
EĞİTİMİN DERİNLEŞEN KRİZİ
Eğitim Sisteminin Sacayakları, Sorunlar ve Gelecek

T ürkiye’de eğitimin sorunlarla dolu bir alan olduğunu, hiçbir şeye bakılmasa dahi öğretim programlarıyla alakalı söylentiler ekseninde 
gelişen konuşmalara bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkesin çok alıngan hale geldiği, yeni ve farklı bir teklifi muhalefet, tenkidi 

ise neredeyse saldırı olarak algıladığı bir ortamda eğitim meselesini tarihsel süreklilik çerçevesinde serinkanlı bir şekilde konuşmak 
neredeyse imkânsız. Sözgelimi açıkça söylemek durumundayız ki, İmam-Hatiplerin içinde bulunduğu durumla, oluşturulan beklentiler 
arasında ciddi bir uçurum var! Oysa üzerine titrenildiği ifade olunan bu neslin “dalga kurucu”, “ihya ve inşa” edici olması lazım… Şüphesiz 
memleketin evlatları dini eğitim ve terbiyeden istifade etmelidirler. Bu talep ya da zarureti karşılayacak yeni kurumlaşmanın sağlanması 
siyasi idarenin uhdesinde. Fakat bunun yolu yalnızca İmam-Hatip Liselerinden geçmemelidir. Bu ortamın sağlanması için öncelikle diğer 
okul türlerinde seküler pozitivist eğitim dayatmasından vazgeçilmesi gerekir.

Evrim versus cihat tartışmalarının ötesine geçerek, eğitimin ontolojik, epistemolojik, ahlaki ve politik boyutlarıyla ilgili olarak 
birtakım incelemelerde bulunulması gerekirdi. Zira bu yol, aynı zamanda kavramlar, sorunlar ve anlayışlar, günümüzdeki eğitim prob-
lemlerini anlama ve eleştirme konusunda bize yardımcı olacağı kadar, olması gereken bir eğitim tasarısı konusundaki imkânlara da 
işaret edebilirdi. Bu bağlamda eğitim sürecinin öğretmen, öğrenci, eğitimsel eylemler, müfredatlar açısından yeniden tartışılması büyük 
önem taşır. Öneriler, çözümler ve uygulamalar bakımından bürokro-tekno yaklaşımları aşmamız gerekmektedir. Eleştirel eğitim felsefesi 
açısından meseleye bakıldığında her değişiklik önerisinin bir yanıyla tamamen negatif veya yıkıcı, diğer yanıyla da pozitif veya kurucu 
olduğu söylenebilir.  Buna, eğitimi felsefe açısından irdeleyen çalışmaların yetersiz olduğunu da eklediğimizde mesele bir miktar daha 
aydınlığa kavuşabilir. Dikkat edilirse, Türk medyasında eğitimi konu alan metinler kaleme alınmıyor uzun zamandır. 

Tekrar felsefeye gelirsek; bu konuda bazı çalışmalar yapılmışsa da eğitimin ve eğitim felsefesinin,  ihmal edilmesi söz konusu. 
Felsefi temelleri olmadan eğitim bilimlerinin de eğitimi kavramada ve ülkemize özgü bir eğitim düşüncesi ve sistemi inşa etmede 
yetersiz kaldığı görülüyor. Daha çok davranışçı bir psikolojiye ve pozitivist bilim anlayışına dayanan eğitim bilimlerinin, felsefenin ışığında 
eğitim olgusuna yönelmelerine ihtiyaç var. İthal nazariyelerle eğitim konusunda yol alınamayacağını ve karşılaştığımız sorunlara çözüm 
üretilemeyeceğini, yaşadığımız tarihsel tecrübeler ve sıkıntılar açıkça gösteriyor.

Uzun zamandır eğitim alanında baş gösteren mega-krizde bizi en çok endişelendiren, krizin küresel niteliğidir, ki bir zamanlar eğitim 
durumlarının tümünü devletin kontrol ettiği bir toplumsal yaşamın öğelerine dönüştüren bütün kurumların yıkılışını da açıklar bu durum. 
Kimi gözlemciler bunun, eğitimi salt mesleki olarak düşünmenin getirdiği çok büyük bir kriz olduğunu, yıkıcı toplumsal etkilerini kimsenin 
unutmadığı pozitivist telakkinin en vahim krizi olduğunu düşünür. Kimileri de iç karartıcı bir tonda, bu krizde kapitalizmin ürkütücü 
sonunu görür, hatta bazıları pazar ekonomisinin sonundan bile söz eder. 

Elbette ki yaşadığımız krizin sadece kendisi yeni bir eğitim anlayışı doğurmaz ama eski türü yıkmaya yardım eder; ayrıca yeni 
bir eğitim mantalitesinin oluşmasını engelleyebilir ya da zor bir geçiş dönemi boyunca farklı aktörlerin müdahalesini destekleyebilir. 
Bu tür büyük değişiklikler kısa vadede de uzun vadede de birtakım aktörlerin ger çek anlamda yok olmasına yol açabilir. Ama zaman 
geçtikçe sağduyulu çözümlemeler daha anlık ve daha felaket odaklı tepkilerin yerini alacaktır. Bilindiği gibi uzun zamandır sosyal teori-
syenler, psikologlar haklı olarak günümüz insanının ruhundaki küresel krize dikkat çekiyorlar. Belki de eğitimle, dünyanın teknolojik ve 
bilimsel olarak gelişmişliğinin yanında insani değerler açısından yaşadığı düşüşü durdurarak merhametli yüreklerin sayısını arttırmakla  
yeryüzünü daha adil ve yaşanabilir bir dünya haline getirebiliriz. Zira toplumsal alanın adabımuaşeret üzere inşası, insanı çevreleyen 
habitatın da bu değerleri merkeze alması ve her türlü araçla bunları vazetmesiyle mümkündür.

Eğitim alanında hiç şüphesiz öncelikle bir felsefi anlayış, akabinde kurumsallaşma ve son olarak da bu iki unsurun yerleşik hale 
gelmesi olmak üzere üç sacayağı var. Eğitimin ontolojik, epistemolojik, etik ve politik boyutları olduğunu biliyoruz. Felsefi bir disiplin 
olarak eğitim felsefesinin kavramsal, normatif ve eleştirel yönleri içerdiği ve yirminci yüzyılda eğitim felsefesinde normatif, analitik ve 
eleştirel yönelimler olmak üzere üç temel yönelimin belirgin olduğunu vurgulamalıyız. Yüzyılımıza da damga vuran bu üç ayrı felsefe 
anlayışı tabii olarak eğitimi farklı şekillerde ve yöntemlerle ele almış, eğitim bu farklı felsefe anlayışları üzerinden, bazen bir süreç veya 
faaliyet bazen de bir ürün veya disiplin olarak ele alınmıştır. Hal böyle olunca, eğitim felsefesindeki üç felsefi yönelimin mücessem hale 
gelişi anlamında üç ayrı eğitim felsefesi anlayışının ortaya çıktığı söylenebilir. Bunlardan birincisi klasik eğitim felsefesi, ikincisi ‘analitik 
eğitim felsefesi, üçüncüsü de daha ziyade kıta felsefesinde karşımıza çıkan eleştirel eğitim felsefesidir. 

İnsanlığın kültür tarihinin başlangıcından -ki Aliya İzzetbegoviç, bunun Hz. Âdem’in yaratılışıyla başladığını ifade eder- günümüze 
kadar pek çok filozofun da eğitimle, insanın eğitimiyle yakından ilgilendiği ve eğitimi felsefe açısından irdelediğini tespit edebiliriz. 
Öteden beri eğitimi belirleyen hususlar denildiğinde akla öğrenci ya da eğitilen insan, öğretmen veya eğiten kişi, öğretim programları 
veya müfredat, eğitim faaliyetinin kendisi ve amaçları, eğitim yoluyla kazandırılan değer ve tutumlar gelir.

