük-

selterek birilerine rant sağlamak 

adil bir tutum değildir. Bu uygula-

ma ile kin ve nefret duygusu yay-

gınlaşarak toplumsal dayanışma 

bozulmakta, zihinler ifsad edil-

mektedir.  Bu medyenlileşmenin 

ta kendisidir! 

Rant karşılığında bir İslâm bel-

desinin görüntüsünü değiştirmek, 

rant karşılığında adaletin, mizanın 

ve terazinin bozulmasını sağla-

mak, rant karşılığında toplumsal 

dayanışmayı tarumar etmek, rant 

karşılığında mümin olmanın far-

kındalığını yok etmek; bu yolla 

kazanılan parayı helal görmek 

bir mü’min için kabul edilebilir, 

onaylanabilir işler, tutumlar, tavır-

lar, davranışlar, düşünceler değil-

dir. Medyenlileşerek elde edilen 

kazanç helal değildir:

“[011.086] «Eğer mü’minseniz, 

Allah’ın bıraktığı (helal işlerden 

olan kazanç) sizin için daha hayır-

lıdır.”

Firavun’un Kulesinden 
Kapitalizmin Gökdelenlerine

Hz. Musa ile Firavun arasın-

da mücadelenin sertleştiği bir 

dönemde Mısır’ın rabbi olduğuna 

inanan Firavun, Hz. Musa’nın İlahı 

ve Âlemlerin Rabbine meydan 

okumak için yardımcısı Haman’a 

yüksek bir kule yapmasını söyler. 

Böylece Gökyüzünün yollarına 

çıkarak Musa’nın İlahını araya-

cak ve onu bulamayıp Musa’nın 

yalancı olduğunu ispatlayacaktı:

“[040.036-7] Firavun: «Ey 

Haman! Bana bir kule yap; belki 

yollara, göklerin yollarına erişi-

rim de Musa’nın Tanrısını görü-

rüm. Doğrusu ben, onu yalancı 

sanıyorum» dedi.”

Firavun’un, amacı ve hedefi 

belliydi. 21. Asırda dünyanın her 

tarafında gökdelenler inşa etme-

nin amacı ve hedefi nedir? 

Gökdelen (Skyscraper), ismin-

den de anlaşılabileceği gibi bir 

meydan okumadır. Gökleri yaran, 

göklere ulaşan bu binalarla sekü-

ler insan ya da Kapitalizm ne 

aramaktadır ve kime meydan 

okumaktadır? Hz. Musa’nın 

İlahını aramadığına göre neyi 

aramaktadır? Sekülerleşmiş ya da 

Medyenlileşmiş,  kapitalistleşmiş 

insan, kapitalizmin ilahını yani 

parayı aramaktadır. Gökdelen 

para demek, rantiye demek, insan 

ve insanlığa meydan okumak 

demektir. Her gökdelen müstağ-

nileşmenin birer sembolüdür. 

Kendinden başkasına ihtiyaç his-

setmemenin, bireysel yaşamanın, 

bireysel var olmanın sembolü. 

Komşuluğun çöpe atılmasının 

sembolüdür o. Gökdelenler kapi-

talizmin putlarıdır.

Bu durumda 21. asırda 

İstanbul’un merkezinde gök-

delenler inşa etmenin amacı ve 

hedefi nedir?  İstanbul’un görün-

tüsünü bozan, camileri gölgeleyen 

bu binalarla yerel yönetimler neyi 

elde etmeye çalışmaktadırlar? 

Eğer rant elde etmek, ölçü, tar-

tıyı tam tutmayı ve adaleti engel-

liyorsa o zaman namaz kılmanın, 

oruç tutmanın, hacca gitmenin 

anlamı nedir?

Şeklileşmiş Bir Namaz ve 
Unutulan Bir Rab

Hz. Şuayb Medyen halkının 

ölçü ve tartıda hile yapmasına, 

başkalarının elindeki malları 

eksik ölçerek, tartarak, değerini 

düşürerek almasına karşı çıktığın-

da Medyen halkı bunun sebebini, 

kendileri ile Hz. Şuayb arasında 

çok temel görünür bir fark olan 

Hz. Şuayb’ın namazında görmüş-

lerdır: 

“Dediler ki: «Ey Şuayb, senin 

namazın mı atalarımızın taptığı 

şeyleri bırakmamızı ya da mal-

larımız konusunda dilediğimiz 

gibi davranmaktan vaz geçmemizi 

emretmektedir…»” (11 Hud 87)

Hz. Şuayb’ın Namazı, onu 

sadece kötülük yapmaktan alı-

koymuyor, aynı zamanda onun 

her türlü kötülüğe karşı çıkmasını 

da sağlıyordu. Namazın çok temel 

fonksiyonlarından biri buydu. 

Allah’ın namaza yüklediği fonk-

siyonların yerine getirilmemesi, 

namazı şeklileştirip ruhundan 

uzaklaştırmaktadır: 

“İşte (şu) namaz kılanların 

vay haline! Ki onlar namazlarında 

yanılgıdadırlar, onlar gösteriş yap-

maktadırlar...” (107 Maun 4-7)

Namaz şeklileşip ruhunu kay-

bedince, Allah önemsiz bir şeymiş 

gibi unutulmaya başlanır. Hayata 

müdahil olmayan, yeryüzüne 

karışmayan bir Allah inancı orta-

ya çıkar. Allah’ın gücü ve otori-
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tesi yerine paranın, beşerin gücü 

ve otoritesi etkin olur. Medyen 

halkının Hz. Şuayb’e dokunama-

masının sebebi çevresinin güçlü 

oluşundan dolayıdır: 

“«Ey Şuayb» dediler. «... 

Doğrusu biz seni içimizde zayıf 

da görüyoruz. Eğer yakın-çevren 

olmasaydı, gerçekten biz seni taşa 

tutar öldürürdük…» (11 Hud 91)

Buna karşılık Hz. Şuayb, asıl 

korkulması, sakınılması gereke-

nin Allah olduğunu belirtmesi, 

namaz kılanların çok dikkat etme-

si gereken bir konudur:

Dedi ki: «Ey kavmim, sizce 

benim yakın-çevrem, Allah’tan 

daha mı üstündür ki, O’nu arka-

nızda unutuluvermiş (önemsiz) 

bir şey edindiniz.»” (11 Hud 92)

Namazın şeklileşmesi, gösteri-

şe dönüşmesi ve Allah’ın önemsiz 

bir şey olarak addedilip unutul-

ması, sekülerleşmenin, laikleş-

menin bir sonucudur. Ölçü ve 

tartıda hile yapanlar, insanların 

mallarının değerlerini eksilterek 

rant sağlayanlar, netice itibariyle 

Allah’ın helal ve haram hudut-

larına uymayıp Allah’ı ve Ahiret 

gününü unutanlardır, önemsiz 

kılanlardır. Gökdelenlerle birileri-

ne rant sağlayanlar ve İstanbul’un 

görüntüsünü sekülerleştirenler 

ahirette ne hesap vereceklerini 

düşünmelidirler:

“Eksik ölçüp tartanların vay 

haline,

Ki onlar, insanlardan ölçerek 

aldıklarında noksansız alırlar.

Kendileri onlara ölçtüklerinde 

veya tarttıklarında eksiltirler.

Yoksa onlar, diriltileceklerini 

sanmıyorlar mı?

Büyük bir günde.

İnsanların, alemlerin Rabbi 

için kalkacağı günde.” (83 

Mutaffifin 1-6)

Sonuç: Tezattan Kurtulmak 

Apartmanlarda geniş aile yapı-

sına, komşuluğa yer yoktur ve 

insanlar bireyselleşmektedir. Bu 

hayat tarzı Umran’ımıza terstir. 

Gökdelenler gelecek nesillerin 

temiz havayı solumasına engelle-

yerek haklarının gasp edilmesine 

sebep olmaktadır. Fay hattı üzeri-

ne bu kadar yüksek binalar yap-

mak ve yapılmasına göz yummak 

tam bir zihinsel tutulmadır, dün-

yevileşmedir ve Medyenlileşmedir. 

Türkiye’de çok sık rastlanan 

siyasi bir olgu, iktidarda iken 

başka muhalefette iken başka 

bir dil ve söylemin benimsen-

miş olmasıdır. Dün ak dediklerine 

bugün kara, dün kara dedikleri-

ne bugün ak demek, Türkiye’de 

ki siyasetin en ciddi çıkmazıdır. 

Bundan dolayı da Türkiye’de uzun 

vadeli bir devlet politikası inşa 

edilememektedir. Doğrular ya da 

yanlışlar iktidar ya da muhalefet 

koltuğunda olup olmamaya bağlı 

olarak değişmektedir. Siyasi par-

tiye destek veren halk kesimi ise 

doğru veya yanlışı arama yeri-

ne futbol takımı tutar gibi parti 

tuttuklarından, kendi partilerinin 

hatalarını, eksikliklerini görme-

mekte, kaşlarını çatmamakta ve 

seslerini çıkarmamaktadır.  Bu 

tutum toplumların kirlenmesi-

ne, çürümesine ve de yıkılmasına 

sebebiyet vermektedir.

Böyle durumlarda yapılma-

sı gereken, en zor şartlar altın-

da bile, iyiyi, güzeli, hakkı ve 

doğruyu savunmak olmalıdır. 

Birilerini memnun etmek yerine 

Hakk’ı memnun etmek, birileri-

nin razı olması yerine Allah’ın razı 

olmasını istemek bir Müslüman 

için en temel, en doğal davra-

nış olmalıdır. Bu kendi içerisinde 

tutarlı olmak, kendi kendisi ile 

tezada düşmemek demektir. Hz. 

Şuayb’ın Medyen halkı ile olan 

mücadelesinde bu temel düstu-

ru görmekteyiz: “Dedi ki: «…

Ben, size yasakladığım şeylere 

(kendim sahiplenmek suretiyle) 

size aykırı düşmek istemiyorum. 

Benim istediğim, gücüm oranın-

da yalnızca ıslah etmektir.»” (11 

Hud 88) Unutmamak gerekir 

ki Medyenlileşme, çok tehlike-

li sonuçlar doğuracak bir hayat 

tarzıdır: “[011.094] Emrimiz gel-

diği zaman, tarafımızdan bir rah-

metle Şuayb’ı ve onunla birlikte 

iman edenleri kurtardık; o zulme 

sapanları dayanılmaz bir ses sarıv-

redi de kendi yurtlarında dizüstü 

çökmüş olarak sabahladılar.” 

Allah bizi böyle bir sondan 

korusun! Henüz vakit varken her-

kesi göreve davet ediyoruz.
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Özlem Avcı: 
“Bu çalışma Türkiye’deki dindarlık algısı ve 

biçimlerinin değişim yönünü az ya da çok 
göstermektedir.”

İstanbul’daki dindar üniversite 

gençliği üzerine bir çalışma yapma 

düşüncesi nasıl oluştu?

Din ve dindarlık çok hassas bir 

o kadar da içinde bulunduğumuz 

bu toplumu daha iyi anlamak için 

önemli bir ana başlık. Dini yaşam 

biçimlerinin ve algılarının, bu ülke-

de uzunca bir süre görmezden 

gelindiğini düşünüyorum ve elbet-

te toplumsal alandaki daha birçok 

farklılıkların da görmezden gelin-

diği gibi. Modernleşme ideolojisiyle 

başlayan bu tavır zamanla birbiri-

mizi tanımayan, birbirimiz hakkın-

da öğretilmiş (kurulmuş) olan dil 

ile konuşan nesiller haline geldik. 

Tam da bizden olana hep farklı bir 

gözle baktık, başkalarının söyle-

diği sözlerle konuştuk. Ve aslında 

birbirimizi tanıdığımızı söyleyip, 

bize öğretilen ezberler üzerinden 

anlamak gibi bir derdimiz olma-

dan sadece eleştirdik, uzak durduk, 

aramıza mesafeler koyduk. Aslında 

böylece kendimize de yabancılama-

ya başladık. İşte tam da böyle bir 

dert ile bu çalışma şekillendi. 

Daha özelde ise “Neden genç-

lik?” diye sorarsanız, toplumsal ala-

nın geleceğe dönük okumalarının 

en iyi gençlik üzerinden yapıla-

cağını düşünüyorum. Bu çalışma 

ekseninde görüşülen gençler dini 

algılama, anlama ve yorumlama 

biçimleriyle dini yaşam tarzlarının 

en önemli dönüştürücüleri ve bu 

dönüşümün önemli bir “hız belir-

leyicileri” olduğunu söylemek gere-

kir. Ve bu gençlerin ileriye dönük 

olarak Türkiye’deki dini yaşam 

biçimleri ve dindarlık algıları üzeri-

ne ki değişimin bir yönünü göster-

diğini düşünüyorum.

Müslüman Gençlik Kültürü 

İslâmi gençlik kültürü olarak 

anılabilecek gençlik kültürünün 

bileşenlerinde neler var? Bu genç-

lik kültürünün diğer gençlik kül-

türleri içindeki yeri nedir?

Büyük kent hayatı ve İstanbul 

ölçeğinde düşündüğümüzde aslın-

da diğer gençlik gruplarından 

çok farklı bileşenlere sahip değil-

ler. Tüketimden eğlence kültürüne 

kadar hakim anlayışın sunduğu bir-

Ö zlem Avcı’nın, dinî bir cemaat veya tarikatla doğrudan ya da  dolaylı biçimde bağlantısı olmuş; büyük 
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relerine, siyasi tavırlarından başörtüsüne bakışlarına, tüketim toplumuna dair değerlendirmelerinden cemaatlerle 

ve dinî gruplarla olan bağlantılarına… Modernlik ve gelenek, dindarlık ve laiklik, “öteki” olma ve “ötekileştirme” 

hallerinin yanı sıra gerek kendi içlerinde yaşadıkları gerek dinî gruplar arasında görülen gerilimleri teorik bir arka 

planla sunan İki Dünya Arasında, dindar üniversite gençliğinin yaşam biçimlerine, hayat algılarına ve gelecek 

beklentilerine ışık tutuyor. Özlem Avcı ile kitabından hareketle İstanbul’daki üniversitede okuyan Müslüman 

gençlere dair  izlenimlerini ve değerlendirmelerini konuştuk. 
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çok alan içinde kendi alternatiflerini 

(hatta ben “akran” demeyi daha çok 

tercih ediyorum) yarattıklarını görü-

yoruz. Bu tavırda ise “değerin” yaşa-

tılmasına ve bu “değer” ile birlikte 

kendi formlarını yaratmaya çalıştık-

ları görülüyor. Örneğin; bu görüş-

me yaptığımız gençlerden birkaçı 

“meşk” kültürünün sürdürülmesine 

dair bir çaba içindelerdi. Ve Taksim, 

Nişantaşı gençliğinin eğlence kültü-

rüne karşın kendi eğlenme biçim-

lerini var etmeye çalıştıklarını ifade 

ediyorlardı. Ve hala devam ettirmeye 

çalıştıklarını biliyorum. 

Yine benzer bir biçimde 

kendi aralarında sinema, edebi-

yat günleri düzenliyorlar, eleş-

tiriler ve yorumlamalar yapılı-

yorlar. 

Sürekli takip ettikleri haf-

talık ve aylık dergiler var ve 

gündeme dair eleştiri ve tavırları 

bunlar üzerinden şekilleniyor.   

İslâm dini değer ve kuralları 

etrafında biraya gelmeye başla-

yan gençlik örgütlenmeleriyle 

daha çok belirginleşmeye baş-

layan İslâmi gençlik kültürü-

nün talep ve beklentileri aslın-

da genel olarak gençlik kültü-

ründen çok farklı özelliklere sahip 

değil. Sadece İslâmi değer ve kural-

lar etrafında şekillenen var olmaya 

çalışan bir İslâmi yaşam biçimi talep 

ve beklentisinin  hâkim olduğu 

görülüyor. Elbette bu İslâmi yaşam 

biçimi rasyonel dünya ekseninde 

oluşan ve geleneksel İslâmi yaşam 

biçimini eleştiren ve bu konuda 

değişimden yana olan bir duruşa ve 

söyleme sahip.

   

Temsil ve tebliğ noktasında 

nasıl bir profili var dindar genç-

liğin?

Tebliğ ve temsil tavrının aslında 

zamansal olarak bir dönemi ifade 

ettiğini düşünüyorum. 80’lerde 

kamusal alanda görünmeye başla-

yan dini yaşam biçimleri ve algıla-

rın 90’larla birlikte kültürel alanda 

da kendisini göstermeye başladığını 

görüyoruz. Özellikle sinema, ede-

biyat ve televizyon dizi ve prog-

ramlarında dindarlığının söylemsel 

bir ağırlığının olduğu dikkat çekici 

bir durum. Fakat 28 Şubat süre-

ciyle birlikte bu tebliğ söyleminin, 

temsili bir söyleme dönüştüğünü 

görüyoruz. Dini semboller, tavırlar 

ve yaşam biçimleriyle daha görünür 

olmaya çalışan ve bu görünürlük 

üzerinden yeni bir söylem biçi-

minin güçlendiği söylenebilir. Yani 

önce dini temsil etmek ve talep 

edene dini tebliği etmek. Elbette 

bu tavır, tüm görüşülen gençler 

arasında aynı değil. Tebliğin sert 

ve doğrudan olan dilinin, İslâmi 

temsil ile birlikte yumuşak ve ılımlı 

bir yapıya dönüştüğü ve bu yapının 

toplumsal alanda daha etkili olduğu 

görülüyor.  

 

Dindarlık tanımlarında öne 

çıkan hususlar nelerdir? 

Görüşmelere dayanarak dindar-

lık algısı ve tanımlamasına dair bir-

takım ölçütlerin öne çıktığı görül-

mektedir. Bunlar; rasyonel bir 

tavra sahip olmak, dini temsil 

etmek, dini tebliğ etmek, tam 

bir teslimiyet içinde olmak, bir 

dini gruba ait olmak, ibadet-

leri eksiksiz yerine getirmek. 

Bu tanımlamalar ekonomik 

durumdan okunan bölüme, 

sınıfa ve cinsiyet gibi temel 

değişkenlere bağlı olarak deği-

şen tanımlamalardır. Özellikle 

“rasyonel bir bakışa sahip 

olmak” tavrının son sınıfta ve 

daha çok erkekler arasında 

güçlü bir bakış olduğu dikkat 

çekicidir. Ve bu tanımlama-

ların kendi içinde derecelendiril-

diğini görüyoruz. Yani; “dindarlık 

dini tebliğ etmektir” derken diğer 

ölçütleri reddetmiyor..  

  

Rasyonalizm, Alanlar  ve Gelenekler 

Sözgelimi ahlak, rasyonel bakış 

açısı ve bir cemaat yapısına bağlı 

olma konusunda epey bulgunuz 

var. Bu bulgulara benzer gösterge-

lerin dindarlığın başka boyutları 

konusunda   yapılan Weberyen 

okumaları nasıl yorumluyorsunuz?

Gençler arasındaki ifade edi-

len rasyonellik noktasında Weber’in 

bahsettiği rasyonel davranıştan 

farklı olduğunu düşünüyorum. 

28 Şubat süreciyle birlikte 
tebliğ söyleminin, temsili bir 
söyleme dönüştüğünü görü-
yoruz. Dini semboller, tavır-
lar ve yaşam biçimleriyle daha 
görünür olmaya çalışan ve bu 
görünürlük üzerinden yeni bir 
söylem biçiminin güçlendiği 
söylenebilir.
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Weber, tüm davranışları rasyonel 

bir davranış olduğunu kabul ede-

rek başlar. Ve özellikle Protestan 

Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu adlı 

çalışmasında bu rasyonel tavırlar 

Protestan ahlakının kapitalizmle 

nasıl örtüştüğünü açıklamaya çalı-

şır. Dolayısıyla bir dönüşüm söz 

konusu. Ama gençlerin dini ve din-

darlığı rasyonel bir tavırla sorgula-

maları, dini değer ve kuralları, en 

temel emir ve yasakları dönüştür-

mek yerine doğrulamak amacıyla 

yapıldığını görüyoruz. 

Ama şunu eklemek gerekir ki, 

genel olarak Türkiye’de yeni dini 

yaşam biçimlerine baktığımızda, 

özellikle ekonomik alanda, Weber’ci 

anlamda sorgulamalarla dini kural-

ların kapitalizmle ve modernizmle 

nasıl kolayca eklemlendiğini görü-

yoruz. Modernizmin ve kapitaliz-

min temel değerlerinin İslâmi anla-

ma taşınarak ifade edilmesi, bun-

ların din içinde daha kolay kabul 

görmesini ve meşrulaştırılmasını 

sağladığını düşünüyorum. Hatta bu 

konuda Kalvinist yorumlarla da çok 

sık karşılaşılmakta. Ama bu özel 

olarak üzerinde düşünülmesi ve 

dikkatli bir biçimde yorumlanması 

gereken bir konu.

Fen bilimleri alanında öğrenim 

gören öğrencilerle sosyal bilimler 

alanında öğrenim gören öğrenciler 

arasında dinin anlaşılması nokta-

sındaki farklılıklar bariz mi? Siz 

bu farklılıkları  nasıl yorumluyor-

sunuz?

Fen bilimlerinde okuyan öğren-

cilerin sistematik ve rasyonel bakış-

larının daha güçlü olduğundan 

dolayı daha anlamaya yönelik bir 

tavır içinde olduğu görülmektedir. 

Sosyal bilimlerde okuyan öğrenci-

lerin ön kabullerle hareket etmele-

rine karşın fen bilimlerinde okuyan 

öğrencilerin “anlamaya” yönelik 

tavırları dikkat çekicidir. Ama bu 

durum çok belirgin bir farklılı-

ğı ifade ettiğini düşünmüyorum. 

Genel olarak fen bilimlerinde oku-

yan öğrencilerin sosyal alanlara olan 

ilgisiyle açıklanabilir bir durum.

Gençlerin geleneksel dindarlık 

biçimine eleştirel bir biçimde yak-

laştığını belirtiyorsunuz. Gençlerin 

eleştirel yaklaştıkları geleneksel 

dindarlık biçimi nedir?

Geleneksel dindarlık tanımla-

malarında, dini pratiklerin geçmiş-

ten günümüze aktarıldığı biçimi 

üzerinde durulmakta ve dini iba-

detlerin sadece yerine getirilmesi 

gereken bir sorumluğa dönüştüğü, 

gerçek anlam ve öneminin sorgu-

lanmadığı bir dindarlık anlamına 

geldiği görülmektedir.

Örneğin, en çok eleştirilen iftar 

yemekleri: Ramazan ayı yemek 

içme konusunda en çok mesafe-

li olunması gereken bir ay iken, 

yemek içmenin çok yoğun olma-

sı durumu. Üniversite öğrencileri 

arasında (kendi ailelerinden fark-

lı olarak) dini ibadetlerin somut 

bir biçimde, bir görev olarak yeri-

ne getirilmesinden önce mutlaka 

derin ve içsel bir sorgulamaya tabi 

olduğunu ve bu ibadetlerin içsel 

anlamlarını ve nedenlerinin orta-

ya çıkarılması düşüncesine sahip 

oldukları gözlenmektedir.      

Çocukluğu doksanlı yıllara 

denk gelen bugünün gençliğinin 

dinle ilgili bilgileri öğrenme/edin-

me kanalları nelerdir?

Dini öğrenmede aile elbette çok 

önemli bir güce ve etkiye sahip. 

Sonrasında ise toplumsal çevre gel-

mektedir. Fakat daha sonra aile-

nin verdiği eğitimin yetersiz kaldığı 

gerekçesiyle ve ailenin de yönlendir-

mesiyle dini grupların kontrolünde-

ki kurslar ya da yatılı okulların daha 

etkili olduğu ifade edilmektedir. Bu 

yönlendirmelerle birlikte bireysel 

olarak başlayan okumalar ve kendi 

arkadaş toplantılarında bu okuma-

ların paylaşılması ve tartışılmasıyla 

sürdürülen uzun bir süreci kapsa-

maktadır.   

Üniversite Ortamı, 
Anadolu ve ‹stanbul 

Peki, alışkanlıklar, duyarlılık-

lar noktasında üniversite ile üni-

versite öncesi arasında  temel fark-

lılıklar var mı?

Gençlerinin düşünce, yorum ve bakış açılarındaki 
pozitivist tavır ya da pozitivist izler, pozitivist bir eği-
tim süreci (özellikle de üniversite de daha güçlü olan) 
içinde  çok kaçınılmaz bir durum. Her şeyi bir nedenle 
açıklamaya çalışma, her durumu başka bir durumla 
temellendirmeye çalışma, dini değer ve kuralları akla 
yatkın olan gerekçelerle ifade etmeye çalışma gibi. 
Örneğin; dinin emir ve yasaklarına uymanın bir tesli-
miyetle birlikte akli olan yanlarının bugünün sunduğu 
bilgi ve değerlerle doğrulanmaya çalışılması
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Üniversite ortamı farklı değer 

ve kültürlerin karşı karşıya kalın-

dığı daha karmaşık bir düşünsel 

ve yaşamsal alan olduğundan, kişi 

bu ortamda üniversite öncesindeki 

yaşamı ile bu karmaşıklığı karşılaş-

tırmakta. Bir kültür şoku ile karşı 

karşıya kalan genç (özellikle daha 

küçük bir çevrede yetişmiş olan 

genç), kendi benzerini bulma ref-

leksi ile hareket etmekte ve sahip 

olduğu dini değerler ve kurallara 

daha yaşanılabilir anlamalar yükle-

me çalışmaktadır.

Böylece eğitim seviyesi, kent-

leşme, iletişim imkânlarının ve 

teknolojisinin yaygınlaşması, tüke-

tim alışkanlıkları ve yaşam tarz-

larındaki hızlı değişim geleneksel 

İslâm’ın şimdileştirilmesini, bugüne 

taşınarak yeniden yorumlanması-

nı zorunlu hale getirmiştir. Sonuç 

olarak da İslâmi değer ve kuralla-

rın şimdileştirilmesiyle yeni yaşam 

biçimleri ve farklı dini görünümler 

ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu 

nedenle tek tip bir İslâmi gençlik-

ten bahsedilememesinin en temel 

nedeninin bu olduğu düşünülebilir.  

Anadolu’nun herhangi bir şeh-

rinde yetişen bir gencin dindarlık 

tanımıyla İstanbul’da yetişen bir 

gencin dindarlık tanımı ve tutumu-

nun farklı olmasında hangi sebep-

ler etkili olmaktadır?

Anadolu’da yetişen bir genç, 

İstanbul’daki gibi karmaşık ve çeşit-

li bir kültürel alanla karşı karşıya 

değil. Dolayısıyla kendi yaşamına 

etki eden çok fazla değişken söz 

konusu olmadığından daha kendi 

içinde dönük bir gündelik yaşam-

dan bahsederken İstanbul’da bunun 

çok daha karmaşık ve diğer yaşam-

sal pratiklerle bir birini dönüştüren 

bir karşılıklı etkileşim içinde olan 

bir gündelik yaşam söz konusu. Ve 

farklılıkların temel kaynağının bu 

durum olduğu söylenebilir.  

Örtünme başörtüsü yoluyla 

dini sembolleri doğrudan taşıyıcı-

sı olan kadınların karşılaştıkları 

sıkıntılar erkeklerin karşılaştıkları 

sıkıntılardan farklılaşıyor mu? 

Elbette ki, sembolik olarak 

görünür olmaya sahip olma sorun-

larla daha çok karşı karşıya geti-

ren bir durum. Ve insanların ve 

toplumsal alanın tepkisi ilk önce 

görünürlük üzerinden gerçekleş-

mekte, tepki kişiden öte o kişinin 

taşıdığı sembollere yönelmektedir. 

Aslında biz başörtüsü ve örtünme 

üzerinden Türkiye’deki dini yaşam 

biçimlerini tartışıyoruz. Çünkü en 

görünür olan bu. Bu nedenle başör-

tüsü “metonimik” bir anlama sahip.   

Kanaat Önderleri 

Üniversite gençliği üzerinde 

etkili olan kanaat önderleri kim-

ler?

Her görüşmecinin farklı konu-

lardan etkilendiği birçok kanaat 

önderinden söz edilebilir. Ama en 

etkilisinin Dücane Cundioğlu oldu-

ğunu gördüm.

Bu kanaat önderleri hangi nok-

talarda gençliği etkiliyor?

Biçimden ziyade “mana”nın sor-

gulanması ve hakikatin ne olduğu-

nun anlaşılması noktasında, öğren-

cileri çok değiştirdiklerini düşünü-

yorum. Ve bu kanaat önderlerinin, 

gençlerin dini anlamda yaşadıkları 

sıkıntıları ifade ettiği ve bugünkü 

modern hayat içinde nasıl (taviz 

vermeden) yaşanabileceğine dair 

bilgiler sunduğundan dolayı, genç-

ler üzerinde etkili olduklarını düşü-

nüyorum. 

Bu isimlerin kanaat önderliği 

noktasında kültürel piyasada gerek 

görsellik gerekse başka kanallar ara-

cılığıyla medyadaki görünürlük sık-

lığının etkisinden söz edilebilir mi?

Medya araçlarındaki görünür-

lüklerinden ziyade düşünsel alana 

ilişkin yazdıkları ve söyledikleriy-

le çok daha etkililer. Seminerlerle, 

konferanslarla, kitaplarla… 

Örneğin Dücane Cundioğlu’nun 

AKM’de ve sonrasında Tarık Zafer 

Tunaya Kültür Merkezinde uzunca 

bir süre vermiş olduğu Metafizik 

soruşturmalar ve Mantık dersleri 

adı altındaki seminerleri yüzler-

ce öğrencinin eksiksiz takip etti-

ği görülmektedir. Ya da belediye 

kültür merkezlerinde bu konuda 

etkili olan kişilerin yapmış olduğu 

ve seminerlerin medya araçlarında 

görünür olmaktan daha etkili oldu-

ğunu düşünüyorum. 

Gençlerin akılcı olduğunu ifade 

ediyorsunuz. Hatta bu noktada 

Mutezile’ye yakın oldukları çıka-

rımını yapıyorsunuz. Ama genç-

lerin ağırlıklı olarak takip ettiği 

isimlerin çoğu bu yoruma mesafeli 

kişiler. O zaman gençlerin başka 

beslenme kaynaklarının andıkları 

kanaat önderlerinden daha  baskın 

olduğu şeklinde bir çıkarım yap-

mak mümkün mü?  Mesela genç-

lerin hurafe batıl inançlar nok-

tasındaki tutumuyla  Hakikat ve 

Hurafe kitabının yazarı Dücane 

Cündioğlu’nun hurafeye yüklediği 

anlam oldukça farklı… Ne dersi-

niz?

Burada Mutezile akımına yakın 

olmaktan ziyade rasyonelliğe sahip 

benzer oluşumların olduğunu ifade 

etmek için vermiş olduğum bir 

örnekti. Ve rasyonel olarak sorgu-

lama, daha öncede söylediğim gibi 

en temel dini akideler üzerinde bir 
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değişime neden olmaktan öte bu 

değerlerin doğrulanmasıyla sonuç-

lanıyor. Belki gündelik yaşamdaki 

birtakım dini pratikleri ve anlayı-

şı daha kolay yaşanabilmesi için 

dönüştürüyor ama hakikatteki anla-

mını doğrulayan bir düşünsel bir 

yöntem olarak karşımıza çıkıyor. 

Sorgulayarak doğrulanması esas. 

Yani geleneksel yorumlamalardaki 

“beyanın” esas olduğu tavrın yerine 

beyanın anlamına inerek doğrulan-

ması gözlenmektedir. 

Gençlerin batıl olarak tanımla-

dıkları “geleneksel” dindarlık içinde 

kültürel olarak üretilmiş ama dini 

değerlerle doğrudan bir bağlantı 

kurulamayacak düşünce ve tavır-

lardan bahsediyorlar… “Hakikat ve 

Hurafe” kitabını okumadım, maa-

lesef. 

Pozitivist ‹zler  ve Gerekçelendirme 

Gençlerin akli olana vurgu 

yapmalarını yorumlarken genç-

lerin pozitivist bir bakış açısına 

sahip olmaya başladıklarını  ifade 

ediyorsunuz. Böyle bir çıkarımda 

bulunmayı mümkün kılan bulgula-

rınız/izlenimleriniz nelerdir? 

Gençlerinin düşünce, yorum ve 

bakış açılarındaki pozitivist tavır 

ya da pozitivist izler, pozitivist bir 

eğitim süreci (özellikle de üniversi-

te de daha güçlü olan) içinde  çok 

kaçınılmaz bir durum. Her şeyi bir 

nedenle açıklamaya çalışma, her 

durumu başka bir durumla temel-

lendirmeye çalışma, dini değer ve 

kuralları akla yatkın olan gerek-

çelerle ifade etmeye çalışma gibi. 

Örneğin; dinin emir ve yasaklarına 

uymanın bir teslimiyetle birlikte 

akli olan yanlarının bugünün sun-

duğu bilgi ve değerlerle doğrulan-

maya çalışılması: “İçki haramdır ve 

bugün bilim içkinin insan bede-

nine ne kadar zararlı olduğunu en 

somut gerekçelerle açıklıyor” gibi. 

Bu nokta da ise üniversitenin ilk 

dönemlerinde “teslimiyetin” daha 

güçlü olmasına karşın son sınıfta 

okuyan öğrencilerin ise daha çok 

sorgulayarak dini değer ve kural-

ları, emir ve yasakları doğrulamaya 

çalıştıkları görülmektedir.  

İlahiyat’ta okuyan Ebru’nun 

ÖSYM sınavına girmek için  geliş-

tirdiği taktik çok ilginç. Buna ben-

zer başka taktikler anlatıldı mı 

size?  Fatma Barbarosoğlu’nun bu 

tür taktiklerin dindar gençlik ara-

sında avangard sanat biçimlerin 

doğmasına sebep olacağına dair 

yorumları vardı sanırım. Hatta 

onun “Dazlak” hikâyesi de var. 

Nasıl yorumlarsınız bunları?

Bu duruma biraz Foucault’un 

baktığı noktadan bakmaya çalışı-

yorum. Foucault, “iktidarın olduğu 

her yerde direnme de vardır” der. 

Bu nedenle de dindar genç için 

“özne” tanımlamasını kullanıyo-

rum. Diğer yandan ise bu ve ben-

zeri davranışların, strateji karşında 

kendi varoluşsal taktikleri olduğu-

nu düşünüyorum. Elbette bu tak-

tiklerin biçimi, seviyesi ve bunlara 

yüklenen anlamların kendi araların-

da da farklılaşmaktadır.

Bu gibi direnme biçimleri ve 

taktiklerin (sadece kız öğrenciler 

için değil) tamamen kendilerine 

varoluşsal alanlar yaratmak için 

geliştikleri mekanizmalar olarak 

değerlendirilebilir. Belki çok uzun 

bir süreçte, kendi alternatif sanatsal 

alanlarının oluşmasını sağlayabilir 

ama bu gibi tavırların avangard 

bir sanat biçimine doğru evrileceği 

fikri zihnimde çok müphem. Tüm 

bunlar daha çok var olmaya dair 

tavırlar. 

‹lgi Alanlarının Geniş Bir Alana 
Yayılması 

Farklı ilgiler, ötekine tanıma-

ya ayrılan daha fazla mesai gibi 

hususlar göz önünde tutulduğunda 

dindar gençliğin bilinç durumunun 

melezleştiği söylenebilir mi?

İlgi alanlarının daha geniş bir 

eksende yayılmaya başlaması, haya-

ta, dünyaya ve insanlığa dair daha 

fazla söz söyleme talebiyle alakalı 

bir durum olduğunu düşünüyo-

rum. Bir de uzunca yıllar dine ve 

dindarlığa ilişkin kendi içine kapa-

lılık anlamlarını yıkmaya dönük 

bir durum olarak ortaya çıkıyor. 

Ve ötekini tanımaktan ziyade ken-

dini ötekine anlatma biçimi. Yani 

ötekinin dilini öğrenmek ve bu dil 

üzerinden kendini anlatma çabası. 

Ve zihinlerdeki kalıplaşmış “din ve 

dindarlık” algısını değiştirme der-

dinde bir tavır. Aslında belirli alan 

ve konuların “kuşatılmış” olmadı-

ğını da söyleyen bir tavır. Dindar 

bir genç sinemayla da ilgilenebilir, 

kendi alternatif rap ve rock müzi-

ğini üretebilir, kendi senaryosunu 

kurgulayabilir…

Elbette bir melezleşmeden bah-

sedilebilir. Genel olarak bir top-

lumda geleneksel ve modern olan 

arasındaki gerilimler sonucu belir-

ginleşmeye başlayan melez olu-

şumları gerçekleştiren, geleneksel 

yaşamlarıyla modern kent yaşamı-

nı bir araya getiren öncelikle genç 

kuşaklar olmuştur. Tüm bahsedilen 

bu tavır ve farklı alanlarda görü-

nür olma, aslında dindar genci de 

dönüştüren bir durum. Bu dönü-

şün kendini var ettiğini düşündü-

ğü değerlerin tersine bir dönüşüm 

olmaktan öte, bu değerlerin daha 

sorgulanabilir ve yaşanabilir olma-

sıyla devam eden dönüşümsel bir 

süreç. Tam da bu noktada gelenek-

selliğin yerine biçimin derinliğine 
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inerek gerçek anlamıyla yaşanan 

yeni bir dindarlık biçimlerini koy-

makta. Gençler arasındaki bu yeni 

dindarlık biçimi eskiyi reddeden, 

yok sayan bir dindarlık biçimi 

değil. 

Diğer yandan ise sadece kendi 

içine kapalı olan ve tek ilgisi dini 

konular ve dindarlık olmayan bir 

genç kesim söz konusu. Bu konuda 

şöyle eleştiri vardı mesela: “80’li ve 

90’lı yılların başında ve belki de 28 

Şubat sürecine kadar dindar genç-

lik daha çok kendi içinde okuma-

lar ve tartışmalar yapan bir gruptu 

ve bunların dışındaki okumaları 

zaman kaybı olarak görüyorlardı. 

Ama şimdi ise bir dindar gencin her 

alanda bilgi ve fikir sahibi olması 

düşüncesinin daha önemli olduğu 

ve zaman kaybı olmasının aksine 

Müslüman bir gencin her alana iliş-

kin söyleyecek bir sözünün olması 

düşüncesinin etkili ve önemli oldu-

ğu” tavrının hakim olduğu görül-

mekte. 

 Tüketim ve tüketim kültürü 

konusunda nasıl bir manzara çıkı-

yor gençlerin tavır ve tutumların-

da?  Erkekler ve kadınlar arasında 

temel bir  farklılaşma söz konusu 

mu?

Tüketim alışkanlıkları, gençle-

rin kendi içlerinde en çok eleştirel 

oldukları konuların başında gel-

mektedir. Çünkü tüketim kültürü-

nü de içinde barındıran moderniz-

min sunduğu “haz” odaklı yaşam 

biçimlerinin kaçınılmaz olarak her 

yeri ve her şeyi kuşattığı görül-

mekte. Ve kendini tüketim üzerin-

den tanımlamaya çalışma ve daha 

görünür olma isteği, dindar gençli-

ğin de kendini uzak tutamadığı bir 

durum. İslâmi modanın bu kadar 

yaygınlaşması ve sektörel olarak 

büyümesi, en son teknoloji ürünle-

rine olan talepler, lüks konutlar ve 

İslâmi değer ve kurallar gözetilerek 

kurulan tatil köyleri bu durumun 

en somut örnekleri olarak verile-

bilir. Elbette kız öğrencilerin tüke-

tim davranışları (özellikle örtünme 

konusunda) erkeklere göre daha 

yoğun. Ama bu durum zaten dindar 

olmayla alakalı olmaktan öte cinsi-

yetle alakalı bir durum sanırım.   

Farklılaşan Dindar Gençlik 

Dini algının giderek öznel-

leştiğinden söz ediyorsunuz. Son 

kısımda dindar birey kavramını 

kullanıyorsunuz. Birey  ve libera-

lizm ilişkisi düşünüldüğünde  çalış-

manız özelinde dindar gençliğin  

gelmekte olan  liberal İslâmi yoru-

ma kapı açtığı  düşüncesini nasıl 

karşılarsınız?

Aslında sonuç olarak öznelleş-

mek hareketle “özneleşmekten” 

bahsediyorum. Michel Foucault’un 

“özne ve iktidar” düalitesinden 

hareketle, iktidar karşısında ve ikti-

darın kendi varlığı için kurduğu bir 

“özne”den bahsediyorum. Elbette 

ki birçok yorum ve değerlendirme-

lerde görüldüğü gibi kişinin dini 

konularda beslendiği kaynaklardan 

hareketle kendi değerlendirmeleri, 

yorumları ve yaşam tarzları ile de 

karşı karşıyayız. Ama sürekli etki 

altında olan bir birey olarak, tavır 

ve düşüncelerinin ne kadar “öznel” 

olduğu sorusunun üzerinde tekrar 

düşünülmesi gerekir.   

 Sonuç olarak tüm bu değişken-

ler etrafında farklılaşan ve kendi 

içinde tek tip olmayan bir din-

dar gençlikten bahsedilebilir. Hem 

görünüm olarak, hem düşünsel 

anlamda hem de yaşam tarzı olarak 

heterojen bir gençlik grubu ile karşı 

karşıyayız.

Ve eklemek isterim ki; bu çalış-

ma benim görüştüğüm öğrencilerin 

düşünce ve tavırlarına, dini algı ve 

yaşam tarzlarına ilişkin saptamaları 

ve yorumları içermektedir. Ve genel 

olarak Türkiye’deki dindarlık algısı 

ve biçimlerinin değişim yönünü az 

ya da çok göstermeye çalıştığını 

düşünüyorum. Bu gençlerin bir-

çoğu yeni dindarlık algılarında ve 

hayata bakışlarında, din alanındaki 

kanaat önderlerinden etkilendikleri 

gibi bu öğrencilerin bir kısmının 

da ilerde başka başka gençler için 

ve onları değiştirecek dönüştürecek 

kanaat önderleri olacağını düşü-

nüyorum. Bu nedenle yaşanacak 

değişimlerin en azında yönünü gös-

terdiğini düşünüyorum.   

Ve  bu çalışmayla ilgili eleştirel 

dönüşleri gerçekten çok önemsiyo-

rum ve tam bu nedenle de henüz 

tamamlanmamış bir çalışma oldu-

ğunu düşünüyorum.

Genel olarak bir toplumda geleneksel ve modern olan 
arasındaki gerilimler sonucu belirginleşmeye başlayan 
melez oluşumları gerçekleştiren, geleneksel yaşamla-
rıyla modern kent yaşamını bir araya getiren öncelikle 
genç kuşaklar olmuştur. Tüm bahsedilen bu tavır ve 
farklı alanlarda görünür olma, aslında dindar genci de 
dönüştüren bir durum. Bu dönüşün kendini var ettiğini 
düşündüğü değerlerin tersine bir dönüşüm olmaktan 
öte, bu değerlerin daha sorgulanabilir ve yaşanabilir 
olmasıyla devam eden dönüşümsel bir süreç.
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Taş Bitti, Şehir Kentsel 
Dönüşümün Altında Kaldı

R adyoda türkücü hem-

şerimiz Adile Karatepe 

‘Hüseynikten çıktım 

şeher yoluna’ adlı Harput türkü-

sünü okuyordu. Evimizin bereketi 

sevimli ihtiyar, çocuklarımın nine-

si, ansızın kulaklarını açtı, dikkat 

kesildi. Bir müddet türküyü din-

ledikten sonra “ya” dedi “eskiden 

bütün yolların böyle bir adı vardı.” 

Ardından birtakım adlar saydı, 

hepsi birer yol adıydı. Sonra dedi 

ki “Ya şimdi? Şimdi hepsinin tek 

bir adı var: “asfalt!” Artık türkü-

nün içimizi kavuran ezgisi yerini 

bir endişeye bırakmıştı. Hemen 

hatırladım; çok yakınlarda bir 

Mersin seyahati sırasında dikka-

timi çekip içimi yakan o vakıayı. 

Çok da şehrin merkezine uzak 

düşmeyen bir mahallede, varaca-

ğımız evin sokağını ararken, on 

altı bin küsur rakamını görmüş 

ve dehşetle irkilmiştim. Ardından 

en yakın sokakları da teker teker 

görme ihtiyacı duydum. Sonuç 

tahmin ettiğim gibiydi. Bu yöre-

deki sokaklara isim yerine rakam 

takılmış, üstüne üstlük rakam-

lar on altı bin civarına erişmişti. 

‘Eyvah ki eyvah’ diye geçirdim 

içimden. 

Biz insanlar, hepimiz, bugüne 

rağmen hem biraz geçmişte yaşı-

yor hem de geleceğe dair umutlar 

besliyoruz. Böyle bir hassasiyeti 

yitirenlerin insanlık damarlarında 

eksilmeler var demektir. Hatırasız 

ve geleceksiz, insanlar nereye 

kadar ve ne ölçüde insani bir haya-

tı sürdürebilirlerdi ki? Şehirlerine, 

mahallelerine ve sokaklarına isim 

takmaktan aciz görünenler, yarın 

belki evlatlarına da isim takama-

yacak, onları da numaralarla çağı-

racaklar diye korkmaya başladım. 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın benzet-

mesiyle “asıldığı yerde unutulmuş 

bir takvim gibi geçmiş zamanda” 

yaşayan köhne insanlardan kaçar-

ken, insanlık şimdi de kendini taş 

üstünde gövermiş köksüz ve kuru 

bir bitkiye mi dönüştürmektedir? 

Ki ilk esen rüzgârla uçup uzakla-

ra, bilinmedik diyarlarda çürüme-

ye, kaybolmaya yüz tutsun? 

Biraz Geçmiş Biraz Gelecek 

Nedir bu acele, kim kovalıyor 

arkalarından ki, insanlar, yerleş-

tikleri mekâna bir isim takmaya 

vakit bulamadan yahut isim takma 

zahmetine bile katlanmadan bura-

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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lara yerleşip, yaşadıklarını san-

maktalar? Yaşamak elbette bugün 

gerçekleşen bir şeydir lakin aynı 

zamanda biraz geçmiş ve biraz da 

gelecek demektir. Zira bütün şim-

diler birer dün ve yarının arasına 

sıkışmıştır. Zaman denilen büyük 

nimet, esasen insanoğlunun tabi 

tutulduğu ilahi sınavın mühle-

tinden başka nedir ki? Bu müh-

let zarfında umulan ve beklenen 

odur ki insan, her anını kendisine 

bu mühleti veren Zat karşısında 

bir sorumluluk bilinciyle sürdür-

sün. Bu da nasıl mümkündür? 

Bakıldığında insan kendisini bir 

kâinat/tabiat ortasında bulmak-

tadır. Tabiat kendisine göre daha 

cansız ve iradesiz bir görünüm 

arz etmektedir. İyi düşündüğü 

vakit, kişinin verilen mühlet zar-

fında ‘tabiata rağmen’ yaşama 

deneyiminde bulunması, bazen 

mümkün gibi görünse bile, akı-

bette, acımasız geriye dönüşlerle 

bu çabayı sürdüreni çarpar, mağ-

lup eder. Oysa topyekûn tabi-

at insana faydalı ürünler sunan 

sağmal bir varlıktır. Onu okşar 

ve beslerseniz sağlıklı besinler 

verir size. Aç bırakır, hor kullanır, 

ihmal ederseniz, o zaman gazabı-

na uğrarsınız. Tabiatın gazabı ne 

kadar çetindir, yakınlarda uğranı-

lan Van depremiyle bunu hakkel 

yakin ve aynel yakin herkes gör-

müştür. 

Yalnızca isim takarken değil, 

şehirleri kurarken de mekân seçi-

minden, iklimin hesaba katılma-

sına, tabiat ve insani hayata dair 

korunma, barınma gibi ihtiyaç-

ları gözetirken kalbî ve manevî 

ihtiyaçların ihmale uğramamasına 

dikkat edilmelidir. Mahremiyeti 

korumaya azami özen gösterilir-

ken, dayanışma ruhunun temeli 

olan komşuluk imkânını orta-

dan kaldıran unsurların yaşaması 

sağlanmalıdır. Bu da ancak aile 

mutluluğunu bilhassa gözeten 

meskenler inşasıyla mümkün-

dür. Şehri kuran toplumun din 

ve dünya görüşü, hayat anlayışı, 

idrak çeşidi hemen bütün ince 

mimari unsurlara kadar işler. 

Nitekim kadim şehirlere bakıldı-

ğında bu izler çok açık biçimde 

önümüze çıkmaktadır. Bağdat, 

Şam, İstanbul, Mardin, Midyat, 

Safranbolu, San’a, Kahire, Prag, 

Paris, Roma tipik örneklerdir.

Günümüzde asıl sorun yeni 

şehirlerin kuruluş aşamasından 

ziyade, kurulu şehirleri, yeni 

sakinleri ve çoğalan nüfusu ora-

nında genişletirken yaşanmakta-

dır. Dünyanın bizim yaşadığımız 

tarihe bakıldığında son derece 

uzun bir geçmişi vardır. Bizden 

önce öyle topluluklar burada 

yaşamış ve öylesine köklü mede-

niyetler ve şehirler kurmuşlardır 

ki, öncekilerden daha ileri sandı-

ğımız bizim bugünkü zihnimiz, 

bunu kavramaktan ve izahtan aciz 

kalmaktadır. Demek ki atalarımı-

za, bizden öncekilere göre daha 

Günümüzde asıl sorun yeni şehirlerin kuruluş aşamasından 
ziyade, kurulu şehirleri, yeni sakinleri ve çoğalan nüfusu 
oranında genişletirken yaşanmaktadır. Dünyanın bizim yaşa-
dığımız tarihe bakıldığında son derece uzun bir geçmişi var-
dır. Bizden önce öyle topluluklar burada yaşamış ve öylesine 
köklü medeniyetler ve şehirler kurmuşlardır ki, öncekilerden 
daha ileri sandığımız bizim bugünkü zihnimiz, bunu kavra-
maktan ve izahtan aciz kalmaktadır. Demek ki atalarımıza, 
bizden öncekilere göre daha medeni olduğumuz hususunda 
bir zan varsa, bunun ne kadar ham bir hayal olduğu unutul-
mamalıdır.
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medeni olduğumuz hususunda 

bir zan varsa, bunun ne kadar 

ham bir hayal olduğu unutul-

mamalıdır. Nitekim bugün içe-

risinde birer acemi turist gibi 

gezip durduğumuz dünyanın şu 

kadim şehirleri, nasıl da şaşırtı-

yor hepimizi. O günkü tekno-

lojik imkânlar düşünüldüğünde 

bu muazzam mimarî şaheserle-

rin ortaya konulmuş olması sanki 

birer mucize gibidir. Özellikle taş 

ve ahşap işçiliğinde dünyanın her 

bölgesinde, dönemimizden önce-

ki ustaların hemen hepsi estetik, 

mimarî deha, insanı önceleyen 

bakış itibariyle bugün yaşayanlar-

dan çok ileride görünmektedir. Bu 

acaba neden böyledir? Öncekiler 

kullanılabilir bütün tabiat malze-

melerini tükettiler, yenilere ham-

madde bırakmadılar, taş ve ahşap 

bitti diye mi? Yoksa onların görüp 

gözettiği değerlerle şimdikiler ara-

sında önemli farklar mı vardır? 

Eskilerin bugünküler kadar 

birbirini sıklıkla görme, diğer-

leriyle kendisini mukayese etme 

imkânı yoktu. Her toplum kendi 

yöresinde ve dar alanda var olma 

çabası peşindeydi. Böylece her 

toplum taşıdığı iman manzumesi-

nin, dünya görüşünün ihtiyaçları, 

yaşadığı mekânın coğrafi şartları, 

tabiatın sağladığı yöresel imkânlar 

ve bizzat kendi içerisinden çıkart-

tığı sanatkârların deha ve sez-

gilerini buluşturup birleştirerek, 

kendine mahsus olan değeri üret-

mekteydi. Birbirini taklit edecek 

kadar uzun boylu görüşmeler ve 

yakınlaşmalar bugünkü kadar 

yoğun yaşanmamaktaydı. Görülen 

odur ki en çok mimari alanda 

bu yeni insan tipi, eskilere naza-

ran daha çok kopya çekmektedir. 

Birbirinin benzeri gökleri delen 

muazzam beton yapılar, dünyanın 

her modern(!) şehrinde yüksel-

mektedir. Oysa eskilere bakarak 

öğreniyoruz ki şehir mimarisi de 

neticede önemli bir sanattır ve 

her sanatın kendine mahsus bir 

üslubu vardır. Pekâlâ, yeni şehir-

lerde bu, böyle mi gerçekleşmek-

tedir? Küresel köy deyince bunu 

mu anlamalıyız? Kolaycı, kopyacı, 

üslupsuz ve kimliksiz…

Kentsel Dönüşüm ve 
Muhafazakârlık

Türkiye açısından, mese-

la İstanbul ve Bursa açısından 

meseleye baktığımızda ne görül-

mektedir? Bu iki şehirde yaşa-

yan ahalinin yüzde elliden fazla-

sı muhafazakâr oy sahibidir. Bu 

iki şehirdeki müteahhitlerin de 

büyük ekseriyeti muhafazakâr 

düşünceli insanlardan oluşmak-

tadır. Bu iki şehrin bir zamandan 

bu yana belediye yetkilileri de 

aynı düşünce dünyasına mensup-

turlar. Muhafazakârların ise ne 

ölçüde geçmişe düşkün oldukla-

rını söylemeye bile hacet yoktur. 

Müslüman kimliklerini (herhalde 

yeterli itimat telkin etsin diye) 

özellikle öne çıkartarak, adeta bas 

bas bağırarak yola çıkan müte-

ahhit, kooperatif ve belediye-

ler, modern(!) çağın ihtiyaçları 

diyerek, sırt sırta vermiş yatak 

odaları ve herkesin komşusunu 

rahatlıkla duvardan duvara din-

leyebileceği mekânlar inşa etme-

yi sürdürmektedirler. Bir vakitler 

adına Gecekondu denilen ucube 

yapıların göz yumucuları da yine 

devlet idi. Şimdiki Kentsel dönü-

şüm adlı ihanet de besbelli bir 

devlet projesidir. Gecekonduyu 

yıkıp yerine Kentsel dönüşüm 

adındaki ucubeler bilmiyorum 

ki hangi sanat, estetik ve ahlak 

yoksunu zihnin eseridir. Görülen 

odur ki hem tabiatı hem de özle-

diklerini iddia ettikleri geçmişi en 

çok tahrip edenler, işte bu gös-

terişli reklamlarla Gecekonduları 

yıkıp kentler inşa ettiğini savu-

nan muhafazakârlardır. Belki de 

bu sebeptendir ki hiçbirisinin iki 

yakası bir araya gelmemektedir. 

Bu derin ve manevi tezattan ötürü 

işlerinde bereket yoktur. Duaları 

bile kabul olmamaktadır.

En çirkin moda ise “Marka 

Kent” yahut “Avrupa Kenti” gibi 

bayağılık ve özenti kokan slogan-

ların arkasına sığınılarak gerçek-

Bir tek Allah kulu mesela her gün abdest alan mümin-
leri hesaba katarak, buna uygun düşen bir lavabo icat 
etmiş midir? Tersine, mekândan biraz daha iktisat etsin 
diye daraltılmış alanlara alafranga tuvaletler kondura-
rak, zavallı insanları inkıbaz etmekten öte bir marifet 
sergilememektedirler. Lafa gelince “bizim kaynağımız 
Kur’ân, Sünnet ve bin yıllık tarihtir” diyenler, uygulama-
da materyalistlerden daha çıkarcı davranabilmektedirler. 
Düşünün ki bir Müslüman tabiata karşı ve tabiata rağmen 
bir yeşillik projesinin ardına hiç düşer miydi? Ama bu 
muhafazakârlar tabiatın boynunu bükerek kendi icatları 
olan uydurma yeşilliklerle fiyaka satmaktadırlar.
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leştirilen tahribatlarla karşımıza 

çıkmaktadır. Sanki kimse Avrupa 

Kenti nedir, nasıldır bilmiyor-

muş gibi bir gösteriş budalalığıyla 

şehir sakinlerini aldatmaya kal-

kışmaktadırlar. Prag, Budapeşte, 

Paris, Roma birer Avrupa kenti 

değil midir? Nasıl oluyor da bu 

şehirler büyürken diyelim altı 

yüzyıl önce şehre dikilen yüksek 

bir katedral münasebetiyle şehir 

meclisi şöyle bir karar alabiliyor: 

“Bu tarihten itibaren bu şehirde 

artık hiçbir yapı bu katedralden 

yüksek olmayacaktır.” Ve nasıl 

oluyor da tam altı yüzyıldan bu 

yana o şehir meclisleri bu yasayı 

bir kere bile çiğnemiyorlar? Hadi 

bakalım İstanbul ve Bursa’nın 

belediyeleri de becersinler böyle 

bir ilke ve prensibi; görelim o 

zaman “Avrupa Kenti” ne demek-

tir. Şu bonkörlüğe bakınız ki, 

Bursa’nın kalbini tahrip ettiği her 

insaf sahibince bilinen ve görü-

len Doğanbey Kentsel Dönüşüm 

projesiyle yükselen gökdelenleri, 

şehir meclisleri, şimdi nasıl traşlar 

ve daha az kata indiririz, diyerek 

toplantı üstüne toplantı yaparak 

çözüm aramaktadır. 

İzmir’de Akevler, Ankara’da 

Elif Sitesi, Bursa’da Doğanbey 

Kentsel Dönüşüm Bölgesi ve 

bütün Türkiye’de TOKİ mari-

fetiyle ortaya konulan çarpık, 

üslupsuz, sanat zevkinden uzak, 

tarih ve coğrafya imkânlarını asla 

gözetmeyen mimari örneklere 

bakılmalıdır. Çocuk parkı, kadın-

erkek yüzme havuzu, güvenlik 

çemberi, kat bahçeleri, depreme 

karşı dayanıklılık gibi konforları 

ihmal etmeyenler, bu, geçmişle 

yatıp geçmişle kalkanlar, geçmişi 

nasıl ihya edeceklerdir? Egemen 

rantçı ve maddeci zihniyeti kop-

yadan öte bir anlam ifade etmeyen 

üretimleriyle kimi aldatmaktadır-

lar? Bir tek Allah kulu mesela her 

gün abdest alan müminleri hesaba 

katarak, buna uygun düşen bir 

lavabo icat etmiş midir? Tersine, 

mekândan biraz daha iktisat etsin 

diye daraltılmış alanlara alafran-

ga tuvaletler kondurarak, zavallı 

insanları inkıbaz etmekten öte bir 

marifet sergilememektedirler. Lafa 

gelince “bizim kaynağımız Kur’ân, 

Sünnet ve bin yıllık tarihtir” diyen-

ler, uygulamada materyalistlerden 

daha çıkarcı davranabilmektedir-

ler. Düşünün ki bir Müslüman 

tabiata karşı ve tabiata rağmen bir 

yeşillik projesinin ardına hiç düşer 

miydi? Ama bu muhafazakârlar 

tabiatın boynunu bükerek kendi 

icatları olan uydurma yeşilliklerle 

fiyaka satmaktadırlar. Bir zaman-

lar Avrupalı olunacak diye mil-

leti bitli akasya ağacına mahkûm 

edenler laiklerdi. Onlar bu sebep-

ten ıhlamur, kestane, çınar ve 

serviden mahrum bırakmışlardı 

şehirleri. Şimdiki muhafazakârlar 

ise TOKİ marifetiyle güya evsizle-

ri eve kavuşturmak adına milleti 

tabiattan kopartacaklar.

Memleketin hemen bütün 

büyük ve kadim şehirlerini yöne-

ten muhafazakâr belediyeler belki 

bir müddet tarih kokan eserleri 

yeniden hayata katmada, ayağa 

kaldırmada bir rol oynadılar. Bu 

elbette takdire şayan bir davranış-

tı. Lakin aynı hassasiyeti maale-

sef yeni inşa alanlarında nedense 

bir türlü göstermediler. Onlar da 

modaya uyarak saçma sapan ve 

anlamsız ifadeleri dillerine dola-

yıp “marka kent, kentsel dönü-

şüm, Avrupa kenti” gibi üzerin-

de asla düşünülmemiş, sonradan 

görme söylemlerin ardına düştü-

ler. Ne çıktı ortaya? Şahsiyetsiz, 

kimliksiz, birbirinin kopyası, ben-

zeri, işte burada sahiden ‘ucube’ 

denilebilecek yapılar çıktı. Cahil 

insanlara terk edilen cami yaptır-

ma dernekleri marifetiyle her tara-

fından ilkellik akan camiler inşa 

edildi. Kimsenin buna karşı çıkma 

cesareti de olamadı. Köprüler, iş 

hanları, çarşılar, resmi-gayrı resmi 

binalar, meydanlar, kaldırımlar, 

sokak ve cadde düzenlemele-

ri daha mı farklıydı? Oralarda 

da maalesef ne tarihi doku, ne 

iklim şartları, ne de sahici insan 

ihtiyaçları gözetilmektedir. İşin 

garibi şehirleri tahrip edip kente 

dönüştüren muhafazakâr kimlikli 

bu yetkililer, nereden uyduruyor-

larsa bir de yaptıklarından ötürü 

aldıkları ödülleri ilan tahtalarında 

sergilemiyorlar mı; işte hadisenin 

en trajik yanı da burasıdır.

Hülasa bizim yaşadığımız 

coğrafyanın kadim şehirleri, 

muhafazakârların özentileriyle 

ortaya çıkan kimliksiz kentlerin 

altında kalmıştır. Gelecek zaman-

ların arkeologlarına birer malze-

me olmaktan başka bir değerleri 

maalesef kalmamıştır.  
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Cihan AKTAŞ

K ent yalnızlığı, göç olgu-

sunun yanı sıra çeli-

ğin, betonarmenin ve 

camın sokakları mahalleleri yük-

sek katlı binalarla silip süpürerek 

değiştirdiği 1960’lardan itibaren 

Müslüman sanatçının eser-

lerinde kendini gösteren bir 

hüznün kaynağı ya da sebe-

bi. Ulusçu ideolojinin yapay 

kültürü karşısında geliştirilen 

bir direnişin terkibinden de 

aşinayız bu yıkıcı duyguya.  

Kendine ait değer ve güzel-

liklerin haksızca ve amansız-

ca elinden alındığı, alınmaya 

çalışıldığı inancıyla bir melan-

koli geliştiren hâlâ Osmanlı 

tebaası haleti ruhiyesi içindeki 

Müslüman yazar bu duyguy-

la savaşmak için bazen bir 

Baudelaire ruh haliyle yeni-

den damgalamak üzere dola-

şır kent caddelerinde, bazen 

de Kafkaesk metinler üret-

mek üzere masa başına geçer.  

Kasaba nostaljisi, Müslüman 

şairin modern kente yabancı kal-

masının bir açıklaması olarak bir 

kenarda saklıdır. Özlemi duyulan 

tarih, toplum ve mekân burada 

değil, hayat Milan Kundera’nın 

ifadesiyle başka yerlerde akıyor.  

Buradaki ise “kent”tir, mahalle-

lerini düzleştirmeyi, sokakları-

nı tanınmaz kılmayı sürdürür-

ken yabancılaşan “eski” şehir. 

Betonarme, çelik karkas ve diğer 

bütün üstün inşaat elementleriyle, 

yeraltından ve yerüstünden oyma-

yı sürdürerek, otoyolları ve  viya-

düklerle etrafında dolanarak yaşlı 

ağaçları, ahşap köşkleri, virane 

çeşmeleri ortadan kaldırarak bir 

tarihsizlik üzerinden mümkün bir 

varoluşu gerçekleştiriyor modern 

kent, halihazırda.  Yıkma, silme 

işlemi sürüyor. Müslüman 

hüviyeti yüzyılların eseri olan 

şehrin sembolleri, sitelerle,  

gökdelenlerle silikleştirilmek 

isteniyor.

Tarihin cilveleri şaşırtmaya 

devam ediyor, kent/şehir tar-

tışmalarıyla. Öyle bir zamana 

geldik ki şehrin hafızası olarak 

eski dokuyu korumayı savun-

mak solcu aydınlara kaldı. 

Öte taraftan kentsel dönü-

şüme getirilen muhafazakâr 

eleştiri de siluet üzerinden 

yol alıyor, derinlere ulaşmaya 

yanaşmıyor asla. Derinlerde 

mesela otobana çıkışı olma-

dan yaşlanmış Sultanbeyli 

var, şehir içinde şehir olmaya 

terk edilmiş Esenler var; hep 

vardı.  Bir şey, çok önemli bir 

şey kaybedildi içe çekilme yılla-

rında. O neydi? Kendi benliğini 

her şeye rağmen koruyabileceğine 

dair inanç.

Sokakları İkinci Kez
Yitirmek... 

Benliği geçmiş zaman ve 
mekân sahnelerine asılı 
muhafazakâr bilinç gün geldi 
Faustçu çılgın projelere kapı 
açan bir gelişme/kalkınma ide-
olojisini yüksek sesle savun-
maya yöneldi. Sermayenin 
kapsama hırsının sınırı yok, 
minareleri bastırmaya çalışı-
yor kat sayısıyla. Turgut Özal 
İstanbul’u Lübnanlaştırmak 
istediği için eleştirilirdi. Şimdi 
ise İstanbul  kesme yapıştırma 
resimlerle Manhattan’a öykü-
nüyor sanırsınız.
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Sistemin uyguladığı tedhiş-

le içine kapanan Müslümanların 

muhafazakârlaşmasının hikayesi-

ni mekânlar üzerinden okuma-

ya çalışsaydık, çınar ve ıhlamur 

ağaçlarıyla kaplı sokaktan TOKİ 

konaklarının planlı geçişlerine 

sıçramalarda yaşanan savrulmala-

rı, kırılıp dökülmeleri izah eden 

sahneler gözümüzü alır, gönlü-

müzde burkulmalara yol açar-

dı.  Agorafobik yılların ardından  

yaşanan yeni toplumsallaşma 

sürecinde Müslümanlar sisteme 

elbet bu ülkenin, bu toplumun 

İslâmi mizacını hatırlattılar. Ancak 

Kemalist ideolojinin tahakkümü-

ne karşı “yönteme hayır” diye 

haykıran  Müslüman aydınların 

ulaştığı noktanın aşırı planlama 

olması, sistemin klasik usulleriyle 

dönüşmeye yatkınlaştıran bir ted-

birsizliğin, dahası donanım yok-

sunluğunun bir göstergesi olarak 

da okunabilir mi acaba? (1)

 Benliği geçmiş zaman ve mekân 

sahnelerine asılı muhafazakâr 

bilinç gün geldi Faustçu çılgın 

projelere kapı açan bir gelişme/

kalkınma ideolojisini yüksek sesle 

savunmaya yöneldi. Sermayenin 

kapsama hırsının sınırı yok, mina-

releri bastırmaya çalışıyor kat 

sayısıyla. Turgut Özal İstanbul’u 

Lübnanlaştırmak istediği için eleş-

tirilirdi. Şimdi ise İstanbul  kesme 

yapıştırma resimlerle Manhattan’a 

öykünüyor sanırsınız. 

‹deolojik Mimarlık
Mimarlığın ‹deolojisi

İdeolojilerin Althusser tarafın-

dan tanımlanan maddi araçları-

na mekânları da eklemek pekâlâ 

mümkün. Neşe G. Yeşilkaya’nın 

ifadesiyle, mekân ideolojik akta-

rımın gerçekleştiği sahne; iktida-

rın varlığını tebaaya ileten, ikti-

darı meşrulaştıran, doğallaştıran 

bir araç. Mimarlık ise egemen 

üretim süreçlerinden koparılıp, 

etkileşimsiz bir alan olarak ele alı-

namayacak kadar bağımlılıklarla 

sürdürülen bir meslek. (2)

İktidarlar alanlarını kavram-

lar üzerinde oluşturdukları yeni 

yazılımlar kadar, damgalarını 

bastırdıkları mekânlarla da geniş-

letmek, kalıcı kılmak isterler.  

Modernizme yapılan en büyük 

eleştiridir, mimarlığı ideolojik-

leştirmesi. Bitmeyen arındırma 

ve pürizm, Fransız Devrimi’nin 

şiarlarını somutlaştırmaya çalı-

şırken Sovyet tecrübesi devasa 

mekânlarda bütün halkı eşitle-

meyi tasarlıyor gibidir.  Sovyetler 

Birliği, kapalı, kontrollü, düzenli 

bir toplum için bir taraftan demir-

den perdeler yükseltirken, aynı 

zamanda sokağın sürprizlere açık 

kargaşasını geniş meydanlarda 

düzenlenen merasimlerle hizaya 

sokmaya çalışmıştı. 

Ulus devlet açısından da ide-

olojisinin toplumsal bilinç düze-

yinde oluşturulmasının en önemli 

aracı sayılmıştır mekânsal strateji-

ler. Kemalist ideolojinin halkevle-

riyle, devasa Atatürk heykelleriyle 

yurt sathını “andımız”ın sema-

sında  sürekli dalgalandığı uçsuz 

bucaksız bir merasim sahasına 

dönüştürmeye çalıştığını düşü-

nürdüm, mimarlık öğrencisi ola-

rak mekân algısını irdelediğim yıl-

larda. Herhangi bir Atatürk hey-

kelini estetik açıdan sorgulamanın  

bile cesaret istediği o yıllardan bu 

yana çok şey değişti.

Modernist mimariye karşı 

postmodernizmin yüreklendir-

mesiyle de sürdürülen İslâmi/

yerli duyarlıktan yükselen eleş-

tiri, ülkenin artan nüfusunun ve 

büyük şehirlere göçün etkisiyle 

güçlenerek yeni arayışları gün-

deme getirdi geçen yıllar içinde. 

Özellikle Turgut Cansever’in insa-

nı merkeze alan ve merkeze aldığı 

insanı da iyi tanımayı önemsedi-

ği  mimarlık felsefesini gerçekleş-

tirmeye çalışırken her dönemde 

yaşadığı güçlükler dikkate alındı-
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ğında, bu arayışları yansıtan pro-

jelerin yaygın bir şekilde gerçek-

leştirildiği söylenemez. Yine de 

söz konusu iktidardan bağımsız 

eleştiri geleneği, vicdanlı mimar-

lar ve mühendisler için önemli bir 

başvuru kaynağı olmaya devam 

ediyor. (3) 

Kemalist/ulusçu ideolojiye 

mal edilen soğuk kentin oturmuş 

ancak eski medeniyetin ruhunu 

yaşatmayı sürdüren mahalle ve 

sokaklara dönük imha emelleri, 

mahalle ve sokakların seslerine 

ise biganeliğiyle halkın/milletin 

temsil ettiği iletişim özellikleri-

ni yok ederek insanları yalnızlaş-

tırdığı şeklindeki tespit dikkate 

alındığında, Cansever’in şehircilik 

alanındaki endişe ve eleştirileri-

ne aşina olan isimlerce kurulan 

hükümetler döneminde daha 

insancıl ve çevresiyle barışık, 

ayrıca tahripkâr değil de yapıcı 

olmaya çalışan, yerleşim doku-

larına özellik kazandıran mini-

mal imkânları göz ardı etmeyen, 

sokağın ve mahallenin seslerini 

yaşatma konusunda özenli bir 

mimarlık ve şehircilik anlayışı-

nın gündeme gelmesi ve etkinlik 

kazanması tabii bir beklentiydi. 

Ne yazık ki 2000’li yıllar boyun-

ca akıntıya kendini bırakmama 

anlamına gelecek ve elbet doğru-

dan kalkınma felsefesiyle alakalı 

alternatif bir mimari ve şehircilik 

faaliyetinden söz edemeyeceği-

miz gibi, aksi bir eğilimin tercihi 

yönünde bir gayrete tanık olduk. 

Bakkalların bir bir kapanmasına, 

varsılların sitelere çekilmesine, 

devasa çılgın projelerle tabiatın 

dengesinin bozulmasının sür-

mesine karşı eleştiriler getirmiş 

entelektüellerin danışmanlığında 

çalışan bir hükümetin farkının en 

çok ideolojik yüklemelere en fazla 

muhatap olan mimarlık ve çevre 

düzenleme, şehir planlama alan-

larında kendini göstermesi bek-

lenirdi. Olumlu tek bir gösterge 

bile yeterdi, mesela TOKİ daha 

eleştirilere açık olsaydı...

Bu bize neyi düşündürtmeli? 

Özellikle projeci yaklaşımın pra-

tik sorunlar karşısında çok kolay 

teslimiyetçi, maslahatçı bir tutu-

mu benimsediğini bildirerek iler-

liyor kentsel dönüşüm faaliyetle-

ri. Herhangi bir ön-proje, uygu-

lanma anı gelip çattığında çoktan 

anakronik hale gelmiş olabiliyor. 

Öte yandan bir de seri üretim 

mantığıyla sürdürülen kes-

yapıştır kolaycılığı var ki, birkaç 

kez verdiğim örnek, TOKİ’nin 

Bursa konutları. Bursa’nın o 

akıp giden zamanın bir saygıy-

la sindiği dokusuna Doğanbey  

konutlarını dikebilmenin nasıl 

bir aymazlıkla mümkün olduğu 

üzerine düşüncelere dalıyorum, 

senede hiç olmazsa üç dört kez 

gittiğim şehre her adım atıp da 

Uludağ’a doğru baktığımda. Ulu 

Camii’nin güzelim silueti ve onu 

bütünleyen binaları kuşatan kötü 

yapılaşmaya karşı tedbirler almak 

yerine, bu tür bir beton saldırısını 

onaylamak nasıl bir şehir ve este-

tik anlayışının eseri olabilir ki?…

Kentsel dönüşüm seferberli-

ğinin oturmuş dokunun, sem-

bol niteliği kazanmış yerleşim ve 

yapıların, kaldırım muhabbetine 

izin veren  geçiş alanlarının iyi-

kötü ayırt edilmeksizin toptan bir 

yıkım halinde sürdürülmesinin, 

toplumsal akışkanlık ve şehir kül-

türünün imkân tanıdığı iletişim 

olanaklarının yok edilmesi açı-

sından büyük zararları olacağı 

kanısındayım. Aşina olanın daha 

anlamlı bir faaliyet adına ipta-

li, incinmiş, boşluk duygusuna 

sebep olan duyguların tamiri açı-

Cansever’in şehircilik alanındaki endişe ve eleşti-
rilerine aşina olan isimlerce kurulan hükümetler 
döneminde daha insancıl ve çevresiyle barışık, ayrıca 
tahripkâr değil de yapıcı olmaya çalışan, yerleşim 
dokularına özellik kazandıran minimal imkânları 
göz ardı etmeyen, sokağın ve mahallenin seslerini 
yaşatma konusunda özenli bir mimarlık ve şehircilik 
anlayışının gündeme gelmesi ve etkinlik kazanması 
tabii bir beklentiydi. Ne yazık ki 2000’li yıllar boyun-
ca akıntıya kendini bırakmama anlamına gelecek ve 
elbet doğrudan kalkınma felsefesiyle alakalı alterna-
tif bir mimari ve şehircilik faaliyetinden söz edeme-
yeceğimiz gibi, aksi bir eğilimin tercihi yönünde bir 
gayrete tanık olduk.
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sından bir açıklama sunabilirdi.  

Bu şekilde derin düşünülmüş bir 

plana dayanmadığı izlenimi veren 

bir dönüşümün salt daha fazla 

nüfusun konut sahibi olması gibi 

bir gerekçeyle mazur görülmesi 

bekleniyor. Tecrübeler ise başka 

açıklamalar koyuyor önümü-

ze: Batı ülkelerinde ya da Kuzey 

Afrika ülkelerinde yaşanan dene-

yimler, bu yolla konut edindirme-

nin orta vadede büyük bir hayal 

kırıklığıyla sonuçlandığını ortaya 

koyuyor. Siteler, toplu konutlar 

bazen suç yuvasına dönüştüğü 

için imha ediliyor, bazen de şehrin 

kendi içindeki gelişimine engel 

olmaya başladıkları inkâr edile-

mez bir gerçeklik kazandığında. 

 TOKİ konutlarını doğal doku-

yu parçalama pahasına Umara 

Meydanı’na yerleştirme azmi, her 

açıdan verdiği yakışıksız fotoğraf-

larla bütün cevap haklarını yiti-

riyor. O doku Mimar Sinan’ın 

zedelememek için bir tek bina 

olsun yerleştirmekten kaçındığı 

bir tamlığa sahip değil miydi?  

Şehrin merkezinde yükselen 

konutların dar gelirli aileler için 

yapıldığı da söylenemez, ancak bu 

söylenebilseydi dahi, içimiz rahat 

etmezdi. Doğanbey konutlarının 

bulunduğu mevkiinin alt yapı açı-

sından 2800 konutu kaldırama-

yacağı açık. Üstelik bu konutların 

inşası geçmişin mirasını kurtar-

ma azmi içinde göründüğü için 

bir yazımla kutlamış olduğum bir 

belediye başkanının onayıyla ger-

çekleşiyor. Sağlıklı planlama yok, 

denetimden hiç söz edilemez. Bu 

durumda şehir yıkılıp da yeniden 

yapılsa, bütün eski mahalleler yer-

lerini plazalara terk etse, kim onur 

duyabilir ortaya çıkacak manza-

radan?  

Gürsu ovasından geçerken ise 

ANAP döneminde bakanlığı sıra-

sında imar onayı alabilmiş bir siya-

setçinin imzasını taşıyan Yasemin 

Park konutları, kafanızı karıştırı-

yor. Bu sevimsiz konutların bere-

ketli ovada işi ne? Muhafazakâr 

kesime özgü bir nostaljinin odağı 

olan şehrin “muhafazakâr” olarak 

isimlendirilen bir hükümet döne-

minde kalbinden bir yara alması-

na şaşmamak gerekiyor belki de… 

Kendi döneminin estetik temsili-

ni gerçekleştiremeyen bilinçlerin 

nostaljinin kucağına düşeceğini 

söyleyen düşünür ne kadar da 

haklı! Ne nostaljik mısralarla akan 

şiir geceleri ne de muhafazakâr 

hissiyatın bir bir sıraladığı kaybe-

dilmiş mekânlara özgü hatıraların 

değeri, zamanına uygun adımlar 

konusunda bir garanti verebilir-

miş.

 “780 metre kare vatan topra-

ğını ilmik ilmik işleyen tek iktidar 

biziz” diyordu Başbakan Erdoğan. 

Bursa dönüşü feribotta izledim. 

Umut dolu, çalışkan, geçirdiği 

ameliyat nedeniyle de yüzü sol-

gun göründüğü için şifa dilediğim 

Başbakan’ın eli her noktaya ulaş-

mıyor. “CHP iktidarında bütün 

bunlar yapılmadı”; doğru, çok 

doğru. Hastaneler, yollar, otoyol-

lar, metro istasyonları, viyadükler, 

AVM’ler; kentsel dönüşüm. Dar 

gelirlilerin sabah saatlerinden iti-

baren hasta ve perişan uçlarına 

eklendikleri hastane kuyruklarını 

eskisi gibi görmüyor oluşumuz 

nedeniyle takdir hissi duymama-

mız imkânsız. 

İmar-inşa faaliyetlerinde akın-

tıya kürek çekmenin tercihi, günü 

kurtarma tutumu olarak izah edil-

meyecekse eğer kuramsal alanda 

bir sıkıntı yaşandığını düşünmek 

gerekiyor. Muhafazakâr hükü-

metimizin şehirlere ve konutlara 

vurmak istediği özel bir damga 

yok; söz konusu olan konut piya-

sasının çoktandır alıp başını giden 

iştihası. Oysa 60’lardan itibaren 

kasaba nostaljisinde somutlaşan, 

mahalleyi koruma kaygısında dile 

gelen bir duyarlığın farklı açıkla-

malarını dinlemek mümkün olu-

yor iktidar alanının kendini ifade 

ettiği kürsülerde. Şiir gecelerinde 

aynı mısralar dökülüyor dudak-

lardan. Sezai Karakoç olabildiğin-

ce yüksek seviyeli ödüllere lâyık 

bulunuyor. Turgut Cansever’e baş-

vuracak yerde Le Corbusierci bir 

şehircilik felsefesinin izini sürme 

tutumu bu nedenlerle de bize 

anlaşılmaz geliyor.

Le Corbusier’in ‹zinde
Dönüşen Kentler

Geçtiğimiz Ekim ayının başla-

rında Le Corbusier’in Türkiye’ye 

gelişinin yüzüncü dolayısıyla 

kutlamalar gerçekleştirildi çeşitli 

kurumlarca. Tuhaf olan, sadece 

bu yıldönümü üzerinden radi-

kal modernist Le Corbusier’in 

her kesimden yazarlarca ve 

kesimlerce göklere çıkartılmasıy-

dı. Sanki Cezayir’de yerli şehir-

le Avrupalıların ikamet edeceği 

kesimleri birbirinden yalıtmaya 

dönük ayrımcı projelerin sahi-

bi değildir , “konut makinesi”nin 

mucidi! Mimarlık Tarihçisi 

Zeynep Çelik, Şehir Antropologu 
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Aysim Türkmen’e   Le Corbusier’in 

Cezayir’e giderken sömürgecilik 

bagajını kendisiyle birlikte nasıl 

götürdüğünü şöyle anlatıyor: 

“Prost’un Lyautey’le birlikte 

geliştirilmiş olduğu bir prensip 

var. Yerli şehirle (bazen “Arap 

şehri” diyorlar buna) Avrupalıların 

yerleşeceği Avrupa şehrini müm-

kün olduğu kadar birbirinden 

ayırmak doğrudur diyorlar. Ve bu 

ayırmayı ikisinin arasına bir yeşil 

alan koymakla gerçekleştiriyorlar. 

Yeşil alana da “Cordon Sanitaire”, 

yani “Sağlık Kordonu” adı veri-

yorlar. Fas şehirlerine Marakeş, 

Rabat’a bakarsanız bu prensibi 

görürsünüz. Bu prensibe göre 

Le Corbusier Cezayir şehrinde 

ne yapmış? Aynı ilkeyi yorum-

luyor. “Arap şehri”ne dokun-

muyor, üzerine köprü halinde 

Avrupa şehrinin bir kısmını yer-

leştiriyor. Böylece şehir, Cordon 

Sanitaire, yeşil alan ile değil de, 

bir hava tabakası ile bölünmüş 

oluyor. Bana kalırsa şehir tasarı-

mında sömürgecilik ilkesini daha 

da çarpıcı hale getirmiş oluyor. 

Le Corbusier, böylece Avrupalıları 

yukarıya, Arapları aşağıya yerleşti-

riyor, Arapları devamlı gözaltında 

tutuyor. Sosyal hiyerarşiyi şehrin 

imajına iyice yerleştiriyor. Bu ger-

çekleştirilmemiş fakat çok tartışıl-

mış bir proje. ” (4)

Şehri en başından böyle kes-

kin, sınıflara bölen bir yalıtım 

anlayışıyla kurmanın, kentsel 

dönüşüm faaliyetlerini oturmuş, 

sıcak, konuşkan ve “çok sesli” 

ayrıntıları düzleme pahasına bir 

zaruret sayarak sürdürmenin 

mantıki sonucu, imtiyazlı nüfu-

sun bekçi kulübeleri ve elektronik 

şifrelerin ulaşılmaz kıldığı eşik-

lerle kendini tehditkâr bir şey-

lerden, en çok da sığınaksızlığı 

koyulaşan şehir düşkünlerinden 

koruma kaygısı olacak. Sokağın 

seslerinden duyulan korkuyla 

mahalle baskısı endişesini tırman-

dıran sebepler arasında kurulan 

bir tür steril ittifak var ki, kurca-

lanmaya değer. Mahalle baskısının 

bir tercümesi, sokağın milli eğiti-

min rahle-i tedrisatını tanımamış 

seslerinin açığa vuracağı yargılar 

karşısındaki “tanıma korkusu” 

diyebileceğimiz bir korkunun, 

tıpkı “arabesk müzik tartışmala-

rında olduğu üzere” dışavurumu 

olabilir. 

Sitelere çekilmek için 

herkesin bir gerekçesi var. 

Gecekondulaşmanın da sebepleri 

vardı. Güvenlik, öncelikli gerek-

çe bu. İlk içe kapanma, siste-

min olduğundan farklı görünme-

ye zorlayan baskıları yüzünden 

gerçekleşmiş, insanlar mümkün 

olduğu kadar sahici varlıklarını 

özel alanlarında sürdürmeye ve 

geliştirmeye çalışmışlardı; Rasim 

Özdenören’in Gül Yetiştiren 

Adam’ı  bir bakıma bu içe kapa-

narak değerlerini koruma eğili-

minin kuşkuyla tartışıldığı bir 

romandır. Söz konusu “kapanma” 

giderek Müslüman ve dini bütün 

insanlara dönük “kapalı” deyişi-

nin dile yerleşmesi gibi bir sonuç 

ortaya koymuş, giderek “kapalı” 

sıfatı özellikle tesettürlü kadınla-

rın tarif ve tasviri için kullanılır 

olmuştur. “Kapalı” bu anlamda, 

sokağın, çarşının pazarın kötülük-

lere çağıran seslerine kapalı olma 

gibi bir anlama da göndermede 

bulunuyor. Kelime karşı taraftan 

yönelirken aynı zamanda modern 

zamanların getirdiği kötü alışkan-

lıklar yanında, iyi şeylere de mesa-

fe koyma anlamında hafifseme 

içeren bir önyargıyı da iletiyor.

Bir tür agorafobik ruh hali-

nin öne sürdüğü Müslüman tipi, 

imani değerlerini koruma çabasıy-

la birlikte, yine de “ezik” olduğu 

düşünülen bir kişilik sayılırdı. O 

ezik konumun sahibi, kendisi-

ne mesafe koyan devlete karşı 

buruk hisleri geliştiren sebeple-

ri arka arkaya sıralayabilirdi: Öz 

yurdunda parya muamelesi reva 

görüldüğü halde devlet yine de 

onun devletiydi, ülke herkesten 

çok onun ülkesiydi, Milli Marş 

da onun hislerine tercüman olu-

yordu. Kendi varlığını gayrimeş-

ru ilan ederek içine kapanmaya 

zorlayan Kemalist ideolojiye karşı 

soru ve cevaplarıyla öfkesi bilenen 

Müslüman, İslâmcılık hareketi 

içinde belirleyici bir yere sahipti.  