Günümüz toplumlarında eğitim çok büyük ölçüde bir meslek eğitimine indirgenmiş durumda, toplum çok çeşitli nedenlerle ihti-
yaç duyduğu mal ve hizmetleri üretebilecek insanları bir şekilde tezgâhından geçiriyor, eğitiyor ama bu eğitim insanların hayatlarını 
daha anlamlı bir şekilde dönüştürme noktasında başarıya maalesef erişmiyor. Elbette Fukuyama’nın “eğitimden yoksunluk hayalleri 
suya düşürür” deyişinin altını çizdiği üzere eğitim şart fakat bunun sadece meslek eksenli ele alınması son derece yanlış. Bu Batıda 
eğitimcilerin, eğitim felsefecilerinin ve eleştirel pedagoji alanında katkı sunanların tespit ettikleri bir olgu, demek ki çok çeşitli felaketlerle 
birleşecek şekilde yaşadığımız derin bir eğitim krizi var. 

Oysa eğitimle kastettiğimiz şey insanın birtakım temel değerler üzerinden kendisinin zihinsel dünyasını, manevi dünyasını anlamlı 
bir şekilde dönüştürmesi, değiştirmesi, geliştirmesidir.  Bu açıdan, Türkiye’de eğitimin felsefi bağlamda ele alınması gereken temel 
özelliği “Nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz?” sorusuyla kendini gösterir. İnsanın sadece eğitim ile insan olabileceği pek çok filozo-
fun temel tezi durumunda. Bu noktada filozofun insan ve toplum anlayışı, onun eğitim görüşünün de temelinde yer alır. Ne var ki, 
Türkiye’nin temel eğitim mevzuatları bu şekilde felsefi bir temellendirmeye dayanmıyor. Oysa eğitim felsefesinin varlık, bilgi ve değerle 
ilgili birtakım temel dallarında gözle görülür bir değişiklik olmaksızın bir dönüşümden bahsedilemez.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
Umran 
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G Ü N D E M   “KAOSTAN KAYNAKLANAN DÜZEN” VE “KÜRESEL SAVAŞ” 

Burhanettin CAN

İslâm coğrafyasında “Kaostan Kaynaklanan Düzen”(”Yaratıcı Savaş”/“Düzeltici 
Savaş”) teorisinin bir uygulaması olarak başlatılan “Arap Baharı”nın, ABD 
Başkanı Trump ile birlikte yeni bir aşamaya sokulduğu anlaşılmaktadır. 
Sanki dünya kamuoyu, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler provokasyonunda 
olduğu gibi yeni şok dalgaları ile bir şeye hazırlanmak istenmektedir.

“Kaostan Kaynaklanan Düzen” ve
“Küresel Savaş”

S on günlerde 
dünyada, özel-

likle, İslâm coğraf-
yasında önemli ge-
lişmeler yaşanmak-
tadır. Bunları aşağı-
daki gibi özetleye-
biliriz: 
· ABD Suud işbir-

liği, Suud’un ABD ile 10 yıllık 350 Milyar $  
civarında anlaşma yapmış olması,

· Suud önderliğinde bazı Arap ülkelerinin 
Katar’a ambargo uygulaması,

· Katar’a uygulanan ambargoya Türkiye, Iran, 
Pakistan, Cezayir ve Fas’ın karşı çıkma-
sı ve ekonomik yardım yapması. Türkiye ve 
Pakistan’ın Katar’a asker gönderme kararı al-
ması,

· ABD’nin Katar’la 10 adet F-16 savaş uçağı sat-
ma anlaşması imzalaması ve Askeri tatbikat 
yapması, ambargonun yumuşatılmasını talep 
etmesi,

· Katar Krizi ile birlikte, Şii-Sünni Fay hattına, 
Sünni-Sünni Fay hattının eklenmesi ile Sünni 
dünyanın fiilen ikiye bölünmesi,

· Suud yönetiminde iç kavgaların şiddetlenmesi, 
· Sünni dünyanın ikiye bölünmesi ile İran’ın ya-

yılmacı politika uygulamaya dolaylı olarak 
teşvik edilmesi; uzun vadede Türkiye ile İran’ın 
karşı karşıya getirilip savaştırılması,

· ABD Başkanının Pakistan’a askeri operasyon 

yapılabilir açıkla-
ması,
· ABD’nin 4000 
kişilik bir askeri bir-
liği Pakistan’a gön-
derme kararı, buna 
Rusya ve Çin’in kar-
şı çıkması,
· İran Genel 

Kurmay başkanının yıllar sonra Türkiye’yi zi-
yareti,

· Türkiye-İran-Rusya arasında askeri ziyaret 
trafiğinin yoğunlaşması,

· Türkiye’nin ABD karşıtı Vietnam ve Venezüella 
ile yakınlaşması,

· Türkiye, AB, özellikle, Almanya ilişkilerinin 
bozulması, gerilimin sürekli yükselmesi,

· Barzani’nin 25 Eylül 2017’de bağımsız Kür-
distan devleti için referandum kararı alması; 
ABD’nin referandumu erteleme isteği, Türkiye 
ve İran’ın referanduma karşı çıkması,

· ABD’nin Irak ve Suriye düzleminde PYD/
YPG’yı stratejik ortak kabul edip operasyonla-
rı Türkiye’nin itirazlarına rağmen birlikte yap-
mış olmaları ve ABD’nin PYD/YPG’ye 60000 
kişilik düzenli bir ordu kurması ve ağır silah-
larla donatması, 

· ABD’nin Türkiye’yi Rakka operasyonuna dâhil 
etmemesi,

· ABD’nin DAEŞ ile savaşma yerine Suriye aske-
ri güçlerinin ABD’nin çizdiği sınırların dışına 
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çıkmasını engellemek için Suriye askeri birlik-
lerine operasyon yapması,

· ÖSO’dan ayrılan bazı birliklerin PYD/YPG ve 
Suriye Ordusuna katılması,

· Türkiye’nin Suriye’de hareket alanının bizzat 
ABD tarafından kısıtlanması,

· Türkiye’de FETÖ operas-
yonlarında yapılan “tu-
tuklama, ihraç ve açığa 
almalarda” FETÖ’cü ol-
mayan kesimlerin mağ-
dur edilmesi,

· Enis Berberoğlu’na MİT 
TIR’ları davasından do-
layı 25 yıl mahkûmiyet 
verilmesi ve bunun üze-
rine CHP Genel Baş-
kanı Kılıçdaroğlu’nun 
Ankara’dan İstanbul’a ka-
dar yürümesi ve bunun-
la ilgili gerilim yükseltici 
tartışmaların yapılması,

· C u m h u r b a ş k a n ı 
Erdoğan’ın ABD ziyare-
tinde Türk heyetine sal-
dıran bir gruba, Cumhur-
başkanı korumalarının 
müdahale etmesinden do-
layı ABD yargısının Türk 
Korumalara mahkûmiyet 
vermesi.

· ABD’de Halk Bankası Ge-
nel Müdür Yardımcısının 
tutukluluğunun devam et-
mesi,

· Gerek ABD ve gerekse AB ülkelerinde FETÖ 
mensuplarının koruma altına alınması,

· Fransa, Almanya, İngiltere’den sonra 
İspanya’da IŞİD adına(!) yapılan terör eylem-
leri ve bunun üzerine İslâm coğrafyasına karşı 
Batıda oluşturulmaya çalışılan psikoloji,

· ABD’nin değişik eyaletlerinde son zamanlarda 
meydana gelen ırkçı görüntüsü verilmiş kitlesel 
sokak eylemleri ve terör.

Bütün bu olayları göz önüne aldığımızda bu-
gün, İslâm coğrafyasında “Kaostan Kaynakla-
nan Düzen”(”Yaratıcı Savaş”/“Düzeltici Savaş”) te-
orisinin bir uygulaması olarak başlatılan “Arap 
Baharı”nın, ABD Başkanı Trump ile birlikte yeni 

bir aşamaya sokulduğu anlaşılmaktadır. Sanki 
dünya kamuoyu, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler pro-
vokasyonunda olduğu gibi yeni şok dalgaları ile 
bir şeye hazırlanmak istenmektedir.

Bu yazı serisinde, Şer İttifakının, özellikle, Si-
yonizm,  Büyük Ortadoğu coğrafyasında ki 22 ül-

kenin sınırlarının değiştir-
mek amacıyla “Kaostan kay-
naklanan düzen”/“yaratıcı 
yıkım”/“düzeltici savaş” teo-
risi kapsamında küresel bir 
savaş çıkarmak istediği ko-
nusu, ele alınıp değerlendi-
rilmektedir.

Dünya Hâkimiyeti:
Tek Dünya Devleti, Tek Dünya 

Hükümeti, 
“Tek Dünya Güvenlik Örgütü”, 

“Tek Dünya Dini” ve 
“Tek Merkezi Dünya Ekonomisi”

Dünya hâkimiyeti için 
ABD, İngiltere, Vatikan, Ulus-
lararası Sermaye, Siyonizm 
ve Çin bazen birlikte bazen 
birbirine karşı mücadele et-
mektedir. Uzun zamandan 
beri ABD’de, Amerikan Mil-
liyetçileri (WASP’çılar) ile 
Neocon-Siyonist İttifakı ara-
sında çok ciddi bir kavga var-
dır ve bu, dünyanın her ta-
rafına yansımaktadır. Onun 
için küresel satranç tahtasın-

da çok değişken bir zeminin var olduğunu göz 
önüne almak gerekmektedir. Kimin elinin kimin 
cebinde olduğunun belli olmadığı, son derece 
karmaşık, karanlık ilişkiler zincirinin ortaya çık-
tığı, dost ve düşman tanımlamalarının anlık ola-
rak değişebildiği/değişebileceği göz ardı edilme-
melidir. Bir konuda dost/müttefik olanlar, bir baş-
ka konuda birbirine düşman olabilmekte, mütte-
fik olamamaktadır.  

Dünya hâkimiyet mücadelesi veren güçle-
rin ana hedefleri, dünyanın kendi kontrollerinde, 
“tek bir merkezden” yönetilmesidir. “Tek bir dün-
ya devleti”, “tek bir dünya hükümeti” ve “tek bir 
dünya güvenlik örgütü”, “tek bir dünya dini” ve 
“tek merkezi dünya ekonomisi” oluşturma gayre-
tindeler:

ABD/İngiltere/Siyonizm-
İsrail, küresel imparator-
luk için hedef aldığı ülke-
leri, alt etnik ve mezhebi 
gruplara bölüp yeni ulus-
lar oluşturmayı bir stra-
teji olarak benimsemiş-
tir. Geçmişte İngiltere’nin 
öncülüğünde yapılanlar, 
bugün ABD’nin öncülüğün-
de yapılmak istenmektedir. 
Arkada Siyonizm vardır. 
Vaktiyle Afganistan’ın gele-
ceğinde Amerikan Politikası 
Koordinatörlüğü görevi-
ni üstlenen Richard Haass, 
Karışıklık adlı kitabında 
“yeni bir ulus inşa etme-
yi”, işgal edilecek bölgelerde 
hâkimiyet kurabilmek için 
şart olarak görmektedir.
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“Eğer insanlar savaşların aslında bir meslek 
olduğu gerçeğini ve savaşların Kaostan faydalan-
mak için suni olarak çıkarıldığını öğrenselerdi çok 
öfkelenirlerdi. Onların uyanmamasında medyada-
ki yeryüzü efendilerinin de büyük yardımı oluyor... 
Kaostan menfaat sağlayanlar, yenidünya düzenini 
oluşturacak “aydınlanmanın” (illuminati) sonun-
da sosyal gücün, milliyet kavramının ortadan kal-
kacağı ve insan ırkının suni ihtiyaçlarından arın-
mış olarak mutlu ve tek bir aile gibi yaşadığı duru-
ma geri dönülecek… İlluminati’nin kendi holding-
leri hariç özel mülkiyete hiçbir şekilde izin veril-
meyecek, milli kurumları, ekonomileri kötüleştiri-
lerek geçirilecek... Milliyet kavramı yok edilecek... 
Tek para, tek anayasa ve tek devlet var olacaktır.”1

Eski ABD Başkan Clinton’ın Çalışma Bakanı 
Robert Reich, bu politikayı şöyle özetlemektedir:

“Gelecek yüzyıl için siyaset ve ekonomimizi 
yeniden düzenlediğimiz bir geçiş dönemindeyiz. 
Gelecekte, ne ulusal ürün ve teknolojiler, ne ulu-
sal şirketler, ne ulusal sanayiler olacak. Artık ulu-
sal ekonomilerin olmayacağını anlamak zorunda-
yız. Sınırlar, ekonomik açıdan iyice anlamsız hale 
geldi.”2

Siyonist önderlere göre, insanlara, “kaosun ne-
deni” olarak, “farklı devlet, din ve milliyetlerin” 
var olması gösterilmelidir ve de gösterilecektir. 
Eğer, bütün devlet, din ve milliyetler ortadan kal-
dırılırsa, “karışıklık son bulmuş” olacaktır: 

“Müstebit kralımızın tanınması, anayasanın 
ortadan kaldırılmasından evvel de olabilir. Bu ta-
nıma anı gelince, idarecilerinin bizim tertip etti-
ğimiz düzensizlik ve becerisizliklerden tamamen 
bıkmış olan halk gürültü ile bağıracaklar ki, ‘ on-
ları yok edin ve bize bütün dünya üzerinde bizi 
birleştirecek ve anlaşmazlık sebeplerini- hudutlar, 
milliyetler, dinler, devlet borçları ortadan kaldıra-
cak, bize idarecilerimizin ve mümessillerimizin 
idareleri altında bulamadığımız sulh ve sükûnu ve-
recek bir kral verin.”