Gümüş motor hamlesi ve ampul 

sembollerinde dile gelen kalkın-

macı anlayış, Kur’ân ayetlerinde 

çağdaş bilimsel icatların, keşif-

lerin haberini arayarak tuttuğu 

yolu doğrulamaya çalışan “sağcı” 

Müslüman’la  er-geç benzeri bir 

kalkınma planının zemininde 

buluşacaktı. 

Soğuk savaş ideolojisinin 

hantallaştırdığı Türkiye’ye sade-

ce kalkınma ve imar-inşa alanın-

da değil, insan hakları alanında 

da bir ufuk açan, ezik diye hor 

görülen Nurcu, İHL’li, Selametçi 

Müslümanlar oldu. Fakat para-

doksal bir şekilde açılan bu ufukta 

sökün eden kalkınma rüyası, yer-

leşik dokuyu göz ardı etmeye hazır 

bir imar inşa anlayışında tereddüt 
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göstermeden Kemalizm’le 

buluşuyor. Kendini evin-

de hissedebilme sorunu-

na değindim yukarıda. 

Mihverinde İslâmi bir bil-

dirinin yer almadığı şehir 

düzeninin sebep olduğu 

gurbet hissini en çok yapay 

şehirler sunuyor. Doğal 

şehir-yapay şehir tanı-

mından  Metafor Olarak 

Mimari adlı kitabında 

Kojin Karatani de söz edi-

yor. Marshall Berman ise, 

Marx’ın kapitalizmi tanım-

ladığı bir söze atfen isim-

lendirdiği Katı Olan Her 

Şey Buharlaşıyor adlı kita-

bında üç yapay şehre işaret 

ediyor: Brasilia, New York, 

Petersburg. Ümit Aktaş “Şehir Şiir 

Estetik” başlıklı Bursa sunumun-

da bunlara bir dördüncüsünü de 

ilave ediyor: Ankara.  

TOKİ yöneticileri her binanın 

mesken hele yuva olamayacağını 

daha fazla gecikmeden görmek 

açısından Matt Tauber’in 2006 

yapımı The Architect filmini” izle-

seler... Ya da Melek Arslanbenzer’in 

Metroda Cuma Namazı isimli şiir 

kitabını okusalar... (5)  Yüksek 

modernist şehircilik anlayışıyla 

sürdürülen uygulamaların başarı-

sızlığı, Le Corbusier mimarlığının 

iki kutuplu dünyanın maruz kal-

dığı kalkınma anlayışıyla sıkıştırı-

lan halkların “öze dönüş” hareket-

leri etrafında geliştirdikleri duyar-

lık karşısında kendiliğinden nasıl 

da çözüldüğünü ortaya koyuyor.  

Askeri darbeyi izleyen bir 

ara dönem vardı; köşe dönme-

ce, iş bitiricilik alanında kodların 

şaştığı, şaşkınlıkların yaşandığı 

hayali ihracat kurnazlığı dönemi. 

Karadenizli Temel’in boş bir ara-

ziye önce minaresi görkemli bir 

camiyi gecekondu havasında kon-

durup da ardından değer kazan-

maya başlayan araziyi yerleşime 

açma seferberliği örneğinde dile 

gelen yapılanma, metaforik olarak 

hem modern şehircilik faaliyetle-

rinin mirasını hem de yeni kent-

sel dönüşüm hamlesini tehdite 

devam ediyor. Caminin merkeze 

alınmadığı yapılanma, sokağın 

seslerine de kapatıyor arz ettiği 

mekânları. 

Sokak kaybedilince geriye ne 

kalıyor ki? Siteler, kontrollü geçiş-

ler, viyadükler, önü alınamadı-

ğı için türlü adlarla etrafına çit 

çekilen kaçak yapılaşma… Sokak 

oyunlarına vedanın oluşturduğu 

tahribat üzerine eminim daha 

çok konuşacağız. Le Corbusier  

sokaklardan nefret ediyordu. 

Bizim kentsel dönüşüm-

cülerimize neler oluyor? 

Deneyimlenmiş şehrin 

hızlı kaybı kısa vadede 

depreme karşı bir önlem 

olarak görünse de uzun 

vadede sosyal depremle-

re yol açacak. Siyasetçiler 

bir tarafa da planlamacıla-

rın bu kadar kısa görüşlü 

olmaya hakkı olabilir mi? 

Kentsel dönüşümden 

önce yeminli teknik büro-

larda gecekonduları yasal-

laştıran bir mimarlık onay 

faaliyeti gerçekleşmişti 

80’lerde. Öyle ya, başka 

ne yapılabilirdi? İstanbul 

bütün Anadolu için iyi 

değil kötü ilhamlar kay-

nağı sanki. Van Gölü kıyısında 

sular yükseldiği için afet bölgesi 

ilan edilen mahallelere daha sonra 

kamu binaları yapılması nasıl izah 

edilebilir?   Şimdi ise İstanbul’un 

siluetini yitirmesi endişe konu-

su;  ne de olsa eteklerinde kent-

sel dönüşümün buldozerlerinin 

sürdürdüğü altüst etme faaliyeti 

siluete hormonlu gökdelenlerle 

yansıyor. 

Görünüşlere totaliter yakla-

şımı, yerleşik olanın imkânları 

karşısındaki umursamazlığı beto-

narmenin imkanlarına imanıy-

la Le Corbusier, “despot plan“ı 

savundu, uyguladı. Araziye uzak-

lardan bakarak kalemini oyna-

tır ve verimlilik adına biçimsel 

düzeni sağlamaya çalışırdı ünlü 

mimar. (6) Bugün şehircilik ala-

nındaki hataları uygulama böl-

gelerinde yoğun olarak tartışılır 

ve toplu yıkımları gündeme geti-
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rirken Türkiye‘de kimi yazarla-

rın İstanbul’un yeniden imarı-

nın sorumluluğu Le Corbusier’e  

verilmedi diye eseflenmesi şaşır-

tıcı değil.  Büyük depremlerden 

ders alamayan bir gelişme man-

tığı eliyle efsunlanmış gibi, başka 

türlü nasıl olabilir sorusunun zor 

cevabı yüzünden dayanıksız bina-

lara, siluetleri işgal eden gökde-

lenlere seyirci kalıyoruz. (7)

 

Başakşehir’e Kaçmak…

“Karakalabalık” muamelesiy-

le incitilmiş, kendisini  “sistemin 

zencisi” olarak ifade etmeyi kanık-

samış Müslüman, şimdi kim-

den, ne adına çekiniyor da onca 

hassasiyetle korumaya çalıştığı 

mahalleyi terk etmeyi göze alıyor? 

Siteler kurulurken, Şule Yüksel 

Şenler’in 1970’lerin başında tasvir 

ettiği “Huzur Sokağı” kaybolmaya 

devam ediyor.  Mustafa Özel bu 

gidişata teslimiyete dair düşün-

celerini tedirginlikle açıkladı bir 

söyleşisinde. Bu artık böyle ola-

cak, artık sitelere çekileceğiz, iste-

mesek de…  Çözümlemelerinde 

somut hayatın eleştirileri ve ihti-

yaçları kadar İslâmi hayat tarzı-

nın inceliklerini de gözettiğinden 

kuşku duymadığım Özel’in vahşi 

yapılaşma gidişatı karşısında-

ki yaklaşımları kısmen pesimist 

göründü bana. 

Özel’in site yaşantılarına mec-

buri, gönülsüz çekilme etrafındaki 

söyleşisi bağlamında bir internet 

grubunda sürdürülen yazışma-

lar sırasında, Yenibosna semtin-

de oturan genç medya mensu-

bu hanımın, en kısa zamanda 

semtten taşınma -Başakşehir’e 

taşınma- isteğini samimi bir dille 

anlattığı bir paragraf okumuş-

tum. Başakşehir’e ya da benzeri 

herhangi bir semte taşınma iste-

ğinin öncelikli sebebi çocuklar. 

Genç hanımın birçok arkadaşı bu 

sebeple semtten taşınmış, kendisi 

de çocuğu olmasa bile yeğeni için 

taşınma ihtiyacı duyuyor. Çünkü 

küçük yeğen bütün yazı balkon-

da geçirdi, sokağa salıvermeleri 

mümkün olmadığı için. Mahalle 

çocukları yeğeni adına korkutucu 

geliyor ona, daha yenilerde bir 

diğer yeğeni müzikçaları için tar-

taklandı sokakta.  Vızır vızır geçen 

arabalar ayrıca dehşete düşürtü-

yor. Park ise çocuk için savaş 

alanı sanki; orada vahşileşmeyi 

öğreniyor. Yüzüne kum atılıyor, 

orası burası çekiştiriliyor; sürekli 

başında durup kontrol etmeniz 

gerekli ki başına bir iş gelmesin. 

Kendi başına zaten asla bırakılmaz 

parka. Bu arada kapı önüne çıkıp 

oynaması söz konusu dahi ola-

maz.  Hem zaten “kapı önü” diye 

de bir şey yoktur ya, tamamen 

araba yoluna çevrilmiştir sokak, 

kaldırım ise gece gündüz park ala-

nıdır artık. Çocuklardan yükselen 

küfürler duyanların kızarmasına 

yola açacak türde, geçerken pen-

cerelerden atılan çer çöple kir-

lenmek işten bile sayılmaz.  Bir 

de atılan sözler, bulaşmalar, taciz-

ler var; hele kadınsanız ve evli 

bir kadın olsanız dahi mahalle-

nin zirzop gençlerinin lafından, 

sözünden kurtulmanız mümkün 

olmayabilir.  Yanınızda eşinizle 

giderken yedikleri çekirdekle-

ri üzerinize üzerinize tükürürler 

fütursuzca. 

Bu iletiyi yazan tesettürlü 

genç hanım, sözlerinin yanlış 

anlaşılacağı kaygısını hissedi-

yor ve hemen Anadolu kökenli 

olduğunu, çocukluğunun bir Batı 

Karadeniz kasabasında geçtiği-

ni, sıradan bir ailenin çocukluk 

yaşadığını, aslında çocukluğunun 

kapıcı çocuklarıyla taş sektirerek 

geçtiğini, kapıcı aileleriyle birlikte 

pikniklere gittiklerini, İstanbul’da 

yaşadıkları yılları boyunca da 

halihazırda Yenibosna sokakla-

rından geçen olağan yoksullara 

nispeten çok daha yoksul olan 
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insanlarla iç içe yaşadıklarını 

belirtiyor.  Gerek annenin gerek-

se babanın işi dolayısıyla bu iç 

içeliği benimsemiş, içselleştirmiş-

lerdir besbelli.  Bir köy öğret-

meni olan babanın  pozisyonu 

esasında İstanbul’da yoksullukla 

yoksunluk arası bir hayat ola-

rak anlaşılmıyor mu hâlâ? Yok, o 

kadar basit bir açıklamayla yeti-

nemeyiz; mesele yoksulluk değil-

dir öncelikle, insanlar değerleri-

ni kaybeden köksüz ağaçlar gibi 

dolanıyorlar İstanbul’da. Dinin, 

ahlâkın öğütleri, uyarıları saygı ya 

da sevgi ye dayalı ilişkileri güçlen-

dirmede etkili olmuyormuş gibi 

bir hava esiyor. Orta sınıf her yere 

sığamıyor öyle, gidip Üsküdar’da, 

Beşiktaş’ta bir mekânda vakit geçi-

remiyor.  Ne ister insan oysa? 

“Çocuğum rahatlıkla bisiklete 

binsin, basket oynayıp terlesin…” 

Ve genç hanım çamaşır asmak için  

balkona çıktığında az ötede arzı 

endam eden fanilalı adamların 

adeta evinin içindeymiş gibi yakı-

nında bulunmasının sıkıntısını 

niye yaşamalı?  Şehir yerleşimleri-

nin işte bu kısıtlanmaya yol açan 

manzaraları nedeniyle de sitelere 

-tanıdıkları bulunduğu için aşina 

gelen, bir çözüm olarak anlaşıl-

ması kolaylaşan Başakşehir’e- 

kaçmak kendiliğinden bir çözüm 

olarak geliyor önüne…  Esenler, 

Bağcılar  gibi semtlerde günde-

lik hayat işte yukarıda sıralanan 

nedenlerle de her geçen gün daha 

katlanılmaz hale geliyor. İnsanlar 

haliyle bir yerlere kaçma hayalleri 

kurmaya başlıyorlar. 

Medya mensubu hanımın tas-

vir ettiği sokaklar elbet İstanbul’un 

orta ve dar gelirli ailelerinin yaşa-

dığı semtlere ait. Öte taraftan var-

sıl kesim bu tasvire katılmıyor; 

onlar en baştan kendilerini yalıta-

cak şekilde yerleşmişlerdir çünkü. 

Bu anlatılanlar tamamen doğru, 

genç medya mensubu da rahat-

sız olmakta haksız, diyemeyiz 

bir solukta; gelgelelim mahalle-

de süren yozlaşmaya karşı mesela 

gençlere çekici gelecek, kadınların 

da gidebileceği spor merkezile-

ri açmak, kültürel katılıma izin 

veren mekanlar kurmak, bir bakı-

ma gençlere, çocuklara ve kadın-

lara dar gelen sokakları genişlet-

menin yollarını aramak varken, 

dokunun tamamen iptal edilmesi 

ve bunun için de elma ile armudu 

toplamada hiç sakınca görmeyen 

bir toplu konut muhakemesine 

başvurulması, çok yüzeysel, ace-

leci, günü kurtarmaya dönük bir 

çözüm sunumu olarak görünüyor 

bana.  

Çare olarak öne çıkarılan 

Başakşehir örneği ise, mahalleyi 

koruma duyarlığıyla izah edile-

meyecek bir türdeşine yakınlaşma 

arzusunu olduğu kadar, sorunsuz 

olduğuna hükmedilen bir nüfu-

sa katılarak kentin giderek artan 

sorunlarından kaçma telaşının da 

cevabı olarak oluşmaya devam 

ediyor.  

Çinçin; Yitik Ülke

Mevsim kış. Ankara’da 

Dikmen’de kentsel dönüşüm pro-

jesi doğrultusunda gecekondular 

yıkılmaya başlandı. Polis panze-

rinden vatandaşların üzerine sıkı-

lan suyun gerginliğe sebep oldu-

ğunu okudum gazetelerde. Kış 

ortasında insanlar nereye gidecek? 

Kentsel dönüşüm ideolojisinin 

hazır cevapları var. Atmadıkları 

her adım yüzünden bütün şehir 

Çinçin’e dönecek sanki.

Kimisi için bir kabus beldesi 

olan Çinçin, Ufuk Duygun açı-

sından çocukluğunun cenneti. 

Fotoğraf sanatçısı -Ümit Aktaş’ın 

gençlik arkadaşı- Ufuk Duygun’un 

Ankara’da Çinçin mahallesin-

de çektiği siyah beyaz fotoğraf-

ları,  buldozerlerin ezip geçtiği 

bir mahallenin ölümünün yasını 

tutuyorlar sanki.  

“Ben varoşlarda doğup büyü-

düm, lise çağında Küçükyalı’ya 

Gelgelelim mahallede süren yozlaşmaya karşı mesela 
gençlere çekici gelecek, kadınların da gidebileceği 
spor merkezileri açmak, kültürel katılıma izin veren 
mekanlar kurmak, bir bakıma gençlere, çocuklara ve 
kadınlara dar gelen sokakları genişletmenin yollarını 
aramak varken, dokunun tamamen iptal edilmesi ve 
bunun için de elma ile armudu toplamada hiç sakınca 
görmeyen bir toplu konut muhakemesine başvurul-
ması, çok yüzeysel, aceleci, günü kurtarmaya dönük 
bir çözüm sunumu olarak görünüyor bana.
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taşındık” diye anlattı Ufuk Duygun 

bana, Çinçin Bağları fotoğraf-

larını. “Kendimi varoşlarda her 

zaman daha mutlu ve güvenli 

hissetmişimdir. Tekin olmasa da 

bana göre güvenliydi Ankara’nın 

Çinçin Bağları  mahallesi. Bazen 

rüyalarıma girer, gözlerimde yaş-

larla uyanırım, o kadar özlüyo-

rum. Ziyaretlerimde  komşuların 

evlerindeki aşina eşyaları, döşe-

meleri ellerimle okşadığım olmuş-

tur, o kadar bağlıyım mahalleye.”

Fotoğrafları 1993-2006 yılları 

arasında çekildiler. Görsel kalite 

renkli olana göre daha zor yaka-

lanıyorken, Ufuk’un tercihi siyah 

beyazdan yana.  Siyah-beyaz, 

fotoğraf sahnesini güncel olandan 

çıkartarak öncesiz ve sonrasız bir 

zamana ait kılıyor. Başka bir ifa-

deyle siyan beyaz fotoğrafla kay-

dedilmek istenen sahne, renkle-

rin müdahalesiyle karışmaksızın, 

kendi zamanının görece etkile-

rinin dışında bir varoluşsa sahip 

oluyor. 

Varoşlarda bazı bölgeler hızla 

kaybolurken hiç değişmeyen nok-

talar var. Binaların değişmesiy-

le çehre de değişiyor, ama kimi 

mahalleler olduğu gibi duruyor 

henüz.  Çinçin’e dönük müda-

halelere tanık olduktan sonra, 

bir hatırası olan semtlerin her 

an kaybolacağı, bir dahaki sefere 

kimi sahneleri bulamayacağı endi-

şesiyle olabildiğince fazla fotoğraf 

çekmeye çalışıyor Ufuk,  varoşlara 

gittiğinde. Kentsel dönüşüm adına 

iyi kötü, uygun ya da değil, ayırt 

edilmeksizin  sürdürülen yıkım-

larda, göçebe toplum yapımızın 

sebep olduğu bir gözü karalığın 

etkili olduğu kanısında.  Bunun 

yanında varoşlarda hâlâ eski Rum 

yerleşmeleri mevcudiyetini koru-

yor. Balat gibi sonradan varoş 

niteliği kazanan semtlerde yeni 

binalar daha da eğreti üstelik. 

İnsani değerlerin korunması-

nın yıkım ve yalıtımlarla gerçek-

leşeceği inancı çok nahif ve kısa 

vadeli. Yerleşimler yok olurken 

ilişki biçimlerini de silip süpürü-

yor önünde. Yeni yerleşim alan-

larının iyi iletişim deneyimleri-

ne kapı açacağının ise garantisini 

veremez kimse. Bir mahalle gök-

ten zembille inmiyor. “Varoşlarda 

çok çeşitli insan tipi var, insan 

ilişkileri sıcak, birinin yaptığı 

diğerini de ilgilendiriyor, bu çok 

önemli”, dedikten sonra ekliyor 

Ufuk: “Kimi ağaç dikmeye çalı-

şırken, kimi dikili ağacı da umur-

samaz, kimi adaplıdır, kimi hır-

çın. Bir mahalle baskısı elbet var. 

Ama insanların ihtiyaç duyduğu 

yakın ilişkiler bunu getiriyor. Bir 

şeyler düzelmeli tabii, fakat düz 

bir şekilde yıkarak değil. Varoşlar  

kendi içlerindeki iyileştirmelerle 

doku olarak korunmalı, aksi tak-

dirde kaba ve hızlı bir düzleştir-

meyle şehre anlam kazandıran bir 

zenginlik tarihe karışacak. Bunun 

getireceği zararlar  veya açacağı 

yaraların hesaba katılmamasının 

maliyeti ödenemeyecek kadar ağır 

olabilir. “

Ufuk’un objektifinde varoş, 

sadece sefalet ya da arabesk 

ifadeler değil, büyük bir şanti-

ye olmaya hazırlanan kimliksiz, 

usulsüz mahalleler bütünü de 

değil. Peki, varoşlara yoğunlaşan 

fotoğraf sanatçısının bakış açısı 

hangi durumlarda belgeseller için 

de yapıla geldiği üzere “sefalet ve 

yoksunluğun” teşhirine dönük bir 

amaç atfedilmek suretiyle eleş-

tirilmeyi hak ediyor? İyi niyetli 

sanatçı böyle bir görme biçimiy-

le arasına mesafeyi nasıl koya-

cak... “Fotoğraflarımı, hiçbir şeyin 

ziyan edilmediği ve kendine özgü 

mimarisiyle, mahalle kavramının 

buluştuğu alanların görselleri ola-

rak tanımlıyorum sadece” diye-

rek sorumu cevaplandırıyor Ufuk 

Duygun. (8)

Bu Yakanın En Büyük AVM’si 
Hatırına

Her şey çok hızlı ilerliyor ve 

kentsel dönüşüm seferberliğinin 

yaydığı efsunlu toz, hassas sahne-

leri bütün gerçekliğiyle görmemi-

zi engelliyor. Oturmuş gecekondu 

mahallerinde bahçeli evler yıkı-

lıyor ve yerine siteler dikiliyor.  

Hızlı, kapsamlı, köktenci projeler 

sürülecek ileriye. Bu şekilde ace-

leye getirilebilir mi şehirleri yeni-

den var etmek? 

  Şimdi D-100 diye bilinen 

transit yola bakan bir dizi kahve 

var Aydınevler’de, geçerken görür-

düm; o kahvede oturan işsiz güç-

süz insanlar mekânları yıkılınca 

nerede eğleşmeye başlayacaklar, 

merak ediyorum. İş aramaya mec-

bur mu kalacaklar, bir cadde aşa-

ğıdaki parkta mı toplanacaklar?… 

Yıkım mukadder; kahvele-

rin yerine ikiz kule dikilecek; 

ilk göbeğin baktığı eski terminal 

civarına ise Asya yakasının en 

büyük AVM’si yapılacak. İnsanlar 

bir yandan yas tutarken bir yan-

dan da Asya yakasının en büyük 

yakasıyla ilgili hayaller kuruyor-

lar. Gün boyu dolaşılsa da tama-

men görülmüş olmayacak mekân, 
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orta sınıf için bir tür hafta sonu 

tatili beldesi. Çocuğunu kapan 

çiftler ucuzluklardan yararlanma-

ya koşacak. İrili ufaklı market-

lere direnebilmiş bakkallar işsiz 

kalacak. Büyük AVM semti tama-

men değiştirecek muhakkak ki… 

Eskiden varoş hanesine kayıt-

lı olan, bir alt caddeye bakan 

mahallelerde terör yuvası olarak 

konuşulan semtin halkı bu parlak 

gelecekte çocuklarına bir istikbal 

yakalayabilmeyi umuyor.

Görmezden gelinemeyecek bir 

varoş enerjisi var, yerleşik semt-

lerde içeri odalara kapanarak siber 

alemde bir katılım şansı yaka-

lamaya çalışan, sahici anlamda 

eyleme geçme konusunda ise 

nazlı ve hevessiz gençlerde söz 

konusu edilemeyecek bir enerji.  

Henüz her şey bitmedi denilemez, 

yakasını verdi mahalle, paçası-

nı da kaptırdı. Bahçeler, ağaçlar  

iki kule için düzleşiyor yağmurlu 

havaya aldırmadan. Bir ara bahçeli 

bir evi yıktı buldozer. Evin sahip-

leri bir köşeden izlediler yıkımı. 

Hüzünleniyorlardı muhakkak ki 

ama aynı zamanda dişe diş tama-

ma erdirilmiş bir mücadelenin/

pazarlığın rahatlığı da okunu-

yordu yüzlerde. Çocukların hâlâ 

öğle saatlerinde başlarının üze-

rinde Kur’ân taşıyarak geçtiği bir 

mahalle bu. Yoksul, çileli ve işsiz-

diler. Daha öğrenciyken ve sonra 

Yeni Devir’de yazmaya başladı-

ğımda ziyaretlerine gelirdim;  su 

ve elektrikleri yoktu, deryaları da 

çamurdandı.  Sıkı pazarlıkla bazen 

rest çekilerek çokça geri çekilip 

kirli işler alanında üç beş kuruş 

için zahmet çekilerek  bugünlere 

gelindi, bundan böyle muhteme-

len rantiye olunacak, evin gelini 

temizlik işi için Bağdat Caddesi ya 

da Levent yollarına düşmeyecek.  

Çingene çocukları yıkılan evin 

demirlerine yapışıyor, buldozerin 

dişlerine aldırmadan.  Evin kadını 

bahçedeki incir ağaçlarından biri 

kökünden kopartılırken izleme-

ye dayanamamıştı aslında, bunu 

bakkalın karısı söyledi. Bahçeli ev 

yıkılsa, apartmanın temeli atılsa 

da o henüz incir ağacının gölge-

sinde yaşamaya devam ediyor.

Cemaat yukarı mahalleye okul 

açtı, kızlar İSMEK kurslarına gidi-

yor, LC Waikiki’den giyiniyorlar. 

Anneler transit yolun arkasına 

düşen parkta koşuya çıkıyorlar 

sabah namazından sonra, yağmur-

lu havaya bakmadan; kış kiloları-

na karşı tedbirli davranmak gerek. 

Orta yaşlı kadınların kolestrolü 

artık olabildiğinden daha yüksek. 

Pek çok kadın  gibi onlar da beş 

çayı keyfinden vazgeçiyor; sokak-

tan da vazgeçmişlerdi. D-100’ü 

üst geçitten aşarak 50. Yıl Parkı’na 

gidecek ve orada sürdürecekler 

sokak muhabbetini. 

Evler daralırken kadınların 

sokağa taşan üretimlerini bir düş-

künleşme sebebi saymaya devam 

eden peşin hüküm, dört duvarın 

dört duvar olmakla kalmadığını, 

canı sıkılan kadının üzerine üze-

rine geldiğini, en ucuz eğlenceye 

ulaşmanın bir uzaktan kuman-

dayla ayaklara geldiğini, ekrana 

dayalı bir hayatın ise en kolay 

ve ucuz çözüm olarak hayatları 

zehirlediğini kavramaktan uzak 

duruyor. Komşuluk ilişkilerinden 

söz edilirken nereye savrulmakta 

insanlar? Sokağın seslerine kulak 

vermek mahallenin gelişmesine 

de izin vermek olurdu. Birileri 

taşradan ya da şehrin eteklerin-

den geldiler, aslında sokak zaten 

şehrin eteklerinde bir yerdey-

di, yıllarca otobana çıkışı olma-

dan kendi içinde gelişen bir 

Sultanbeyli semtiydi. İnsanlar o 

mahallelerde akraba ağları için-

de yaşıyorlar. Kızlar evlerinden 

çıkıyor, kitap okudukları derneğe 

gidiyorlar. Taş taş üstüne konu-

larak bugünlere gelinmişken bir 

semti despot planla un ufak etme 

planlarının Diriliş tedrisatından 

geçmiş kadrolara düşmesi garip 

değil mi?

Huzur Sokağı rüyasına denk 

düşecek site yerleşimi Başakşehir 

uygulaması  olabilirdi. Başakşehir 

aynı zamanda işte o rüya yüzün-

den de İslâmi kesimlerde en fazla 

eleştiri alan yerleşim. Türkiye’de 

Siyer adına kurulmuş tek kuruluş 

olan Siyer Araştırmaları Merkezi 

SAMED’in düzenlediği ayda 

bir gerçekleşen “21. Yüzyılda 

Abdullah Olmak” projesinin orga-

nizatörü Cemil Nazlı, programın 

Başakşehir’de gerçekleştirilme 

sebebini şöyle anlatıyor:   “… 

Başakşehir kentsel dönüşüm 

projesi çerçevesinde site tipi bir 

yaşamın hakim olduğu, mahalle 

kültüründe insanların birbirine 

çok yakın olup, birçok şeylerin 

paylaşılıp, komşuluk hukuku-

nun korunduğu bir yer olmaktan 

ziyade insanların biraz birbiriyle 

yabancılaştığı, birbirinden kaçtığı, 

bununla beraber refah seviyesinin 

de iyi olma hasebiyle insanlarımı-

zın tüketim ve lüks yaşantısının 
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zirve yaptığı bir ilçemiz! Modern 

dünyanın sunduğu yabancılaşma 

ve tehditleriyle birebir karşı kar-

şıya olan inşalarımızın “Allah’a 

kul olmak” çağrısına, davetine en 

fazla muhatap olması gerektiği 

ihtiyacından hareketle bu projeyi 

bu ilçemizde hayata geçirmeye 

karar kıldık.” (9) 

 

Bundan Sonra Ne Olacak?

Sokağın seslerinden korunma 

güdüsü Müslümanları bir kez daha 

kendi ülkelerinde gettolaşmaya, 

kimilerini ise siteler yoluyla kendi 

benliğine çekilmeye sevk ediyor. 

O takdirde sokağın seslerine yer-

leşen küfür sözcüklerinin uzaktan 

sürdürülen  emri bil maruf nehyi 

anil münker muamelesiyle nasıl 

bir içerik kazanacağını merak edi-

yor insan. Böylesi yalıtımlar, aynı 

tür insanların bir arada yaşama-

sı için dikilen yüksek duvarlar, 

korumalara dönük demir perdeler 

sadece korku uyandırarak kaçını-

lan kişileri kendi kaderlerine terk 

etmek anlamına gelmiyor, hayat-

tan yükselen eleştirinin dünya 

görüşünüzü yansıtan söylemle-

rinizi tazelemesine de kendinizi 

kapatmanın sonucunu doğuruyor.

Sanki fazlasıyla yerleşik ama 

kent merkezine dahil olabildi-

ği de söylenemeyecek o metruk 

sokak, kaldırımı öptükten beş 

dakika sonra polise teslim olmaya 

gidecek Raskolkinovlara gebedir 

daima. Ayrıca bütün devrimler 

ve tekinsiz eylemler de sokağın 

zapt olunması zor ruhunun bel-

geleri olarak üretilmiş, yeniden ve 

yeniden devreye sokulmaya hazır 

şiarları bütün kışkırtıcılıklarıyla 

birlikte sokaklara geri gönderme-

ye devam ediyorlardır sanki.

Yukarıda anlattım; Le 

Corbusier’in gözü karaydı, soka-

ğın seslerini bastıran, gündelik 

hayat pratiklerine kayıtsız yapay 

şehirler hediye etti dünyaya. 

Sokakları hiç mi hiç sevmiyordu. 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardın-

dan “çağdaş akım”ın kurucuları 

da “Sokağı yok etmeliyiz!” şiarıyla 

onun izinden yürüdüler. (10) 

Ardımızda bıraktığımız yüzyı-

lın önemli bir bölümünde kent-

sel mekânlar bir önceki yüzyılın 

sokak ve bulvar neşesine karşılık, 

kalabalıkların ses ve hareketleri-

ni denetim altına alacak şekilde 

tasarlandı ve örgütlendi.  Fransa 

örneğinde Baudelaire üslubunun 

temsil ettiği sokak-bulvar neşe-

siyle Le Corbusier’in inşaya çalış-

tığı betonarme-otoyolu öne alan 

şehrin çatışmasıdır bu.  İlki pas-

toral olanı koruyarak modernleş-

meyi savunurken, ikincisi despot 

planlarla çelik ve beton grisini 

olabildiğince yaymayı amaçlar.  

Herkes kendi evinde olma-

lı, sesler de mümkün olduğu 

kadar yalıtılacak.  Buna karşı-

lık söz konusu modernist anlayış 

60’lardan itibaren başka türlü bir 

modernizmle sorgulanmaya baş-

landı. Söz konusu olan sanatı da 

içine alarak süren bir sorgulama.  

Metafizik evsizliğin acısının üste-

sinden kolektif deneylerle gelme-

ye çalışan gençlerin yaşadığı hayal 

kırıklığından öğrenilmesi gereken, 

eski ve düzensiz olan ne varsa 

tarihin çöp kutusuna gönderme 

kararlılığı ve gücünü öne süren 

bir muhafazakârlık mı olmalıydı 

Türkiye’de?  Yüksek modernist 

şehircilik, deneyimlenmiş düzene 

karşı planlı görsel düzeni, niha-

yet bir tür tarihsizliği savunur. 

Bursa’daki eski cami avlusu-

nun bile güven içinde olmadı-

ğını göstermiyor mu Doğanbey 

Konutları… 

Hızlı ve ekonomik davran-

mak adına şehrin birikimlerini 

kolaylıkla göz ardı edebilir Le 

Corbusierci şehir planlamacısı.  

Sokağın henüz insana ait sayıldığı 

dönemleri yaşadı Le Corbusier, o 

dönemleri sevgiyle kaydettiği de 

oldu; ancak  bu kişisel ses proje-

Sokağın seslerine kulak vermek mahallenin geliş-
mesine de izin vermek olurdu. Birileri taşradan ya 
da şehrin eteklerinden geldiler, aslında sokak zaten 
şehrin eteklerinde bir yerdeydi, yıllarca otobana 
çıkışı olmadan kendi içinde gelişen bir Sultanbeyli 
semtiydi. İnsanlar o mahallelerde akraba ağları için-
de yaşıyorlar. Kızlar evlerinden çıkıyor, kitap oku-
dukları derneğe gidiyorlar. Taş taş üstüne konularak 
bugünlere gelinmişken bir semti despot planla un 
ufak etme planlarının Diriliş tedrisatından geçmiş 
kadrolara düşmesi garip değil mi?
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lerine yansımadı, trafik gürültü-

sü bütün kişisel sesleri bastırma-

lıymış gibi.  Ünlü mimar sanki 

sokağı trafiğe bac vererek zemini 

gönül rahatlığıyla kullanma ser-

bestisini kazandı. Modernleşmeye 

devam eden kadim şehrin yaraları 

yok mu? Marshall Berman’a göre 

Le Corbusier bu yaraları iyileş-

tirecek ultra-modernliğin peşin-

deydi. 1929’da “sokağı öldürmeli-

yiz” dedi. Kadim şehri dağıtacak, 

yapay şehirlerin ise karakteristiği-

ni  belirleyecek büyük bir bölüm-

lemenin başlangıç fişeğiydi bu 

cümle: Bir tarafta evler olacaktı bir 

tarafta işyerleri, zenginler kuzey-

de, yoksullar güneyde oturacaktı; 

giriş ve çıkışlar sıkı denetim altına 

alınırken otoparklar ve garajlar 

bağımsızlığını koruyacaktı.  

Sokağı sevmeyen mimar neyi 

söylemeye çalıştı? Kendi Babil 

kulesini dikmenin derdine düştü, 

yaratıcılık adına, görkem ve ebedi-

yet adına. Ekspres yol dünyasına 

karşı çıkmanın, bizatihi moderni-

teye karşı çıkmak olduğunu öne 

sürdü. Tarihe ve ilerlemeye karşı 

koymak, makine düşmanı olmak, 

gerçeklerden kaçmaya çalışmak, 

yaşamdan serüvenden, değişim 

ve büyümeden korkmak demek 

değil miydi? (11)  Bu yargı ve 

ithamlar kulağa hiç  yabancı gel-

miyor, değil mi? 

68 hareketi sokakları halk 

için kazanmaya heves ediyor-

du, slogan “sokaklar halka aittir” 

halinde beliriyordu duvarlarda. 

Yüksek modernist   şehirciliğin 

yalnızlaştırdığı insanlar sorunu 

üreten pratik sebeplerden biri-

nin sokakların kaybı olduğunu 

teşhis ediyor, böylelikle bir araya 

gelerek vücutları, sesleriyle tra-

fiğin istilasına meydan okuyarak 

sokağı geri dönmeye çağırıyor-

lardı. Aynı yıllarda başladı tipik 

modernist toplu konutlara dönük 

dinamitli imha.  “İnsansızlık”, en 

fazla dile getirilen eleştiri sebebi 

oldu. Yıl 1972… ABD, St. Louis, 

Missouri’de ‘modern’  anlayışla ve 

daha çok afro-amerikan  ve his-

panik nüfusa bir çatı altı sunma 

sebebiyle tasarlanan Pruitt-İgoe  

konutları dinamitlenerek  yok 

edildi. Modern mimarinin insan-

ları birbirinden yalıtan karakterine 

bir tepki de 80’lerde Almanya’da 

kendini gösterdi. Park yolları 

daracık tasarlandı, insanlar geçer-

ken istemeden de olsa birbirlerini 

fark etsinler diye.  

Buralarda, hâlâ nefes alan 

mekânları, yan yana iki kişinin 

güçlükle yürüyebildiği sokakla-

rı koruma altına almak gerekirdi 

çoktan; oysa can çekişmekteler 

önemli bir kısmı, merkez-taşra 

demeden. Dünya Bülteni’nde 

yayınlanan Tarih Dosyası’nda 

İsmail Çal’ın  “Türkiye’nin en 

dar sokağı”na sahip Çorum 

“Arastacılar Çarşısı” konulu yazı-

sını okurken bu yazı akmaya baş-

ladı zihnimde. 

Sokağın yaşayan seslerini kent-

sel dönüşümün buldozerlerinden 

kurtulabilmek için hâlâ vakit var. 

Planlama değil, müdahale, diyor, 

Hollanda’lı mimar Rem Koolhaas.  

Çizerken de yazarken de bağlantı-

lara dikkat etmelisiniz.  İhtişamlı 

ve “çılgın”  projeler için ayrı-

lan bütçenin sadece bir kısmıyla 

çevreyi dikkate alan bir mimar-

lık ve şehircilik üslubuna destek 

verilebilir. Yeni okuduğum bir 

habere göre, “Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı”, 

Başbakanlık-TOKİ İdaresini “tek 

imar otoritesi” yapmayı hedefli-

yor. Öncelikle dönüştürülmesi 

gereken herhalde TOKİ’nin hedef 

ve yöntemleri olmalı.
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Bekir KARAKOÇ

Küresel Söylemin 
Kentleri Metalaştırması

A vrupa kültür baş-

kenti olgusunun 

küresel ekonomi-

politik ile yakın bir ilişkisi var. 

Küreselleşme, Batı medeniye-

tinin yerkürede yeni bir ege-

menlik kurma tarzı olarak teza-

hür ederken diğer taraftan da 

şehirleri ulus-devlet ekonomi-

politiğini aşacak mahiyette “kül-

türel mirasa” dâhil ediyor.

Kültürel şehirler kavramı ve 

Avrupa kültür başkenti seçimi 

Avrupa’nın ortak kültürel değer-

lere sahip olduğu varsayımından 

hareketle üretilmiş bir söylem. 

Yani Avrupa’nın ortak değerle-

re sahip olduğu tezi, kültürel 

başkent kavramında açık veya 

örtük bir şekilde işlenmekte. 

Bu tezin tutar tarafının olup 

olmadığına değinilmeden önce; 

küresel ekonomi-politik, ulus-

devlet ekonomi-politiği ve şehir-

lerin neden böyle öne çıkarıldığı 

açımlanmalı. 

Neden şehirler? Şehirlerin 

kültür başkenti olarak seçilme-

lerinin pek çok boyutu var. Bir 

devlet sınırları içinde bulunma-

sından (politik aidiyeti) değil 

de, o şehrin tarihinden, kültürel 

dokusundan ve sanatsal değerle-

rinden ilham alan küresel yakın-

laşma kültürel mozaiğin altını 

çiziyor. Ulus devlet yapısından 

kaynaklanan güvenlik ve poli-

tik odaklı stratejilerin böldüğü 

toplumların bu parçalanmışlığı-

nı gidermek için bir fırsat ola-

rak değerlendiriliyor şehirlerin 

kültürel, tarihi, sanatsal yapıları. 

Küresel ekonomi-politik yeni bir 

ticaret anlayışını, toplumlar arası 

ilişkilerde daha önce bu yoğun-

lukta görülmemiş bir değişimi, 

yepyeni kültürel ve beşeri etkile-

şimi tazammun ediyor. Alışıldık 

bütün toplumsal (beşeri) pra-

tikleri zorlayan ve insan tecrü-

besinin yönelimini hem nitel 

hem nicel olarak dönüştüren bir 

mahiyet taşıyan küreselleşme 

olgusu, küresel sermayenin yer-

küre üzerinde sorunsuzca yayı-

lımını ve sermaye akışının kesin-

tiye uğramadan gerçekleşmesini 

hedefliyor. 

Baskı Araçları Olarak Kültür 
Şehirleri

Küreselleşme öncelikle tekil-

insana (bireye) hitap ediyor. 

Böylece küreselleşme birtakım 

etmenlerin sınırladığı insan 

kimliğini değil de o bireyin bu 

kimliklerden arındırılmış var-

lığını talep ediyor. Yani küre-

selleşme, bireyi aşan yapıların 
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yasakları sonucunda bireyin 

edindiği kimliği sahih bulmu-

yor fakat kendi isteğiyle seçtiği 

ama sadece kendisi ile sınırlı 

olan kimliği ile bireyi muhatap 

almak istiyor. İşte küreselleşme-

nin cari olan ulus-devlet ekono-

mi politiği ile tersleşmesi ilkin 

burada başlıyor. Böylece küresel 

ekonomi-politiğe uygun bir 

insan tipinin ortaya çıkması, 

alışkanlıkların oluşturulma-

sı, buna uygun kültürlerin 

işlerlik kazanması için şehir-

ler uygun bir zemin sağlıyor. 

Güvenlik konsepti, ideolojik 

kabuller ile milli ekonomi-

nin karmaşık bir birleşenin-

den oluşan ulus devletler 

bireye üst bir kimlik daya-

tıyor ve bireyi küresel edi-

nimlerinde ve eylemlerinde 

sınırlayarak ekonomiden 

kültüre, kültürden dile, dil-

den dine ve dinden daha alt 

olgulara kadar hemen her 

şeyde homojenliği amaçlıyor 

ve bunların bozulmalarıyla 

egemenliğine yönelecek her 

türlü tehdide ve algıya karşı 

teyakkuzda bulunuyor. 

Ulus devlet ekonomi-

politiği özgürlüğün küresel 

ölçekte olmadığı, yasaların 

muhkem kırılganlığının olabil-

diğince zirvede hissedildiği ve 

ideolojinin şekillendirdiği ve 

yine yüksek kültür havzalarını 

parçalayan bir örgütlenme şekli 

olarak addedilebilir. Mesela 

ulus-devletler yer altı zenginlik-

lerini güvenlik sebebiyle işletme-

ye açmayabiliyor veya madenle-

rini ekonomiyle ilgisi olmayan 

noktada stratejik bir unsur ola-

rak kullanabiliyor. Gümrüklerle 

(vergilerle) ticareti kontrol 

ederek sermayenin kar odaklı 

ticaretine (ticaretin kar rasyo-

nalitesine uymayan belli şartlar 

ileri sürebiliyor) engel olabiliyor.  

Ayrıca pek çok tüketim mode-

line ve eğlence/yaşam tarzına 

sınırlamalar getirerek bunları 

kendi ideolojisi doğrultusunda 

tanzim edebiliyor vs. Bunların 

siyasal ve ideolojik kaygılardan 

ileri gelmesi küresel ekonomiyi 

sıkıntıya sokuyor ve bu da ulus-

devletlerle savaşımı kaçınılmaz 

kılıyor. Bu savaşımın söylemsel 

ayağını hiç kuşkusuz; özgürlük-

ler, birey, serbest dolaşım, kültür 

ile “esneklik, hız, yoğun ilişki-

ler ve etki” gibi güncellenebilen 

olgular oluşturuyor. Bu olgula-

rın bütünsel olarak şehirlerde 

tahakkuk ettiği düşünülüyor. 

Diğer bir ifade ile şehirler kül-

türel, tarihsel, sanatsal, doğal 

güzelliklerin uzamsal ve zaman-

sal odakları olarak algılanıyor. 

Böylece şehirler üzerinden 

geliştirilen söylemlerle ulus-

devlet ekonomi-politiği aşın-

dırılmaya çalışılıyor ve küre-

sel odaklı yeni açılım alanları 

inşa ediliyor. Yani doğal kül-

tür havzalarını parçalayan, 

benzer toplumları ayıran, 

insanlar arası iletişimi sınır-

layıp savsaklayan ve serma-

yenin akışını kesintiye uğra-

tan ideolojik formasyonlu 

ulus-devletler bu şehirlerin 

tarihi ve kültürel mirasları-

nın somutluğunda, bütün-

leştiriciliğinde, güven verici 

sıcaklığında zaafa uğratılıp 

hem aşındırılmaya hem de 

aşılmaya çalışılıyor. Bugün 

küreselleşmenin baskı araç-

ları arasında “kültür şehir-

lerinin” olduğunu söylemek 

yanlış olmaz. Bu söylemler, 

hem ulus-devletleri zihinler-

de ve günlük dilin kullanı-

mında pejoratif kılmaya matuf 

hem de küresel projelerin meş-

ruiyetini kurmaya yönelik psi-

kolojik/zihinsel ön-hazırlıklar 

olarak görülebilir. 

Bu cazip söylemler karşı-

sında, ulus-devlet kimliği hem 

gerilemiş oluyor hem de çare-

siz kalıyor. Çünkü ulus-devlet 

Küresel söylemin en önem-
li zaafı şehirlerin kültürel ve 
tarihi birikimlerini otantikli-
ğinden koparması ve onların 
bütünlüğünü parçalayarak, 
sahip olduğu değerlerin -tüke-
timin geçici doğası atlanarak- 
tüketime sunmasıdır. Ayrıca 
şehirlerle iç içe geçmiş insan ve 
toplumlar nötrleştirilmekte ve 
şehirle aynı “tinsel” geçmişte 
ve bütünlükte yoğrulan insan-
lar şehrin bütünlüğünden 
arındırılmakta. Şehirler turiz-
min (gezinin) basit bir nesne-
si konumuna indirgenmekte, 
gerek şehirlerin sakinleri ve 
gerekse buraları ziyaret eden-
ler tüketimin sıradan özneleri-
ne dönüştürülmektedir.
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konseptine uygun bir sıcak ve 

somut savaş görünmüyor orta-

lıkta, böylece de ulus-devlet 

kendini konumlandırmakta 

aciz kalıyor. Şehirlerin bu kim-

liği salt ekonomik söylem yeri-

ne, kültürel bütünlük, insan-

lar arası iletişim, serbest gezi-

nim, tüketim özgürlüğü, kolay 

erişim, insanlık ülküsü, barış, 

kültürel ortak miras gibi olgu-

ların çağrışım ve gönderimin-

de işlenerek, özgürlük nicel 

boyutuyla ve negatif içerimlerle 

(negatif özgürlük) söylemleşme 

imkânını bu uzamsal-zamansal 

aralıkta bulmuş oluyor. Bu da 

ulus-devletlerin hantal yapıla-

rıyla gerilimlere ve çelişkilere 

neden oluyor, böylece de ulus-

devletin aşılması (tasfiye edilme-

si) gündeme geliyor. 

Şehirlerin Temel Kurucu Unsuru 

Oysa küresel yönelimin 

iki temel çıkmazı var: Ulus-

devletlerin tasfiyesinin kolay 

olamayacağı ile bu meselenin 

ulus-devlet ekonomi-politiğinin 

tasfiyesini katbekat aşan mahi-

yette olduğudur. Ulus-devlet 

ekonomi-politiğinin tasfiyesinin 

yukarıda sayılan görünürdeki 

olumluluğunun yanıltıcı oldu-

ğunun akıllardan çıkarılmaması 

gerekiyor ve şehirlere yüklenen 

yeni misyonların iyimser bakış 

açısına feda edilemeyeceğini de 

unutmamalı. İşbu iyimserliğin 

görmezden geldiği en önemli 

problem; bu meselenin “onto-

lojik” kökenli olduğu ve ulus 

devletlerin tarihsel örgütlenişi-

ni aşan bir sorun olduğudur. 

Yani şehirlerin kökeninde bulu-

nan ve insanın insan olmasıy-

la iç içe geçmiş temel kurucu 

“ruhsal-tinsel” unsurların kadim 

etkilerinin şehirleri ve insanları 

hâlâ yönlendirecek güce sahip 

olmasıdır. Başka bir deyişle bu 

şehirleri şehir yapan bu şehir-

lerin metafiziksel-teolojik diya-

lektiğidir. Bu şehirler; bugün 

pek çok algıya yabancı gele-

cek bir bedele mebni olarak 

“Medine-şehir” yapılabilmiştir. 

Yani bu şehirleri: Yurt-vatan 

kılan, mukaddes toprak yapan 

ve buraların sakinleriyle sürekli 

ünsiyet kuran ontolojik ve geç-

miş derinliği olan bağlar vardır. 

Bütün bu bilinçler, basit bir 

yanılsama, sıradan bir söylem 

ve duygusal hezeyanlar olma-

yıp, küresel ve her şeyi geziye 

(turizme), tüketime indirgeyen 

gayesiz, başıboş küresel insan-

ların anlık tüketimlerine öyle 

insanlık(!) adına sunulamaz. 

Şehirlerin kurucu ruhlarına 

olan gönderimlere ve bu gönde-

rimlerin mahiyetini şekillendi-

ren, bu gönderimlere müsebbip 

olan bedeller üzerinde metafizik 

bir derinlikle tefekkür edilme-

den bütün bu girişimler insanın 

lehine olmayacaktır.        

Küresel söylemin en önemli 

zaafı şehirlerin kültürel ve tari-

hi birikimlerini otantikliğinden 

koparması ve onların bütünlü-

ğünü parçalayarak, sahip oldu-

ğu değerlerin -tüketimin geçi-

ci doğası atlanarak- tüketime 

sunmasıdır. Ayrıca şehirlerle 

iç içe geçmiş insan ve toplum-

lar nötrleştirilmekte ve şehirle 

aynı “tinsel” geçmişte ve bütün-

lükte yoğrulan insanlar şehrin 

bütünlüğünden arındırılmakta. 

Şehirler turizmin (gezinin) basit 

bir nesnesi konumuna indirgen-

mekte, gerek şehirlerin sakinleri 

ve gerekse buraları ziyaret eden-

ler tüketimin sıradan öznelerine 

dönüştürülmektedir. Buradaki 

Taş atan “Küçük Generallerin” tarihsel ve meta-
fizik sürekliliği ve Kudüs’le kurdukları derin 
ünsiyet bağı göz önüne alınmadan, Yahudilerin 
Kudüs’e dönme refleksleri üzerinde düşün-
meden Kudüs sorunu nasıl çözülemiyorsa ve 
Kudüs nasıl ortak bir kültür şehri yapılamı-
yorsa, Avrupa-Akdeniz havzasındaki şehirlerde 
(antropolojik-nötr) öyle ortak bir değer haline 
getirilemez. Çünkü bütün bu şehirler sadece 
teolojinin, metafiziğindir ve ancak bu şehirle-
ri anlayanlar/anlamlandıranlar bu metafiziğin 
mirasçılarıdır.
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özne vurgusu ise öznenin hiçbir 

olumlu içerimine sahip olmadan 

kullanılan ve sadece tüketimi 

gerçekleştiren “nesne-özneler” 

olarak anlaşılmalıdır. Oysa ne 

şehirler turizmin alelade bir nes-

nesine indirgenebilecek mahi-

yettedirler nede derin, karmaşık 

bir psikolojiye sahip insanlar 

tüketimin “nesne-öznesi” olacak 

kadar basit birer mekanizma-

lardır. Bilakis gerek şehirler ve 

gerekse şehirlerle koparılamaz 

bağlar kuran insanlar irrasyonel, 

rasyonel, sezgisel, inançsal, mit-

sel ve duygusal bir bütünselliği 

oluşturmaktadırlar. Ne şehirle-

rin ve insanların irrasyonel yönü 

rasyonelliğe irca edilebilir, ne 

de rasyonel yönelimleri irrasyo-

nelliğe indirgenebilir. Bütün bu 

birimler karmaşık bir ilişki içeri-

sinde olup, kendi özgül varlıkla-

rını da koruyarak aşılamayacak 

bütünlüğü oluşturmaktadırlar.  

Şehirler kendilerini inşa 

eden metafizik uzamlarından 

koparılarak ve yine insanların 

şehirlerle ayrıştırılamayacak iç 

içe geçmişliğinden yalıtılarak 

ortak bir kültür mirasının sahih 

(muhkem) öğeleri yapılamaz. 

Ayrıca iki yabancı medeniyetin 

inşa ettiği şehir konsepti birbi-

rini itelemektedir. İstanbul ne 

Avrupa’nın ortak değeri olabilir 

ne de Paris/Londra otantikliğiy-

le Türkiye’nin bir değeri adde-

dilebilir. Bunlar ancak tüketi-

min (turizmin) basit ve antro-

polojik bir nesnesi yapılarak, 

sırf küresel gayesiz insanların 

“ortak tükettiği şeyler” olabilir. 

Her medeniyet kendi şehirle-

rini kendi metafizik-teolojik 

bütünlüğünde, kendi felsefi 

kaygılarında inşa eder ve sırf 

bu anahtar gerçeklik bile ortak 

kültür başkenti kavramını sarsa-

cak nitelikte görünmektedir. Taş 

atan “Küçük Generallerin” tarih-

sel ve metafizik sürekliliği ve 

Kudüs’le kurdukları derin ünsi-

yet bağı göz önüne alınmadan, 

Yahudilerin Kudüs’e dönme 

refleksleri üzerinde düşünme-

den Kudüs sorunu nasıl çözü-

lemiyorsa ve Kudüs nasıl ortak 

bir kültür şehri yapılamıyorsa, 

Avrupa-Akdeniz havzasındaki 

şehirlerde (antropolojik-nötr) 

öyle ortak bir değer haline getiri-

lemez. Çünkü bütün bu şehirler 

sadece teolojinin, metafiziğindir 

ve ancak bu şehirleri anlayanlar/

anlamlandıranlar bu metafiziğin 

mirasçılarıdır.

Bütün bunları bir tarafa 

bıraksak ve iyimser düşünsek 

bile ortada iletişimin doğasına 

zıt bir vakıanın cereyan ettiği 

görülecektir. Bu da, bir ileti ola-

rak sunulan kültür başkenti kav-

ramının (her şeyin bir ileti oldu-

ğu unutulmamalıdır) hedef kit-

lesinin bu şehirleri( bütünlüklü) 

alımlamaktan yoksun olduğu-

dur. Şimdi İstanbul sadece şiş-

kebap ve rakı ile boğazdan mı 

ibarettir? Paris sadece modanın, 

ahlaki çöküntünün, nicel özgür-

lüğün, lüksün, israfın sürgün 

verdiği bir şehir midir? Roma 

neye tekabül eder? Bağdat niye 

biricik bir diyardır? vs. Burada 

hedef kitlelerin alımlamaları-

nın tüketimden öteye gitmediği 

aşikârdır. Bu şehirlerin arkasın-

daki- metafizik-teolojik derinlik 

anlaşılmadan yol alınamayacağı 

açıktır. Yol alınsa bile bu küre-

sel projelerin, “kültür başkenti” 

bahanesiyle şehirler üzerinden 

yeni bir sömürü töhmetinden 

kurtulması kolay görünmemek-

tedir.
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Kentsel Dönüşüm,
Gentrifi cation ve İstanbul

B atı’da sanayi devrimi ile 

yaşanan gelişmeler, kent-

lerde önemli değişimler 

yaratmış, bunun sonucunda orta-

ya çıkan, büyük mekânsal ve sos-

yal problemler doğ muş. Ulusal 

düzeylerde ortaya çıkan çözüm 

arayışları, uluslararası ölçek-

te etkili olan ekonomik, sosyal 

ve ekolojik problemlerle birlikte 

“küreselleşen, bu bağlamda birbi-

rine yaklaşan ve birbirinden etki-

lenen bir dünya söylemi” içinde, 

uluslararası ortaklıkları ve çözüm 

arayışlarını doğurmuştur. Birinci 

ve İkinci Dünya Savaşlarıyla 

büyük ölçüde tahrip olan kent-

ler ve kültürel-tarihi birikimler, 

bozulan ekonomik yapılar; hızlı 

sanayileşmeyle birlikte doğanın 

uğradığı tahribatın geri dönüle-

mez noktalara doğru hızla yol 

almasına neden olmuştur. Bu 

gelişmeler ister istemez kentlerle 

ilgili birçok kavramın ve kavram 

tartışmasının ortaya çıkmasına yol 

açmıştır. 

20. yüzyılın ilk yarısının aşıl-

masıyla birlikte dünya da belirgin 

bir kentsel dönüşüm süreci başla-

mıştır. Türkiye de bu süreci geri-

den de olsa takip etmektedir. Bu 

da ülkemizde çeşitli zamanlarda 

kentsel dönüşüm tartışmalarına 

sebep oldu. Bazen bu tartışmala-

rın (özelikle depremler sonrası) 

gündemi daha fazla meşgul etti-

ğini görüyoruz. Havada uçuşan 

kavramlardan sadece biri kentsel 

dönüşüm onun dışında kentsel 

yenilenme, kentsel canlandırma,  

kentsel koruma gibi kavramla-

ra da sık sık maruz kalıyoruz. 

Kentsel dönüşümün başta akade-

mi olmak üzere her yerde çeşitli 

anlamlandırmalarının ve tanım-

larının da mevcut olduğu, hatta 

çeşitli evrelere dahi ayrıldığı, bilin-

ci ile kısaca kentsel dönüşümden 

bahsedelim. Kentsel dönüşüm 

sadece fiziki bir mekânın deği-

şikliği değildir. Kentsel dönüşüm, 

fiziki mekanın dönüşümün yanı 

sıra başta ekonomi-politik boyu-

tu ile sosyo-kültürel, sosyal geli-

şim, kalkınma, ekolojik ve doğal 

dengenin sürdürebilirliğinin sağ-

lanabilmesi gibi çeşitli dinamik-

lerinde önemli farklılaşmasına 

ve değişmesine de neden olur. 

Ayşe Buğra’nın bahsettiği  “kentsel 

dönüşümün ahlaksız ekonomisi” 

vurgusu da önemlidir. Bunun için 

kentsel dönüşümün içinde taşı-

dığı potansiyel rantta ihmal edil-

memelidir. Ama rant ihmal edil-

meden daha derin tartışmaların 

konuşulması bizim tercimizdir.

Mutabakatsız Gentrification’daki 
‹stihza

1950’li yıllardan itibaren hızlı 

bir kentleşme süreci yaşayan 

Türkiye’de son otuz yılda ise başta 

İstanbul ve Ankara gibi büyük 

kentlerde olmak üzere kentleş-

meyle birlikte kentsel dönüşü-

mün de önem kazandığını görü-

yoruz. Son yıllarda ise tartışma-

ların özellikle çeşitli konutlar, 

siteler, countryler, gökdelenler ve 

rezidanslar üzerinden yürüyor. 

Biz bunların dışında kalan başka 

bir başlığı ele almaya çalışacağız. 

Türkiye’de üzerine daha az konu-

şulmuş akademik olarak bile ilk 

çalışmanın çok yeni bir tarih ola-

rak diyebileceğimiz 1999 yılında 

“A Tale of two Neigborhoodse” 

başlıklı Arnavutköy örneğini ele 

alan Çağlar Keyder’in makalesi 

olarak gösterilen gentrification 
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sürecini anlatacağız.1 Son birkaç 

yılda ise ilginç bir şekilde bir-

den bire akademik ilgiye fazlasıyla 

mazhar olmuş ama akademide 

yakaladığı popülariteyi henüz 

gündeme taşıyamamıştır. 

Gentrification kendisini anlat-

madan neden gentrification hak-

kında konuştuğumuzu ve neden 

ısrarla yabancı kelime ola-

rak kullanmaktaki ısrarımızı 

anlatmak mecburiyetindeyim. 

Bir kelimeyi Türkçeleştirmek 

onu anlamımızı sağlayacak ise 

onu hemen Türkçeleştirelim 

derim. Ama henüz anlamaya 

çalıştığımız hatta ne olduğunu 

bilmediğimiz bir kelimeyi ya 

da kavramı Türkçeleştirmek  

onun anlaşılmasından ziyade 

anlaşılmamasına neden olabi-

lir. Çünkü kavramı bir anda 

Türkçeleştirdiğimizde, kav-

ram kendi anlam akrabaları 

olan kelimelerden soyutlanır 

ve köksüzleşir. Hiç bilme-

mek ya da anlamamak yanlış 

anlamalardan efdaldir. Ancak 

gentrification’un ne olduğunu 

öğrenirsek ondan sonra belki 

Türkçe bir karşılık bulabiliriz

Kentsel dönüşüm de yeni-

leşme politikalarında kimile-

rine göre gentrification’nun 

bizatihi kendisi yenileşme 

politikası olarak görülen ya da 

bir başka görüşe göre ise bir 

yan etki olan gentrification’u 

konuşmaya çalışıyoruz da 

daha fazla gündemde olan konut-

ları ya da rezidansları konuşmu-

yoruz. Foucault’un çalışmaların-

dan mülhem artık şunu biliyoruz. 

Bir söylem genellikle görülme-

yen, önemsiz gözüken dikkat 

çekmeyen, zararsız hatta kimine 

göre son derece doğal görülen 

alanlarda çeşitli operasyonlar ger-

çekleştirilir. Gentrification tercih 

etmemizde ilgimize mazhar olan 

bir başka kısmı da vurgulamak 

istiyorum. Gentrification  ya da 

ona benzer süreci gözlemlediği-

miz yerlerde yoğun olarak yerel 

olanın ön plana çıkartılması ve 

tarihi yeniden keşfetme ve yorum-

lama hatta daha iyi bir ifade ile 

yeni bir söylem ile yeni bir tah-

kiye yaratılması ile karşı karşıya 

kaldığımızı görüyoruz. Ve bunun 

bir rastlantı olduğunu da düşün-

müyoruz. Foucault’u hatırlama-

mızdaki önemli sebeplerden biri 

tam da bu. Çünkü Foucault’nun 

toplumsal dünyası bir söylemler 

hiyerarşisinden oluşur ve her söy-

lem kendi hakikatini/doğrusunu 

yaratır. Burada sözü Foucault’ya 

bırakalım. “Burada önemli olan 

şey, sanıyorum, hakikatin/doğ-

runun güç/iktidar dışında ya da 

güce/iktidara kapalı bir şey 

olmamasıdır: Tarihi ve fonk-

siyonları ilave inceleme-

leri ödüllendirecek olan bir 

mitin tersine, hakikat/doğru 

ne özgür ruhların ödülü, ne 

programlanmış bir yalnızlığın 

çocuğu ne de kendi kendileri-

ni özgürleştirmeyi başarmış 

olanların imtiyazıdır. Hakikat 

bu dünyada  bir şeydir; o yal-

nızca çok sayıda sınırlama 

formu yoluyla üretilebilir. 

Ve bu düzenli güç etkileri-

ne neden olur. Her toplumun 

bir hakikat rejimi, hakikatle 

ilgili bir ‘genel siyaseti’ var-

dır: Bu başka bir söyleyişle 

doğru saydığı ve hakikat ola-

rak fonksiyonel hale getirdiği 

söylem tipleri; insanı doğru 

olanı yanlış olandan ayır-

maya muktedir kılan meka-

nizmaları; hakikatin kabul 

edilmesi dahilinde değerlere 

akort edilmiş prosedürleri ve 

teknikleri; hakikat sayılan 

şeyi dile getirmekle yükümlü 

olanların statüleri. Bizimki 

gibi toplumlarda, hakikatin 

‘politik ekonomisi’ni beş önemli 

özellik karakterize eder. ‘Hakikat,’ 

bilimsel söylem ve onu üreten 

kurumlarda merkezileşir; o sürek-

li bir ekonomik ve politik teşvi-

ke tâbidir (ekonomik üretim için 

olduğu kadar politik güç/iktidar 

Kentsel dönüşümler ya da yeni-
leşmeler İkinci Dünya Savaşı 
sonrasına denk düşmektedir. 
Biz de, kentsel dönüşümlerde 
genelde üçüncü evre olarak 
isimlendirilen kapitalizmin 
1970’lerden itibaren içine gir-
diği krize bağlı olarak dünya-
da üretimin ve mekânsal yapı-
ların radikal olarak yeniden 
ölçeklendirildiği ve yapılan-
dırıldığı küreselleşme olarak 
adlandırılan evrenin üzerinde 
duracağız. Raymond Aron’un 
“insanlığın ilk defa tek ve aynı 
tarihi yaşaması olarak” tanım-
ladığı küreselleşmeyi, dünya-
daki bütün milletlerin aynı 
tecrübeye indirgenerek onlara 
monist bir tekâmül dayatan 
modernitenin başka bir teza-
hürü olarak da görebiliriz.
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için de hakikat talebi); sınırsız 

yayılma ve tüketimin nesnesidir 

(çapları sosyal yapıya göre deği-

şen eğitim ve enformasyon aygıt-

ları vasıtasıyla dağıtılan bir yayıl-

ma ve tüketimin); birkaç politik 

ve ekonomik aygıtın (üniversite, 

ordu, yazarlık ve medya), istisnai 

değilse bile egemen kontrolü altın-

da üretilerek aktarılır; son olarak 

o, bütünüyle politik tartışmanın ve 

sosyal karşılaşmanın (‘ideolojik 

mücadeleler’) konusudur”.2 

Gentrification hakkında bir 

şeyler söylemeden önce sözcü-

ğün kökenine değinelim. ‘Gentry’ 

“belli bir sınıfa ait insan grubu” 

anlamına gelse de seçkin aris-

tokrasi ile karıştırılmamalıdır. 17.  

yüzyılda İngiltere’de gerçekleşen 

“Glorious Revolution” sırasında 

önemli rol oynayan bir toplumsal 

sınıfı tanımlamak için kullanıl-

mış. Gentrification’ı ilk kez kul-

lanarak öne süren Ruth Glass’dır.  

Glass, 1963 yılında Londra da 

işçi mahallerinde garip bir deği-

şimi gözlemler.  Daha üst sınıf-

tan insanların özellikle Viktorya  

döneminden kalma daha görkem-

li evleri satın alarak bu evleri daha 

lüks konutlara dönüştürülmesini 

ve değer kazanması ilgisini çeker. 

Glass’ın kendi ifadesi ile “Birer 

birer Londra’nın işçi semtlerinin 

birçoğu orta sınıflar -üst ve alt- 

tarafından işgal edilmektedir. Eski 

püskü, mütevazı ahırlar ve kulü-

beler  üst katta iki, alt katta iki 

odalı- kira kontratlarının süresi 

doldurulduğunda ele geçirilmiş, 

şık ve pahalı konutlar haline gel-

mişlerdir. Daha önce ya da son 

dönemde Viktorya evleri -oda 

oda kiraya verilen ya da birden 

fazla hane tarafından kullanılan 

evler- tekrar iyileştirilmiştir… Bir 

mahallede bu gentrification süreci 

bir kez başladığında, özgün işçi 

sınıfı kullanıcılarının tamamı ya 

da çoğunluğu yerlerinden edilene 

ve mahallenin toplumsal karakteri 

tamamen değiştirilene kadar hızla 

devam eder”. 3 Gentrification  her 

şeyden önce müstehzi bir ifade-

dir. Çünkü Glass burada “yeni 

bir kentsel gentry” ortaya çık-

tığını düşünmektedir. Daha iyi 

anlamamız için sanırım 18. ve 19. 

yüzyıllardaki İngiliz aristokrasi-

si ile yeoman (feodalite kalıntısı 

toprak ağaları) arasında yer alan 

‘gentry’nin sosyal statü kazanabil-

me çabası da hatırımızda olmalı. 

Nuran Yavuz’un “Glass’ın bu kent-

sel dönüşüm olgusunun tanımlar-

ken kullandığı ‘gentry’ sözcüğün-

deki alaycı vurgu ister istemez 

Marx’ın küçük burjuvazi tanımın-

daki alaycı vurguyu -ve bu ara 

katmanın bir bumerang gibi geri 

dönüp Marksist sınıf kuramını 

vuruşunu- akla getiriyor”4 tespiti 

sanırım gentrification’daki istihza-

yı daha iyi ifşa eder.  Gentrification 

‘u Türkçeleştirmekte zorlanma-

mızdaki problemler de buradan 

geliyor. Bir kere İngilizlerin ken-

dilerine has bir yapısı sonucun-

da meydana gelmiş ve bir sınıfı 

da işaret etmektedir.  Aynı süre-

cin farklı ülkelerde gerçekleşir 

mi, gerçekleşmez mi tartışması-

na daha gelmeden gentrification 

hakkında daha başka tartışmalar 

meydana gelerek kuramsal olarak 

farklılaşmalar da ortaya çıkmış-

tır. Her ne kadar tanımı itibari 

ile daha baştan negatif bir anlam 

içeren kavram olsa da gentrifica-

tion bazı kesimlerce sadece fizi-

ki kıstaslara indirgenerek  harap 

olmuş, tahrip edilmiş, virane bir 

hale gelmiş çöküntü yerlerinin 

yenilenerek tekrar kullanılır hale 

getirilmesi olarak algılanarak daha 

çok olumlu bir süreç olarak görül-

meye bile başlanmıştır. 

Türkçede gentrification’un 

karşılığı olarak ise epey keli-

me ile karşı karşıya kalıyoruz.  

Başta ‘soylulaştırma’ olmak üzere 

‘mutenalaştırma’, ‘seçkinleştir-

me’, ‘nezihleştirme’, ‘ehlileştirme’, 

‘kibarlaştırma’,  ‘burjuvalaştırma’ 

hatta ‘jantileşme’ gibi birbirinden 

farklı kelimeler ile karşılık öne-

rilmiş ya da karşılığı olarak kulla-

nılmış. Kent plancılarının sitesine 

baktığımızda ise soylulaştırma ya 

da müstesnalaştırma karşılıkları 

önerilirken “Sosyo-kültürel açı-

dan bozulmuş, çöküntüye uğra-

mış, dolayısıyla fiziksel çevresi 

de bozulmuş alanlarda, özellikle 

de tarihi kent parçalarında sosyal 

yapının ıslah edilmesi”5 olarak da 

gentrification’ un tanımı yapılmış.  

Biz ise burada hem Glass’ a saygı 

göstererek ve hiçbir karşılığının 

bize Glass’ın istihzasını verme-

yeceğini de düşündüğümüzden 

gentrification’u yine gentrification 

olarak kullanılmasını tercih edi-

yoruz.  Ne de olsa bir kelimeyi 

Türkçeleştirmek gibi bir cebrî ile 

de karşı karşıya değiliz. 

Peki ne oldu da yeni bir sınıfı 

temsil edecek bu insanlar hem 

de sınıf atlamaya çalışırlarken 

kendilerinden daha aşağı sınıfta 

olan insanlarla aynı yerlerde yaşa-

maya karar veriyorlar? Bu soru 

gentrification’a yöneltilecek temel 

bir soru. Bir de yazının girişin-

de Foucault’nun çalışmaları ile 

ilişkilendirilen bir gentrification 

var. Bu bir fantezi mi yoksa? Evet 
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bunlar henüz havada ve şimdi-

ye kadar yazdıklarımız ile açık-

lanacak bir şey değil. Bunun için 

gentrification serüvenine ve onun 

arkasındaki temel dinamiklere 

değineceğiz. Ancak ondan sonra  

marjinal bir hareket olarak başla-

yan bir sürecin zamanla neredeyse 

devlet politikaları haline gelerek 

sistematik bir hal aldığını belki 

görebiliriz.

Kentsel dönüşümler ya da yeni-

leşmeler İkinci Dünya Savaşı son-

rasına denk düşmektedir. Bizde 

kentsel dönüşümlerde genelde 

üçüncü evre olarak isimlendirilen 

kapitalizmin 1970’lerden itibaren 

içine girdiği krize bağlı olarak 

dünyada üretimin ve mekânsal 

yapıların radikal olarak yeniden 

ölçeklendirildiği ve yapılandırıl-

dığı küreselleşme olarak adlandı-

rılan evrenin üzerinde duracağız. 

Raymond Aron’un “insanlığın ilk 

defa tek ve aynı tarihi yaşaması 

olarak” tanımladığı küreselleşme-

yi, dünyadaki bütün milletlerin 

aynı tecrübeye indirgenerek onla-

ra monist bir tekâmül dayatan 

modernitenin başka bir tezahürü 

olarak da görebiliriz. Her ne kadar 

İkinci Dünya Savaşı sonrası çeşit-

li kırılmalar nedeniyle modernite 

yerini post-moderniteye bırakmış 

olsa da özellikle periferideki ülke-

lerde modernleşmenin yöntem 

değiştirerek de olsa devam ettiğini 

kimse inkâr edemez. Modernite 

sonrası dönem ise  birçok post 

ilavesi alarak adlandırılacak bir 

başka döneme işaret tekabül 

edecek. Teknolojik ekonomik ve 

sosyal değişimler ile birlikte iler-

leyen zamanda Keynesçi  poli-

tikalarda iflas edecek ve  fordist 

üretimden post-fordist üretime 

geçiş ile birlikte endüstriyalizm-

den post-endüstriyalizme, sanayi 

toplumundan ise sanayi sonrası 

toplumlara doğru geçiş olacaktır. 

Post fordizm üretime geçiş ile 

Fordizm’in hiyerarşik ve merke-

ziyetçi kitlesel üretim modelinin 

yerine, Japon tipi üretim tarzının 

benimsenmesi; katı bir işbölümü 

yerine, esnek uzmanlaşma diye 

adlandırılan ve bilginin kas gücü-

nün yerini aldığı, üretim modeli 

benimsenmeye başlamıştı. Post-

fordist üretim modelinin, serma-

ye ve emeğin dolaşımın kolaylaş-

tırması ve üretimi verimlilik ve 

kârlılık esaslarına göre merkez-

den çevreye yayması, küreselleş-

menin temel dinamizmi olmuş-

tur. Üretimin küresel bir kimlik 

kazanması ve sermayenin tekno-

lojinin olanaklarından da azami 

bir şekilde yararlanılması dün-

yanın giderek tek bir ekonomik 

düzlemde birleşmesine hız kazan-

dırmıştır. Sanayi sonrası toplum-

larda eskiden sanayi merkezi olan 

kentler bu değişimlerle birlikte 

artık üretim sistemlerinin farklıla-

şarak mesleki yapılarda değişime 

yol açarken, hizmet sektörünün 

de öneminin artmasıyla profes-

yonel, idari, ve teknik meslekle-

rin daha çok ön plana çıkmıştır. 

Bu dönüşümlerden de kentlerin 

fiziki mekânlarının etkilenmeme-

si mümkün değildi. Bu, kentsel 

dönüşümlere ya da kentsel yeni-

lenmeler diyeceğimiz sürece de 

hız verecektir. Hatta kimilerine 

göre zaten kentsel dönüşümler 

bu üretim ilişkilerinin farklılaş-

masının bir sonuçlarından başka 

bir şey değildir. Çünkü küresel-

leşme neoliberal ekonominin bir 

tezahürüdür. Artık kapitalizme 

eklemlenme de kentler üzerin-

den olmaktadır. Kentsel dönü-

şümler de bu eklemlemelerin bir 

nevi stratejilerindendir. Küresel 

mali sistemlerin de genişlemesi 

ile küresel kentler çoğalmıştır. 

Doğrudan üretici işlere yatırılan 

yabancı yatırımlar çok olmasa da 

sermaye piyasalarına yatırılan ser-

mayeler ve bu yaratımları des-

tekleyecek finans piyasalarının 

varlığı, küresel ulaşım ve ileti-

şim ağlarına sahip olma, yüksek 

düzeyde uzmanlaşmış hizmetler 

küresel kentlerin varlığının teces-

sümleridir. Bütün bu gelişmeler 

ulusal sermayenin anlamsızlaş-

masına neden olmuştur. Çünkü 
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artık ulusal sınırlar üzerinden şir-

ketlerin kendi üretim ağlarında 

gerçekleşen küresel ticaretler artık 

firma içidir. Ya da firmalar arası 

bir ticaretten fazlası değildir. 

Gentrification’nun, üzerinde 

mutabık olunmuş bir tanımı yok. 

Kentsel ayrışmanın özel bir biçimi 

olarak görenler olduğu gibi kentli 

aktörlerin tercihleri olarak gören-

lerde mevcut. Ama genel olarak 

iki ekol ile karşı karşıyayız; arz 

yönlü yaklaşım ve talep yönlü 

yaklaşım. Talep yönlü yaklaşım 

gentrification’u daha çok tüketimi 

merkeze alarak incelemektedir. 

Kentli aktörler ve tercihleri daha 

çok ön plandadır. Tüketici ter-

cihlerine göre zaten kent içinde 

belli bir aşamada yaşanan doğal 

ve kaçınılmaz bir süreçtir gentri-

fication. Belirleyici olanın piyasa 

olması, bireylere (aktörlere) yapı-

lan vurgu, sonra her şeyin doğal 

bir süreç olarak görülmesi, talep 

yönlü yaklaşımın liberal teorinin 

etkisinde olduğunu göstermek-

tedir. Tek tek bireylere yaptığı 

atıflar ve onların demografik kim 

liklerini ortaya çıkararak kültürel 

tercihleri ve tüketim kalıplarını 

göz önünde bulundurması artı-

ları olarak görülür. Ama ekono-

mik boyutunu da ıskalaması da 

zaafıdır. Arz yönlü yaklaşım ise 

esasında gentrification daha çok 

olumsuz bir süreç olarak gören 

ve daha çok bu konu hakkında 

sosyo-ekonomik analizler yapan 

yapısalcı Marksistlerdir. Burada 

yapısalcılığı ve Marksizm’i tartış-

mamız elbette mümkün değil ama 

kısaca eleştirilerin temelinde oldu-

ğunu düşündüğümüz yapısalcı 

Marksizm’in önemli ismi, aynı 

zamanda Foucault’nun da hoca-

sı olan Louis Pierre Althusser’in 

düşüncelerinden çıkarımlarımı-

zı yazmamız ilerleyen safhada 

konuyu daha anlaşılır kılacaktır. 

Althusser’e göre üretim ilişkileri-

nin yeniden üretilmesinde ideo-

lojinin önemli rolü vardır. Çünkü 

emek gücünün yeniden üretil-

menin esasları işletmenin dışın-

da gerçekleşir. Kapitalist eğitim 

kurumlarında, meslek edinirken, 

gereken görgü kurallarına tabi 

olurken, vatandaş olma bilinci, 

meslek ahlakı ve toplumsal iş 

bölümlerine saygılı davranılır-

ken kurulu düzenin kurallarına 

boyun eğmenin yeniden üretil-

mesi gerçekleşir. Okul, kilise (dini 

eğitim veren kurumlar olarak da 

genişletebiliriz), ordu gibi birçok 

kurumlar çeşitli becerileri, ege-

men ideolojiye tabi olmayı sağ-

layacak biçimde öğretmektedir. 

Buradan sonra Negri ile devam 

edebilirsek sanırım meramımız 

daha iyi anlaşılacaktır. Negri’ye 

göre ideolojik devlet aygıtlarının, 

canlı işin tekilliği ile soyut Kapital 

ve Devletin baskısı uzlaşmıştır. 

İdeolojik aygıtlar aracılığıyla 

devlet, Kapitale dâhil edilmiş-

tir. Bu açıklamalardan da anlaşı-

lacağı üzere arz yönlü yaklaşım 

gentrification’u daha bütüncül bir 

şekilde anlamlandırmaya çalışarak 

neoliberal politikalardan, küre-

sel dinamiklerden, post-fordist 

kentsel dönüşüm süreçlerinden 

bağımsız bir şekilde düşünmez. 

Talep yönlü yaklaşım gibi birey-

lerin süreci tamamen etkilediğini 

kabul etmez. Yeni kapitalizmin 

ve değişen toplumsal süreçlerin 

yarattığı yeni orta sınıfın tercih-

leri olarak görür. Uluslararası ve 

yerel sermayenin de dolaylı ya da 

dolaysız bir şekilde süreçte etkin 

olduğunu ihmal etmez. 

Neil Smith’in geliştirdiği ren 

gap theory  (rant farkı teorisi-

ne) göre banliyöleşme sonucun-

da kent merkezinde arazi fiyatları 

düşerken konut stoku da ekono-

mik olarak değer kaybetmiştir. 

Servis sektörünün gelişmesi ile 

kent merkezlerinin farklı fonksi-

yonlar kazanması, kent merkezin-

de terk edilmiş konut alanlarına 

Küreselleşme neoliberal ekonominin bir tezahü-
rüdür. Artık kapitalizme eklemlenme de kentler 
üzerinden olmaktadır. Kentsel dönüşümler de bu 
eklemlemelerin bir nevi stratejilerindendir. Küresel 
mali sistemlerin de genişlemesi ile küresel kentler 
çoğalmıştır. Doğrudan üretici işlere yatırılan yabancı 
yatırımlar çok olmasa da sermaye piyasalarına yatı-
rılan sermayeler ve bu yaratımları destekleyecek 
finans piyasalarının varlığı, küresel ulaşım ve iletişim 
ağlarına sahip olma, yüksek düzeyde uzmanlaşmış 
hizmetler küresel kentlerin varlığının tecessümleri-
dir. Bütün bu gelişmeler ulusal sermayenin anlamsız-
laşmasına neden olmuştur.
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olan talebin artmasına ve alanlar-

daki arsa ve konut fiyatlarının da 

tekrar yükselmesine yol açmış-

tır. Bu durumda kent merkezine 

yapılacak yatırımların kârlı bir 

hale gelmesine yol açmış ve bu 

alanlarda yenilenme başlamıştır. 
7 Talep yönlü yaklaşımın tersine 

vakayı sadece kentsel dönüşüm 

olarak yorumlamaz. Kent mekan-

larında sınıf çatışmasının teces-

süm ettiğini düşünür ve neticede 

gentrification’u daha yüksek gelir-

li grupların işçi sınıflarının ikamet 

ettiği meskene yerleşerek mes-

kenin esas sakinlerinin zamanla 

meskenden sürüleceği bir işgal 

olarak görürler. Arz yönlü yakla-

şım her ne kadar daha bütüncül 

baktığını düşünse de toplumsal ve 

kültürel boyuta hiç değinmeyerek 

aktörleri de ihmal etmesi ciddi bir 

handikabıdır. 

Gentrification’un ne oldu-

ğu üzerine ne kadar mutabık 

bir tanım olmasa da bütün fark-

lı tanımlardan ve tartışmalardan 

çıkaracağımız şeyler yine de var. 

Mesela boş bir arazide yapılan 

konutlar ne kadar pahalı olur-

sa olsun, ne kadar da varlıklı 

insanlara satılırsa satılsın bu gent-

rification değildir. Gentrification 

dan söz edebilmemiz için bir yer 

değiştirme söz konusu olmalıdır.  

Üretim ilişkilerinden ya da 

kişilerin tüketim eğilimleri gent-

rification sürecinin yaşanmasına 

sebep olmaya yetmiyor. Fiziksel 

yapısı değişen yerleşimde başta 

mekanın kendine has yapısı ve 

konumundan, öncü diye adlandı-

rılan kültürel birikimi olan insan-

lardan, STK’lardan devlete kadar 

çeşitli etmenlerden söz edebiliriz.

Kent içi mekânın varlığı gent-

rification için en önemli kıstas-

lardandır. Genelde tercih edilen 

mahallelerin tarihi ve kültürel bir 

geçmişe ve yüksek mimari değere 

sahip olması ve söz konusu alan-

ların restore edilerek dönüştürül-

mesi ve yeniden değer kazanması 

da gereklidir. Ayrıca konut için 

domino etkisi yaratacak kadar da 

olsa konut stoku da önemlidir. 

Onun dışında kent merkezinde 

olması, iş merkezlerine ve çeşitli 

ulaşım ağlarına (metro, metrobüs, 

otoyollar, feribot) yakın olması da 

çok önemlidir.

Öncüler olarak tanımlanan 

genelde marjinal bir hayat tar-

zına eğilimi olan sanatçılar ve 

tarihi-kültürel kent dokusu içinde 

yaşamayı bireysel olarak tercih 

eden mimarlar, şehir plancıları 

ve tasarımcı gibi mesleklere sahip 

insanların gentrification’a uygun 

muhite yerleşerek benzer düşün-

ceye sahip insanları da yavaş 

yavaş muhitte yaşamaya teşvik 

etmektedir. Burada bilinçli olarak 

daha kendilerinden daha alt sınıf-

ta insanlarla bir arada yaşamayı 

tercih eden insanlar vardır. Daha 

sonra ise yavaş yavaş muhit yeni-

leşmeye başladıkça küresel ekono-

minin post-fordist üretim tipinin 

yarattığı, yükseköğrenim görmüş, 

yabancı dil bilen, daha çok üst 

düzey yöneticilik yapan, reklam 

kültür vs. gibi alanlarda çalışan 

“yeni orta sınıf” zamanla burala-

ra yerleşerek gentrification süre-

cini hızlandıracaklardır. Genelde 

bu insanlar savaş sonrası doğum 

patlamasında doğmuşlardır. 

Ebeveynlerinden farklı tüketim 

alışkanlıkları edinmişlerdir. Daha 

önceki orta sınıflarda olmayan 

bir bireycilik vardır. Kendilerini 

bir birey olarak ortaya koyarlar. 

Bunu da daha çok kendilerine 

has tüketim kalıpları oluşturmak 

ile gösterirler. Geç evlenme, çifte 

gelir, daha az çocuk ve bir araya 

geldiğinde daha çok eğlence ve 

tüketime yönelik zevklerini yaşa-

ma arzuları vardır. Yüksek gelir-

li kentli profesyonellerdir. Kent 

merkezindeki iş alanlarına kolay 

erişim için ya da mahallelerin 

eski büyüsünün romantizmi için 

daha çok eski harap olmuş vira-

ne yerlerdeki konutları yenileye-

rek orada yaşamayı kendilerine 

uygun görürler. Bu da zamanla 

mahallelerinin rantını ister iste-

mez arttırmıştır.  Bunların dışında 

uluslararası ya da yerel olsun ser-

maye önemlidir. Devlet de önemli 

aktörlerdendir.  Devletin katılımı 

bazan dolaylı bazan ise doğrudan 

da olabiliyor. Bunların dışında 

Sivil Toplum Kuruluşlarının da 

rolü ihmal edilmemelidir.

Kentsel Yenileme: Küresel 
Kentsel Strateji Olarak; 

Gentrification  

Bu tez arz yönlü yaklaşımın 

önemli ismi Neil Smith’e aittir. 

Neoliberal şehircilik toplumsal, 

ekonomik ve coğrafi değişimin 

geniş bir alanını kuşatmıştır. Bu, 

birinci ve üçüncü dünya diye 

adlandırılan büyük kentlerdeki 

kentsel deneyimler arasında bir 

yakınlaşmayı ister istemez getir-

miştir. Smith’e göre 20. yüzyı-

lın büyük bir bölümünde bütün 

kentler liberal politikalarla yöne-

tilmese dahi “küresel piyasada 

rekabet piyasada rekabet edebi-

lecek bir kentsel strateji olarak 

eski merkezlerde yaygın gentrifi-

cation aynı yönde sonuç vermek-

tedir”.8 Smith gentrification’un 
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yaygınlaştırılmasının çok boyut-

lu olduğunu söyledikten sonra 

birbiri ile anlaşılabilecek beş 

özellik söylemektedir. Devletin 

dönüştürülmüş rolü, küresel ser-

mayenin nüfuzu, siyasi muha-

lefetin değişen düzeyleri, coğ-

rafi yayılma ve gentrification’un 

sektörel yaygınlaştırılması.