“Fakat siz mükemmelen ve çok iyi bilirsiniz 
ki bütün milletler tarafından böyle isteklerin ifa-
de edilmesi imkânını hâsıl etmek için; her mem-
lekette halkın hükümetleri ile münasebetlerinde 
tamamen beşeriyeti tüketecek derecede çekişme-
ler, kin, mücadele, haset ile hatta işkence kullana-
rak, şiddetli açlık ile hastalık aşılayarak ve yokluk 
ile karışıklıklar meydana getirmek zaruridir. Şöy-
le ki Yahudi olmayanlar paraca ve her konuda bi-
zim tam hâkimiyetimiz içinde sığınak bulmaktan 

başka kendilerine açık bir yol olmadığını görsün-
ler. Fakat eğer biz dünya milletlerine nefes alacak 
bir mahal bırakırsak, özlediğimiz an belki de hiç 
gelmeyecektir.”3 

Dünya Hâkimiyeti ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”

Bu yapılanışın stratejisinin temel özelliği, 

“Kaos Teorisine” dayanmış olmasıdır. Bu teoride, 

her şey çatışmaya dayandırılmaktadır. İnsanların 

can, mal, namus güvenliği olmayacak tarzda mey-

dana getirilecek bir çatışma ortamı, istenen kar-

gaşayı sağlayacaktır. Komşuların, kabilelerin, aşi-

retlerin, etnik yapıların ve farklı inanç grupları-

nın birbirine düşman olduğu, çatıştığı, kimsenin 

önünü, çevresini, geleceğini göremediği ve ira-

desinin felç edilip direncinin kırıldığı ve çaresiz-

lik içerisinde kıvrandığı bir kaos ortamı, bu şey-

tani mekanizmanın ana ilkesidir. Buna, ‘Ordo Ab 

Chao’(‘Kaostan Kaynaklanan Düzen’) adını ver-

mektedirler.4

Kaos, zıtların çatışmasına dayanan bir teori-

dir: ‘Tez, Anti Tez, Çatışma ve Sentez’ düzlemin-

de meydana getirilen bir kaos, dün işçi ve işve-

ren çatışması üzerine kurulu iken; bu gün din-

ler, mezhepler, etnik yapılar ve medeniyetler üze-

rine oturtulmuştur. Büyük Ortadoğu coğrafyasın-

da yaygınlaştırılmaya çalışılan etnik ve mezhepsel 

çatışmaların kökeninde, “Kaostan Düzene Geçiş” 

yaklaşımı yatmaktadır. Kaosun müsebbibi olarak 

din, mezhep ve milliyetler gösterilerek bütün din, 

mezhep ve milliyetlerin kaldırılması, küreselleş-

me adına istenmektedir.5 

Kaos yaklaşımının en önemli boyutu, son de-

rece zıt fikirlerin ve bilgilerin kamuoyuna ser-

vis edilip, insanların ve ülke yönetimlerinin ka-

rar vermesine mani olmak, kafa karışıklığı mey-

dana getirip gerçekleri görmesini, arkada kurulan 

tezgâhları fark etmesini engellemektir.6

ABD/İngiltere/Siyonizm-İsrail, küresel im-

paratorluk için hedef aldığı ülkeleri, alt etnik ve 

mezhebi gruplara bölüp yeni uluslar oluştur-

mayı, bir strateji olarak benimsemiştir. Geçmiş-

te İngiltere’nin öncülüğünde yapılanlar, bugün 

ABD’nin öncülüğünde yapılmak istenmektedir. 

Arkada Siyonizm vardır. Vaktiyle Afganistan’ın ge-

leceğinde Amerikan Politikası Koordinatörlüğü 

görevini üstlenen Richard Haass, Karışıklık adlı 

kitabında “yeni bir ulus inşa etmeyi”, işgal edile-
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cek bölgelerde hâkimiyet kurabilmek için şart ola-
rak görmektedir:

“…Tek başına güç kullanımı, politik değişik-
ler için yeterli değildir. Bu şekilde bir değişiklik 
için en etkili yol, değişik şekillerde karışıklık ya-
ratmaktır. ‘Ulus inşa etmek’ bu yollardan biridir. 
İlk önce tüm karşı çıkanları yok edeceksin ve daha 
sonra başka bir topluluk yaratma işiyle meşgul 
olacaksın.”7

Bu politika, önce Irak ve Afganistan’da, sonra 
“Arap Baharı” denilen 2. Nesil Kadife Darbe süre-
ciyle birlikte Ortadoğu’daki ülkelerde uygulama-
ya sokulmuştur. 

2003 yılında ABD düşünce kuruluşlarından 
RAND Corporation tarafından hazırlanan ‘Sivil 
Demokratik İslâm: Ortaklar, Kaynaklar ve Strate-
jiler’ adlı raporda, ‘Türk İslâm’ı’, ‘Alman İslâm’ı’, 
‘Arap İslâm’ı’, ‘Mısır İslâm’ı’, ‘Köktendinciler’, ‘Ge-
lenekçiler’, ‘Modernist Müslümanlar’ ve ‘Ilımlı 
İslâm’ gibi kavramlaştırmalara gidilmesi, Büyük 
Ortadoğu coğrafyasında “yeni ulus inşasının” yanı 
sıra “yeni dinler”, “yeni mezhepler” inşa edilmek 
istendiği içindi8. 

Bugün, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında 
22 ülkenin hudutlarını değiştirebilmek için (Şe-
kil-1), Afganistan-Pakistan hattında, Irak-Suriye-
Filistin-Lübnan hattında, Katar-Yemen-Somalı-
Sudan hattında ve Libya-Mali-Orta Afrika hattın-
da yaşananlar, kaosun şuurlu bir şekilde yaygın-
laştırılmak istendiğini ortaya koymaktadır: 

“Kaos kasıtlı olarak yaratılıyor, bu suretle dü-
zen ve kontrol sağlanabiliyordu. Kaosun korkunç 
yüzüyle karşılaşan halk, bir kurtarıcıya-Parlak 
zırhlı Şövalye- kaosu sona erdirmesi ve yeniden 
düzen sağlaması için, sadece yetki vermekten çok 
daha fazlasını yapmaya istekli oluyordu. Devrimci 
Kaos’un ardından illuminati’nin planını uygulaya-
bilmek için fırsat doğmuş oluyordu”9. 

“2015 Yılına Doğru Küresel Trendler” Adlı
ABD Raporu (2000)10

Dünyanın tek süper gücü durumunda olan 
ABD, ekonomik alanda (2000’in başlarında) cid-
di bunalım içerisinde bulunduğunun sinyallerini 
vermeye başlamıştı. Ekonomik analist Jim Griffin; 
“1997 yılındaki problem, başkalarının problemiy-
di ve bizim pantolonumuza kan sıçramıştı; ancak 
şimdi kendi bileklerimizden kan kaybediyoruz. Bu 
krizin kökleri ABD’dedir. 1929 benzeri bir krizin 
yaşanması olasılığı çok da uzak değildir.”11 diye-
rek tehlikenin boyutlarına dikkat çekmiştir. Diğer 
taraftan dünyanın en büyük para spekülatörü Ge-
orge Soros, krizden önce; ‘Dünyanın genel anlam-
da çift dipli bir ekonomik krize gireceği ve önü-
müzdeki yıllarda doların üçte bir oranında değer 
kaybedeceği, ABD ekonomisinde ve buna bağlı ola-
rak dünya ekonomisinde bir krize doğru girildiği-
ni’ belirtmiştir.12

2000’in başlarında uluslararası piyasalarda do-
laşan 41 trilyon dolarlık sermaye, daha güvenli li-
manlar aramak üzere ABD’den kaçmaya başlamış-
tı. Bu durumu, Alman Dresdner Investmen Trust 
Genel Müdürü Wolfram Gerdes; “Artık ABD’nin 
yatırım için en iyi yer olmadığı hakkında ortak bir 
görüş hâkim” diyerek dile getirmişti.13

‘2015 Yılına Doğru Küresel Trendler’ adlı ABD 
raporunda(2000); “ABD ekonomisi sürekli bir dü-
şüşe maruz kalacak. Yeni küresel ekonominin en 
önemli itici gücü olan ABD ekonomisinde büyük ti-
caret açıkları ve düşük iç tasarruflar nedeniyle bü-
yüme beklentilerine olan güvensizlik diğer ülkeler 
içinde son derece zararlı ekonomik ve politik so-
nuçlara yol açabilir. Dünyanın en büyük pazarının 
daralması ile önemli ticari ortakları(partnerleri) 
da sıkıntıya düşebilir ve finansal piyasalar derin 
istikrarsızlıklarla karşı karşıya kalabilir”14 deni-
lerek, ABD ekonomisindeki düşüşün devam ede-
ceği belirtilmektedir.  