Smith’in dediklerinin biraz gerek-

çelerinden de bahsedelim. Küresel 

sermaye artık oynadığı yeni rol 

ile gentrification’un yaygınlaştı-

rılması açısından belirleyicidir. 

Bugün küresel sermayeler yerel 

mahalle ölçeğine dahi ulaşmakta-

dırlar. New York’tan yayılan kenti 

daha güvenli hale getirme retoriği 

“bilimsel” “sıfır tolerans” doktrini 

ile rasyonelleştirilerek muhalefeti 

de ortadan kaldırmaktadır. Böylece 

hem muhalefet ortadan kalkmak-

tadır hem de gentrification ile 

sokakları daha güvenli hale geti-

rerek kendi otoriteryanizmini sağ-

lamlaştırmaktadır. Gentrification 

düzenli bir şekilde olmasa da 

kent merkezinden dışarı doğru 

yayılmaktadır. Mülklerin değeri 

arttıkça dıştaki mahallelerde bu 

dalgaya kapılmak istemektedirler. 

Smith 2000 yılının Aralık ayın-

da Paris’te düzenlenen “Avrupa’da 

Kentsel Yenileme ve Konut 

Politikasında Uyum” konulu 

büyük bir konferans hakkında da 

bir şeyler söylemeden durama-

mıştır. Konferansa, Avrupa Birliği 

devletlerini temsilen kıdemli poli-

tika yöneticileri ve danışmanla-

rının yanı sıra AB üyeliğine talip 

komşu ülkelerle beraber katılmış. 

Smith’e göre bu konferansın bro-

şürü, “kentsel yenileme”yi bir ger-

çeklik haline getirmek amacıyla 

gerçekleştirilmesi gereken kurum-

sal düzenlemeleri incelemek için 

fiziksel gelişimin dar çerçevesi 

üzerinde konut ve yenileme tartış-

masını öne sürme niyetine işaret 

etmektedir. Buradaki koordinas-

yon benzersizdir.

Smith ne yapmaya çalıştığı-

nı da açıklamayı ihmal etmiyor: 

“Burada yapılmaya çalışılan, 

yenileme ve gentrification strate-

jileri arasında bire bir eşleştirme 

ileri sürmek ya da bütün yeni-

leme stratejilerini gentrification 

için Truva atları olarak suçlamak 

değildir. Bunun yerine; gentrifica-

tion yenileme stratejilerinin güçlü, 

çoğu zaman gizlenen bir niyeti 

olduğu konusunda ısrar etmek, ve 

sürecin ölçeği daha tehdit edici ve 

gentrification’un daha geniş bir 

neoliberal şehircilik içine çekilme-

si daha aşikâr hale gelirken bile, 

gentrification sorusunu göz önün-

den kaldıran ideolojik uyuşturu-

cuya eleştirel bir meydan okuma 

başlatmak istiyorum. Küresel bir 

kentsel strateji olarak soylulaştır-

ma neoliberal şehirciliğin eksik-

siz bir ifadesidir. Gentrification, 

devlet desteğiyle kıskançlaştırıl-

mış bir piyasa aracılığıyla bireysel 

mülk taleplerini harekete geçir-

mektedir”. 9

Lefebvre,  şehirciliğin, kapi-

talist büyümenin itici gücü ola-

rak endüstrileşmenin yerini aldı-

ğını iddia etmişti. Smith’e göre 

ise “endüstrileşme sistemik şehir-

leşmeyi beslemiş olabilir, ancak 

şimdi şehirleşme endüstrileşmeye 

yol açmaktadır… Küresel anlam-

da tabii ki şehirleşme endüstrileş-

menin yerine geçmemiştir; şehir-

leşmeyi besleyen ürünlerin hepsi 

küresel ekonominin bir yerinde 

üretilmektedir. Bununla birlik-

te, kentsel gayrimenkul gelişim, 

genelde gentrification şimdi kent-

sel ekonomik büyüme için itici 

güç, yeni kentsel ekonomiler için 

önemli bir sektör haline gelmiş-

tir.”10

Ve ‹stanbul 

İmparatorluklara başkent-

lik yapmış İstanbul, diğer küre-

sel kentlerden farklı olarak her 

zaman dünya kenti olmuş efsa-

nevi bir şehirdir. Her çağda bir-

çok farklı coğrafya üzerinde etki-

li olmuş ve haset dolu gözlere 

de maruz kalmıştır. Elbette bu 

haset dolu gözlerin sebebi şeh-

rin, imparatorluklarının gücü-

nün tecessümü olmasının etkisi 

de büyüktür. Yıllar geçtikçe de 

özellikle modern çağ ile birlikte 

“Rumlarca polis, Müslümanlarca 

Dersaadet, Balkan halklarınca 

ise çarigrad, yani ‘imparatorun 

şehri’ olarak anılan İstanbul, 

yalnızca tüketim boyutuna indir-

genmiş, dev bir vampir haline” 

getirilerek metalaştırılacaktı.”11

Modern dönemler öncesi tarım 

toplulukları olarak ifade edilen 

imparatorlukların ev sahibeliğini 

yapan şehir aynı zamanda önemli 

bir geçit noktasındadır. İstanbul 

Boğazı önemli bir ticaret güzer-

gahıdır. Haliç ise mükemmel bir 

doğal liman. Tabii ki tacirlerin 

gücü imparatorluklarda sınırlıy-

dı. Osmanlının son dönemlerinde 

bu konuda tacirlere karşı yumu-

şaklık görsek de imparatorluk-

lar ile ticaretin esas olarak farklı 

zihniyetlere dayandıkları malum-

dur. Onun için imparatorlukla-

rın hakimiyetindeki İstanbul’da 

ticaret faaliyetleri sınırlıydı. 19. 

yüzyılın başlarına geldiğimizde 
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ise başta Osmanlının kendine has 

yapısı olmak üzere çeşitli sebep-

lerden dolayı İstanbul, küresel 

kent potansiyeli taşımasına küre-

sel kent olmaktan uzak kalmış-

tır. Birinci Dünya Savaşı sonunda 

parçalanan dünya pazarı ile birlik-

te imparatorlukların yerini alacak 

ulus devletler de kentsel özerk-

liğin gelişimine ket vuracaktır.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

günümüze doğru kent hareketle-

rinden kısaca bahsetmekte fayda 

var.  Tanzimat Fermanı ile çeşit-

li hareketler başlasa da özellik-

le II. Abdülhamit döneminde, 

1882 yılında hazırlanan Ebniye 

Kanunu ile kentin fiziki yapısı-

nı ve görüntüsünü etkileyecek 

önemli gelişmeler olacak. Deniz 

yolları ve demiryollarının kent 

merkezine bağlantısını sağlaya-

cak, liman, rıhtım ve istasyonlar. 

1889’da Sirkeci Garı ile1909’da 

Haydarpaşa Garı inşa edildi ve 

1895’te Galata Rıhtımı ile 1900’de 

Sirkeci Rıhtımı tamamlandı. Ama 

buna rağmen kentsel mekanın-

daki bu dönüşümler genel olarak 

bütüncül bir şekilde olmamıştı. 

Süreklilik sağlanamamış, yeni inşa 

edilmiş modern yapıların dahi 

yanlarında izbe ve harap halde 

evler yan yanaydılar. 

Cumhuriyet’in ilanı ile birlik-

te başkentin Ankara’ya verilme-

si, kurucu elitin İstanbul’un ve 

onun hâlâ sahip olduğu mirasın 

reddi ile doğrudan ilgiliydi. Öyle 

ki Mustafa Kemal şehri beş yıl 

boyunca hiç ziyaret etmeyecek-

ti. Bu mirasın reddi, İstanbul’un 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde 

neredeyse görmezden gelinmesi-

ne neden olmuştu.  İstanbul’un 

şehir olarak vebali kurucu elit-

ler tarafından “ortaçağ karanlığı” 

olarak görülecek İslam’a bağlılı-

ğıdır. Bu düşünce, Kemalizm’in 

tarihi dışlayarak ulus inşa etmeye 

kalkması, kendi projesinin ger-

çekleşmesini imkansız kılacaktı. 

Tabi zaman geçtikçe İstanbul’un 

ekonomik üstünlüğü kabul edile-

cek ve Kemalistlerin saf batılılaş-

ma düşlerinin parçalanma süreci 

de başlayacaktı. Ve böylece de 

görmezden gelinen hatta nere-

deyse inkâr edilen İstanbul’a karşı 

Kemalizm mağlup olmuş oldu.

Demokrat Parti yıllarına geldi-

ğimizde liberal politikalara geçiş 

olmuştur ve önemli imar hareket-

leri yapılacaktır. Kente ekonomik 

bir canlılık kazandırmak amacıyla 

yapılan, “Menderes İmarı” olarak 

da adlandırılacak, aynı zamanda 

kentin tarihi dokusunun yok edil-

mesine de neden olacak  Vatan, 

Millet ve Ordu caddeleri gibi 

geniş ulaşım ağları kent mekanı-

na yapılan önemli müdahaleler 

arasında sayılabilir. Ayrıca sanayi-

leşme ile birlikte kentleşme süreci 

hızlanacak ve çeşitli sebeplerle 

artan göçler İstanbul’un kontrol-

süz bir biçimde büyümesine yol 

açacak. İlerleyen yıllarda ithal 

ikameci sanayi ürünleri için orta 

sınıf talebinin en büyük bölümü 

İstanbul’da toplanacaktır. Bu da 

üretimde işgücünü oluşturacak 

kitlelerin İstanbul’a akın etmesine 

ve hızlı nüfus artışına neden oldu. 

Bu gelişmeler karşısında yetersiz 

kalan kentleşme hızı plansız yapı-

ların çoğalmasına neden oldu ve 

İstanbul’da ciddi anlamda gece-

kondulaşma başladı. 

Ve nihayet 80’lere geldik. 

Çünkü 1980 yılı Türkiye için 

milat olarak görülmektedir. Daha 

içe kapanık politikalar yerini neo-

liberal politikalara doğru evrile-

cektir. Hatta günümüzdeki poli-

tikaların temelinde bile köklü 

bir değişikliği ifade edecek 1980 

görülecektir. Bir nevi paradigma-

nın iflası ile birlikte ulusal kal-

kınmanın küresel temellerinin 

sarsıldığı ve bu şekilde devam 

edemeyeceğinin anlaşıldığı bir 

süreci ifade eden bu süreç libe-

ralleşmenin ve sermayenin uluslar 

arası oluşunun   kabul edilmesi-

dir. Bu anlamda sermayeyi cez-

betmek için İstanbul’a da biçilen 

misyon, küresel kente dönüşme-

si. Bu doğrultuda 21. yüzyıl için 

vaatlerde bulunan küresel kent 

İstanbul söylemi  yavaş yavaş 

piyasada daha işitilir hale gelecek. 

Bu çerçevede devlet daha çok ula-

şım, iletişim ve enerji; özel sektör 

ise yatırımlarını konut, ticaret ve 

turizm gibi sektörlerde yoğunlaş-

tıracak. Çeşitli yapısal düzenle-

meler ile planlamaya ilişkin yet-

kilerin merkezi yönetimden yere-

le devredilmesi ile birlikte yerel 
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yönetimlerin  yetkileri giderek 

genişleyecek ve yerel yönetimlerin 

elleri daha çok güçlendirilecek-

tir. Ama bunlara rağmen liberal 

politikalar 2000’li yıllara kadar 

istenen başarıyı sağlayamamıştır. 

Çeşitli politik ikircikler, zaman 

zaman uygulanan popülist politi-

kalar ve ülkenin istikrarsız görün-

tüsü küresel sermaye için ülkenin 

cazibesini düşük kılmıştır. Buna 

rağmen elbette önemli dönüşüm-

ler ve değişimler de başlamıştır.

AK Parti’nin her iki dönemde 

de tek başına iktidara gelmesi 

çeşitli politik ikilikleri de sonlan-

dırmıştır. AK Parti ile birlikte sağ-

lanan istikrar ve neoliberal politi-

kaları uygulamaktaki kararlılığı-

nın verdiği güven ile yabancı ser-

maye için ülke cazip kılınmıştır. 

AK Parti’nin kararlı politikaları, 

sermayeyi cezbedebilecek altyapı-

yı ve hukuki ortamı sağlamaktaki 

hevesi güven vermiştir. AK Parti 

sadece ulaşım altyapısına önem 

vermemiş, küresel bilgi akış sis-

temine eklemlenmek için önemli 

bir köprü görevi görecek bilgi alt-

yapısına da ihtimam göstermiştir.

Gentrification’un ‹stanbul’a 
Uygulanabilirliği

Kent mekanındaki sanayisiz-

leşme ile birlikte hizmet sektö-

rünün küresel düzeydeki  geniş-

leme eğilimi İstanbul’da da belir-

gin bir şekilde etkili olmuştur. 

Bahsettiğimiz değişimlerden kent 

mekanın azade kalması beklene-

mezdi. Kent merkezleri, küresel 

ekonominin mekânsal örgütlen-

mesine uygun olarak daha çok 

ofis alanları, kongre merkezleri, 

sergi salonları, otel ve eğlence 

sektörünün ihtiyaçlarını karşıla-

yacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Dolayısıyla kent merkezlerinde-

ki bu hareketlenme nüfusu da 

hareketlendirmiş ayrıca kent-

sel rantların artması biçimin-

de önemli bir etki yaratmıştır. 

Aynı mekânsal alanda olmanın 

avantajlarını yaşamak için kent 

merkezine toplanan farklı hiz-

met kollarının artışı, kentsel rant-

lar üzerinde baskı yaratmıştır.

Anglosakson bir tanım olan gent-

rification İstanbul’da ne kadar 

geçerlidir? İstanbul’da yaşanan 

gelişmeleri yabancı bir dünyadan 

alınan bir kavram ne kadar ifade 

eder? Londra’da Glass gentrifica-

tion kavramını, gözlemleri üze-

rine yoksul insanların yerlerin-

den edilmesi ile nihayetlenen bir 

süreci tanımlamak için söylemişti. 

Evet, İstanbul ve Londra ken-

dilerine has yapıları olan şehir-

ler. Sürecin tamamen aynı şekil-

de gelişmesini beklemek gibi bir 

zorunluluğumuz yok. Ve de göz-

lemlenen bir süreç ithal olan bir 

kavram ile de olsa anlaşılmaya 

çalışılmıştır. İsabetli veya isabetsiz 

ama en azından İstanbul’da görü-

len bazı değişiklikler anlamlan-

dırılmaya çalışılmış ve tartışmaya 

açılmıştır. Bunu da iyi bir çaba 

olarak görüyoruz ve akademi de 

gentrification İstanbul’da olamaz 

ya da İstanbul’daki mekânsal fark-

lılaşmadaki değişikliklerin gentri-

fication ile açıklanamayacağı gibi 

bir ses ile karşılaşmadığımızı da 

söyleyelim. Bizde İstanbul’da ben-

zeri bir sürecin yaşandığını düşü-

nüyoruz.

Hizmet sektörünün büyüme-

si, kent ekonomileri ve özellik-

le metropoller açısından fırsatlar 

yaratan dinamik olarak da görül-

müştür. Uluslar arası ticaret, mali 

sermaye ve buna bağlı olarak 

bankacılık, sigorta kurumları ve 

aracı kurumlar ile mali yatırım 

ve danışmanlık kurumları, halkla 

ilişkiler, reklam-pazarlama alanın-

daki artan yeni istihdam olanak-

ları yeni orta sınıfın oluşumunda 

ve ekonomik anlamda güçlenme-

sinde önemli bir değişim alanı 

olmuştur. Mesleki ve kültürel 

yeniden yapılandırma süreçlerine 

kent mekanlarının dönüşümleri 

eşlik etti. Şehir gittikçe büyür-

ken, kent merkezindeki işyerle-

rine kolay erişilebilirlik ve ilginç 
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eski mimari, bu mahalleri daha 

yüksek geliri olan insanlar için 

cazip hale getirmiştir. İstanbul’da 

bu muhitlerdeki konutlar yakla-

şık son 30 yıldır el değiştirerek 

rehabilite edilerek, daha fark-

lı sosyal kültür, gelir düzeyi ve 

hayat tarzı olan kişiler tarafın-

dan kullanılmaya başladı. Burada 

daha ilginç olan, buralarda konut 

edinmek isteyen insanlar genelde 

kendilerine nostaljik,  kültürel 

bir niş bulmaya çalışmaktadır-

lar. Şehrin anıları ile bütünleşerek 

kendilerine bir kültürel bir kim-

lik edineceklerdir. Şehrin kültü-

rü ile kendine mekan bulan bu 

insanlar geleneksel orta sınıf gibi 

apartmanları ya da siteleri sıkıcı 

bulduğu için tercih etmez. Yerel 

insanlarla, esnaflarla konuşabile-

ceği, komşularla kaynaşabileceği 

nostaljik bir mahalle hayatı terci-

he daha şayandır.  

‹stanbul’da Gentrification

İstanbul’da yaşanan 

gentrification’u daha kolay anla-

mamız için Tolga İslam’ın tasnif-

lemesiyle devam edelim. İslam’a 

göre İstanbul’daki gentrification 

süreci üç dalga halinde gerçekleş-

miştir. Birinci gentrification dal-

gası Boğaz kıyısında 1970’lerden 

itibaren Kuzguncuk, Arnavutköy 

ve Ortaköy’de gerçekleşti; ikin-

ci gentrification dalgası, Beyoğlu 

(Pera) Cihangir, Asmalımescit-

Tünel Bölgesi ve Galata’da yasan-

dı; üçüncü dalgada ise gentrifi-

cation 1990’larda kentin en yok-

sul bölgelerine, Haliç’in Balat ve 

Fener mahallerine sıçradı.12  

İstanbul’da gentrification’un 

ilk olarak gözlemlendiği semt 

Kuzguncuk’tur. 1970’lerin sonun-

da mimar Cengiz Bektaş’ın bu 

bölgeye yerleşmesi ve kendi ini-

siyatifi doğrultusunda semt için 

bir rehabilitasyon programı hazır-

laması Kuzguncuk’a yönelik ilgi-

yi arttırmıştır. Kuzguncuk’ta dik-

katimizi çeken ve süreci özgün 

kılan, bir aktör olarak öncüle-

rin rolünün ön plana çıkışı ve 

bu semt üzerinde yapılan tartış-

malarda sıkça gündeme gelme-

leridir. Semtte bulunan bahçeli 

evler, iki ya da üç katlı müstakil 

yapılar, tipik orta sınıf apartman-

ları için ciddi birer alternatifti; 

Boğaz’ın güzelliği ve yeşilliği ise 

bu semti daha da çekici kılıyordu.  

1980’lerden sonra yavaş yavaş 

potansiyel gentrification’ların 

ortaya çıkması ile semt, şairleri 

müzisyenleri, çeşitli sanatçıları, 

yazarları ve mimarları kendine 

çekti ve gentrification’un tipik 

sonuçlarından olan arsa ve mülk 

değerlenmesinin ilk örnekleri de 

bu bölgede ortaya çıktı. Perihan 

Abla ve Süper Baba gibi dizilerle 

artık İstanbul’da kaybolmaya yüz 

tutmuş, iyi komşuluk ilişkileri ve 

mahalle içi birliktelik gibi kav-

ramları sürekli vurgulayan popü-

ler televizyon dizilerinin de bölge-

de çekilmesi, Kuzguncuk’u gözde 

bir semt haline getirdi.13

İkinci büyük gentrificati-

on dalgası, Beyoğlu’nda gerçek-

leşti.  İstanbul’un liman bölgesi 

olarak tarihi boyunca işlek bir 

ticaret bölgesiydi ve kozmopo-

lit bir nüfusa sahipti Beyoğlu. 

Cumhuriyet döneminde ticari 

merkez konumunu sürdürdüyse 

de, 1980’lerden itibaren önemi 

azaldı. İstanbul dışından gelen 

çok sayıda göçmenin yerleştiği 

semt, Cihangir gibi giderek köh-

Hizmet sektörünün büyümesi, kent ekonomileri 
ve özellikle metropoller açısından fırsatlar yaratan 
dinamik olarak da görülmüştür. Uluslar arası tica-
ret, mali sermaye ve buna bağlı olarak bankacılık, 
sigorta kurumları ve aracı kurumlar ile mali yatırım 
ve danışmanlık kurumları, halkla ilişkiler, reklam-
pazarlama alanındaki artan yeni istihdam olanakları 
yeni orta sınıfın oluşumunda ve ekonomik anlamda 
güçlenmesinde önemli bir değişim alanı olmuştur. 
Mesleki ve kültürel yeniden yapılandırma süreçleri-
ne kent mekanlarının dönüşümleri eşlik etti. Şehir 
gittikçe büyürken, kent merkezindeki işyerlerine 
kolay erişilebilirlik ve ilginç eski mimari, bu mahal-
lere daha yüksek geliri olan insanlar için cazip hale 
gelmiştir. İstanbul’da bu muhitlerdeki konutlar yak-
laşık son 30 yıldır el değiştirerek rehabilite edilerek, 
daha farklı sosyal kültür, gelir düzeyi, ve hayat tarzı 
olan kişiler tarafından kullanılmaya başladı
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neleşti. Semtteki gentrification 

süreci, 1980’lerin sonundan iti-

baren gözlemlenmeye başladı .14 

Ülke Evrim Uysal ‘a göre  Cihangir 

gentrification’un, sonuçlarını en 

iyi verdiği yerdir.15  Galata’ya 

ilk yerleşenler, atölyelerin kulla-

nılabilirliği nedeniyle daha çok 

mimarlar ve sanatçılardı. Yeni orta 

sınıf, sürecin ileri aşamalarında 

ön plana çıktı ancak bu durum 

Cihangir’e göre daha sınırlı kaldı. 

Tolga İslam’ın Galata üzerine yap-

tığı çalışmanın kuramsal çerçevesi 

içinde yeni orta sınıfın, 35 yaşın 

altında, yüksek eğitimli, sanat ve 

tasarım camiasında ya da gelişmiş 

hizmetler sektöründe çalışmakta 

olan küçük ve çocuksuz aileler 

veya çiftler ya da yalnız yaşa-

yan bireylerden oluştuğunu ifade 

etmektedir. Galata’da soylulaştır-

ma, erken bir tarihte başlamasına 

rağmen hızlı yayılamadı; apart-

manların zemin katlarındaki çok 

sayıdaki imalat atölyesinin yarat-

tığı kirlilik, pis koku, gürültü ve 

güvenliğe ilişkin kaygılar semtin 

gentrification sürecini yavaşlattı16

Üçüncü gentrification dalgası 

ise, 1990’larda kentin en yoksul 

bölgelerine, Haliç’in Balat ve Fener 

mahallelerine sıçradı. 1980’li yıl-

larda Haliç’in de sanayisizleştiril-

me süreci ile birlikte bölgedeki 

sosyal ve ekonomik koşullar git-

tikçe kötüleşmiş ve bu semtlerde 

ticari canlılık epeyce azalmıştır. 

Ama 1996 yılında İstanbul’da 

gerçekleştirilen Habitat II’nin de 

etkisi ve Avrupa Komisyonu tara-

fından finanse edilen ve Fatih 

Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleş-

tirilen Fener ve Balat Semtlerinin 

Rehabilitasyonu Programı’nın 

ilan edilmesi ile bölgede gent-

rification sürecinin dinamikleri 

ortaya çıkmaya başladı (İslam, 

2006). Fener ve Balat bölgelerin-

de gentrification’da bireysel ter-

cihler ya da sınıfsal hareketler 

değil, doğrudan doğruya kurum-

lar rol oynamıştır; bu nedenle bu 

iki semtin  gentrification süreci 

İstanbul içinde özgün bir yere 

sahiptir.17

Peki gentrification hangi söy-

lemi meşrulaştırmaktadır? Ya da 

neden kendisini meşru göstermek 

için kullandığı retoriğin arkasın-

daki söylem dikkat çekmemekte-

dir. Burada şunu da söylemek isti-

yorum burada tek bir retorik de 

yoktur farklı retoriklerin esas ola-

rak tek bir söyleme hizmet etmesi 

mevcuttur.  Gentrification ve daha 

arkasından yerleştirilmeye çalışı-

lan söylem farklı sosyal kültüre 

mensup ya da farklı aidiyetleri 

olan insanlar için farklı retorikler-

le kendisini doğallaştırmaktadır. 

Her kesim kendi tasarımı olan bir 

nostalji yaratmaktadır. Kimileri bu 

nostaljilerle kendilerine kültürel 

kimlik kazandırırlarken bazıları 

ise yaptıkları nostaljilerle varolan 

kültürel kimliklerine sahip çık-

tıklarını düşünmektedirler. Belli 

bir kesime arz ederek pazarlarken 

bazılarının buradaki rantı görme-

mesi ya da rant görse dahi rantı 

çok önemsememesi için bu tarihi 

yapıların virane bir halde olması 

ve genelde orada yaşayan insanla-

rın suça karıştırıldıkları iddia edi-

lerek daha çok mekanların sosyal 

ve fiziki bozuklukları ön plana 

çıkartılmaktadır. 

Gentrification’da esas olarak 

tarihi yapıların daha ön planda 

olduğunu düşünerek yola çıktı-

ğımızda,  gentrification başlangı-

cından itibaren ilk 30 yıllık serü-

veninde dikkatimizi çeken önemli 

şey hiçbir semtin tarihi yarımada-

da olmamasıdır. İstisnasız hepsi-

nin daha önceden de gayrimüslim-

lerin yaşadıkları mahaller olması 

dikkat çekicidir. Gentrification, 

tarihi yarımadaya ancak söylemi 

muhkem hale geldikten sonra sıç-

ramıştır. Ayrıca genelde gentrifi-

cation sürecini destekleyenlerin 

heterojen olana yaptıkları vurgu 

da ihmal edilmemelidir. Burada 

post-modernitenin, “çok kültür-

lülük”, “farklılıkların bir arada 

yaşaması”, “insanları ötekileştiril-

memek”, “geçmişle uyum içinde 

yaşama” gibi temel söylemleri-

nin gentrification süreci ile bir-

likte yaygınlaştığını söyleyeceğiz. 
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Postmoderniteyi sadece geç kapi-

talizm ya da küreselleşme olarak 

görenler yeni bir şey söylemedi-

ğimi düşünebilirler ama benim 

burada söylemek istediğim, eko-

nomik bir ilişkiden çok melez 

bir kimliğin inşası için araçsal-

laştırılan söylemlerin varlığıdır. 

Hatta bazılarının sadece ekono-

mik ilişkilere, ranta ve insanların 

mahallerinden edilmesine yapılan 

vurguları birilerinin tam da iste-

dikleri de olabilir. Ve bu eleşti-

rileri de derin eleştiriler olarak 

görmüyoruz. 

Günümüzde insanların kök-

süzleşmesi ve herkesin herkesleş-

mesi her yerde mevcuttur. Daha da 

kötüsü artık insanların yaşadıkları 

hiçbir yer, artık orada oturdukla-

rını işaret etmemektedir.  Modern 

çağla birlikte insanlar artık meske-

ni olan yeryüzünde değildir. Bilim 

ve teknolojinin verdiği olanaklarla 

varlıkları hazır önünde bulunan 

nesnelere indirgeyen insan,  yer-

leşmeyi dahi bilişsel süreç araç ve 

yöntemlere düşünme sistemi ile 

değerlendirmektedir.  Böyle bir 

anlayış kaçınılmaz olarak mekânı 

da nesnelere indirgeyecektir. Bu 

anlayış ister istemez mekânın 

sürekliliğini göz ardı edecektir. 

Varlık ve mekân ilişkisinde esas 

olanı da gözden kaçıracaktır. Son 

olarak Heidegger’e kulak verelim: 

“Öyle görünüyor ki, oturma yerine 

ancak “inşa etmek”le uğraşıyoruz. 

İnşa etmek amaç olarak oturma 

yerini ediniyor… Doğrusunu söy-

lemek gerekirse, bugün konut dar-

lığında bir konut işgal ettiğini bil-

mek güven verici; oturma yeri ola-

rak kullanılan yapılar kuşkusuz 

konutları doğurur, bugün küçük 

olup da güncel yaşamı kolaylaş-

tıran, ulaşılabilecek fiyatlarda, 

hava, ışık ve güneş alan haneler 

var. Ama içlerinde oturma yerinin 

gerçekleştiğine ilişkin bize güven-

ce verecek herhangi bir şey var 

mı?...”18 
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KOMŞU HUKUKU BAĞLAMINDA

GÖKDELENLER NEREYE DÜŞER?

i nsanın giderek yalnızlaştığı 

bir dünyada yaşıyoruz. İnsani 

ilişkiler hızla zayıflıyor, aza-

lıyor, sanallaşıyor ve kopuyor. 

İnsan teki, hem kendine hem 

de yekdiğerine yabancılaşıyor. 

Modern hayat tarzı, insanın yal-

nızlığını ve yabancılaşmasını 

habire artırıyor.Yükseklik yarışı-

na giren gökdelenlerin, “utanç 
duvarları” gibi birbirlerinden 

kopardığı mahalleler de, mahalle 

sakinleri de birbirlerine yabancı-

laşıyor. Aynı apartman kapısından 

girip, aynı asansöre binen insan-

lar, asık suratlarıyla birbirlerine 

sırt çeviriyorlar; alt ve üst kattaki-

ler de aynı kattakiler de birbirle-

rine yabancı kalabiliyorlar.

İnternet çağı’nda, iletişim 

teknolojisinde yaşanan baş dön-

dürücü gelişmeler, insanları bir-

birlerine yaklaştırmıyor, aksine 

uzaklaştırıyor. Artık arkadaşlıklar 

sanal dünyada kuruluyor, evli-

likler oradan yapılıyor. İletişim 

araçları, aile fertlerini dahi birbi-

rinden koparıyor. Her geçen gün 

biraz daha yalnızlaşan, yabancı-

laşan “sanal dünyanın insanları”, 

gerçek hayatta konuşamadıkları-

nı orada konuşuyorlar, dostluğu 

sanal arkadaşlıklarda arıyorlar, 

içlerini oralarda döküyorlar…

Böylesi bir hayat tarzında 

akrabalık, dostluk, arkadaşlık 

dâhil, komşuluk ilişkileri de 

anlamını yitiriyor…

Oysa İslâmiyet, ana-baba ve 

akrabadan sonra yetim, yoksul 

ve komşu haklarını gözetmeyi 

emreder.

‹nsanî ‹lişkiler Allah’a ve Âhiret’e 
‹manla Doğrudan ‹lgilidir

Allah (c.c.), zatına kulluk bağ-

lamında ana-baba, akraba, yetim-

yoksuldan sonra komşuya iyiliği 

emreder.

“Yalnızca Allah’a kulluk edin 

ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık 

yakıştırmayın. Ana babaya yakın 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, 

yakın komşulara, uzak komşu-

lara, yanınızdaki arkadaşa, yolda 

kalmışa ve elinizin altındaki (hiz-

metçi ve işçi)lere iyilik yapınız ve 

iyi davranınız.” (Nisa 4/36)

İslâm, insanın bütün ilişkile-

rini “yalnızca Allah’ı ilah ve rab 

tanıyıp O’na kulluk etme” yani 

tevhid ve ubudiyet esasına bağ-

lar. Kur’ân ve sünnet, komşuluk 

haklarına riayeti de, Allah’a ve 

Ahiret’e iman edip O’na kulluk-

ta bulunmanın gereklerinden biri 

olarak vaz’ eder.

Ebû Hüreyre (r.a.)’dan riva-

yet edildiğine göre Rasûlüllah (s.) 

şöyle buyurdu: “Allah’a ve âhiret 

gününe iman eden kimse komşu-

sunu rahatsız etmesin. Allah’a 

ve âhiret gününe iman eden kimse 

misafirine ikram etsin. Allah’a ve 

âhiret gününe iman eden kimse ya 

hayır söylesin veya sussun!”1

Komşuyu rahatsız etmemek-

ten misafire ikram etmeye ve hay-

rın dışında bir şey söylememeye 

kadar birçok eylemi, doğrudan 

Allah’a imanla ve her yapılanın 

hesabının görüleceği âhiret günü 

yani hesap günü ile ilintileyen 

Peygamber Efendimiz (s.), benzer 

bir hadis-i şerifte ise:“Allah’a ve 

âhiret gününe iman eden kimse 

komşusuna iyilik etsin. Allah’a 

ve âhiret gününe iman eden…”2 

buyurur.

Buhari ve Müslim’in ittifak 

ettikleri şu hadis-i şerifte de Hz. 

Peygamber (s.), komşu haklarını 

gözetip gözetmemenin doğrudan 

imanla alâkalı olduğunu beyan 

buyurur: Kutlu Peygamberimiz 

(s.) bir gün:

- “Vallâhi iman etmiş olmaz. 

Vallâhi iman etmiş olmaz. Vallâhi 

iman etmiş olmaz” buyurdu. 

Ashab:

- “Kim imân etmiş olmaz, 

yâ Rasûlallah?” diye sordular. 

Rasûlüllah (s.):

- “Yapacağı fenalıklardan 

komşusu güven içinde olmayan 

kimse!” buyurdu.3
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Müslim’in diğer bir rivaye-

tinde ise, Peygamberimiz (s.), 

“Vallâhi iman etmiş olmaz” ifa-

desinin yerine: “Vallâhi cennete 

giremez”4 buyurmuştur. 

‘Cennete ve Cehenneme gir-

mek bu kadar kolay mı?’ sorusu 

akla gelebilir; ancak kendisinden 

komşusu emin olmayanın Allah’a 

gereğince iman ve kulluk etmiş 

olmayacağı, yukarıdaki nebevî 

beyandan açıkça anlaşılıyor. Hz. 

Peygamber (s.)’den aktarılan şu 

ifadeler ise çok daha kesin ve kes-

kindir.

Ashab: ‘Falanca kadın geceyi 

ibadetle geçirir, gündüzleri oruç 

tutar, çalışır ve sadaka verir, bir 

de dili ile komşularına eziyet ve-

rir.’ deyince, Rasûlüllah (s.) şöyle 

buyurdu:

- “O kadında hayır yoktur. O 

cehennemliktir.”

Ashab: ‘Falanca kadın ise, 

farz namazları kılar, yağı alın-

mış peynirleri sadaka verir ve hiç 

kimseye eziyet etmez.” deyince de 

Rasûlüllah (s.) buyurdular ki: 

- “Bu kadın Cennet ehlinden-

dir.”5

 

Komşunun Komşu Üzerindeki 
Haklarından Biri: Yüksek Bina 

Yapmamak

Komşunun komşuya fenalığı, 

zararı yalnız elle ve dille değil, 

çok farklı şekillerde olabiliyor. 

Bazen bir yemek kokusu dahi 

komşulara eziyet verebileceği 

gibi, onun rüzgârını, güneşini, 

manzarasını engelleyen yüksek 

binalar da onlara zarar verebi-

liyor; yakın komşuyu da uzak 

komşuyu da rahatsız edebiliyor.

Bu konudaki en kapsamlı riva-

yeti, merhum Haydar Hatiboğlu 

Hocaefendi, Sünen-i İbn Mâce 

çeviri ve şerhinde şöyle aktarı-

yor: “Buhari’de bu babda akta-

rılan hadislerin izahı bölümün-

de Hâfız, el-Fetih’te, birkaç yolla 

rivayet olunan hadisleri derleyip 

sonunda şöyle der: Ashab sordu: 

- Ey Allah’ın Rasûlü! 

Komşunun komşu üzerindeki 

hakkı nedir? 

Allah Rasûlü (s.) buyurdu: 

(1) “Komşu senden bir şey 

ödünç isterse ödünç olarak vere-

ceksin.

(2) Senden yardım dilerse 

ona yardım edeceksin.

(3) Hastalanırsa ziyaret 

edersin.

(4) İhtiyacı olursa yardım 

edersin.

(5) Hayırlı bir işi olursa teb-

rik edersin.

(6) Başına bir musibet gelirse 

taziye ve tesellide bulunursun.

(7) Öldüğü zaman cenazesi-

ne iştirak edersin.

(8) Evi hava alamayacak 

şekilde bitişiğinde ise ondan izin 

almadan evinden yüksek bina 

yapmazsın.

(9) Tencerenin yemek koku-

suyla ona eziyet etmezsin, 

meğerki yemekten ona da sunar-

sın.

(10) Meyve alırsan ona da 

hediye edersin, şayet hediye ede-

mezsen meyveyi (ona gösterme-

den) gizlice eve götür ki, komşu-

nun çocuğu görmesin.”6

İmdi,“komşu hukukunu” on 

maddede özetleyen bu hadis-i 

şerif, her Müslüman mahallenin 

ve apartmanın görünür yerlerine 

ser-levha olarak asılmalıdır.

Yakın Komşuya da Uzak Komşuya 
da ‹yi Davranmak

Yazımızın başında yer verdiği-

miz âyet-i kerimede (Nisa 4/36), 

kendilerine iyilik yapılması gere-

kenler arasında “yakın komşular 

ve uzak komşular”ın ilk sıralarda 

yer aldığını tekrar hatırlayalım.

İslâm âlimlerinin, “yakın 
komşu ve uzak komşu” terimleri 

üzerine yaptıkları açıklamalardan 

bazıları şöyledir: “Yakın komşu”; 

evi yakın olan veya aralarında 

akrabalık bağı ya da din bağı 

olandır. “Uzak komşu” ise; evi 

uzak olan veya aralarında akra-

balık ya da din bağı olmayandır.7

Şu hadis-i şerife göre, “yakın” 

olan komşu “uzak” olan komşuya 

öncelenir ve tercih edilir:

Hz. Âişe (r.anhâ) sordu: 

-‘Yâ Rasûlallah! İki komşum 

var. Hangisine hediye vereyim?’ 

Rasûlüllah (s.) cevap verdi:

- “Kapısı sana daha yakın 

olana ver.”8

Yine komşular, sahip oldukla-

rı haklara göre üç dereceye ayrıl-

mıştır: 

- Bir hakkı olan komşu-

lar: dini ayrı olan kimselerdir. 

Bu komşulara da iyilik yapılır. 

Mesela; Abdullah b. Amr (r.a.), 

Yahudi olan komşusuna koyun 

eti ikram etmiştir.9

- İki hak sahibi olanlar: hem 

Müslüman hem de komşuluk 

hakkı bulunan kimselerdir.

- Üç hakkı olanlar ise: hem 

Müslüman hem akraba hem de 

komşu olanlardır.10

Ayrıca; genel manada “kom-
şuluğun sınırı” üzerinde de 

düşünülmüştür. Hasan Basri 
(rahmetullahi aleyh) der ki: 

“Komşuluğun sınırı, evinin ön 

tarafından kırk, arka tarafından 

kırk, sağ ve sol tarafından da kırk 

evdir.”11 Hasan Basrî’nin ön-arka 

ve sağ-sol istikametinde “kırk” 

olarak belirlediği komşuluk sınır-

ları, bugünün dünyasında en 

azından üst ve alt olarak da teşmil 

edilebilir; hatta yakınlık açısın-

■ Komşu Hukuku
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dan alttaki ve üstteki komşuların 

diğer yöndekilere tercihi de söz 

konusu edilebilir. 

Ancak, yeri gelmişken; son 

zamanlarda gündeme gelen ‘şehir 

siluetini bozacak derecede yük-

seltilen’ çok katlı binaların/gökde-

lenlerin, sağdan-soldan, önden-

arkadan, nice kırklarca binada 

yaşayan “komşuların” görüş ala-

nını ve güneşini kapattığı, onla-

rın manzarasını bozduğu da bir 

hakikattir. Hadiste sözü edilen 

“hava almasını engelleme” işlevi, 

bugün manzara ve silueti engelle-

me olarak okunabilir. Bu binalar, 

halkın ortak mekânlarını ve tari-

hi, kutsal yapıları perdeliyorsa, 

Peygamberimiz (s.)’in “on(lar)

dan izin almadan ev(ler)inden 

yüksek bina yapmazsın!” ihtarı 

üzerinde bir kez daha düşünmek 

gerekir.

Komşu Komşuya Mirasçı Olayazdı!

Yukarıdaki hadiste, kutlu 

Peygamberimiz (s.)’in on madde 

halinde tadat ettikleri komşu hak-

ları, öylesine önemlidir ki, han-

diyse komşuyu komşuya mirasçı 

kılacak düzeydedir. 

İbni Ömer ve Âişe 

(r.anhüma)’dan rivayet edildiği-

ne göre Rasûlüllah (s.)  şöyle 

buyurdu:

“Cebrâil bana komşuya iyi-

lik etmeyi tavsiye edip durdu. 

Neredeyse komşuyu komşuya 

mirasçı kılacak sandım.”12

  Bu mülahaza iledir ki, 

Peygamberimiz (s.), insanları 

komşularına iyilik yapmaya teş-

vik etmiş ve onları “insanların 
en hayırlılarından” saymıştır.

İbn Ömer (r.a.)’dan: 

Rasûlüllah (s.) buyurdu:“Allah 

katında arkadaşların hayırlısı, 

arkadaşına faydalı olandır. Yine 

Allah katında komşuların hayır-

lısı, komşusuna faydalı olan-

dır.”13

Mesela, komşunun, bir ihtiya-

ca binaen komşu duvarına ağaç 

çakmasına izin vermek bu cüm-

ledendir.

Rasûlüllah (s.): “Hiçbiriniz 

duvarına ağaç çakmak isteyen 

komşusuna engel olmasın.” bu-

yurmuştur.

Ebû Hureyre (r.a.), hadisi 

rivayet ettikten sonra oradakilere: 
‘Neden bu sünneti yerine getir-

mekten çekiniyorsunuz? Vallahi 

ben bu sünneti size benimsetene 

kadar uğraşacağım’, demiştir.14

Kutlu Peygamberimiz (s.)’in, 

Müslümanın mutlu olmasını sağ-

layan unsurlar arasında huzurlu 

bir eve sahip olmanın yanında, 

özellikle iyi ve dürüst (salih) 

komşuyu da sayması oldukça an-

lamlıdır.

Nafi ’ b. Abdi’l-Hâris (r.a.)’ın 

rivayet ettiğine göre, Hz. Peygam-

ber (s.) şöyle dedi:

“Huzurlu bir ev, salih(dürüst) 

bir komşu ve rahat bir binek, 

Müslüman kişinin saadetinden-

dir.”15

Komşun Açken Tok Yatma! 
Komşunun Yüzüne Kapını 

Kapama!

Buna karşılık, komşusunun 

açlığına seyirci kalan, açlığından 

haberdar bile olmayan insanla-

rı “mümin” dahi saymaz. Yani 

Rasûlüllah (s.), komşuyla ilişki-

leri, doğrudan imanın göstergesi 

olarak beyan eder. 

Abdullah b. Abbas (r.a.)’dan: 

Hz. Peygamber (s.)’in  şöyle dedi-

ğini işittim: 

“Komşusu aç olup da karnı-

nı doyuran kimse, mümin değil-

dir.”16

Komşuyla ilişkiler, iman gös-

tergesi olması sebebiyledir ki, bir 

Müslüman komşunun yüzüne ka-

pısını kapatırcasına ondan iyilik-

lerini esirgeyemez.