Raporda gelecek 15 yılda görülmesi muhtemel 
çeşitli etkilerin kombinasyonları değerlendirilmiş 
ve aşağıdaki ihtimallere yer verilmiştir: 
· “Birçok büyük Ortadoğu ülkesinde geniş top-

lum kesimlerinin hayat standardının bozulma-
sı ve İsrail ile Filistin arasında bir “soğuk ba-
rış” yapılamaması halinde Mısır, Ürdün ve Suu-
di Arabistan gibi ülkelerde ciddi, şiddetli siyasi 
karışıklıklar ortaya çıkacaktır.”

Şekil-1: Büyük Ortadoğu Projesi Kapsamında 
Öngörülen Yeni Harita
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· “Daha dağınık, serbest hareket eden uluslara-
rası terörist örgütler, batı karşıtı hedefleri olan 
bir terörist koalisyon oluşturabilir ve WMD 
(Kitle İmha Silahları) elde edebilirler.” 

· “İran, Nijerya, İsrail ya da Suudi Arabistan 
gibi ABD’nin stratejik çıkarlarının bulunduğu 
ülkeler, ciddi dini ya da etnik bölünmeler ve 
krizlerle karşılaşabilir.”

· “Büyüyen bir küreselleşme karşıtı hareket. Ba-
tılı hükümet ve işbirlikçilerin çıkarlarını tehdit 
eden güçlü, devamlı bir küresel ve kültürel güç 
halini alabilir.” 

· “Çin, Hindistan ve Rusya, 
ABD ve Batı etkisini den-
gelemek için fiilî (de facto) 
bir jeo-stratejik ittifak oluş-
turabilirler.” 

· “ABD- Avrupa ittifakı çöke-
bilir ve her biri ayrı ticari 
yönelimler içine girebilir ve 
güvenlik konularında lider-
lik için rekabet edebilirler.” 

· “Büyük Asya ülkeleri, bir 
Asya Para Fonu veya dü-
şük bir ihtimalle bir Asya 
Ticaret Örgütü kura-
rak IMF(Uluslararası Para 
Fonu) ve WTO(Dünya Ti-
caret Örgütü) gibi kuruluş-
lara zarar verebilir.”

· “Tarihinin, konumunun ve 
çıkarlarının gücüyle Tür-
kiye kuzeyde Kafkasya ve 
Orta Asya ile, güneyde ve 
doğuda ise Suriye, Irak ve 
İran ile meşgul olacaktır. 
Türkiye, bu bölge ülkelerine 
yönelik tutarlı bir politika uygulayabilirse, tek 
başına herhangi bir konu ülkenin güvenlik gün-
demini işgal etmeye yetmeyecektir. Aksi takdir-
de Ankara, iç ve dış çatışmalara yönelik hangi 
politikaları uygulayacağı da dâhil, kitle imha 
silahlarının üretimi, enerji geçişlerinin siyasal 
ve ekonomik boyutları ve su hakları gibi bölge-
sel sorunlarla baş etmek durumunda kalacak-
tır.”
Raporun ‘Dört Alternatif Küresel Gelecek Se-

naryosu’ başlıklı kısmında, 2015’li yıllara ilişkin 
öngörülerde bulunulmaktadır. Rapor’da yer alan 
dört senaryoda, “…küreselleşmeden faydalana-

mayan ülkelerin, iç savaşlarla ve rejim tehlike-
leri” ile karşı karşıya kalacakları yorumu yapıl-
maktadır. Özellikle, Alt-Sahra Afrika’sı, Ortadoğu, 
Orta ve Güney Asya ve And Bölgesindeki ülkele-
rin içinde ve etrafında iç çatışmalar meydana gele-
ceği” öngörülmektedir. 

ABD için en olumsuz senaryo ise Dördüncüsü 
“Kutupsuz bir Dünya Senaryosu”dur. Bu senaryo-
ya göre “ABD ekonomisi önce yavaşlayacak, son-
ra da durgunlaşacaktır.” “ABD’nin ulusal meşguli-
yeti artacak”, “Avrupa ile ekonomik ve siyasi geri-
lim artacak ve ABD- Avrupa ittifakı bitecektir”. La-

tin Amerika’da özellikle de Ko-
lombiya, Küba, Meksika ve Pa-
nama gibi ülkelerde ortaya çı-
kacak hükümet krizleri nede-
niyle “bölgesel istikrarsızlık-
lar yaşanacak ve ABD’nin böl-
ge üzerine eğilmesi gerekecek-
tir”. …”Çin’in Japonya’ya nük-
leer programını Çin kontro-
lüne açması yönünde bir ülti-
matom vermesi ve Japonya’nın 
ABD’den yardım istemesi du-
rumunda, büyük bir savaşın 
eşiğine kadar gelinebilecektir.” 

ABD’nin gerileme ve çö-
küşe doğru seyreden bir bu-
nalım dönemine(“iflasın eşi-
ği”) girmesinin sebebi, “dünya 
paylaşımı için birlikte yola çı-
kan Küresel şirketlerin, Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu’daki paza-
rın paylaşımından dolayı karşı 
karşıya gelip restleşmiş olma-
larıdır”.  Bu restleşme, Kapita-
list mantığın doğal seyri olarak 

dünya, yeni bir paylaşım savaşına(3. Dünya/Küre-
sel savaş) doğru sürüklenmektedir15. 

Woodrow Wilson, 1. Cihan Savaşının bitimin-
den bir yıl sonra, “Söyleyin, modern dünyadaki 
savaşın gerçek nedeninin endüstriyel ve ticari re-
kabet olduğunu bilmeyen herhangi bir erkek, ka-
dın ve hatta çocuk var mıdır?” derken kapitalist 
mantığın temel varsayımını açıklamış olmaktay-
dı.16 

Bu noktada ABD Başkanı Trump’ın, rekabet 
içerisinde olan ve fakat “ABD içinde yatırım yap-
mayan tüm küresel şirketlere ABD’nin yaptırım 

ABD liderliği ile ilgi-
li geniş spektrum göz 
önüne alındığında ABD,  
minimum zararla mak-
simum kâr elde etmeye 
çalışmaktadır. Tehlikeli 
gördüğü ve gelecekte 
kendisine meydan oku-
yacak üç ülkeyi, Rusya, 
Hindistan ve Çin, özel-
likle Rusya ve Çin’i, itti-
faklar zinciri kurarak 
kuşatmayı ve küresel 
güç olmalarını engel-
lemeyi, bölgelerindeki 
ihtilafları körükleyerek 
bölgelerine hapsetmeyi 
hedeflemektedir.
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uygulayacağını” söylemiş olması, “restleşmenin” 
boyutlarını göstermesi açısından çok önemlidir.

“ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi (2002)
(Bush Doktrini)”

“Baba Bush”un zamanında (1992) Paul 
Wolfowitz’in başkanlığında savunma bölümü tara-
fından hazırlanan bir belgede, gelecekte ABD’nin 
karşısına çıkabilecek bir güce müsaade edilmeye-
ceği belirtilmektedir:

“Stratejimiz şimdi, gelecekte potansiyel bir kü-
resel rakibin ortaya çıkışına meydan vermeyecek 
şekilde yeniden ayarlanmalıdır”.17

17 Eylül 2002’de kabul edilen ve 20 Eylül 
2002’de kamuoyuna duyurulan “ABD’nin Ulusal 
Güvenlik Stratejisi (2002) (Bush Doktrini)” belge-
si ile ilgili olarak Kongrede yaptığı konuşmasında 
Oğul Bush, 10 yıl sonra, aynı amacı tekrarlamıştır:

“ABD, kendisi üzerinde, müttefikleri ya da dost 
ülkeler üzerinde kendi isteklerini gerçekleştirmek 
isteyen bir düşmandan gelen girişimleri alt edecek 
güce sahip olmalıdır ve gelecekte de sahip olacak-
tır... Gücümüz, ABD’nin gücünü aşma ya da ona 
denk olma ümidiyle yeniden askeri yapılanmaya 
giden potansiyel düşmanları caydıracak kuvvette 
olmalıdır.”18

“ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi 2015”199

“ABD’nin 2015 Ulusal Güvenlik Strateji Belge-
si” önceki strateji belgeleri ve “2015 Yılına Doğru 
Küresel Trendler” adlı ABD Raporu(2000) üzerine 
inşa edilmiştir. Rapor; Giriş, Güvenlik, Refah, De-
ğerler, Uluslararası Düzen ve Sonuç şeklinde 6 bö-
lümden oluşmaktadır. 

Raporun, “Kaostan Kaynaklanan Düzen” ile il-
gili konularını ele alıp değerlendireceğiz.

ABD ve Liderlik:
Sovyetlerin yıkılmasından sonra “ABD’ye mey-

dan okuyabilecek bir gücün ortaya çıkmama-
sı için ABD, her şeyi yapmalıdır” tarzındaki ana 
yaklaşım, “ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belge-
si 2015’in omurgasını meydana getirmektedir. 
ABD’nin her alanda lider olması gerektiğine/ lider 
olduğuna özel vurgu yapılmaktadır20: 
•	 “Evrensel değerler” ve “uluslararası hu-

kuk çerçevesinde” “amaçlara dayalı liderlik 
etmek”(lead with purpose),

•	 “Girişimcilik ve güçlü Amerikan ekonomisi ile 

Amerikan Ordusu’nun destekleyeceği” “güçlü 
liderlik İnşa etmek” (lead with strength),

•	 “Hukukun üstünlüğü, demokrasinin korun-
ması gibi kriterlere” dayanan “örnek lider ol-
mak” (lead by example),

•	 “Dünya barışı ve istikrar” için sorumluluğu 
paylaştırmayı öngören  “partnerlerle (ortak-
larla) birlikte liderlik etmek”(lead with part-
ners),

•	 “ABD’nin askeri, ekonomik, kültürel ve diğer 
tüm unsurları üzerine kurulu “bütün enstrü-
manlarla liderlik etmek” (lead with all the ins-
truments of U.S. power),

•	 “Uluslararası düzlemde gücün değişken, gö-
receli ve dinamik bir olgu olmasından dolayı 
“uzun vadeli liderlik etmek” (lead with a long-
term perspective).

•	 Arkadan yöneterek liderlik yapmak (leading 
from behind)

Bush Doktrininde olduğu gibi bu belgede de 
ABD, dünyada kendisine rakip tanımamaktadır.  

Vekâlet Savaşları: 
“Partnerlerle birlikte liderlik etmek” ve “arka-

dan yöneterek liderlik etmek” vekâlet savaşlarının 
ruhudur. Dolayısıyla ABD,  küresel hâkimiyete gi-
den yolu üzerinde engel gördüğü her şeyi, önce-
likle vekâlet savaşlarını yöneterek, ortaklarını öne 
sürerek, kendisi arka planda kalarak yönetmek 
gibi bir strateji benimsemiştir. Belgede “Liyakat-
li ortaklarla birlikte liderlik edilecek”, “dünya-
nın birçok yerinde tek başına inisiyatif alınmaya-
cak” ve “akıllı bir ulusal güvenlik stratejisinin sa-
dece askeri güce dayanmadığının şuurunda oluna-
cak”211 denmesi, vekâlet savaşlarının öne çekilece-
ği ve ABD’ye zararı minimum olacak tarzda yürü-
tüleceği anlamına gelmektedir.

George Bush
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Keza belgede, “Ortadoğu’da ortaya çıkan IŞİD 
ve benzeri terör tehlikeleri karşısında orduyu kü-
çültme ve arkadan yönetme stratejisi uygulamaya 
devam edilecektir.” “…Şiddet yanlısı aşırılığın ide-
olojisi ve temel nedenlerine karşı koymak için di-
ğer ülkelerle birlikte çalışma çabalarımız, terörist-
leri savaş alanından sökme kapasitemizden daha 
önemli olacaktır.” denmesi, vekâlet savaşlarına 
ağırlık verileceği anlamına gelmektedir.

“Afrika kıtasında çatışmaların patlak vermesi 
halinde, Afrika Birliği gibi bölgesel kuruluşların 
operasyonel kapasitesini güçlendirmek ve Afrika 
Barış Gücü da dâhil olmak üzere, askerle katkı ya-
pabilen ülkelerin saflarını genişletmek”222 şeklin-
deki ifadelerden, vekâlet savaşlarının dünyanın 
her yerinde uygulanmak istendiği sonucunu çı-
karmak mümkündür. 

ABD bu yaklaşımı ile yerli işbirlikçiler aracılı-
ğıyla hedef ülkeleri kaosa sürüklemek ve “kaos-
tan kaynaklanan düzen teorisine” uygun olarak da 
bölerek, yeni devletler oluşturmak istemektedir.

ABD’nin bugün Suriye ve Irak’da PYD/YPG ve 
PKK’yı ortak seçmesinin sebebi, Irak ve Suriye’yi 
minimum zararla, kendi menfaatleri istikametin-
de rahatça bölebilmek ve bölgeyi kaosa sürükle-
mektir.

Kadife Darbeler:
“ABD ulusal güvenlik strateji belgesi 2015” ka-

dife darbe açısından incelendiğinde, kadife darbe 
yapma amacının, satır aralarına mahirane bir şe-
kilde gizlenmiş olduğu görülmektedir: 

“Dünyadaki siyasi değişimi etkili bir biçimde 
yönlendirmek için ABD’nin değerlerini yurt içe-
risinde yaşatırken küresel olarak da bu değerleri 
geliştirmesi gerekiyor. Ortadoğu’dan Ukrayna’ya, 
Güneydoğu Asya’dan Amerika’ya kadar, insanlar 
daha çok özgürlük ve sağlam kurumlar istiyor. An-
cak bu istekler, kredisi tükenmiş otoriter devletle-
rin destekçileri tarafından aynı şekilde ters karşı-
lık buluyor, bu da karışıklıklara neden oluyor. Son 
yıllarda güvenliğimize tehdit oluşturan bu çaba-
lar demokrasi karşıtı otoriter devletler tarafından 
yükseltilmiştir, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırgan-
lığı ve Suriye iç savaşında IŞİD’in yükselmesi bun-
lar arasında.” 

“Mevcut değerlere saygılı olmayan ülkeler, 
ekonomik ve siyasal yaptırım mekanizmalarıy-
la cezalandırılacaktır.”…“Yeni doğan demokrasi-
ler desteklenecektir.”  (Kadife darbelerin dış des-
tek boyutu) 

“ABD değerlerini paylaşmayan ülkelerde, genç 
liderlerle ve STK’larla ilişki kurulacak; Hükümet, 
iş ve sivil toplum alanlardaki geleceğin liderleri”  
belirlenecek ve “onların birbiriyle koordine olması 
sağlanacaktır…”  (Hedef ülkede Kadife Darbe için 
lider ve çatı örgüt inşa etme boyutu)

Belgede Kadife darbeler için öncelikle hedef 
gösterilen ülkeler, “halkalarına yardım yapılacak 
ülkeler” olarak isimleri zikredilmektedir:

“ABD hükümeti, Venezuela gibi demokrasinin 
tam ifasının risk altında olduğu ülkelerin yurttaş-
larının yanında yer alacak…”, “Küba halkının 
kendi geleceğini belirleme becerisini en etkin de-
recede arttıracak şekilde Küba’ya yönelik yeni açı-
lımlar ilerletilecektir.” 