Hz. Ömer (r.a.)’ın oğlu Ab-

dullah (r.a.), Müslümanların bir-

birleriyle ve komşularıyla ilişkile-

rindeki değişimi değerlendirerek, 

o günlerin ve bu günlerin Müslü-

manlarına müthiş bir hayat dersi 

verir:

“Gerçekten öyle zamanlar 

yaşadık ki, hiç kimseye altını ve 

gümüşü, Müslüman kardeşinden 

daha sevgili olmadı. Şimdiki hal-

de ise, altın ve gümüş her birimize 

Müslüman kardeşinden daha sev-

gilidir. Hz. Peygambe (s.)’in şöyle 

dediğini işittim: “Kıyamet günü 

komşusunu yakalayan nice kom-

şu vardır ki, şöyle der: Ya Rab! 

Bu, yüzüme kapısını kapatarak, 

iyiliğini esirgemiştir.”17

Komşunun Namusuna ve Malına 
Göz Dikme!

Müslüman, hiç kimseye zarar 

vermeyen, kimsenin malında ve 

namusunda gözü olmayan, baş-

kalarının bu ve diğer konularda 

kendisinden emin olduğu insan-

dır. Müslümanın bu ayrıcalıklı ni-

telikleri, özellikle komşu ilişkileri 

bağlamında özel bir önem ve an-

lam kazanır.

Mikdad b. Esved (r.a.)’dan ri-

vayet edildi ki: Rasûlüllah (s.) as-

habına zinadan sordu. Ashab:

- “Haramdır, Allah ve onun 

Peygamberi onu haram kılmıştır” 

dediler.

Bunun üzerine, Peygamberi-

miz (s.) şöyle buyurdu:

- “İnsanın, on kadınla zina et-

mesi, komşusunun karısı ile zina 

etmesinden daha hafi f günahtır.”
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Yine ashaba hırsızlıktan sor-

dular. Ashab:

- “Haramdır, onu Azîz ve Yüce 

olan Allah ile onun Peygamberi 

haram kılmıştır” dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber 

(s.) şöyle buyurdu:

- “On ev halkından çalması 

da, komşusunun evinden çalma-

sından daha hafi f günahtır.”18

‘Zinanın ve hırsızlığın daha 

ağırı veya daha hafi fi  olur mu?’ 

gibi akla gelebilecek sorular da, 

komşu ilişkileri bağlamında böyle 

cevabını bulur. Dahası, her Müs-

lüman, komşusuna zarar vereme-

yeceği gibi, bilakis komşusunun 

malını, mülkünü, namusunu ve 

çıkarını korumak durumundadır. 

Komşularla Hediyeleşmek ve Ebû 
Zer (r.a.)’ın Çorbası

Komşuluk ilişkilerini gelişti-

ren, güzelleştiren ve pekiştiren 

hususlardan biri de hediyeleş-

mektir. ‘Çam sakızı çoban arma-

ğanı’ türünden de olsa komşular-

la hediyeleşmeye önem verilmeli 

ve alınıp-verilen hediyeler asla 

küçümsenmemelidir. Bu konuda 

Rasûlüllah (s.) şöyle buyurmuş-

tur:

“Ey Müslüman kadınlar! 

Komşu hanımlar birbiriyle hedi-

yeleşmeyi küçümsemesin! Alıp 

verdikleri şey bir koyun paçası 

bile olsa!..”19

Bu hadis-i şerif; bir ikramın 

küçük görülüp   verilmemesi ya 

da alınmamasının çok yanlış ol-

duğunu bize öğretir. İslâm’la yoğ-

rulmuş kültürümüzde komşuluk 

ilişkilerinin ve komşular arası da-

yanışmanın önemini vurgulayan 

‘komşu komşunun külüne muhtaç-

tır’ atasözünün vurguladığı gibi, 

komşunun komşuya yapacağı 

iyilik, kaldırıp atacağı kül düze-

yinde bile olsa esirgenmemelidir. 

Herkes gücü nispetinde komşu-

larına ikram, hediye ve yardımda 

bulunmalı; bunu küçük görme-

melidir. Çünkü hediyeleşmek, 

komşular arasındaki sevgi bağı-

nı artırır. Peygamber Efendimiz 

(s.)’in, Hz. Ebû Zer (r.a.)’a, çorba-

sının suyunu artırıp komşularına 

dağıtmasını tavsiye buyurması bu 

hikmetle açıklanabilir. 

Ebû Zer (r.a.)’dan rivayet edil-

diğine göre Rasûlüllah (s.) şöyle 

buyurdu:

“Ey Ebû Zer! Çorba pişirdi-

ğin zaman suyunu çok koy ve 

komşularını gözet!”20

(Ebû Zer’den diğer rivayet 

şöyle: Dostum Rasûlüllah bana 

şöyle vasiyet etti: “Çorba pişir-

diğin zaman suyunu çok koy. 

Sonra da komşularını gözden 

geçir ve gerekli gördüklerine 

güzel bir şekilde sun!”21)

İmdi, sade hayatı ve gariban-

lığı ile tanınan Ebû Zer (r.a.)’ın 

içine çok su katılmış yavan çor-

basının bir benzeri olan hediyeyi 

bir komşumuz bize ikram etse, o 

kutlu sahabeyi ve ona bu tavsiye-

yi yapan kutlu Rasûl’ü (s.) hatırla-

yıp bundan ziyadesiyle memnun 

olmalı ve bu memnuniyetimizi de 

izhar etmeliyiz. 

Kötü Komşu Olma! Kıyamet 
Komşudan Kopar!

Peygamber Efendimiz (s.), 

kötü komşudan Allah’a sığınmış 

ve kıyametin kopmasına yol aça-

cak olan olumsuzluklar arasında 

komşu katlini de saymıştır.

Ebû Hüreyre  (r.a.)’dan rivayet 

edildiğine göre: Hz. Peygamber 

(s.)’in dualarından biri şöyle idi:

“Allah’ım! Devamlı ikâmet 

edilen yerde kötü komşudan sana 

sığınırım. Çünkü geçici yerdeki 

komşu değişir.”22

Ebû Musa (r.a.)’dan rivayet 

edildiğine göre Rasûlüllah (s.) 

şöyle buyurmuştur:

“İnsan komşusunu, kardeşini 

ve babasını öldürmedikçe kıya-

met kopmaz.”23

Kur’ân’da beyan buyuruldu-

ğu üzere (Enfal 8/48); müşrikleri 

İslâm’a karşı Bedir savaşına kış-

kırtan şeytan, onlara; “kuşkusuz 

ben sizin komşunuzum” demiştir.

 Sonuç olarak: İnsanlara şir-

ki, küfrü, haramı, isyanı, günahı 

güzel gösterip teşvik eden şeyta-

na ve şeytanlaşmış kötü insanlara 

“komşu” olmaktan Allah’a sığın-

malı; komşularına iyilik yapan, 

komşu hukukunu gözeten “salih” 

insanlar olmalı; bunun için de 

komşu haklarını içeren on mad-

delik hadis-i şerifi  ve diğer nebevi 

ilkeleri titizlikle uygulamalıyız ki, 

“Müslüman” mahalle ve şehir ha-

yatımızı, bu çağda yeniden İslâmî 

temelleri üzerinde inşa edip, dün-

ya ve ahiret saadetine  erebilelim.
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Mehmed Kürşad ATALAR

MALCOLM X: 
‘DİPTEN ZİRVEYE’ YÜKSELMİŞ

BİR MÜCADELE ADAMI

A merika’daki siyahi 

Müslümanların sem-

bol ismi olan Malcolm 

X (El-Hacc Malik el-Şahbaz) biz 

Müslümanlar için ne ifade ediyor 

(veya etmeli)? Onu bizim için 

önemli kılan, mücadeleci kimliği 

midir, yoksa ömrünün sonun-

da ırkçılıktan vazgeçip ‘hidayet’ 

bulması mıdır? Bendeniz her iki 

özelliğinin de önemli olduğuna 

inanıyorum ama kanımca bun-

dan daha mühim olan iki husus 

açısından onu değerlendirmenin 

daha doğru olacağını düşünü-

yorum. Bunlardan ilki, onun 

Amerikalı siyahi Müslümanlar 

için ifade ettiği ‘anlam’dır, ikin-

cisi de ‘devr-i hayatımızın tipik 

vasfı’nı anlamamıza yarayan bir 

sembol isim olmasıdır. Kanımca, 

El-Hacc Malik el-Şahbaz’ı doğru 

değerlendirmek için, daha çok 

bu iki boyutun üzerinde durul-

ması gerekmektedir.

Öncelikle Malcolm X’in 

mücadeleci kimliğinin köken-

lerini analiz etmemiz lazımdır. 

Bu kimliğin oluşumunda, kişi-

sel özelliklerinin olduğu kadar 

ırkçı beyazların uyguladığı baskı 

ve zulümlerin de payı olduğu 

açıktır. Malcolm, ırkçı beyaz Klu 

Klux Klan örgütünün estirdiği 

terör ortamında büyümüştür ve 

babasını bu saldırılardan birin-

de kaybetmiştir. Annesi, yaşadığı 

zorluklara dayanamamış ve akıl 

sağlığını yitirmiştir. Ardından 

bütün kardeşleriyle birlikte 

kendisi de bir koruyucu aileye 

verilmiştir. Zeki ve çalışkan bir 

çocuktur; avukat olmak istemek-

tedir ancak lisedeyken bir beyaz 

öğretmenin söylediği: “avukatlık 

zencilere göre bir meslek değil!” 

sözünden çok etkilenmiş ve 15 

yaşında okumayı bırakıp çalış-

mak için başka bir kente göç 

etmiştir. Fakat siyahlar için bura-

da da şartlar zordur ve buna 

‘sokak’ da dahildir! Malcolm bir 

süre sonra kendisini her türlü 

kanunsuz işin içerisinde bulur. 

Hırsızlıktan, esrar satıcılığına 

kadar bütün yasa dışı işlere girer, 

çıkar. Nihayet çaldığı bir saati 

satmaya çalışırken yakalanır ve 

henüz 21 yaşındayken, 10 yıl 

hapse mahkum olur. 

Malcolm ve Hz. Ömer 

Malcolm gençlik döneminde 

‘hızlı’ yaşamıştır da, daha sonra 

durulmuş mudur? Karakterini 

göz önüne alırsak, kanımca bu 

sorunun cevabı ‘hayır’ olarak 

verilmelidir. Çünkü Malcolm 

aynı Malcolm’dur; sokak hayatı 

yaşarken de dinini değiştirirken 

de o aynı kişidir. Karakteri değiş-

memiştir; acardır ve doğru bildi-

ğini yapmaktan çekinmez. Hızlı 

akan hayatına birçok ‘değişim’in 

sığmış olmasını başka türlü izah 

etmek de zaten mümkün değil-

dir. Onun değişimini bir ölçüde 

Hz. Ömer’in değişimine benze-

tebiliriz. Hz. Ömer de karak-

ter itibarıyla celalli biridir ve 

bu özelliği cahiliye döneminde 

de Müslüman olduktan sonra 

da esasta değişmemiştir. Acarlık 

da celal sahibi olmak da hayra 

yönelik kullanıldığında olum-

lu neticeler verir ki, Malcolm, 

bunun tarihteki iyi bir örne-

ği olarak görülebilir. Şahsen, 

Malcolm’un bu karakter özelli-

ğinin onun mücadeleci kimliğini 

belirleyen iki önemli unsurdan 

biri olduğunu düşünüyorum. 

Tabii ki ikincisi, yani çocukluğu 

ve gençliğinden itibaren yaşadı-

ğı olaylar, onun mücadelesinin 

‘yönü’nü tayinde daha belirleyi-

cidir. Zira Müslüman olduktan 

sonra bile, bunların etkisini üze-

rinden atamamıştır.

Peki, Malcolm niçin aynı 

dönemin bir diğer ismi ünlü 

siyahi lideri olan Martin Luther 
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King gibi ‘uzlaşmacı’ bir yolu 

takip etmemiştir de, hep ‘radi-

kal’ olmuş ve ‘radikal’ kalmış-

tır? Bendeniz, burada cevabın, 

biraz da ‘samimiyet’ ve ‘hakka 

tabi olmak’ kavramlarında 

içkin olduğunu düşünüyorum. 

Malcolm’un tipik vasfı, hakkı 

gördüğü zaman ona tabi olmak 

ve gereğini yerine getirmektir. 

Lügatinde ‘uzlaşı’ kelimesine yer 

olmamasının önemli bir sebe-

bi budur. İkincisi de kanımca 

şudur ki, dönemin şartları siyah-

lar için çok ağırdır ve bu şart-

larda ‘uzlaşı’ya yanaşmak, yenil-

giyi kabul etmek (hatta ‘davaya 

ihanet’) anlamına gelmektedir. 

Köleliğin kaldırılmasının üzerin-

den yaklaşık yüz yıl geçmiştir 

ama siyahlar hâlâ köle muame-

lesi görmektedir. Toplumsal sta-

tüler skalasında en dipte yer 

almaktadırlar. Oy kullanma 

hakları yoktur. Beyazlarla aynı 

lokantaya, aynı okula, aynı tuva-

lete bile gidememektedirler… 

Bu şartlar altında, onun için: 

“özgürlüğün savunulmasında 

aşırılık kötü değildir; hak ara-

yışında ılımlılık erdem değildir.” 

Onun inancında, bir yerde hak-

lara saldırı varsa, orada “gerekli 

her araca başvurmak meşrudur” 

ve eğer “Amerikan hükümeti 

siyahları saldırılara karşı koru-

yamıyorsa, siyahların kendilerini 

koruma hakları vardır.” Kanımca 

bu düşünceleri, onun her şeyden 

önce ‘samimi bir bağlı’ olduğunu 

göstermektedir. Çünkü zulmün 

bu boyutta olduğu bir ortamda 

bu denli ‘radikal’ olabilmenin 

(ve kalabilmenin) başka izahı 

yoktur!

Malcolm’un kısacık ömrü-

ne büyük değişimleri sığdıra-

bilmesinde bu samimiyetinin 

payı olduğuna kuşku yoktur. O, 

hapse girdiğinde, tabir-i caizse 

bir ‘sokak serserisi’dir; şehit edil-

diğinde ise ırkçılığın büyük bir 

bela olduğunu anlamış biridir. 

Hapse girdiğinde dini değerlere 

saygısı olmayan biridir (ki hapis-

teki lakabı ‘Şeytan’dır), İslâm 

Ulusu örgütüne girdikten kısa bir 

süre sonra ise örgütün bir numa-

ralı vaizi olmuştur. Onun hayatı, 

deyim yerindeyse, “dipten zirve-

ye” klişesinin tipik bir örneğidir. 

Bu, ancak ‘açık bir zihin’ ve 

‘samimi bir kalp’ ile mümkün-

dür. Bir dönem siyah ırkın üstün 

olduğuna ve her türlü kötülüğün 

beyaz insandan kaynaklandığı-

na inanan Malcolm, daha sonra 

sakin kafayla düşündüğünde, 

beyaz insana olan düşmanlığı-

nın, “o ana kadar sahtekâr, muh-

teris, insafsız ve kindar olmayan 

hiçbir beyaz insan veya topluluk 

tanımamış olmasından kaynak-

lanabileceğini” düşünebilmekte-

dir. Bu, onun bir ‘zealot’ olmadı-

ğını; inandığı davanın  peşinden 

‘körü körüne’ gitmediğini gös-

terir. Evet, İslâm Ulusu örgütü-

nün samimi bir bağlısıdır ve en 

‘cesur’ vaizidir ama bu, onun 

haksızlık karşısında susacağı 

(velev ki bunu yapan örgütün 

lideri de olsa) anlamına gelme-

mektedir! Elijah Muhammed’in 

sekreterleri ile uygunsuz ilişki 

içinde olduğunu teyit ettikten 

sonra, hiç çekinmeden liderine 

karşı da tepkisini göstermiş ve 

örgütten (başka bazı haklı gerek-

çelerle de) ayrılmıştır. Yıllarını 

verdiği, üzerine titrediği örgü-

tünü “hakkın hatrına” terk ede-

bilmiştir. Bu, onun samimiyetini 

gösterdiği gibi, “hakkı her şeyi 

üzerinde tutma” hassasiyetine 

sahip olduğunun da bir göster-

gesidir. İşte bu özelliği nede-

niyle, Malcolm’un kısacık ömrü 

“ibretlik bir hayat hikayesi” ola-

rak rahatlıkla değerlendirilebilir.

■ Malcolm X

Acarlık da celal sahibi olmak da hayra yönelik kullanıldı-
ğında olumlu neticeler verir ki, Malcolm, bunun tarihteki 
iyi bir örneği olarak görülebilir. Şahsen, Malcolm’un bu 
karakter özelliğinin onun mücadeleci kimliğini belirleyen 
iki önemli unsurdan biri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 
ikincisi, yani çocukluğu ve gençliğinden itibaren yaşadığı 
olaylar, onun mücadelesinin ‘yönü’nü tayinde daha belir-
leyicidir. Zira Müslüman olduktan sonra bile, bunların 
etkisini üzerinden atamamıştır.
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Ahmet KAVAS

Hacc Tecrübesi

Ve Malcolm, Müslümanlığı 

seçtikten sonra bile kurtulama-

dığı ve ömrünün son yılında 

yaşadığı Hacc tecrübesine kadar 

savunduğu ‘ırkçı’ fikirlerin-

den de bu hassasiyeti sayesin-

de kurtulmuştur. Burada şöyle 

bir soru akla gelebilir: “İslâm’ın 

ırkçılık veya asabiyet konula-

rındaki emirleri çok açık olma-

sına rağmen Malcolm X veya 

İslâm Ulusu örgütü niçin baş-

tan beri bir ‘siyah Müslümanlığı’ 

davası gütmüştür?” Kanımca, 

bunun başlıca nedenini ‘ırkçı 

beyaz hareketi’nin zulümle-

rinde aramak gerekmektedir. 

Çünkü gerçekten de II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra beyaz ırkçı 

hareket yeniden güç kazanmış 

ve siyahlara uygulanan zulmün 

boyutları büyümüştür. Bu tipik 

bir etki-tepki meselesidir. Ve o 

dönemde yaşayan siyahlar da 

bundan etkilenmişlerdir (buna 

Müslüman siyahlar da dahildir). 

Bir başka husus da Amerika’daki 

Müslümanların İslâmi kültür ve 

medeniyet tecrübesinin, yüzyıl-

lardır İslâm kültürünün havasını 

teneffüs etmiş halklara göre ‘yeni’ 

olmasıdır. Hatta öyle ki, baş-

larda siyahlardan Müslümanlığı 

tercih edenlerin birçoklarının 

gerekçesi, İslâm’ın köken itiba-

rıyla bir “beyaz dini” olmama-

sıdır. Yani İslâm’ın kabulünde 

bile ‘tepkiselliğin’ bir etkisi var-

dır. Fakat Malcolm ‘düşünen’ 

biridir ve bu şartlar altında bile 

‘gerçeği’ görebilme hassasiyetini 

kaybetmemiştir. Nihayet şeha-

detinden bir yıl önce yaşadı-

ğı Hacc tecrübesi sonucunda, 

‘ırkçı’ fikirlerinin yanlış oldu-

ğunu anlamış ve “beyaz-siyah 

bütün Müslümanların kardeş 

olduğu” neticesine ulaşmıştır. 

Burada “niçin Amerika’da değil 

de Hacc tecrübesi sırasında anla-

mıştır?” sorusu da sorulabilir ve 

bunun cevabı da yine yukarı-

da söylediğimiz gibi olmalıdır. 

Çünkü Malcolm gözlemleyen 

ve gözlemleri üzerinde düşünen 

biridir. Amerika’da gözlemlediği 

siyahların büyük zulüm gördü-

ğüdür ve düşünceleri bu gözle-

mi etrafında şekillenmektedir; 

ancak Hacc’da gördüğü başka-

dır ve bu Amerika’dakinden çok 

farklı bir şeydir. Hacc’da gerçeği 

görmüştür ve ona tabi olmuştur. 

Bu, bağlı bulunduğu örgütten 

ayrılmayı gerektiriyorsa, onu 

da yapabilmiştir. Yani Malcolm, 

gördüğünü inkar etmemekte; 

şahit oldukları üzerinde düşün-

mekte ve doğru sonuçlara ulaşa-

bilmektedir. 

Fakat Malcolm de, örne-

ğin ‘özgürlük’, ‘eşitlik’ gibi 

Batılı kavramlara karşı eleştirel 

bir yaklaşım bulamayız. Bunu 

ondan istemek belki haksız-

lık olur. Çünkü bu, “örnek 

bir Kur’ân nesli”nden bahse-

den Kutub’dan İslâm Devleti 

Programı önermesini istemeye 

benzer. Malcolm’un yaşadığı 

dönemde siyahlar büyük baskı 

altındadırlar, haksızlıklara uğra-

maktadırlar; can güvenlikleri 

bile yoktur. Onun mücadelesin-

de eşitlik ve özgürlük kavram-

larının öne çıkmasının sebebi 

budur. Ancak o, bugünkü mana-

da bir “insan hakları mücadelesi” 

vermemektedir. Onun mücade-

lesi bir ‘ölüm-kalım savaşı’dır. O 

yüzden, bunun hangi ‘kavram-

sal’ araçlarla yapacağı üzerine 

kafa yormamasını bu bağlamda 

değerlendirmek gerekir. 

Devr-i Hayatımızın Tipik Vasfı

Evet Malcolm, yukarıda özet-

le ifade etmeye çalıştığım husu-

siyetleri nedeniyle önemli bir 

figürdür; ancak bence onu daha 

da önemli kılan bir başka vasfı 

vardır ki, o da Amerika’daki siya-

hi Müslümanların düşünce ve 

pratiğinin ‘İslâmileşmesi’ yönün-

de bir örneklik ortaya koymuş 

olmasıdır. Malcolm, özellikle de 

film endüstrisinin onunla ilgi-

li olarak oluşturmaya çalıştığı 

imaj doğrultusunda, 1980’li ve 

1990’lı yıllarda popüler bir ‘hak 

savunucusu’ (hatta ‘insan hakları 

aktivisti’) olarak lanse edilmeye 

çalışılmıştır ki, bu onun yaşam 

hikayesinin ve amaçlarının çar-

pıtılmasından başka bir şey 

değildir. Malcolm, haksızlıklara 

karşı çıkan ve bunu eliyle veya 

diliyle düzeltmeye çalışan bir 

siyahi liderdir. O, bunu insani ve 

İslâmi bir görev olarak ve bildiği 

yöntemle yapmaya çalışmıştır. 

İslâmi bilgisi derinlikli değildir; 

kavram ve ilkeler konusunda 

‘ilim ehli’ sayılmaz. O, bildiği-

nin samimi pratisyenidir. Bilgisi 

arttıkça ve sahihleştikçe, pratiği 

de o oranda zenginleşmekte ve 

sahihleşmektedir. Ve o şehadetin-

den önceki yılda yaşamış oldu-

ğu dönüşümle, Amerika’daki 

Müslümanların sahih İslâmi 

değerlere uygun bir tercihi gün-

demleştirebileceklerini göster-

miştir. O, bunun canlı tanıklığını 

yapmış ve Dar-u Beka’ya öyle-

ce gitmiştir. Bu, Amerika’daki 

siyah Müslüman hareketi için 
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büyük bir ‘fırsat’tır. Bu fırsa-

tın gereğince değerlendirilip-

değerlendirilmediği de ayrı 

bir tartışma konusudur ancak 

bu ‘örneklik’ artık Amerikalı 

Müslümanların önünde vardır. 

Amerikalı siyahi Müslümanlar, 

artık ırkçı düşünceleri birta-

kım haksızlıklara karşı çıkma-

nın gerekçesi yapamazlar. Zira 

bunun yanlışlığı, onun tanıklı-

ğında ispatlanmıştır. İslâm Ulusu 

örgütü hâlâ benzeri fikirleri 

savunabilir ve kitleleri etrafına 

toplamaya devam edebilir. Fakat 

bu esasta bir şey değiştirmez. 

Hakk tebeyyün edince, Batıla 

zail olmaktan başka yol kalmaz. 

Zira “akıllarını kullananlar” artık 

‘yolu bulmuşlardır.’

Malcolm’un ikinci önemli 

özelliği ise, ‘devr-i hayatımızın 

tipik vasfı’nı anlamamıza yara-

yan bir sembol isim olmasıdır. 

Bizim yaşadığımız dönem, ‘uya-

nış’ dönemidir ve bu dönemler-

de ‘arınma’ süreci belirleyicidir. 

Yani doğru ile yanlış birbirine 

karışmış bir halde bulunur. 

Yapılar, cemaatler, gruplar vardır 

ve bunlar, eğrisi-doğrusu birbi-

rine karışmış düşüncelerle bir-

takım amaçları gerçekleştirmeye 

çalışırlar. Düşünen kafalar, bu 

yapıların içerisine girer ve kısa 

sürede çalışkanlıkları ve sami-

miyetleri ile sivrilirler. Ancak bir 

süre sonra, “devr-i hayatımızın 

tipik vasfı” kendini gösterir ve 

düşünen kafalar, bu yapıların 

eğriliklerine, yanlışlarına taham-

mül edemezler. Düzeltmeye çalı-

şırlar, fakat genellikle de başarılı 

olamazlar. Onlar için tek çare, 

“hakka şahitlik ederek” bağlı 

bulundukları yapılardan ayrıl-

maktır. Bunu, her şeylerinden 

fedakarlık ederek, sırf Hakkın 

hatrına yaparlar. Yirminci yüzyıl 

tarihinde bunun örnekleri çok-

tur. Sembol isimlerden Kutub 

Müslüman Kardeşler’den, Şeriati 

geleneksel Şia düşüncesinden, 

Özkan Hizbu’t-Tahrir’den,  

Mevdudi geleneksel ulema çev-

relerinden vs. hep benzer gerek-

çelerle ayrılmıştır. Malcolm de 

İslâm Ulusu örgütünü ben-

zer gerekçelerle terk etmiştir. 

Peki bu neyi göstermektedir? 

Kanımca devr-i hayatımızın iki 

özelliği olduğunu göstermek-

tedir. İlki, düşünce düzeyimi-

zin düşük olduğu (ve bu yüz-

den yapıların sorunlu olduğu), 

ikincisi ise bu olumsuzluklara 

rağmen içimizden ‘düşünen 

kafalar’ın çıkabildiğidir. Bizler 

Uyanış döneminde yüzyılların 

tortularını üzerimizden atma-

ya ve arınmaya çalışıyoruz ve 

bu zorlu bir süreçtir. Geleneğin 

etkisini kırmak ve yeni bir gele-

nek oluşturmak zordur. Birçok 

kavramın yeniden tanımlanması 

ve içeriğinin çağın sorunlarına 

çözüm içerecek şekilde zengin-

leştirilmesi gerekmektedir. Bu, 

yüksek düzeyli bilgiye ihtiyaç 

duyar. Bu da Kur’âni manada 

‘alimler’imizin olmasını gerekti-

rir ki, bütün bunlar beşeri süreç-

lerdir ve zaman alıcıdır. Ancak 

süreç bir biçimde ilerlemekte-

dir ve ilim düzeyimiz yavaş da 

olsa yükselmektedir. Sembol 

isimlerin ‘ayrılıkları’ da bunun 

bir göstergesidir. Bu kişiler, 

düşünen kafalar olarak, gene-

lin göremediği bazı gerçekleri 

görebilmekte ve hakka şahitlik 

yapmak adına bağlı bulunduk-

ları yapılarından ayrılmaktadır-

lar. Bu bağlamda, bu ayrılıkları 

‘rahmet’ olarak görmek gerekir. 

Çünkü her birinde bir ‘yanlış’a 

dikkat çekilmiş olmaktadır ve 

artlarından gelen Müslümanlara 

bir ‘çağrı’da bulunmaktadırlar. 

Bu çağrı, basit ifadeyle: “bizim 

yaptığımız yanlışı siz yapmayın” 

çağrısıdır. Şahitliği yapanların 

samimiyeti ve üretkenliği de bu 

çağrının etkisini artırmaktadır. 

Bu nedenle Malcolm’un da dahil 

olduğu ‘sembol isimler’in ayrı-

lıkları hep Ümmet’in hayrına 

olmuştur. Belki bağlı bulunduk-

ları yapılar ve kendileri bundan 

bazı açılardan zarar görmüş ola-

bilirler; ancak kitleler, bu şahit-

likten ‘manevi’ olarak istifade 

etmiştir. Hakk tebeyyün ettikten 

sonra, kitlelerin hangi yolu ter-

cih edecekleri ise onların işidir. 

Kitleler, hakkın belli olduktan 

sonra yanlışı tercih ediyorlarsa, 

burada şahitlik yapanların bir 

mesuliyeti yoktur. 

Kanımca Malcolm X de, İslâm 

Ulusu örgütünden ayrılırken 

böylesi bir şahitlik yapmıştır ve 

Amerikalı siyahi Müslümanlara 

güzel bir örneklik bırakmış-

tır. Malcolm’den sonra, siyahi 

Müslümanlar arasında ‘ırkçı’ 

söylemin eski popülaritesini 

kaybettiğini rahatlıkla söyleye-

biliriz. Bundan sonra Amerikalı 

siyahi Müslümanlara düşen, 

Malcolm’un bıraktığı yolda iler-

lemeye devam ederek, çağrının 

sahihleştirilmesi sürecini hızlan-

dırmak ve bütün Müslümanların 

kardeş olduğu çağrısını Amerika 

coğrafyasında daha gür bir şekil-

de haykırmaktır.
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Metin Önal Mengüşoğlu ile
ESPANA MUSULMANA ÜZERİNE 

E ndülüs adlı son şiir kitabınız 

yayımlandı. Bu şiir kitabının 

oluşum sürecinden söz ederek baş-

layalım…

 Açıkçası yirmi beş yıl evvel 

böyle bir fikir doğmuştu zihnim-

de. Uzun, destansı bir şiir yazmak 

dilemiştim. Daha önceki yıllarda 

ilk şiir kitabım olan Ben Asyalı 

Bir Ozan’da benzer şekli bir nebze 

denemiştim. “Çetindir Toprağın 

Ameliyatı” adlı uzun şiirim, belki 

çağdaş bir epope olur diye düşün-

müştüm. Orada Türkçe edebiya-

tın hazinesine mütevazı bir katkı 

idi amacım. Ancak daha sonra-

ki destan düşüncem, Müslüman 

Kültür Atlasına bir katkı yapma 

kaygısı taşıyordu. Kâğıt üzerinde 

ben bir Selçuklu beyliği çocuğuy-

dum. Bu sebeple Osmanlıyı yaza-

mazdım. Hem hamaset kokma-

sın, hem de yeryüzündeki insani 

kültüre Müslümanların katkısını 

dillendirsin istedim. En iyi örnek 

elbette Endülüs’tü. 

On yıl kadar evvel bir ucundan 

başlayarak arzumu gerçekleştir-

meye başladım. Endülüs üzerine 

okumalar yapıyordum. Giderek 

Endülüs’e dönük ilgi ve sevgim de 

artıyordu. Ben, ataları galip zihin-

le düşünmüş ama kendisi mağlup 

zihne düçar olmuş bir kuşağın 

mensubuyum. Düşünce ve sanat 

hayatımın daha başlangıcında, 

on üç yaşımda, yaptığım minik 

bir konuşmadan ötürü kovuş-

turuldum, hukuk adamları ve 

öğretmenlerimce tehdit edildim. 

Üstüne üstlük benimle aynı ide-

ali paylaşmasına rağmen, babam 

tarafından da köprüyü geçinceye 

kadar ayılara dayı deme nasihati 

ve azarı işittim. Hayatımda çokça 

korku vardı lakin ümit eksik-

ti. Zaten şiir ve umumi manada 

sanatla uğraşmamın temel sebebi 

hayatıma, hayallerime ümit aşısı 

yapmaktı. Siyaseten değil ama 

ilim, sanat ve düşünce hayatı bakı-

mından Endülüs, bizim kültürel 

coğrafyamızda önemli bir model 

olarak duruyordu. Oraya bakarak 

gelecekte de Müslümanların bir 

zaman böylesine derin ve çok 

yönlü düşünce, ilim ve sanat 

ürünleri yaratabileceği hususun-

da ümit var oluyordum. Hangi 

biçimde olursa olsun, isterse uzun 

sürmekten ötürü tahkiye unsu-

ru ağır bassın, benden sonraki 

kuşaklara Endülüs’ü, üzerine des-

tanlar, şiirler yazılacak bir eski 

zaman medeniyeti olarak aktar-

malı, anlatmalıydım. Şiir böyle 

doğdu. Elbette doğumu gerçek-

leştiğinde henüz Endülüs’ü gör-

memiştim. Görmeden yayımlama-

yacağım, diye kendimle kavilleş-

Endülüs, Müslümanların  en uzak batıda hüküm ferma olduğu toprakları anlatıyor. O toprakların şehirle-

rini, o şehirlere can veren ruh veren isimleri anlatıyor. Kurtuba, Almeria, Hüsnü’l-Kasr, Valensiya, İşbiliye, 

İfrikiyye, Tanca, Septe, Ceziretü’l-Hadra, Granada, Marakeş, İberik, Toledo, Lekke, Murcia, Sevilla, Kûfe, 

Trablus, İbn Haldun, İbn Rüşd, İbn Arabi ve diğerleri... Metin Önal Mengüşoğlu ile kitabını ve Endülüs’ü 

konuştuk.(Asım Öz) 
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miştim. Geçtiğimiz yıl Rabbim bir 

imkân verdi, Endülüs’ü gezdim. 

Artık kitaplaşmasında bir sakınca 

yoktu.

Kitabınızın yayımlanmadan 

önceki adını sanırım Endülüs Acısı 

olarak düşünmüştünüz. İsim deği-

şikliği nasıl oldu?

Aslında Endülüs Acısı diye 

düşünürken de Endülüs’e acımak-

tan ziyade kendime, kendi zama-

nıma acımayı kastediyordum. 

Evet, kimi siyasi sebepler, kör-

lükler sebebiyle nihayet Endülüs, 

hayatiyetini tamamen yitirmişti 

lakin tarihte kendisine mümtaz 

bir mevki edinmesini becermişti. 

Bakalım benim zamanımda biz 

Müslümanlar eserlerimizle tarih 

ansiklopedisinde kendimize bir 

yer ayırtabilecek miydik? Yoksa 

tarih hafızasının ancak çöplüğü 

mü olacaktı yerimiz? Bir başka 

açıdan da baktığımda karşıma 

yine taht kavgaları ve saltanat 

hevesleri çıkıyordu. Son derece 

büyük, dünya çapında hatta bazı 

açılardan neredeyse eşsiz benzer-

siz bir medeniyet coğrafyasında, 

öyle komik siyasi entrikalar dönü-

yor ve öylesine -tabir caizse- pisi-

pisine koca medeniyetin eserleri 

ortadan kalkıyordu ki, buna hangi 

yürek dayanır? Bir tarih dilimi 

geldiğinde Endülüs’te bir rivayete 

göre yirmi altı, diğerine göreyse 

tam kırk sekiz devlet oluşuyor. 

Her şehirde hatta her kasaba-

da bağımsızlığını ilan etmiş bir 

hanedan oturuyormuş. Akıbet ise 

öyle acıklı gerçekleşmiş ki insan 

unsuru olarak Müslümanlık adına 

bir gölge bile kalmamış İberik 

Yarımadası’nda. 

İsmi şu sebeple değiştirdim ki 

Endülüs’e dönük bakışımız salt 

acıma yüklü olmasın. Düşünmeyi 

öne almalıydım. Bunu en iyi sağla-

yacak isim de Endülüs idi. Ayrıca 

İspanyolcasını da tırnak içerisinde 

vererek ilgiyi çoğaltmak istedim.

Endülüs hakkında yoğun bir 

okuma sürecinizin olduğu anlaşı-

lıyor şiirlerinizden. Ön hazırlığı 

uzun sürdü mü şiirlerin?

Dedim ya yirmi beş yıl kadar 

önce karar vermiştim bu müm-

taz medeniyet parçamız hakkında 

bir şeyler düşünüp yazmaya. Bu 

zaman zarfında Endülüs üzeri-

ne yazılı Türkçe neredeyse bütün 

metinlere baktım, okudum. Bunu 

bilgimin artması için yapmaktan 

ziyade, keşfime yarasın için yapı-

yordum. Doğrusu siyaseten pek 

bir keşif yapabilecek birikimim 

yoktu. Ancak Müslüman düşünce 

tarihi ve gelişimi bakımından hayli 

yararlandım Endülüs tecrübesin-

den. Şiirin alt yapısını oluşturan 

bilgi harmanı olabildiğince kro-

noloji ve gerçeğe yakındır. Elbette 

elimizdeki metnin şiir formunda 

bir kurgu olduğu unutulmamalı. 

Burada belki şiire ilave olarak 

güdülen bir başka maksattan söz 

edebiliriz. O da geçmiş edebiyat 

örneklerinden destanlarda güdü-

len amaca yakın bir düşüncedir. 

Her şeyden evvel Endülüs’ün 

şiire, daha nice şiirlere konu ola-

bilecek sahici değerini hatırlama-

lıydık. Bununla birlikte o değeri 

yaratan beşeri çabanın, yaratıcı 

önderlerin anılması gerekliydi. 

Benim gözümde insan malzemesi 

ihmal edilmiş tabiat tasvirleri ile 

sanatkârı hatırlanmadan alkışla-

nan eserin kıymeti harbiyesi yok-

tur. Bu sebepledir ki Endülüs’ü 

var eden siyasilerle ilim, düşünce 

ve sanat adamlarını teker teker 

zikretmeliydim.  Burada elbette 

eksikler vardır. Tamamına deği-

nilemeyeceğine göre en azından 

sembolleşmiş isimler üzerinde 

durmalıydım. Ön hazırlık deni-

lirse eğer, Endülüs hakkındaki 

okumalardan bende iz bırakan 

simaların hiç birisini unutmamaya 

çalıştım. 

Federico Garcia Lorca’nın şiir-

lerine yaklaşmak için Endülüs’ü 

görmüş olmak gerekir der bazı 

eleştirmenler.  Don Kişot, ‘Ey yolcu 

Gırnata’ya gidilmez, o sizi ken-

disine çeker’ demiş. Şiir kitabını-

zın oluşum sürecinde Endülüs sizi 

çekti mi? Bazı bölümler için özel 

yolculuklar yaptınız mı?

Lorca batıyı, batının sembolü 

olan Manhattan’ı “cesede doyma-

yan mezbaha” diye nitelemiştir. 

Oysa kendisi de İspanyol’dur yani 

bir batılıdır. Ben İspanya’dan baş-

layarak Akdeniz havzası boyunca 

seyreden, İtalya hatta Yunanistan 

da dahil bu ülkeleri batılı ola-

rak görme eğiliminde değilim. Bu 

coğrafyadaki halkların sıcakkan-

lılığı daha çok biz Müslümanlara 

benziyor. Bunda iklimin kısmi 

bir rolü bulunsa da sadece iklim 

ile açıklanmasını doğrusu eksik 

buluyorum. Lorca ve Cervantes’in 

doğup büyüdükleri topraklar-

da sekiz yüz yıl hüküm sürmüş 

bulunan bir kültür ve medeni-

yet atmosferinden hiç etkilenme-

miş, hiçbir iz taşımamış olmaları 

mümkün müdür? Söz gelimi öteki 

Avrupa ülkelerinden herhangi 

birisinde bir kafeye oturup çay 

kahve içenler bunun farkına var-

mış olmalılar. Garsonlar otomat 

gibidirler. Son derece soğuk tavır-

lar içerisindedirler. Oysa İspanya, 

İtalya ve Yunanistan’da garson-

larla rahatlıkla şakalaşabilir, sıcak 

ilişkiler kurabilirsiniz. Çocuk 

arabasında bebeğini gezdiren bir 
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Alman yahut Fransız’ın bebeği-

ni sevemezsiniz. Size kötü gözle 

bakar. Oysa İspanya’da bu tam 

tersinedir. Kucaklayabilir, sever 

sonra arabasına yerleştirirseniz, 

anne bundan memnun bile kalır. 

Kanaatim odur ki bu tutum, 

Akdeniz havzasına Müslüman 

sıcaklığından sıçramıştır. Lorca 

İspanya iç savaşında faşist 

Franko’nun adamları tarafından 

acımasızca öldürülürken, onun 

üzerinden bir kere daha katledilen 

Endülüs’ün kalıntısı insan sıcaklı-

ğı idi; ben böyle düşünüyorum. 

Lorca’nın gazeller, kasideler 

yazdığı biliniyor. Acaba hangi 

etkiyle kaleme aldı dersiniz bu 

eserlerini? Gazellerinden birisinin 

adı: “Karanlık Güvercinler”dir. Ne 

dersiniz İbn-i Hazm’ın “Güvercin 

Gerdanlığı”nı hatıra getirmiyor 

mu? İşte o şiirden birkaç dize: “İki 

karanlık güvercin gördüm/ Defne 

dalları arasında/ Biri güneşti/ 

Öteki ay/ ‘komşucuklarım’ dedim 

onlara/ ‘Mezarım nerde benim’”

Cervantes 1575-80 yılları 

arasında Osmanlılara esir düşe-

rek Cezayir’de hapiste kalmış-

tır. Meşhur eseri Don Kişot’u ise 

hapisten sonra yani bu tecrübe-

lerin birikimiyle kaleme almış-

tır. Onu eğer Gırnata kendisine 

çekmiş ise Gırnata’yı Vandalların 

elinden alarak medeniyet merkezi 

haline getiren Müslümanlara çok 

şey borçlu olmalıdır. Müslüman 

hâkimiyeti Gırnata Emirliği zama-

nında o şehre, bugün dünya 

çapında mimari ün kazanmış 

bulunan Elhamra Sarayı’nı arma-

ğan etmiştir. O saray ki bir mes-

ken olmasına rağmen neredey-

se her metre karesine “La galibe 

illa Allah” yazılıdır. Yani Gırnata 

Sultanı ‘Allah’tan gayrı galip yok-

tur’ diyerek vahşi krallara böyle 

meydan okumuştur, Allah adına. 

Zaten şiirim boyunca beni çeken 

de bu ifade idi. Cervantes’i cezp 

edenle beni cezbeden muhteme-

len bu ifadeden yollara düşen 

cihan şümul hakikatin ışığıydı 

belki de. 

Endülüs, Müslümanlar ve Batı 

dünyası açısından ne ifade ediyor? 

Size göre Müslüman İspanya’nın 

büyüklüğü nerede ortaya çıkmak-

tadır?

Siyasi ve askeri zaferi bir yana 

bırakarak konuşacak olursak 

Endülüs, Avrupa’ya Müslümanlar 

tarafından taşınan medeniye-

tin adı ve yegâne sembolüdür. 

Endülüs’ten önce Avrupa gaddar 

ve barbar krallar tarafından yöne-

tilen monarşilerden ibaretti. En 

ileri ülkesinin saraylarında insa-

noğlunun en mübrem ihtiyacı 

olan tuvalet bile yoktu. Yönetici, 

zengin ve soylu azınlıklar büyük 

halk çoğunluğunu köle gibi kul-

lanmaktaydı. Düşünce, sanat, kül-

tür ve erdem adına ortaya konul-

muş nesi vardı Avrupa’nın? Bugün 

övünçle söz ettikleri kadim felse-

fe, Yunanistan’da yani bir Akdeniz 

bölgesinde doğmuştu. Onu batı-

lıların geçmişi olarak kabul etsek 

bile -ki ben o kanaatte değilim- 

eski Yunan’ı da Avrupa’ya tanıtan 

Endülüs medeniyetinin kurucu 

unsurlarıydı. Batının ve onu kop-

yalayan doğu ülkelerinin bugün 

Rönesans, ilerleme, aydınlanma 

adını vererek ‘batının değerleri’ 

şablonu altında bütün dünyaya 

pompaladıkları modernlik, çağ-

daşlık, medeniyet gibi kavramlar 

herkesten önce ilk defa Endülüs 

Müslümanları tarafından dillen-

dirilmiştir. Müslümanlar bugün 

yeterince bilmiyor ve sahip çık-

mıyorlar kendi eserlerine. Batılılar 

ise sahip çıkmıyor gibi yaparak 

sahipleniyorlar. Batının insaflı 

düşünce ve felsefe adamları tara-

fından İbn-i Haldun, İbn-i Rüşt, 

büyük düşünürler olarak anıl-

maktadırlar. 

Müslüman İspanya’nın benim 

nazarımdaki birinci önemi ve 

değeri Müslüman kültür atlasına 

kattığı çok renkli ve çok yönlü 

düşünce ufuklarıdır. İnsani ve 

İslâmi hemen her alanda ciddi, 

zamana dayanan, gelecek vizyonu 

taşıyan filozoflar, düşünce, ilim 

ve sanat adamları yetiştirmiştir. 

Fıkhın, hukukun, tıbbın, sos-

yolojinin, kelamın, coğrafyanın, 

astronominin, mimarinin, şiirin, 

mistisizmin en doruk simaları 

yetişmiştir Endülüs’te. Hepsi de 

hala dünya çapında hatırlanmakta 

ve dünyayı aydınlatmaktadırlar.

Yahya Kemal’in ünlü ‘Endülüs’te 

Raks ‘ şiiri bilinir. Bu şiir dışında 

Türkçe şiirde Endülüs’ün nasıl bir 

yeri var?

‘Endülüs’te Raks’ şiiri Türkçe 

edebiyatta belki de Endülüs üze-

rine ilk ve tek eserdir. Çünkü gör-

düğüm kadarıyla Endülüs üzerine 

ondan başka müstakil bir şiir yok-

tur. Belki arada Endülüs’ü anan-

lar olmuştur, ancak Yahya Kemal 

bence tam on ikiden vuran güzel 

bir şiir yazmış. On ikiden kastımı 

da açıklayayım. İspanya ne hik-

metse kırmızı renk ile hatırlanma-

sı gereken bir izlenim bırakıyor 

insanda. Neden acaba kırmızı? 

Çölde yaşayan bedevilerin tercihi 

midir bu? Yoksa boğaları kızdıran 

renk mi? Yahut neredeyse bütün 

tohumlarını asıl ülkelerinden 

getirerek İspanya’yı çiçek cen-

netine çeviren Arapların marifeti 

mi? Özellikle kırmızı gül çiçek-

lerin sultanı gibidir. Yahya Kemal 
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de malum şiirinde kırmızıyı iyi 

yansıtmış. Türkçede bir de Sezai 

Karakoç üstadın Fransızcadan 

tercüme ederek yayınladığı Salih 

Bin Şerif’e ait Endülüs’e Ağıt adlı 

tercüme şiirden söz edebiliriz. 

Türkçe şiirde Endülüs’ün bir yeri 

olduğunu bilseydim ben belki de 

böyle bir cürete kalkışmazdım. 

Zaten beni bu boşluk tahrik etti 

diyebilirim.

Endülüs’ü Müslümanlaştıran 

Tarık bin Ziyad kimdir?

Tarık bin Ziyad hakkında-

ki malumat çok kesin değildir. 

Arap, Fars olduğu düşünülmekle 

beraber Berberi asıllı olduğuna 

dair kanaat biraz daha kuvvet-

lidir. Emevi Halifesi Velid bin 

Abdülmelik (705-715) Kuzey 

Afrika’nın batı sahillerini fethet-

mek ve oradaki Berberileri itaat 

altına almak maksadıyla Musa bin 

Nusayr’ı görevlendirir. Tarık da 

Musa’nın komutanlarından biri-

sidir. Tarık, keşif amacıyla ilk kez 

o zamanki adıyla Septe Boğazı’nı 

geçerek İberik Yarımadası’na 

adım atar. İspanya fethinin baş-

langıcı bu keşif hareketidir. O 

tarihlerde İspanya’da Gotların 

hâkimiyeti vardı. Keşiften sonra 

Tarık İspanya’nın fethiyle görev-

lendirilir. Gotlar doksan bin civa-

rında askerle savaşa katılırken 

Tarık’ın ancak on iki bin civa-

rında askeri vardır. Buna rağmen 

onları mağlup eder ve ilk adım 

attıkları 710 yılından itibaren 

714 e kadar Portekiz dâhil Fransa 

hudutlarına kadar bütün İspanya 

Müslüman hâkimiyetine girer. Ne 

var ki Tarık 714 senesinde halife 

tarafından Şam’a çağırılır ve 720 

de vefat eder. Yani İspanya’daki 

ikameti son derece kısa sürmüş-

tür. Adeta fethi gerçekleştirip 

ülkeyi Müslümanlara teslim ede-

rek geri çekilmiştir. Ne var ki 

onun büyük başarısından ötürü 

Kuzey Afrika’dan İspanya’ya geçit 

veren Septe Boğazı’nın adı fetih-

ten sonra Cebelü’t- Tarık olarak 

anılmaya başlamıştır. 

Tarih kitaplarının bazısı onun 

geçtiği gemileri yaktığından söz 

eder, kimisi ise bunun bir efsane 

olduğunu söyler. Her ne hal ise de 

yine aynı kitaplar küçük bir ordu 

ile kendisinden on kat büyük 

bir orduyu yenmeyi başaran bu 

savaş dâhisinin gözü karalığını 

anlatan nutuklarını kaydederler. 

Askerlerini öylesine motive eder 

ki bir teki bile gözünü kırpma-

dan onu izler ve zafer kazanırlar. 

Tarık hakkında düşünürken efsa-

nelerin boşuna yaratılmadığı da 

hatıra gelir. Mübalağa, kendisi bir 

aşırılıkken, buradan ileriye taşır-

dığınızda, karşınıza efsane çıkar. 

Büyüyüp de çocuk kalmış ruhları 

hakikat teskin edemez. Onlar yine 

ve hala bebekliklerinde anneleri-

nin anlattığı masallar ve hayallerle 

durulurlar ancak. Tarık da böyle 

efsaneleştirilmiş olmalıdır. 

Tarık bin Ziyad üzerinden 

İspanya’nın Müslümanlaşması bu 

coğrafyanın önemli simaları belli 

bir yere kadar dönüşümlü ola-

rak işleniyor kitabınızda. Şiirde 

bu dönüşümlülüğü sonuna kadar 

sürdürmemişsiniz. Niçin?

 Askeri ve siyasi zaferleri asla 

küçümsemem. Ancak benim yer-

yüzünde müşterisi olduğum asıl 

zafer düşünce, sanat ve ilim ala-

nında kayda değer ürünler orta-

ya koyma yönündedir. Verdiğim 

örneklerle bunu yeter sayıda 

sağladığımı düşündüğümden bir 

yerde durmak, susmak durumun-

daydım. Bütün bir tarihi ve onu 

yaratan simaları bir bir nakletmek 

yerine sembolleşmiş simalarla 

hadiseyi zikrederek gerisini oku-

yucuya ve de ilim ve sanatsever 

erbaba bırakmalıydım. Endülüs 

üzerine bir kere konuşmaya, 

düşünmeye, incelemeye başladı-

nız mı onu kolayca bitiremez-

siniz. Çünkü sahiden muazzam 

bir değerler manzumesiyle karşı 

karşıya kalıyorsunuz. Hangi yöne 

odaklansanız öteki boynu bükük 

kalacaktır. Endülüs benim naza-

rımda bir değerli madenler hazi-

nesi gibidir. Bütün ilim, düşünce 

ve sanat alanlarında Endülüslü 

birisi illa ki çıkıyor karşınıza. 

Üstelik öyle mübalağa, kurgu, 

kopya, şerh ve haşiyeyle değil, 

tamamı orijinal ve birinci elden 

eserle muhatapsınız. Bu az şey 

midir? Ve dünyada kurulmuş kaç 

medeni topluluğa nasip olmuştur 

böylesi bir kültürel zenginlik? Ben 

Metin Önal Mengüşoğlu
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onun karşısında aciz kalmayay-

dım da ne yapaydım? Benden bu 

kadar.

Endülüs’ün kendine özgü kül-

türel harmanını oluşturmasında 

Malikiliğin nasıl bir etkisi var?

Muhammed Ebu Zehra, İmam 

Malik’in Endülüs’te talebele-

ri olduğundan söz eder. Onun 

fıkhi görüşlerinin Kuzey Afrika ve 

Endülüs’te yaygın olarak izlendiği 

biliniyor. Öyleyse Malikiliğin bu 

bölgedeki gelişmelerde rolü oldu-

ğu elbette düşünülebilir. Gerçi 

mesela Endülüslü İbn-i Hazm’ın 

bağımsız bir mezhebin kurucusu 

olduğu söylenmektedir. Zahirilik 

onunla anılır. Buna rağmen halk 

arasında yaygınlık bakımından 

Malik’in görüşleri daha ileridedir. 

İmam Malik bin Enes Medine şeh-

rinde doğmuş ve ölene kadar da 

burada kalmıştır. O, fıkıh âlimleri 

arasında daha çok rey taraftarları-

na yakın duran birisidir. Hem riva-

yet hem de dirayet ilminden nasi-

bi vardır. Bir başka husus Medine 

şehriyle alakalıdır. Mesela bu şehir 

Mekke ile kıyaslandığında daha 

mülayim bir görüntü arz eder. 

Mekke’nin coğrafyası hırçındır. 

On beş binden fazla dağ ve tepe-

den oluşmaktadır. Ahalisi de bu 

şehre benzemiştir. Oysa Medine 

daha medeni bir şehir görünü-

mündedir. Bunda Medine’nin 

birçok farklı etnik ve dini unsu-

ru barındırmasının rolü olduğu 

düşünülebilir. Oysa Mekke öyle 

değildir; yerlileri çoğunlukla Arap 

müşrikleridir ve yabancıya ticaret 

ve panayırlar haricinde çok fazla 

yüz vermez. 

Malik’in rey taraftarlığı ile bir-

likte Medine ahalisinin uygula-

masını da bazen fıkhi görüşlerine 

ölçü olarak alıyor olması, onun 

fikirlerindeki esnekliğe bir işaret 

olmalıdır. Kanaatimce bu unsurla-

rı birleştirdiğimizde Endülüs’teki 

geniş görüşlülük, her fikre 

müsamahakâr duruş doğmuştur.

Açıklığı savunan İbn-i Hazm’a 

zahirî denilmesini veya öyle anıl-

masını sağlayan nedir?

İbn-i Hazm’a nispet edi-

len Zahirilik mezhebi üzerine 

Muhammed Ebu Zehra ve Ignaz 

Goldziher’in ciddi çalışmaları 

vardır. İbn-i Hazm aynı zaman-

da sanatla da meşgul olmuş bir 

ilim adamıdır. O, fıkıh tarihimiz-

de nakilciler arasında anılan bir 

düşünürdür. Sanırım Endülüs’te 

yaygın Malikilik ve onun doğur-

duğu rey taraftarlığı, İbn-i Hazm’ı 

kaygılandırmış ve nakle önem 

vermeye sevk etmiştir. O, fıkıhta 

reyin yeri olmayacağını savunan-

lar gibi düşünmüş ve Kur’ân ve 

Sünnetle yetinilmesini söylemiştir. 

Bir yandan şiirle yani semboller ve 

mecazlarla uğraşırken öte yandan 

fıkıhta reyi görmezden gelmesi 

bir çelişki olsa gerektir. Bu büyük 

zatın zahiri diye anılması Kur’ân 

ve Sünnetin haricinde fıkhi görüş-

lere yer vermemesi yüzündendir. 

Yani topluca Nass diye adlandırdı-

ğımız metinlerin dışına çıkmadan 

hüküm verme, görüş ve içtihat 

bildirme çabası, ferdi yorumlar-

dan kaçınması onun zahiri diye 

anılmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu bir anlamda da Nass’ları lite-

ral okumayı doğurmuş, kendi-

sinden sonraki muhafazakârlara 

da cesaret vermiştir. Ancak tesiri 

çok uzun sürmemiş, Endülüs’te 

kısmen görüşleri benimsenmiş 

ama en son Muvahhitler dönemi-

ne kadar yaşamıştır. Kanaatimce 

Nass taraftarlarından İmam Şafii 

ve Ahmed bin Hanbel’in gölge-

sinde kalmıştır. Çünkü bu iki 

isim kendisinden çok önce benzer 

görüşleri savunarak Müslüman 

coğrafyanın kalbi olarak bilinen 

mıntıkalarda yaygınlık ve ün 

kazanmışlardır.

Peki, onun kaleme aldığı 

Güvercin Gerdanlığı’nı beğenir 

misiniz?

Güvercin Gerdanlığı edebi eser 

sıfatıyla dünya çapında üne kavuş-

muştur. Onu beğenip beğenme-

mekten öte bir şeyler söylemeli-

yim. Çünkü benim beğenim bu 

bahiste pek fazla rol oynamaz. 

Edebi değerini asla inkâr etmem. 

Ancak fikri değerini tartışırım. 

Bütün dünya insanlığını meşgul 

eden aşk adlı bir maraz vardır. Bu 

eser de onu hem de son derece 

yetkin bir biçimde ta o tarihlerden 

beri anlatıp durmaktadır. Elbette 

bütün dünya bu sebepten alaka-

dar olmaktadır onunla. Çünkü bu 

marazdan kurtulan insan sayısı o 

kadar azdır ki. Ayrıca fıkıhta katı 

biçimde Nass’çı olarak gördüğü-

müz İbn-i Hazm’ın bu eserde aşk 

adına kurguladığı aşırı yorumlar 

hayret vericidir. Bir nevi vahdet-i 

vücut yani ruhların birliği fikri, 

onların da giderek Tanrı ile buluş-

ması filan anlatılır. Oysa mesela 

katı Nass’çı olan birisinin en azın-

dan aşk kelimesini yahut onun 

uzantısı olan meşhur vücut bir-

liği felsefesinin kaynağını Kur’ân 

ve Sünnet’te göstermesi gerekirdi. 

Bırakın böyle bir delili, aşk keli-

mesinin her iki literatürde de tek 

bir sefer bile kullanılmamış olma-

sını, Allah ve elçisinin böyle bir 

iş ve davranışı asla önermemiş, 

övmemiş, göstermemiş olması-

nı, nazarı itibara bile almamıştır. 

Elbet bu hata yalnızca İbn-i Hazm 

tarafından işlenmiyor. Bütün bir 
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şark edebiyatı maalesef aşkı kut-

sayan metinlerle doludur. Peki, 

aşk nedir; tek kelimeyle ‘aklı baş-

tan alan sevgi.’ Bunun meşruiyeti-

nin belgesini ben bunca zamanlık 

çalışma ve araştırmalarımda bula-

madım. 

Kalbin marifeti akıl üzerine 

yoğunlaşan İbn-i Tufeyl’le özel bir 

yakınlığınızdan söz edilebilir mi?

İbn-i Tufeyl filozof olarak anı-

lır. Böyle anılmasının benim naza-

rımda olumsuz bir yönü yoktur. 

Zaten ben Müslüman düşünür 

denildiğinde bu kervanı Allah 

resulü ve yakın arkadaşlarının 

dışında Numan bin Sabit ile baş-

latırım. Oysa geleneksel bakışta 

düşünür ile mesela fakih sanki 

farklı insanlarmış gibi gösterilir. 

Evvela bu yanlışın düzeltilmesi 

lazımdır. Bu açıdan bakıldığın-

da İbn-i Tufeyl hekim, fıkıhçı ve 

filozof sıfatlı bir düşünürümüz-

dür. Kur’ân ile birlikte Allah’ın 

kâinattaki tilavet olunmayan ayet-

lerini de okumayı bilmiştir. O, 

Sühreverdi ve Aristo ile anılan 

İşrakilik dediğimiz bir felsefenin 

önemli temsilcilerindendir. Onlara 

göre Allah, ilk olarak aklı sonra 

insanı yaratmıştır. Akıl ise sezgi 

ile birleşerek hakikati keşfedebile-

cek yeterliktedir. Elbet benim de 

bu görüşlerle buluştuğum nok-

talar yok değil. Ancak ayrıldığı-

mız hususlar da az değildir. Her 

neyse gökbilimle de uğraşan filo-

zofumuzun asıl şöhretini sağlayan 

Hayy bin Yekzan adlı romandır. 

Orada tabiatta tek başına kalmış 

bir insanoğlunun hakikat yolunu 

bulabileceğine dair romanımsı bir 

anlatım vardır ki Daniel Defoe’nin 

meşhur Robinson Crusoe adlı 

eserine ilham kaynağı olmuştur. 

İbn-i Tufeyl, tek başına kalmış bir 

insanın, fıtratı ve vicdanını boz-

madıkça kendisine lazım olacak 

kadar Hak ve hakikati, düşüne-

rek bulabileceğini söylemiştir ki 

bu, benim açımdan Müslüman 

düşünce tarihinde bir dönüm 

noktası sayılabilecek değerde bir 

bakış ve anlayış doğurmuştur.

Onlarla ayrıldığımız nokta 

şurasıdır, onlar akıl der ve isim 

olarak anarlar, oysa ben aklet-

me der fiil olarak anarım, bu da 

küçümsenecek bir fark olmasa 

gerektir.

Peki, Vahyin ve aklın uyum 

içinde olduğunu ifade eden İbn-i 

Rüşd nerede durur? Bütün zıtlık-

ları önlemek isteyen İbn-i Rüşd’ün 

Gazali eleştirileri hakkında ne 

düşünüyorsunuz?

 Elbet ben İbn-i Rüşd’e hepsin-

den daha yakın durduğumu görü-

yorum. Mesela Gazali de benim 

favori isimlerimdendir. Benim 

nazarımda iki Gazali vardır. Birisi 

benim seçtiğim akletme tarafta-

rı, diğeri ise Eş’ari’nin daraltılmış 

itikadına sıkışmış Gazali’dir. İşte 

bu ikinci Gazali ile baş eden, ona 

karşı en sahih tepkiyi veren kişi 

İbn-i Rüşd’dür. Bu zat hem hekim 

hem de hâkimdir. İnsan ve top-

lumu bütün boyutlarıyla tanıma 

imkânı bulmuştur. Onun batıdaki 

asıl şöhreti belki Aristo’yu kendi-

lerine tanıtan isim olmasıyla sınır-

lıdır. Hatta kendisine Aristo’nun 

tilmizi denildiği de vakidir. Bütün 

bu yönleri tamam ama bizim 

nazarımızda İbn-i Rüşd, Numan 

bin Sabit’le başlayan rey taraftar-

lığının, düşünce ve irade hürriye-

ti savunuculuğunun İslâm dün-

yasındaki önemli simalarından 

birisidir. O, Gazali ile başladığı 

savunulan katı Eş’ari mantığı sor-

gulayan cesur yürekli bir düşünce 

adamıdır nazarımda. 

Hint mistisizmi, Budizm, 

Zerdüştlük ve Mecusilik gibi 

kadim Pers itikatlarının kol gez-

meye başladığı İslâm ikliminde, 

insanda sanki iki kalp varmış gibi 

dualist mantığı yayan tasavvuf 

ekollerine karşı, akıl ve gönül 

diye insanda iki ayrı yönetim mer-

kezi olmadığını gösteren odur. 

Akıl ile vahiy arasında bir çelişki 

bulunmayacağını en açık ve net 

bir dille aktaran da odur. İlahi 

vahyin insan fıtratı ve vicdanını 

onaylayarak, okşayarak geldiğini 

müminler bilirler. Fıtratın İslâm 

üzere olduğu o kadar aşikârdır ki. 

Ne yazık ki tarih boyunca mistik 

hezeyanlar bu hakikati gölgele-

meye çalışmış, kendisine bir hayli 

müşteri de bulmuştur. O, Farabi 

ve İbn-i Sina’yı da eleştirmekten 

geri durmamıştır. Onları yaban-

cı etkiler altında görmüş aklın 

ve İlahi Vahyin birleştiği çizgiye 

çekmeye çalışmıştır. Gerek Gazali 

gerekse Farabi ve İbn-i Sina’yı 

eleştirirken İbn-i Rüşt’ün tutarlı-

lığı şuradadır: ona göre felsefe ve 

ilim asla din ile çatışmaz. Ne var 

ki bu çatışmasızlık yalnız ve yal-

nız İslâm dini için söz konusudur. 

Yoksa bütün öteki dinler bir düa-

list mantık içerdiklerinden akıl 

ile vahyi zıtlaştırmışlardır. Hatta 

Kitab-ı Mukaddes’te Reşit Rıza’nın 

tespitine göre akıl ve türevleriyle 

alakalı tek bir kelime bile yoktur; 

o, tamamıyla bir duygu dini telkin 

etmektedir. 

Elbet meseleye bugünden 

bakıldığında kanaatimce İbn-i 

Rüşd’ün aklı isim olarak alıp 

şubelere ayırması da tartışılabilir. 

Ancak o günün dünyası açısından 

benim nazarımda bu düşünürü-

müzün emsalsiz bir mevkii vardır. 
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Jorge Louis Borges’in Müslüman 

dünyaya yönelirken İbn-i Rüşd’e 

temas etme gereği duymuş olması 

önemli. İbn-i Rüşd’ün Arayışı’na 

nasıl bakıyor Borges?

Tıp ve hukuk (fıkıh) bilgisi 

yanında İbn-i Rüşd matematik, 

coğrafya ve astronomi ile de ilgi-

lenmiş, bu alanlarda eserler ver-

miştir. Rivayete göre ünlü kâşif 

Kristof Kolomb bile ondan etkilen-

miştir. Kristof Kolomb Amerika’yı 

keşfeden kişi olarak biliniyor. 

Jorge Louis Borges ise Arjantinli 

yani bir Güney Amerikalıdır. 

Amerika’da bir ülkenin adı bili-

yorsunuz Kolombiya’dır. Kristof 

Kolomb buraya belki de hiç 

ayak basmamıştır ama bu bölge-

yi istila edip yerleşenler de yine 

İspanyollardır. Şimdi Borges’in 

alakasına gelelim. Vaktiyle “İbn-i 

Rüşd’ün Arayışı” hikâyesini “Ölüm 

ve Pusula” adlı kitabından oku-

muştum. Hatırımda çok bir şey 

kalmamış olmasına karşın, Borges 

Müslümanlar arasından çıkmış 

böyle bir şahsiyete hayretle bakı-

yordu. Çünkü Müslümanlar hak-

kındaki kanaati onların düşünme-

yen dogmalarla davranan kitleler 

olduğu yönündeydi. Hikâyede 

İbn-i Rüşd ile Aristo arasındaki 

ilgi ele alınıyordu. Borges öte-

den beri düşünce hürriyeti, rüya 

ile hakikat, zaman ve sonsuzluk 

konularına ilgi duyar. Benzer ara-

yışı İbn-i Rüşd’de de bulmuş-

tur. İbn-i Rüşd’ün batıda insa-

nın içerisine düştüğü trajedyayı 

hayretle karşıladığını, böyle bir 

kavramın İslâm müminleri için 

düşünülemeyeceğini ve literatür-

de yeri bulunmadığını düşünü-

yor olmasını önemser. İbn-i Rüşd 

tıp, hukuk, matematik, coğrafya, 

astronomi bilgisi yanında akıl ve 

ilmi önceleyen birisiydi. Üstelik 

bu tutumun bizzat İlahi Vahy’in 

önerisi olduğunu savunuyordu. 

Bir başka husus Amerika’nın olu-

şumunda İspanyolların ve muh-

temelen Endülüs ruhunun da bir 

parça rolünün bulunmuş olma 

ihtimalidir. Borges belki de köke-

ninde az buçuk Müslüman doku-

su hissediyordu. 

İbn-i Arabî’yi anlatan bölüm-

de tasviri bir anlatım yanında 

ufak eleştiriler de dikkatlerden 

kaçmıyor. Sufilerin piri seyyah 

Endülüslü Zidyar hakkında ne 

düşünürsünüz?

İbn-i Arabî yani Endülüslü 

Zidyar da benim nazarımda 

büyük bir düşünce adamıdır. 

Temel kanaatlerini paylaşmamak-

la birlikte onun çabasına saygı 

duyuyorum. Şu sebeple ki ben 

yaşadığım ülkedeki sufi çevreleri 

ve onların geçmişini biliyorum. 

Onunla bunları kıyasladığımda 

yerliler açısından büyük bir sefa-

let, gerilik ve maalesef döküntü 

çıkıyor meydana. Kopyanın kop-

yası, uyuşturucu, riya ve taklit 

dolu ritüellerine katıldığım yerli 

sufilerin büyük ekseriyeti, mes-

kenet ve zilletten başka bir izle-

nim bırakmamıştır bende. Oysa 

İbn-i Arabî, inancının felsefesini 

yapan, bunu saygın ve etkin bir 

dille anlatan birisidir. Vaktiyle bir 

arkadaş gurubuyla, aramızda yet-

kin bir hocamız varken Fütuhat-ı 

Mekkiyye ve Füsusu’l-Hikem adlı 

eserlerini tedris etmiştik. Arabî’ye 

birçok itirazlarımız vardı. Onun 

İlahî Vahy’in çizgisinden çıktığı-

nı, açık biçimde yabancı felsefe-

lerin rüzgârıyla düşünüp yazdığı-

nı görüyorduk. İslâm namına ise 

maalesef üç beş uydurma hadis 

üzerinden aşırı yorumlara ulaşı-

yordu. O tarihlerde aramızdaki 

hoca, Arabî’nin peygamber hadisi 

olarak gösterdiği meşhur hadis-i 

kutsilerin hiçbir muteber hadis 

kitabında bulunmadığını bizzat 

Arapça metinlerinden araştıra-

rak bize göstermişti. Bu durum-

da Arabî dehşetli biçimde yanı-

lıyor ve maalesef izleyicilerini de 

yanıltıyordu. Ne denilebilir; Allah 

cümlesinin taksiratını affetsin, 

yine de onlar aramızda yaşayan 

kardeşlerimizdir.

Zor zaman müellifi İmam 

Şatıbi’nin muhalefetlere bile 

muhalefet şerhi koymasının sebebi 

nedir?

Sufi meşrep bir ailenin çocu-

ğuydum. Evimizde tasavvufi soh-

bet ve zikirler olurdu hemen her 

hafta. Ancak bu yapıya itirazla 

başladı benim düşünce ve inanç 

hayatım. Yıllar sonra Şatibi’nin 

el-Muvafakat adlı eserini oku-

duğumda düşünce ve inanç-

larımın haklılığını bir kere de 

orada görünce yüreğim daha da 

ferahlamıştı. Eserine başlı başı-

na “Muvafakat” gibi muhteşem 

bir ismi takması bile düşünürü-

müzün ne yetkinlikte bir Kur’ân 

anlayışına sahip bulunduğunu 

gösteriyordu. Çünkü muhalefet, 

ancak şeytanın işiydi. Müminler 

ise hayata, fıtrat ve vicdanları-

na yani yaratılırken kendilerinde 

hazır buldukları temel yöneli-

me muvafakat etmekle atılırlar-

dı. Ayrıca Şatibi, sufi çevrelere 

son derece yüreklice eleştiriler 

getirmiştir. Onları neredeyse şah 

damarlarından vurmuştur. Sufiler 

Şatibi’ye göre, uydurma hadisler 

üzerine fikir bina ederler, pey-

gamber hadisi zikretmede tama-

mıyla keyfi davranırlar, Allah şeri-

atını küçümserler, ilmi ve aklı 

reddederler, kullandıkları delilleri 

Ahmet KAVAS
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keyiflerine göre tahrif ederek kul-

lanırlar, şeyhlerine tazimde öyle 

ileri giderler ki hâşâ onları Tanrı 

düzeyine çıkartırlar.  

Şatıbi döneminde bid’atlerle 

de mücadele etmiş bir fakihtir. 

Özellikle sufilerin aralarındaki 

büyüklere ‘niçin’ dahi denileme-

yeceği, onların hikmetinden sual 

olunamayacağı gibi görüşlerini 

çürütmek maksadıyla çok çaba 

harcamıştır. Tasavvufu adını vere-

rek tenkit edebilen insan sayısı 

çok azdır Müslümanlar arasında. 

Şatıbi bunu yıkmıştır, tenkitlerini 

kuldan değil Allah’tan korkarak 

yapmasını bilmiştir.

Kitapta Müslümanların kül-

tür ve düşünce tarihindeki kimi 

durumlara göndermeler göze çar-

pıyor. İyi şiir okurundan bu iliş-

kileri kurmasını bekliyorsunuz, 

değil mi?

Doğrusunu söylemek gerekir-

se hani bir söz vardır ya bütün 

kitaplar tek bir kitabın daha iyi 

anlaşılması için okunur, diye. Ben 

de bütün eserlerimde aralarında 

yaşadığım topluma, başta da ken-

dime, kendi çevreme eleştiriler 

yönelterek, kendimizi düzeltme, 

onarma, ilmi bir düzleme çekme 

derdindeyim. Çünkü hayatım 

boyunca yaşadığım mağlubiyet 

psikolojisi idi. Daha orta mektep-

te iken bir konuşmamdan ötürü 

kovuşturulmuş, hâkim karşısın-

da bulmuştum kendimi. Yaptığım 

şey, inandığımı, düşündüğümü, 

bir avuç insan karşısında söy-

lemek ve savunmaktan ibaret-

ti. Sonra şiir, hikâye yazmaktan 

maksadım ne olabilir ki benim? 

Bütün davranışlarımı görüp göze-

ten Rabbim yapıp ettiklerimden 

hesaba çekecek beni. Onu hoşnut 

etmeyen söz söyleme, iş yapma 

hakkım var mıdır? Her şeyimi, 

bütün varlığımı borçlu olduğum 

Zat karşısında ben acizin nasıl 

bir değeri vardır ki, eğer duala-

rım, yalvarmalarım, O’na yöne-

lişlerim olmasa? Okuyucumu da 

bu istikamete davettir arzum. 

Müslümanlar bir zamandan beri 

mağlubiyet psikolojisi ile sürekli 

düşmanı karalayıp durmaktadır-

lar. Tamam, düşman gerçekten 

bize düşmanlık etmektedir, ben 

de bunu biliyorum. Lakin mev-

cut durumda bizim hiç mi suçu-

muz yoktur? Batılılar yıllardan 

beridir ‘İslâm terakkiye manidir’ 

deyip durmaktadır. Verdikleri 

kötü örneklerle de bunu kanıt-

lamaya çalışıyorlar. Çoğunlukla 

da örnekler tam on ikiden vuru-

yor. Zira verilen örnekler evet, 

birer Müslüman davranışıdır lakin 

İslâm’ın önerdiği davranışlar seri-

sinden değildir. Müslüman kim-

likli insanların keyfi davranışları 

maalesef İslâm’a mal edilip gölge 

düşürmektedir. Bundan sakın-

manın en güzel yolu ‘ben’ diye-

bilmeyi bilmektir. ‘Ben’ demek 

ise tasavvuf felsefesine göre küfre 

eşdeğer sayılmıştır. Üstüne üstlük 

mevcut amentünün tanımından 

ortaya çıkan kader telakkisi de 

kişiye ‘ben’ deme yetkisi vermez. 

Çünkü o türden Müslümanlara 

göre “her şey Allah’tandır.” İşte 

evvela bu zihniyetin, amentünün 

ve benlik probleminin yani şah-

siyet meselesinin çözülmesi, tar-

tışılması zaruridir. BEN her vesi-

leyle ve bütün eserlerimde aynı 

çürük noktaya vurarak bir zemin 

açmaya çalışıyorum. İnsanlar ‘ben’ 

demekten neden korkutuluyor-

lar; bencil olurlar diye mi? Bu 

ne ham hayaldir? Tasavvufçuların 

en çok kullandığı hatta kimile-

rinin peygamber hadisidir dedi-

ği, aslında bir kelamı kibar olan 

sözü unutuyorlar mı? “Kendini 

bilen Rabbini bilir!” Peki, kendini 

bilmek ne demektir? Bir benlik 

bilincine sahip olmak değil midir? 

Bencilliğe düşeceğim korkusuyla 

ben’ini unutan, ihmal eden kişi-

den kendine de başkasına da zarar 

dokunur, bunu düşünmeliler. 

Endülüs’ün parçalanma-

sı sürecinde Hıristiyan direnişe 

en fazla şahit olanlar arasında 

Muvahhidler de var. Malik Bin 

Nebi’nin büyük önem atfetti-

ği Muvahhidler devrinde neler 

yaşandı?

 Muvahhidler bütün putları ve 

putlaştırmaları reddeden itikatla-

rıyla öne çıkmış, şöhret bulmuş 

bir hanedanlıktır. Kuzey Afrika’da 

hâkimiyetleri olmuştur. Cezayir 

kökenli Malik bin Nebi de ken-

disini bir bakıma onların ahfadı 

saymaktadır. Kötü tercümelerle 

Türkçede de okuduğumuz Malik 

bin Nebi büyük bir düşünce 

adamı olarak görünmektedir. Onu 

ilk okuduğum yıllardan hatırımda 

kalan bir yaklaşımını asla unut-

madım. Diyordu ki özetle, batılı-

lar bizimle karşılaştıklarında söze 

daima geçmişimizi överek başlı-

yorlar. Atalarınız şöyle iyiydi böyle 

büyük insanlardı diyerek avutma-

ya çalışıyorlar. Bundan maksatla-

rı bugüne gelmemizi önlemektir. 

Bugün hâlâ bizi Mevlana ve Yunus 

üzerinden hatırlayanların yaptık-

ları da sanki aynı şey gibi geliyor 

bana. Aldanmamamız lazım diye 

düşünüyorum. Aldanmamak için 

de en iyi ibret levhası tarihtir. İşte 

Endülüs, işte Muvahhidler, işte 

Osmanlı! 

Endülüs’te fetih ruhu nasıl son-

landı?
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Benim gördüğüm, bütün 

Müslüman coğrafyada şöyle veya 

böyle bir biçimde kök salmış bulu-

nan saltanat ideolojisi, Endülüs’ün 

fetih ruhunu da ortadan kaldıran 

ana sebeptir. Babadan oğula geçen 

yönetim biçimi, İslâm nazarında 

kanaatimce hiçbir biçimde tas-

vip görmez iken, maalesef pra-

tikte asırlar boyunca ve bütün 

yörelerde böyle gerçekleşmiştir. 

Endülüs’ü kuran sebep de aslında 

benzer bir hadise değil midir? 

Taht kavgaları, tahta geçecek olan 

ailenin, kabilenin hangisi olaca-

ğı hususundaki ayrılıklar sonucu 

Müslümanlar Endülüs’e geçmiş-

lerdir. Gerçi bu hayırlı olmuştur 

ama çok kısa bir süre sonra orada 

da benzer çekişmeler başlamış ve 

sayısını unuttuğumuz miktarda 

devletçik doğmuştur. Neredeyse 

her kasabada bir Müslüman han-

lık hanedanlık oluşmuştur. Esasen 

Şii ve Sünni ayrışmasının köke-

ninde de aynı marazi durum yok 

mudur? Ne demektir Ali taraftar-

lığı? Bir kavmin, bir soyun velev 

ki peygamber soyu olsun, yöneti-

cilik hakkı nereden doğmaktadır? 

Böyle bir model var mıdır Nebevi 

metotta? Şii dünyada saltanat ide-

olojisi Cabiri’nin güzel benzetme-

siyle İmamet Mitolojisi şeklinde 

tezahür etmiştir. Yani onlar salta-

nata bir de kutsiyet atfederek zih-

niyetin yanlış istikamette daha da 

kökleşmesine sebebiyet vermişler-

dir. Ve maalesef şimdiki açmazlar 

böyle doğmuştur. Endülüs yıkın-

tısında ben saltanat ideolojisi sap-

lantısını görmekteyim.

İstanbul’un alınışıyla 

Endülüs’ün yokoluşu  yakın tarih-

lere rastlıyor…

Çok acı ve garip bir denk 

düşüştür. Aslında biraz da sos-

yolojik, ilahi sünnetlerin tezahü-

rüdür hadiseler. Ra’d Suresinde, 

“Bir toplum kendinde olanı değiş-

tirmedikçe Allah onu değiştir-

mez” hakikati vardır. Endülüs de 

Osmanlı da bence aynı akıbete 

uğramıştır. Ne var ki biri yükselir-

ken diğeri yıkılmaktaydı. Kâinatta 

mülk sürekli el değiştirmektedir. 

Zira Allah, kitabında mülkü dile-

diğine vereceğinden söz etmekte-

dir. Allah adına hükümranlık da 

böyledir. Zira mutlak hüküm ve 

hikmet sahibi olan Allah, dilediği 

zaman insanların elinden hüküm-

ranlığı da mülkü de bir biçim-

de çekip almakta ve onu başka 

kullarına nasip etmektedir. Biz 

Müslümanlar için eğer iyi düşü-

nürsek her iki hadisede de büyük 

ibret levhaları vardır.

Reconquista sürecini mümkün 

kılan kurtlar tümüyle Endülüs’ün 

içinden mi çıktı?

Endülüs tarihi dikkatle okun-

duğunda ben böyle görüyorum. İç 

kavgalar bölünmeler yaşanmasay-

dı Endülüs dış düşman müdaha-

lesiyle yıkılmazdı. Elbet toplum-

ların da bir ömrü vardır. Sonuçta 

yeryüzüne nice toplumlar gelmiş, 

egemen olmuş sonra çöküp hatta 

tarihten silinip gitmişler. Bu başka 

bir bahistir. Bunu da unutmamak 

gerekir. 

Müslüman İspanya’nın siya-

si haritasını buz üstündeki tuza 

benzetiyorsunuz. Kabile asa-

biyeti, husumet,  şatafatlı hayat 

Endülüs’ü yıkıma götüren sebepler. 

İbn-i Haldun’un tezleri bir anlam-

da varolan çözülmeyi teorikleş-

tiren tarihsel değere de sahip. Ne 

dersiniz?

İbn-i Haldun biz 

Müslümanların göz bebeği bir 

düşünürdür. Toplumların hayatı 

ve akıbeti üzerine söyledikleri hala 

birçok batı toplumu tarafından 

nazarı itibara alınmakta, üzerinde 

düşünülmekte ve önerileri uygu-

lanmaktadır. Söyledikleri elbette 

bizzat kendi toplumu Endülüs 

için de geçerlidir. Lakin bu geçer-

lilik yine de onun bir Endülüs 

çocuğu olduğunu ortadan kaldır-

maz. O çöküntüye uğramış bulu-

nan toplum yetiştirmiştir İbn-i 

Haldun’u da. 

Dünyanın en büyük özgün 

tarih kuramcılarından biri olan 

İbn-i Haldun, Endülüs’ün parça-

lanmaya yüz tuttuğu dönemde 

yaşamış ve ihtişamla çöküntü-

yü bir arada müşahede etmiştir. 

Ülkesindeki bütün siyasal çalkan-

tıların yakın tanığı olan düşünür 

‘asabiyet’ kavramına farklı anlam-

lar yükleyerek toplumların ilkel 

yapılardan medeniyete erişmele-

rinde asabiyetin verdiği dayanış-

ma ruhunun ehemmiyetini işaret 

etmiştir. O bizzat ürettiği ‘Umran’ 

kavramı ile de gelişmiş toplum-

sal yapıların sosyolojisine sağlam 

direkler diker. Ne var ki yeryüzün-

de filozoflar yönetici yahut yöne-

ticiler filozof olmadığından belki 

de olamadığından İbn-i Haldun 

da bütün haklılığına, isabetliliğine 

rağmen, kendi toplumunun göz 

göre göre yıkılışına tanık olmuş, 

onun sözleri bu toplumun sad-

rına şifa vermezken, gelecekteki 

nice yabancı toplumun da önünü 

aydınlatmaktan geri kalmamıştır. 

Buz üzerindeki tuz anında etki-

leyerek erimeyi sağlar. Saltanat, 

şatafat, kibir, ihtişam, kardeşler 

arası husumet, bir kavme karşı 

duyulan kin ve en çok da kör 

asabiyet duygusu koca toplumla-

rı böylesine tepetaklak yıkmıştır, 

yıkmayı da sürdürmektedir. 

Ahmet KAVAS
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Ali Emre

ENDÜLÜS İÇİN
ŞİİRDEN BİR ANIT

Müslüman İspanyası olarak 

nitelenen “Endülüs” için, 

Doğu’lu ve Batı’lı birçok sanat-

çının şiirler yazdığını, romanlar, 

hikâyeler kaleme aldığını, film-

ler, belgeseller çektiğini, şarkı-

lar, marşlar söylediğini biliyoruz. 

Tarihi ve kültürü kadar kendisiyle 

ilgili düşünsel ve sanatsal literatü-

rün de önemli bir yekûna ulaştığı, 

nicelik ve nitelik bakımından dik-

kat çektiği muhakkak. 

Müslüman Doğu’nun bir 

zamanlar karşıda, farklı bir ayna-

da, farklı bir kültürel iklim ve hav-

zada parıldayan, umut ve inançla 

yansıyan sureti çünkü Endülüs. 

Tarık bin Ziyad’la, fetih coş-

kusuyla, gemileri yakmakla, 

cesaret ve zindelikle bütünleşen 

yüzü insanlığın. Müslümanların, 

farklı bir coğrafyada kök salan 

ruhu, direnci, üretkenliği, özgü-

veni, maddi ve manevi zenginliği 

aynı zamanda. Etkin, sarsıcı, kalı-

cı çabalar sergilemekte ve ufuk 

insanlar yetiştirmede sınanmış ve 

başarılı olmuş deneyimi. Tutun-

ma ve dönüştürme çabası elbette. 

Ayakta kalma ve eriyip gitmeme 

telaşı, kavgası, azmi. 

Endülüs Gerçeği 

Bütün farklılıklarına, iç çeliş-

kilerine, eksen kaymalarına karşın 

güçlü simaların zihin ve duygu 

dünyalarını devingen kıldığı bir 

çekim merkezi. Büyük bilginler, 

yetkin sanatçılar diyarı. Binlerce 

ciltlik eserin hayranlık uyandı-

ran bir çaba eşliğinde çok sayıda 

şehirde okunup yazıldığı; düşün-

celerin ve dizelerin bilim ve sanat 

havzalarında büyük bir ilgi ve 

hoşgörü içinde tedavüle girdiği 

bir yeryüzü koalisyonu. 

Görkemli sütunların, kalelerin, 

sarayların, camilerin, kubbelerin 

dört bir yana selam gönderdiği; 

ticaretin ve zanaatın her yönü ve 

koluyla yeşerip dal budak saldığı 

uzun devirlerin bakiyesi. 

Diğer taraftan bir düş kırıklığı 

âbidesi aynı zamanda. İç çekiş-

me ve didişmeler yumağı. Domur 

domur patlayıp serpilen güzellik-

ler yumağının ardından, rahat-

lama, gerileme ve kaybedişlerle 

büyüyen bir şokun bütün mev-

zileri bir bir yitirdiği bir yıkılışlar 

menzili. Acizliğin, vurdumduy-

mazlığın, bencilliğin, şımarıklığın 

ve düşkünlüğün kendine getire-

mediği derin uykular dönemi. 