Belgede, ayrıca ABD’nin,“Guatemala, Elsalva-
dor, ve Honduras gibi savunmasız ülkelerle daha 
derin işbirliği yapacağı” ve “Haiti’nin ve “öteki 
Karayip komşularını yeniden inşasına/ sürdürüle-
bilir bir kalkınmasına yardım edeceği”233  bilgile-
ri yer almaktadır.

  Dolayısıyla ABD, bu stratejik öngörüleriyle, 
Orta Amerika, Kolombiya ve Karayipler’de Anti 
Amerikancı, Rusya ve Çin dostu olan tüm ülke 
yönetimlerini, kadife darbeler zinciri ile devirme-
yi arzu ettiğini ifade etmiş olmaktadır.

Küresel İttifak Sistemi Kurarak                               
Rusya ve Çin’i Kuşatmak

Belgede yer alan ABD liderliği ile ilgili geniş 
spektrum göz önüne alındığında ABD,  minimum 
zararla maksimum kâr elde etmeye çalışmakta-
dır. Tehlikeli gördüğü ve gelecekte kendisine mey-
dan okuyacak üç ülkeyi, Rusya, Hindistan ve Çin, 
özellikle Rusya ve Çin’i, ittifaklar zinciri kurarak 
kuşatmayı ve küresel güç olmalarını engellemeyi, 



11

 Umran • Eylül 2017

  “KAOSTAN KAYNAKLANAN DÜZEN” VE “KÜRESEL SAVAŞ” 

bölgelerindeki ihtilafları körükleyerek bölgelerine 
hapsetmeyi hedeflemektedir:

“Güçlü bir Avrupa; küresel güvenlik sorunları-
nı aşma, refahı teşvik etme ve uluslararası norm-
ları belirlemede bizim vazgeçilmez ortağımızdır. 
Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin Avrupa 
ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu arzularını ka-
rarlılıkla destekleyeceğiz, Türkiye ile olan ilişkile-
rimizi dönüştürmeye(transformation) devam ede-
ceğiz ve Kafkasya’daki bölgesel ihtilafların çözü-
münü teşvik ederken, bölgedeki ülkelerle bağları-
mızı geliştireceğiz.”

“…Hindistan’ın kapasitesi, Çin’in yükselişi ve 
Rusya’nın saldırganlığı, bunların hepsinin, ana güç 
ilişkilerinin geleceğine önemli etkisi olacak.”244

ABD, Rusya’yı kuşatmak amacıyla Balkanla-
rı, Kafkasları, Moldova ve Ukrayna’yı içine alacak 
şekilde NATO’nun genişletilmesini öngörmek-
tedir. Asya ülkeleri ile  ilgili öngörülen şema ise 
“Çekirdek üyeler: Japonya, Güney Kore, Avustral-
ya;  Çevresel üyeler: Filipinler, Tayland, Yeni Ze-
landa;   Derinleşen ortaklıklar: Hindistan, Endo-
nezya, Vietnam, Malezya.” şeklindedir.

Ortadoğu’da İsrail, Ürdün, Körfez krallıkları 
ile ittifak zinciri kurulurken; Afrika’da ortak Afri-
ka Birliği, Latin Amerika’da  ana dayanak noktası, 
Kolombiya seçilmiştir.

Belgede, Afrika’ya hem askeri hem de eko-
nomik olarak çok özel bir ilgi gösterilmektedir. 
Ekonomik olarak ABD, “Afrika Büyüme ve Fırsat 
Eylemi’ni (AGOA), “Power Africa”, “Trade Africa” 
ve “Doing Business in  Africa” girişimleri ile kıta 
üzerinde nüfuzunu sağlamlaştırmak ve Çin’in ya-
yılmasını durdurmak istemektedir.

Asya Kıtasında ABD, Çin’i, “Güneydoğu Asya 
Devletleri Ortaklığı (ASEAN)”  ile kuşatmak iste-
mektedir. ABD,  daha önce  “ulusal güvenliğinin 
temeli ve ülke dışındaki etkisinin kritik kaynağı” 
olarak tanımladığı “Dünya Bankası ve IMF’yi ye-
niden yapılandırarak, “BRICS Bank[(BRICS bank 
(New Development Bank/Yeni kalkınma Banka-
sı): BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, 
Çin ve Güney Afrika) ülkelerinin kurduğu kalkın-
ma bankası).] ve Çin’in Asya Altyapı Yatırım Ban-
kası gibi, Batı kontrolünde olmayan alternatif ku-
ruluşların yükselişini”255 durdurmayı ön görmek-
tedir.  

2015 Ulusal Strateji belgesinde ABD, 
Hindistan’a çok özel önem vermekte,  “Hindistan’la 
ilişki potansiyelinin kilidini açmak”, “stratejik ve 

ekonomik ortaklığını güçlendirmek”, gelişen ve 
büyüyen yeni bir güç olarak Hindistan’ı, Rusya ve 
Çin’den kopararak yanına almak istemektedir.

ABD‘nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi 
2015’de en ilginç nokta,  “Türkiye ile olan ilişki-
lerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz” şeklinde 
tek bir cümle ile Türkiye’nin yer almış olmasıdır. 
Bu noktanın üzerinde ayrıca özel olarak durulma-
sı gerekmektedir.

ABD, İflasını Durdurmak İçin                                                                                       
Bölgesel Savaşlar Çıkartarak                                                                                                

Dünya’yı Kaosa Sürüklemek İstiyor

II. Cihan Savaşı sonlanırken Başkan Roosevelt, 
ABD’nin güvenlik ve refahını garantileyecek poli-
tika ve kurumların tespit edilmesi görevini Dışiş-
leri Bakanlığına vermişti. Dışişleri Bakanlığı ise is-
tenen politikaları, üç ana noktada yoğunlaştırmış-
tı: “1. Birleşmiş Milletlerin kurulması. 2. Bretton 
Woods dünya mali kurumlarının inşası. 3. Yeter-
li petrol stoklarının temini”. Söz konusu kurum-
lar, ABD güvenliği ve refahı için kurulurken; ge-
rekli petrol kaynağı için başkan Roosevelt, Şubat 
1945 yılında Süveyş kanalında bir ABD savaş ge-
misinde Kral Abdülaziz Suud ile ‘Suudi petrolü-
ne ayrıcalıklı erişim karşılığında Kralın ABD ta-
rafından korunmasını’ sağlayan özel, gizli bir an-
laşma yapmıştır266. 

Bu noktada Trump’ın, Suud ziyaretinde (Ha-
ziran 2017) yaptığı gizli anlaşma ile Roosevelt’in 
1945 yılında yaptığı anlaşma arasında bir ilişki 
olduğuna dikkat edilmelidir. Nitekim ABD-Suud 
anlaşmasından sonra hem Suud Veliaht seçiminde 
bir değişim olmuş, hem Katar Krizi meydana gel-
miş ve hem de ABD, Suud ve Katar ile ticari an-
laşmalar yapmıştır. Trump’ın seçim kampanyasın-
da “ABD’nin güvenlik nedeniyle yaptığı harcama-
ları”, Körfez ülkelerine ödettireceğini vaad etmesi 
ve seçim sonrasında bunun bir kısmını haydutça 
gerçekleştirmiş olması, ‘2015 Yılına Doğru Küre-
sel Trendler’ adlı ABD Raporu kapsamında değer-
lendirilmelidir.  