Kovuluşun, kıyımın, barbarlı-

ğın ve göçün; etkileri günümüzde 

bile konuşulup tartışılan karalığı, 

karanlığı, haykırışı aynı zamanda. 

Kendisine zamanında uzanmayan 

ellere muhtaç kalmanın acısı, ıstı-

rabı, öfkesi. 

Edebiyatın şiir, roman, hikâye, 

deneme, anı, inceleme gibi birçok 

türünde dikkat çekici eserler veren 

Metin Önal Mengüşoğlu, geçtiği-

miz aylarda “Espana Musulmana” 

alt başlığını taşıyan “Endülüs” adlı 

bir şiir kitabı yayımladı. 

Her şeyden önce hacmiyle, 

kapsamlı oluşuyla dikkat çeken 

bir kitap bu. Sekiz bölümden olu-

şan yapıt 208 sayfa. Son zaman-

larda geniş hacimli şiir kitaplarıyla 

sık sık karşılaşıyor olsak da belli 

bir tematiği olan, belli bir konu 

ve duyarlık ekseninde biçimlenen 

bir şiir kitabı için sıra dışı sayılabi-

lecek bir durum bu. Bir şiir kitabı 

için ilginç, anlamlı, etkileyici bir 

toplam. Endülüs için adeta “şiir-

den bir anıt” dikmiş şairimiz.

Mengüşoğlu’nun bu kitabı bir 

proje olarak düşündüğü, üzerin-

de epeyce çalıştığı, konuyla ilgi-

Vah Endülüs vah!

Ve Lâ galibe illa Allah!
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li araştırmalar yaptığı, duygu ve 

düşüncelerini edindiği bilgi ve 

izlenimlerle pekiştirdiği söylene-

bilir. Şiirin, tarihe ve coğrafya-

ya belli bir bilinç ve yaklaşımla 

sokuluşu bu kitap. Aynı zamanda 

şiirsel bir portreler, biyografiler 

manzumesi. Çok yönlü bir edebi-

yat ve düşünce adamının, şiirler 

söyleyerek zamanda ve mekânda 

yürüyüşü. Kimi zaman göğsü 

kabararak ve gülümseyerek, kimi 

zaman üzülerek ve iç geçirerek 

yapılan bir yürüyüş bu. 

Kitapta kimi zaman bir fetih 

coşkusu, kimi zaman da yıkımın 

ve yitimin ağıtları eşlik ediyor bize. 

Betimleyici ve aktarıcı boyutları 

da var, öğretici ve düşündürücü 

tarafları da. Bir savaş meydanın-

da gezindiğiniz de oluyor kitabı 

okurken, güzel bir bahçede yahut 

bir cami avlusunda dinlendiğiniz, 

sohbete daldığınız da. Bazen bir 

yazma eserin içine doğru sürükle-

niyor okuyucunun bilinci; bazen 

bir hastanın, yaralının, düşkünün 

alnındaki ateşin uçurumlarına, 

hüznüne, sayıklamalarına. Hem 

güzellemeler yer alıyor kitap-

ta yani, hem koçaklamalar hem 

de ağıtlar. Didaktik sayılabilecek 

dizelerin, bölümlerin sayısı da az 

değil. Müslüman İspanya’nın yük-

selişi ve düşüşü, kendi gerçek-

liğine uygun şiir formları içinde 

bilincimize çarpa çarpa ilerliyor.

Romantik Yaklaşımın Ötesi 

Octavio Paz’ın belirlemesin-

den hareketle söylersek; “şiirsel 

söyleyiş hiçbir zaman tümüyle 

bu dünyaya ait değildir”; o bizi 

daima daha öteye, başka yerlere, 

başka göklere, başka gerçeklere 

götürür. Bu arayışın, bu yöneli-

şin soluklandığı en temel insani 

gerçeklik ya da olgu tarihtir kuş-

kusuz. Şiir ve tarih ilişkisi üzerine 

düşünmeye başladığımızda, bu iki 

alanın zaman zaman birbirleriyle 

çok sıkı ilişkiler içine girdiklerini 

görürüz. Şiirin tarihe yaklaşımın-

da iki temel tutumdan söz eden 

Ahmet Oktay; bunlardan ilkinin 

“tarihi bir egzotik malzemeler 

deposu olarak gören romantik 

yaklaşım” olduğunu, diğerinin ise 

“bugünün ve geleceğin bir tür 

yeniden kazanılması, kurtarılması 

amacıyla tarihi bir derslik olarak 

gören modernist yaklaşım” oldu-

ğunu belirtir. Mengüşoğlu duy-

gulu, lirik dizeler de söylemekle 

birlikte ikinci görüşe daha yakın 

duruyor. Tek taraflı, durağan ve 

süblime edici bir yaklaşıma pirim 

vermiyor.

Şiirin tarihe, tarihsel kişi ve 

olaylara, kentlere, bağlamlara 

yönelmesi; bu eksende yeni bir 

okuma ve yorum geliştirerek bağ-

lılıklarımızı, duyarlıklarımızı ve 

aynı zamanda kopukluğun, kök-

süz bırakılmışlığın getirdiği sancı-

ları, hüzünleri dolaşıma sokması, 

Türkçe şiirde son zamanlarda sık-

lıkla karşımıza çıkan bir durum. 

Geçmişe yönelerek / sığınarak 

günümüzden bir kaçış olarak 

görülmemesi gereken bu duru-

mun günümüz şiirinin de çeper-

lerini genişleteceğini, onun bir 

şahsiyet kazanmasında etkili ola-

cağını, zaman ve mekân içindeki 

bu tür farklı yöneliş ve sıçrama-

ların şiire sahici ve çoğul adresler 

sunacağını düşünüyorum. 

Endülüs de bizim saatimizin 

/ zamanımızın / yeryüzü tanık-

lığımızın çok önemli bir durağı, 

çok kıymetli bir parçasıdır kuş-

kusuz. Bizim birçok yönüyle bağlı 

olduğumuz tarihin çok önemli, 

etkileyici ve öğretici bir aşaması-

dır. Bizim o bitimsiz şarkımızın 

fazlasıyla kayda değer bir bölü-

müdür. Metin Önal Mengüşoğlu, 

diri ve uzun soluklar eşliğinde bu 

şarkıyı yeniden söylüyor; yeni, 

taze dizeler ekleyerek onu yeni-

den kurmamızı, düşünmemizi, 

yorumlamamızı sağlıyor.

Dikkat çekici bir özellik de 

kitabın iç mimarisi, düzeni ile ilgi-

li. Bölümlerin her birinde önemli 

bir tarihsel olayın yanı sıra tarihî 

bir kişiliğe, bir portreye de yer 

veriyor şair. Olaylar bir kronoloji 

eşliğinde akarken -yine kronolo-

jiye dikkat edilerek- Endülüs coğ-

Endülüs  bizim saatimizin / zamanımızın / yeryüzü 
tanıklığımızın çok önemli bir durağı, çok kıymet-
li bir parçasıdır kuşkusuz. Bizim birçok yönüyle 
bağlı olduğumuz tarihin çok önemli, etkileyici ve 
öğretici bir aşamasıdır. Bizim o bitimsiz şarkımızın 
fazlasıyla kayda değer bir bölümüdür. Metin Önal 
Mengüşoğlu, diri ve uzun soluklar eşliğinde bu şar-
kıyı yeniden söylüyor; yeni, taze dizeler ekleyerek 
onu yeniden kurmamızı, düşünmemizi, yorumla-
mamızı sağlıyor.
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■ Endülüs İçin Şiirden Bir Anıt

rafyasında boy vermiş çehrelerle 

de karşılaşmış, tanışmış oluyoruz; 

onların serüvenine de tanıklığa 

çağrılıyoruz. 

Mengüşoğlu, -çoğu roman 

yazarının yapıtlarının başında 

yaptığı gibi- bir durum tespitiy-

le, bir Endülüs betimlemesiyle 

başlıyor anlatmaya. Coğrafyayla 

bütünleşen insanı dile getiriyor. 

Vandalların yaşayışlarını ve yap-

tıklarını, bölge halkının sıkıntı-

larını, acılarını, çaresizlik içinde 

dönenmesini resmediyor ilkin. 

Bekleyişi ve diğer taraftaki fetih 

düşünü. Oldukça içeriden, taraflı 

bir bakış elbette bu. Fakat Batı-

lı tarihçilerin anlattığı da bun-

dan çok farklı bir şey midir? O 

dönemin bilinen gerçekliği bu. O 

bölgenin hemen hemen hiç yakın-

madan kabullendiği hatta zaman-

la sevinip özendiği, öykündüğü 

bir gerçekliği. Yine de dikkatlice 

okunduğunda şair şöyle demek 

istemektedir adeta: Endülüs’e 

yöneliş bir istila, bir yıkım, salt 

bir ganimet ve toprak düşkünlüğü 

olarak görülemez. İyiliği, bereketi, 

adaleti de içkin olan ve özün-

de Allah korkusu da taşıyan bir 

yöneliştir bu. O dönemin koşulla-

rında oldukça temiz bir huruçtur, 

dönüştüren ve zincirlerden kur-

tarmayı da hedefleyen bir insanî 

ufka, anlam dizgesine sahiptir. 

Endülüs’ten Portreler 

Ardından 994-1064 yılları ara-

sında yaşayan İbn Hazm’dan söz 

ediyor şair. Kitaptaki ilk port-

re İbn Hazm. Şu dizeleri anmak 

gerekiyor söz buraya gelmişken:

Bir gün geldi

Gerdanlık taktı güvercinlere

Baktı marifet nazarıyla

Tarihe ve dinlere.

Kırdıysa kemiklerini

Yanlış kaynamış akidenin

Kırdıysa kanadını hurafenin

Ana kaynakla onarıp

Sundu insanlığın amel defterine.

İkinci bölüm Fetih Buharı 

adını taşıyor ki güzel, insana sıcak 

gelen bir başlık bu. Ifrikiyye vali-

si Musa bin Nusayr’ın, Tanca’yı 

fethiyle başlıyor bu bölümde 

anlatılanlar. Valinin hemen yanı 

başında -aslında azatlı bir köle 

olan- Tarık’ı görüyoruz ki o “Gad-

dar Rodrigo”nun elindeki “nazlı 

Endülüs”e nazar etmektedir. Yüz-

leri gülmeyen ve bir sahip bekle-

yen insanların ülkesine. Tarık’taki 

bu iştiyakı gören vali, fetih için 

Emevi sultanı Velid’den bir ruhsat 

ister. Önemli tenbihler de içeren 

bir ruhsat verilir sonunda. Tarık, 

Septe valisi Juliyanus’un gemile-

riyle, oldukça tedbirli bir şekil-

de yola çıkar. Ceziretü’l-Hadra’ya 

vardıklarında, çıplak ayaklarıyla 

bekleyen ahali Tarık’ın ordusu-

nu “Neden bu kadar geciktiniz?” 

sözleriyle karşılayacaktır. İç içe 

geçmiş olaylardan, konulardan 

söz eden bir roman yazarı gibi, 

anlatıyı burada kesip bizi merak 

içinde bırakarak ikinci portreye 

geçiyor şair. 1106-1186 yılları 

arasında yaşayan, Batılılar tara-

fından adı “Abentofail” şeklin-

de telaffuz edilen ve “Hay bin 

Yekzan”ıyla tanınan İbn-i Tufeyl 

çıkıyor karşımıza. “İşrakiyyun” 

mezhebinin Endülüs’teki babası 

olan İbn-i Tufeyl’in, “Robinsonad 

edebiyat”ın ilk modelini ortaya 

koyan bilge olduğunu hatırlaya-

lım burada.

Üçüncü bölümün ilk şiiri 

“Gemilerin Direkleri” başlığını 

taşıyor. Dört ticaret gemisinin on 

dört ambarında heyecanla yol-

culuk eden, Tarık bin Ziyad’ın 

komutasındaki yüzlerce asker ses-

sizce ayak basıyorlar karşı kıyı-

ya. Tarık, güzel ve anlamlı bir 

konuşma yapıyor askerlerine. 

“Önümüzde halkın / Din seçme-

sine mani olan / İnsanlık düşmanı 

krallar duruyor!” sözleriyle başlı-

yor konuşmasına. Bu konuşma-

nın ardından 1126-1198 yılları 

arasında yaşayan ve “Averroes” 

olarak da bilinen “İbn-i Rüşt”ü 

anlatmaya geçiyor Mengüşoğlu:

Muharrirdi ama şerhi de vardı

Öyle şerh etmişti ki

En büyük filozofu

Aristo’yla beraber

Rüşt’ü hatırlamayan

Ya cahildir ya sofu.

“Bekka Vadisine Bir Kavim 

Geldi” başlıklı bir şiirle açılı-

yor dördüncü bölüm. Tarık ve 

arkadaşlarının ansızın gelişlerini 

haber alan yerel yöneticilerden 

bazıları haber uçuruyorlar Kral 

Rodrigo’ya. Vizigotlarla ilk kar-

şılaşma Lekke’de gerçekleşiyor. 

Düşmanı dağıtıyor Tarık ve fakat 

yaptığı konuşma savaştan daha 

fazla akılda kalacak bir derin-

lik taşıyor. Ardından yürüyüp 

gidiyorlar Kurtuba’ya. Onların 

yürüyüşü devam ederken bölü-

mün portresi olarak araya “Endü-

Metin Önal Mengüşoğlu



KÜLTÜR SANAT

76 Umran ŞUBAT 2012

lüslü Zidyar” olarak da bilinen 

İbn-i Arabî’yi alıyor şair. Tasav-

vufa dikkatli ve mesafeli baktı-

ğını bildiğimiz Mengüşoğlu, bir 

iki yerde soru işareti koysa da 

İbn-i Arabî anlatısına genellik-

le eleştirel bir boyut katmıyor. 

Doğumundan ölümüne kadar 

anlatmakla yetiniyor ünlü Şeyh’in 

hayatını. “Kurtuba’da Yağmurlu 

Bir Gece” adlı bir şiirle devam edi-

yor bu bölüm ve Müslümanların 

Endülüs’teki yürüyüşüne, müca-

delesine dönüyoruz yeniden. Bu 

tür aktarımlar teyit edilmiş bil-

gilere mi dayanmaktadır bilmi-

yoruz ama halk, konakladıkları 

yerlerde Müslümanlara yardım 

etmekte hatta kendilerini kurtar-

sın diye dua edenler bile olmak-

tadır. Tarık’ın yiğit komutanların-

dan Mugis Kurtuba’yı zorlarken; 

Tarık, Toledo kapılarına varmıştır 

bu arada. Ardından, Sezune, İşbi-

liye, Reyyo, Gırnata Müslümanla-

rın eline geçiyor. Vali Musa da bu 

arada ordusuyla karşıya geçmiş ve 

o da fetihlere başlamıştır. Sınırlar 

aşılarak Frengistan’a varılıyor ki 

şair bize birden Müceddit Şatıbi’yi 

anlatmaya koyuluyor. Bu bölüm 

“Roland Şarkısı” başlıklı şiirle son 

buluyor. 

Büyük fethi izleyen kırk yıl 

zarfında Emeviler Endülüs’ü vali-

lerle yönetiyorlar. Sonra bölünme 

başlıyor. Emirler, Genel Vali’ye 

dikleniyorlar birer birer. Kabileci-

lik başlıyor. İç çatışmalar oluyor. 

Şair bütün bu olumsuzlukları da 

nesnel ve soğukkanlı bir bakışla 

anlatıyor bize. Bu arada Vali Musa 

ve Tarık, Şam’a çağrılmış ve orda 

ömürlerini tamamlamışlardır. 

Fransız topraklarına yönelme ve 

batıdan İstanbul’a ulaşma fikri de 

akamete uğramıştır. Tam bu sırada 

Abbasiler yönetimi ele geçirmiştir. 

Onlardan kaçan Abdurrahman 

bin Muaviye Endülüs’e gelmiş ve 

zamanla burada muktedir olma-

ya başlamıştır. Bütün bunların 

anlatıldığı beşinci bölümün son 

şiiri İbn Haldun hakkında. Güzel 

dizeler, etkileyici ve düşündürücü 

parçalar var İbn-i Haldun’u anla-

tan bu şiirde.

Ve sıra -ne yazık ki- 

“reconquista”ya da geliyor.  Bu, 

Endülüs  döneminde  İber 

Yarımadası’ndaki  Hıristiyanla-

rın,  Müslümanların  yarımadada-

ki varlıklarını ortadan kaldır-

ma amaç ve çabalarına verilen 

addır.  1492  yılında son Endülüs 

devletinin yıkılmasıyla başarıya 

ulaşan “Reconquista”,   İspanyol-

cada   “yeniden fetih” anlamına 

gelmektedir. Metin Önal Mengü-

şoğlu, altıncı bölümde Endülüs’ün 

uzun tarihini özetleyerek akta-

rıyor bizlere. Bütün çekişmelere 

rağmen imar faaliyetleri hakkın-

da, sanatta ve bilimdeki gelişme-

ler hakkında, tarım ve sulama 

hakkında bilgiler veriyor dizele-

riyle okurlarına. Şair Alciralı İbn 

Hafâce’den söz ediyor bu arada. 

Yedinci bölüm “El Mansur”, 

“Tılsımcının Şarkısı”, “Endülüs’ün 

Eceli”, “Süvarinin Şarkısı”, “Espa-

na Musulmana” ve “Melikler İçin 

Ayna Şarkısı” başlıklı şiirleri içe-

riyor. Haklı olarak iç bünyedeki 

bozulma ve yozlaşmalara epeyce 

yer ayırıyor şair bu bölümde. İç 

çürümeyle bütünleşen taht kav-

galarını aktarıyor kronolojik ola-

rak. Endülüs’te hüküm süren dev-

letler, yöneticiler bir geçit resmi 

yapıyor gözümüzün önünde. 

Neredeyse her şehirde bir devlet 

kurulmuş, bunlar zamanla elden 

çıkmış ve en sonunda bir tek 

Granada’daki Beni Ahmer kalmış-

tır. Bu sırada İstanbul, Osmanlı 

tarafından fethedilmiştir. Oraya 

da haber uçurulur, yardım istenir 

elbette. Fakat “Osmanlı’nın yar-

dım eli çok kısa”dır. En sonunda, 

hanedanın son evladı Muhammed 

Ebu Abdullah ağlayarak terk eder 

El-Hamra Sarayı’nı:

Mektup ve ayna

Topukları zulme kayan

Her hükümdarı

Tıpkı bir sihirbaz  gibi bağladı.

Yazdı tarih bunları da ilginç

Koleksiyonlar defterine.

Yedi bölümden oluşan kita-

bın sonunda, “Serflerin Şarkısı” ve 

“Senyörlerin Şarkısı” adlı iki şiir 

daha yer alıyor. Dörtlük birimiyle 

ve 11’li hece ölçüsüyle yazılan bu 

şiirlere daha bir özen gösterdiği; 

insan, doğa ve tarih gerçekliğiyle 

ilgili temel düşüncelerini bu şiir-

lere serpiştirdiği görülüyor şairin.

Zaman zaman tarih, sosyoloji, 

biyografi, psikoloji gibi alanlara, 

türlere de sokularak dizeler eşli-

ğinde bir Endülüs romanı yazıyor 

aslında Metin Önal Mengüşoğlu. 

Soluk soluğa, bir çırpıda 

okumak istiyorsunuz Müslü-

man İspanya’nın hem yükselişini 

hem düşüşünü, hem başarılarını 

ve güzelliklerini hem de acı ve 

hüzünlerini dile getiren bu des-

tansı kitabı. Konusu gereği tarihle 

fazlasıyla içli dışlı olduğu ve bilgi 

aktarımını da gözettiği için şiirle-

rin gardının düştüğü, zayıf kaldığı 

yerler de yok değil elbette. Fakat 

anlatılanların arkasında ciddi bir 

araştırmanın, büyük bir emek ve 

çabanın olduğu da hemen göze 

çarpıyor. Önemsenmesi, övülmesi 

gereken bir edebiyat emekçiliği 

bu. 

Zira bu kitabı anmadan, oku-

madan, anlamadan Endülüs’ü 

anlatmaya kalkmak, daima bir 

eksiklik hissi uyandıracaktır bun-

dan sonra.
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Ferhat Ç‹FTÇ‹

ENDÜLÜS’TE
ASYALI BİR OZAN

V ahye muhatap olmuş haz-

reti insanın unutkanlığı, 

tüm zamanların unutul-

maz mevzuu olarak ilgilenilmeyi 

oldukça hak etmektedir. Değil mi 

ki vahyin kendisi dahi bir unutu-

şun ardından mümkün olabilmiş 

hazret için. İşte bu yüzden olsa 

gerek, hatırlatmayı, evvela hatır 

bilmek kabilinden bir iş olarak 

değerlendirmemiz gerekiyor. Bu 

yüce işin, zamanın ziyan kabul 

edildiği İslâmi bir bilinç için hayati 

önem taşımakta olduğunu da bu 

minvalde düşünmemiz gerekiyor. 

Çünkü bir şeyin barındırdığı tarz 

yahut farklılık, nasıl ki onun tanım-

lanma işinde ağırlıklı belirleyiciyse, 

insanın tanımlanmasının ve neye 

ihtiyaç duyduğunun da bu nok-

tada değerlendirilmesi gerekiyor. 

İnsanın, evvela “sorumluluk” sonra 

da “nisyan ile malul” oluşunun 

tanımsal karşılığını burada aramak, 

çeşitlenmiş bilginin olumsuzluk-

larından baştan kurucu kavramla-

ra bir sığınış olarak düşünülebilir. 

Çünkü sığınmak, vahyin belirlediği 

algıda insan için başlangıca, Allah 

için belirleyiciliğe işaret eder ve 

Müslüman öznenin ontolojik iza-

hatı tam da buraya dayanır. 

Neden mi bunlardan bahse-

diyorum? Sanatın, barışık kurgu 

diye nitelendirilebilecek bir algı 

üzerinden inşa edilip buna göre 

bir şekillenmeye tabi tutulmasının 

doğruluk payı için elbette. Çünkü 

temel değiniler, kavramların doğru 

bir şekilde konumlandırılması üze-

rinden insanoğluna öze dönme 

ilhamı bahşeder. Bu öze dönüş 

yörüngesi, hakikatin üretilme 

zeminini oluşturur. Vahyin dili-

nin ve muhteviyatının bu eksende 

olması, onun toparlayıcılık ve bağ-

layıcılık özelliklerine kendinden 

bir sahipliğinin olduğunu gösterir. 

Ona yapılan atıf veya ondan alınan 

iktibas, söz konusu edilebilecek 

sanatın, hakikate ilişkin olmasını 

sağlar. Dolayısıyla ister doğrudan 

ister mantığa yedirilmiş bir şekilde 

gelişsin, sanatın bir ibadet iştiyakı 

içerisinde düşünülmesinin önemli 

bazı ipuçları barındırdığını belirt-

mekte fayda var. Nihai olarak cüzi 

bir konumda değerlendirilmesi 

gereken bir şeyin, başka alanla-

ra fazlaca yaklaştırılması nasıl bir 

problemse, bunun bütünden veya 

diğer parçalardan bağımsız düşü-

nülmesi de başka bir problemdir. 

Problemsiz alan, bunların dengede 

tutulması ve asla başat unsur kılın-

mamalarıyla oluşacaktır. Bu değini 

daha da uzayabilir ama biz, yuka-

rıdaki düşüncelerimizi destekleye-

cek bir söylem üzerinden tanıtmak 

istediğimiz kitaba geçelim.

“Endülüs” yahut “Espana 
Musulmana”

Mengüşoğlu kitaplığına yeni 

bir şiir kitabı eklendi: “Endülüs” 

ya da daha şiirsel adıyla Espana 

Musulmana. Bu çalışma, kolay 

zamanların ellerimize tattırdığı 

tatlardan unutulmaya yüz tutul-

muş İslâmi hassasiyetlerin yeniden 

Endülüs merkezliğiyle gündeme 

taşınmasını söz konusu edecek bir 

muhtevaya sahip. Ayrıca, ismi zik-

redildiğinde derin bir sızı hissetti-

ğimiz ama hakkında pek de malu-

matımızın olmadığı Endülüs’ü, biz-

lere yeniden ilgilenilmesi gereken 

bir zaman dilimi olarak tanıtması 

açısından da oldukça önemli. Bir 

Endülüs masalı olarak yankı bulan 

muhayyilelerimizdeki Endülüs, ne 

kadar gerçek, ne kadar zamanın 

yasası ile ilgili bunları tekrardan 

düşünmemiz gerekiyor çünkü. 

Böylece “Her nefis ölümü tadacak-

tır.”, “Her ümmetin eceli vardır.” 

ilahi yasalarının bu efsaneyi ger-

çek kıldığı noktada, doğru bir algı 

oluşacak ve ancak bundan sonra 

kurgu da olsa, mecaz da olsa bir 

sanat inşa edilebilecektir. Çünkü 

hiçbir benzetme, temelinden 

bağımsız bir atak değildir. Bizim 

için problemsiz bir poetika ancak 

böyle bir temellilikle kurgulanma-

lıdır. Mengüşoğlu’nun yeni çıkan 
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şiir kitabı “Endülüs”ün temeli de 

bu değiniyi güçlendirecek ayetlerle 

atılmış: 

“Gerçek şu ki, insanlar kendi 

iç dünyalarını değiştirmeden Allah 

onların durumunu değiştirmez.” 

(Ra’d sûresi, 11)

“Her ümmetin bir eceli vardır.” 

( Yunus sûresi, 49)

“Endülüs” Özelinde Genel Olarak 
Mengüşoğlu ve Şiiri 

Asyalı Donkişot’un 70’li yıllar 

için estirdiği İslâmi soluk, Anadolu 

Müslümanlığıyla bozuşarak mesafe 

almaya çalışırken, aradan geçen 

sulara rağmen yöneliminden bir 

şey kaybetmemiş; aksine, zamanın 

başat kavramlarından olan mede-

niyet söylemi için de aynı işlevsel-

liğe sahip bir karşılamayı da yük-

lenmiş görünüyor. Herkesin rahat 

zamanların binitleriyle edinmiş 

olduğu konforun da biraz didikle-

nerek masaya yatırılması gerekiyor 

elbette. Bunu da yapacak ruh, yine 

Müslümanların doğru konumlan-

ma durumlarıyla belirecek. Çünkü 

konuştuğunu hakikat kılmak, aşkın 

bir dilin mümkün kıldığı haki-

kat bağlayıcılığını gerektiriyor. Bu, 

en doğru belirleme ile, Müslüman 

özne ve onu özne kılan vahyin 

ta kendisiyle gerçekleşiyor. Azalma 

yaşandığında sabrın, bir çoğalma 

durumunda ise şükrün ve teva-

zuun mutlak suretle gerekli oldu-

ğu bir ilkelilik ancak insanı tarih 

üstü kılabilir. Bu, tarihte, parlayan 

İslâm yıldızının altındaki amaçlılığı 

gösterdiği gibi sönme durumunun 

nedenselliğini de gösteriyor. İslâm 

tarihinde Endülüs için bir yıldız 

olarak bahsedilen ve “Bizler neler 

yapmışsız neler!” söylemiyle teza-

hür eden algılara dokunmadan bir 

tarih bilinci oluşturmak mümkün 

değil. Bu yüzden Mengüşoğlu’nun 

“Endülüs” ağıtında gerçek Endülüs 

ile karşılaşıyoruz. “Vah Endülüs 

vah!” ile acımızın geçmiş zaman ve 

gelecek zaman arasındaki seyri “ve 

Lâ galibe illa Allah” ile tamamla-

nıp tüm zamanların hakikati olarak 

yüzümüze çarpıyor. İşte unutmak 

kavramını hazreti insanın peşine 

bırakmayan bir illet oluşunun rea-

litesi de buraya dayanıyor. Bu illet-

ten kurtulmanın yollarını, bu kitap 

bağlamında tarih ve sünnetullah 

ile karşılamaya çalışırken, ortaya 

konulan öğüdün şiirle ifade edil-

mesi de bir realitenin ifade edilişin-

deki güzelliği oluşturuyor. Çünkü 

Rabb’in ayetleri “hikmetle ve güzel 

öğütle” bildirilmelidir.  

Mengüşoğlu şiirindeki yöneli-

şin, Türkçe şiire hayati bir katkı 

taşır pozisyonda olduğuna da 

değinmemiz gerekiyor. Çünkü 

biçimsel farklıklar ve yönelimlerin 

söz konusu ettiği poetik çeşitlen-

meler, karşı mahallerde dönemsel 

seyirler olarak başlık olurken, biz 

bu şiirin ve bu şiirin yüklendiği 

temsiliyetin tam olarak anlaşıla-

madığını düşünmekteyiz. Türkiye 

şiirinin ortaya koyduğu ayrılıklar 

ve yönelimler içerisinde içerden bir 

çarpışma yaşayan şiirin pek de söz 

konusu edilmediğini düşünmemiz-

den kaynaklanıyor bu düşünce. 

Özellikle sahih bir çizgide temiz 

edebiyat, temiz bir poetika kur-

maya çalışan Müslüman şairlerin 

“iki cephede dövüşmek” gibi bir 

dertleri var. Hem İslâmi bir dil 

kurmaya çalışmakla geçmişin ege-

men poetik şekillenmelerinden 

gelişememek hem de her türlü yoz 

ve köylülüğün izlerini mensubiyeti 

edilen dinin sanatı olarak gören 

algıları ve örnekleri gidermek gibi 

son derece önemli bir sorumlulu-

ğu taşımaktadır bu şiirler. İşte bu 

sorumlulukla Kur’ân dolayımında 

örülen bu şiirler, dışarının bakış 

açısıyla adlandırılırken genellikle 

İslâmcılık üst başlığıyla nitelendi-

rilmekte ve kısmi belirlemelerle bu 

kavramın oluşturduğu muğlâklık 

daha da anlaşılmaz kılınmaktadır. 

Açıkçası “iki cephede dövüşmek” 

gibi tarihi ve sosyolojik bir ger-

çeklik konumuna sahip olan bu 

şiirlerin ortaya koyduğu yönelim, 

hem karşı mahalle hem de bizim 

mahalle için önemli bir ayrım orta-

ya koymaktadır. Tam bu noktada, 

eleştirelliğin getirdiği kazanımlar 

çerçevesinde üretilen sanatın ger-

çek bir mirasın ürünü olduğunu 

söylememiz gerekir. Çünkü görü-

nen dağın yorumunu yapmak, 

bulunulan yerin de bir başka dağ 

olduğunu unutmamıza neden ola-

cak bir tarihsel sınanmanın kaçırıl-

masına neden olmaktadır. İki dağı 

da aşmak, bu iki dağdan da kop-

mayla mümkün olmaktadır. Yahut 

bunlardan kopmak, bunları aşmak-

tır. Açıkçası, içerinin ve dışarının 

etüdünü hakkıyla yapamayanlar,  

bağımsız, özgür bir şiir kuramaya-

caklardır. Mengüşoğlu’nun “vahiy 

ve sanat” ikilisinden neşet eden 

sanat algısı, doğru bir kaynaklılık 

seçmesi bakımından Türkçe şiirin 

en hayati yönelimlerinden biridir 

ve bu şiir, içerinin restorasyonunu 

da vahyin gerekli kılışı üzerinden 

gerçekleştirmektedir. Ne şiirden ne 

vahiyden vazgeçilmemesi gerekti-

ğini, bunları yan yana düşüneme-

yenlere başarılı bir şekilde gösteren 

bu şiir, bunların aynı yatağa sahip 

olduğunu da göstermektedir. Ama 

suya karışan çamurun da değinisi-

ni yapması, onu, çok daha gerekli 

bir eleştirelliğe sahip kılmaktadır.

Batı karşısındaki yenilgi psiko-

lojisinin belirlediği İslâm coğraf-

yalarının kendini onun karşısında 

ispatlama gereği, oldukça mühim 

bir konumda. Ama bu eğilimde, 

belirleyenin Batı olduğu ve tep-

kiselliğin öykünmeyle sonuçlan-
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■ Endülüs’te Asyalı Bir Ozan

dığı tehlikeler de var. Yani karşı-

dakini değerli ve eşsiz kılanın ne 

olduğuna dair gerçekleştirilen kafa 

yorumları, o şeye sahip olmayı 

dayatan bir arzu pompalamakta. 

Bu yüzden İslâm’ın kendi asli kay-

nakları üzerinden yeni okumala-

ra ihtiyacı var. Bu yeni okumalar, 

ne kadar doğru yapılırsa o kadar 

istenilen güç elde edilecektir. Bu 

güç istenci kendiliğinden olacak 

bir şey değil yahut tek başına bu 

doğru değil, demeliyiz. Aynı şeyin 

Batı endeksli bir 80 yılı geride 

bırakan Türkiye Müslümanları için 

de geçerli olduğunu söylemeliyiz. 

Böyle algıların oluşturduğu psiko-

lojilerin ortaya koyduğu sanatların 

kendini gerçekleştirme eğilimleri 

bu yüzden herhangi bir netice ver-

medi. Yaşanan öykünmeler ve sav-

rulmalar herhangi bir kök tutma-

mış ürünler olarak belirdi. Ortada 

olan ve İslâm’a atfedilen çabaların 

millilik ve muhafazakârlık çeper-

lerini aşamaması bu olumsuz 

zeminin bizlere armağan ettiği bir 

şey. Bu yüzden Kur’ânî bir yaşam 

tarzının ortaya konduğu hayatla-

rın birer yansıması olacak sanatla-

rın bu olmaması gerekirdi. Zaten 

böyle bir yaşam tarzı da belirgin 

konumda değildi. Kuru bir men-

subiyetin getirisi, doğru bir temsi-

liyet üretemedi. Sadece kavramsal 

ağla bir metin, İslâmi bir hüviyet 

kazansaydı, o zaman işimiz kolay 

olurdu. Ama edebiyat, o kavram-

lar arasındaki anlamın, hakikatin 

iletilmesiyle kendine bir sahihlik 

bulur. Bu da ancak Kur’ân ruhu-

nun yedirildiği sanatsal ürünler 

için söz konusu. Şimdilerde ise 

ortaya konan gücün belirleyeceği 

edebiyatın yine böyle bir yoksun-

lukla baş başa olduğunu vurgu-

lamamız gerekiyor. Niceliğin ege-

menliği başımıza hep kötü şeyler 

getirdi çünkü. Nitelikten yana ola-

nın az olduğu da bir gerçeklik ama 

bu onun terk edileceği anlamına 

asla gelmemeli. Çünkü içimizden 

Rabbimizin ayetlerini konuşacak 

bir topluluğun sanat ve edebiyatta 

da olması gerekir. İşte, ileri gidil-

meyecekse eğer, Mengüşoğlu şii-

rindeki çabanın ve Kur’ân gerçek-

liğinin gerekliliğini burada arama-

lıyız. Birilerinin Endülüs, Osmanlı 

deyişindeki mest oluş, bizler için 

anlam ifade etmemekte çünkü. 

Bunların ne olduklarına yönelik 

hakkıyla bir değerlendirme yapıl-

madan sanatlarının ortaya konması 

da mümkün değildir. İster Endülüs 

olsun ister diğer İslâmi yükseliş-

ler olsun, şahika şartlanmışlıkları 

onları doğru pozisyonda değerlen-

dirmemiz önünde bir engel olarak 

duruyor. Bu şartlanmışlık, bunların 

düşüşündeki geçekliği bulmamızı 

da engelleyeceği gibi, ileriyi var 

etmede de bizleri yoksun bıraka-

cak bir tehlikeye içeriyor. 

Sonuç olarak; “Endülüs”, ilahi 

yasanın estetik bir ifadesi olarak 

karşımızdadır. Medeniyet, tarih 

gibi kurucu kavramların karşı-

sında galip olanın yalnızca Allah 

olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. 

Bu yüzden, öğüdün sanatsallığını 

da bu noktada arayarak şiir için 

hakikat şartının olmazsa olmazlı-

ğını vurgulamamız gerekiyor. Bu, 

başlangıç noktasıdır. Bu bağlam, 

doğru bir konum almanızı sağ-

layacaktır. Artık bundan sonraki 

lezzetler ve kaliteler sanatçının 

mahirliğine kalmaktadır. Birincisi 

olmadan diğerindeki lezzetin, insa-

nı, şiirsel hazzın öldürücülüğüne 

bırakmak gibi bir tehlike barındır-

dığını söylemek lazım. Çünkü her 

şey gibi şiir de azar. Tabii ki İslâm’ı 

bir mesele olarak görmenin netice-

sinde ancak doğru kabul edilecek-

tir bu bahis. Başka türlü, hakikat 

şartının, başat bir konumda değer-

lendirilmesi de anlamsız olmakta-

dır. Hele günümüzün edebi söy-

lemindeki çeşitlilik ve karmalık 

bunu anlayabilecek bir dile asla 

sahip değildir. Birileri için sınır-

layıcılık anlamına gelen bu şart, 

bizim için menzilin ufka bakan 

tarafı olarak algılanılmalıdır. Ama 

unutulmamalıdır ki bu şart, sahip-

liğini yaptığımız birçok şeyin de bu 

menzilin öte tarafında kalmasını 

gerektirmektedir. Yoksa şiir, Rabb’e 

ulaşmak için başka türlü nasıl bir 

vazgeçiş köprüsü olabilir ki?

Mengüşoğlu’nun “Endülüs” ağıtında gerçek Endülüs ile karşılaşıyoruz. “Vah Endülüs 
vah!” ile acımızın geçmiş zaman ve gelecek zaman arasındaki seyri “ve Lâ galibe illa 
Allah” ile tamamlanıp tüm zamanların hakikati olarak yüzümüze çarpıyor. İşte unut-
mak kavramını hazreti insanın peşine bırakmayan bir illet oluşunun realitesi de buraya 
dayanıyor. Bu illetten kurtulmanın yollarını, bu kitap bağlamında tarih ve sünnetullah 
ile karşılamaya çalışırken, ortaya konulan öğüdün şiirle ifade edilmesi de bir realitenin 
ifade edilişindeki güzelliği oluşturuyor. Çünkü Rabb’in ayetleri “hikmetle ve güzel öğüt-
le” bildirilmelidir.”  
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Hadis Tarihlendirme Metotları
Harald Motzki
İz Yayıncılık

Batılı birçok araştırmacı, isnad ve verilerden hareketle bir hadisin ne zaman 
tedavüle çıktığını tespit etme yoluna gitmiştir. Harald Motzki de bu gele-
neğin son temsilcilerindendir, ancak kendisinden öncekilerden farklı olarak 
seleflerine ciddi eleştiriler yöneltmektedir. Bu kitap, hadis ilmiyle uğraşan 
herkesin öncelikli olarak okuması gereken bir eserdir.

Sabredenler ve Şükredenler
İbn Kayyım el-Cevziyye
İnsan Yayınları

Bu kitap, her Müslüman’ın iyice anlaması ve sımsıkı sarılması gereken 
iki kavramın -sabır ve şükür- İslâm’daki yerini ve anlamını açıklamak için 
yazılmıştır. İbn Kayyım el-Cevziyye’nin bu eseri, asıl konusu olan sabır ve 
şükürden başka, Kur’ân-ı Kerim’in tefsirinden güzel anlamları, senedleriyle 
Hadis-i Şerifleri, selef-i salihinin eserlerini, fıkhî meselelerin açıklamalarını da 
içermektedir. Her kesimden insanın yararlanabileceği şekilde hazırlanan bu 
eser, selefî ekolün klasikleri arasında yer almaktadır.

Furûq-ı Elfâz
Müstecâbîzâde İsmet
İşaret Yayınları

Furûq-ı Elfâz, Müstecâbîzâde [Mehmed] İsmet’in anlam bilimi sahasında 
kaleme aldığı kitabıdır. Müellif, sözlük anlamı ve kullanma alanı bakımından 
aralarında fark yokmuş gibi görünen kelimeler arasında önemli ve ince fark-
lar bulunduğu fikrinden hareket ederek bu eseri hazırlamıştır. Hiçbir dilde 
eş anlamlı kelime bulunmadığını, her kelimenin kullanma sahasının farklı 
olduğunu ve fikirleri yerli yerinde ifade edebilmek için en uygun ve doğru 
kelimelerin seçilmesi gerektiğini ileri süren Müstecâbîzâde İsmet, bu eserin-
de, dikkatle süzdüğü ve aralarındaki farklara işaret ettiği altmış iki maddede 
yüz yetmiş yedi kelimeyi incelemiştir.  Müstecâbîzâde İsmet, Furûq-ı Elfâz’da 
anlamdaş, yakın anlamlı ve çok anlamlı kelimeleri, maddeler hâlinde incele-
miş, aralarındaki farkları belirtmiş, Osmanlı edebiyatının önde gelen şair ve 
münşîlerinin eserlerinden şahitler getirmiş ve kitabın sonuna yanlış telaffuz 
edilen kelimeleri gösteren bir liste eklemiştir.

Çoban ve Kral
H. Bahadır Türk
İletişim Yayınları

Köklü tecrübelerden hareketle egemenlere öğüt ve akıl veren siyasetname-
ler, Ortaçağ’da Doğu ve İslâm siyasal geleneğine ayna tutan metinlerdir. 
“İdeal bir hükümdar nasıl olmalı?” sorusuna cevap getirirken, aslında 
tümüyle bir iktidar anlayışının çerçevesini çizerler. Çoban-Hükümdar idea-
lini oluştururken, sürü gibi güdülmesi gerektiğini düşündükleri ahaliye dair 
bir imge de kurarlar. 
H. Bahadır Türk, Batılı örneklerle ortak noktalarına da dikkat çekerek, işte 
bu imgelerin analizini yapıyor. Siyasetnamelerin eril dilini, insan doğası 
anlayışını ve siyaset algısını tasvir ediyor. Bunun yanında siyasal olana dair 
bir dizi tema inceleniyor kitapta: Hükümdarın “gölgeleri” olan bürokratlar, 
“istişare”ye verilen anlam, dost-düşman mefhumlarının kurgulanması, sava-
şın anlamı… Yönetenlerin yönetilenleri görme biçimini çırılçıplak ortaya 
koyan siyasetnamelere zengin bir bakış… 

Modern Bilinç ve Mahrumiyet
Mazhar Bağlı

Yarın Yayınları

Çalışmanın temel amacı, 
modern bilginin oluşum 
sürecinde nasıl bir bilinç 
oluşturduğunu araştırmak ve 
bu bilincin toplumsal yapı-
lar üzerinde nasıl bir etkide 
bulunduğunu tartışmaktır. 
Bu çerçevede çalışmada şu 
konular ve sorular irdelenme-
ye çalışılacaktır: Modern bil-
ginin oluşumu ve bu bilginin 
nasıl bir bilince neden oldu-
ğunu irdelemek, bir inanç 
formuna girebilen bir bilgi-
nin insan hayatında nasıl bir 
değişime neden olabileceğini 
sorgulamak, toplumsal yapı-
nın belirlediği iddia edilen bir 
bilginin bir başka toplumsal 
alanı kendisine konu etmesi-
nin ne tür sorunlara neden 
olabileceğini görmeye çalış-
mak ve bilgi sosyolojisinde-
ki iki temel eğilimin dışında 
üçüncü bir yolun imkânını 
tartışmak ve mahremiyetin 
bilgiye konu olması ile bir 
dönüşüme uğradığını örnek-
lerle açıklamaya çalışmaktır.

Kitaplık
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