Diğer taraftan Raporda, 2015’lı yıllara doğ-
ru “IMF’nin ve Dünya Bankası’nın yeryüzün-
deki ekonomik liderliği yıkılabilir…” öngörü-
sü yer almaktadır. Bu, ABD’nin Roosevelt zama-
nından beri benimsediği temel stratejiye ters bir 
durumdur. 1961 yılında Kennedy’nin hazırlattı-
ğı raporda(Kennedy’nin bilim adamlarına sordu-
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ğu ‘Ben Amerikan halkının refahını yükseltmek 
ve aynı zamanda moralini daima yüksek tutabil-
mek için ne gibi tedbirler almalıyım’ sorusu üze-
rine 1,5 yılda hazırlanmış 800 sayfalık rapor), 
“Amerika’nın refah seviyesini yükseltebilmesi için 
üretim ve tüketim şartlarının devamlı surette ince-
lenmesi lazımdır. Bunun için de Amerika’nın her 
on senede bir harbe girmesi gerekmektedir.” öneri-
sinde bulunulmaktadır277.

Bütün bunlardan çıkan sonuç, Amerikan hal-
kının refah seviyesi, dökülen kanın seviyesi ile 
bağlantılıdır. Amerikalı ne kadar kan dökerse, re-
fah seviyesi o kadar yükselecektir. 

11 Temmuz-Ağustos 2001’de Bush, Cheney ve 
enerji lobisinin ABD’nin enerji politikalarını be-
lirleyen raporunda, dünya enerji kaynakları, bun-
ların pazara nakli ve bunların ABD şirketlerince 
paylaşımının nasıl olacağı kararlaştırılmıştır. Bu 
rapora göre dünya altı enerji bölgesine ayrılmış-
tır288:

“1. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan, Katar ve genel olarak Ortadoğu.

2. Hazar bölgesi, Hindistan ve Güney Asya.
3. Nijerya, Nijerya bağlantılı Nijer Deltası, 

Batı Afrika Boru Hattı.
4. Güneydoğu Asya. Açe, Borneo Adası, Bur-

ma, Spratly adası, Doğu Timor.
5. Çad ve Kamerun boru hattı.
6. Brezilya, Venezüella ve Kolombiya.”
Bu enerji havzalarını incelediğimizde, 4. ve 

6. maddelerdekiler hariç diğer 4 havza doğrudan 
veya dolaylı olarak İslâm coğrafyası ile alakalıdır. 

‘2015 Yılına Doğru Küresel Trendler’ raporun-
dan bir yıl sonra ve 11 Temmuz -Ağustos 2001 
Bush, Chaney ve enerji lobisinin raporundan yak-
laşık bir ay sonra, 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz 
Kulelerin vurulması ve arkasından tüm İslâm coğ-
rafyasının tehlikeli bölge ilân edilerek Afganistan 
ve Irak’ın işgal edilmesi, bir tesadüf değildir299. 

İslâm Coğrafyasında “Arap Baharı” olarak 
başlatılan 2. Nesil Kadife darbe süreci, “Kaostan 
kaynaklanan Düzen” (Yaratıcı savaş/Düzenleyici 
savaş) kapsamında başlatılmıştır. İslâm coğrafya-
sı, “2015 Yılına Doğru Küresel Trendler” adlı ABD 
Raporunda(2000) öngörülen çerçevede vekâlet 
savaşları ile kan gölüne çevrilmiştir. 

Bugün Türkiye-Libya-Mısır-Irak-Suriye-
Katar-Yemen-Somali-Sudan düzlemindeki iç savaş 
ve/veya terör olayları ile ABD-İngiltere-Fransa-
İspanya-Rusya ekseninde vuku bulan, terör görün-
tüsü verilmiş hesaplaşmalar, yukarıda ortaya ko-
nan belgeler çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, 
“ABD’nin Ulusal Askeri Stratejisi 2015” raporu-
nu açıklarken kullandığı bazı ifadeler, bir “küresel 
kaos” hattâ bir “küresel savaş” öngörülerek belge-
nin hazırlandığı kanaatini oluşturmaktadır. 

Belgenin “Uluslararası Düzen” bölümün-
de, “bugün halen devam eden uluslararası düze-
nin, ABD ve ona benzer değerleri savunan ülkeler 
tarafından 2. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu-
ğu ve  ABD’nin bu alandaki sorumluluğunun daha 
fazla olduğuna” özel vurgu yapılmaktadır. Ayrı-
ca belgede “Halbuki revizyonist bazı ülkelerin son 
dönemde sıklıkla dile getirmeye başladığı Birleş-
miş Milletler’i yeniden yapılandırma görüşünün 
doğru olmadığı” ve “dünya ülkelerinin büyük ço-
ğunluğunun Amerikan liderliği ve BM yapısı altın-
da bu şekilde bir düzenle hayatlarına devam etmek 
istedikleri”, “Aksi halde ABD’nin uluslararası an-
laşmalar ve sözleşmelere uygun hareketle, üzerine 
düşen sorumlulukları yerine getireceği, bu değer-
lere saygılı olmayan ülkelerin ekonomik ve siya-
sal yaptırım mekanizmalarıyla cezalandırılacağı-
nın”30 ifade edilmesi, çok açık bir tehdittir. 

Belgede “komşularının bağımsızlığını tanıma-
yan ve hedefine varmak için şiddet kullanmaya ha-
zır…” “Rus askerilerinin Ukrayna’nın doğusunda 

İkinci Dünya Savaşının ardından Roosevelt, Şubat 1945 yılında Süveyş kanalında bir 
ABD savaş gemisinde Kral Abdülaziz Suud ile ‘Suudi petrolüne ayrıcalıklı erişim karşılı-
ğında Kralın ABD tarafından korunmasını’ sağlayan özel, gizli bir anlaşma yapmıştır. 
Trump’ın, Suud ziyaretinde (Haziran 2017) yaptığı gizli anlaşma ile Roosevelt’in 1945 
yılında yaptığı anlaşma arasında bir ilişki olduğuna dikkat edilmelidir. Nitekim ABD-
Suud anlaşmasından sonra hem Suud Veliaht seçiminde bir değişim olmuş, hem Katar 
Krizi meydana gelmiş ve hem de ABD, Suud ve Katar ile ticari anlaşmalar yapmıştır.
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ayrılıkçılar safında savaştığı” ifade edilerek Rus-
ya; “Asya-Pasifik bölgesinde gerilimlere neden ol-
makla” Çin suçlanmaktadır311. Raporun bütünü 
ve satır aralarına mahirane yerleştirilmiş cümleler 
göz önüne alındığında, ABD’ye göre “kaosun üç 
ana kaynağı” olduğu görülmektedir(21-25): 
1- “Mevcut Kurulu Dünya düzenini değiştirmek 

isteyen, “Revizyonist” olarak nitelenen güçler”; 
Çin, Rusya ve Türkiye.

2- “Ciddi güvenlik kaygılarına neden olan ülke-
ler”; İran ve Kore DHC (Kuzey Kore).

3-“Devlet-altı yapılanmalar, şiddete başvuran aşı-
rı örgütler”.

ABD hegemonyasına karşı çıkan ve bu düze-
nin değiştirilmesi için sürekli eleştiren, Çin, Rus-
ya, İran, Türkiye ve Kore DHC(Kuzey Kore), ra-
porda “revizyonist ülkeler” olarak tanımlanıp teh-
likeli düşman kategorisine konmuşlardır. Kurulu 
küresel düzenin değişmesini istemek, savaş nede-
ni olarak kabul edilmekte ve “Revizyonist ülkele-
re” meydan okunmaktadır: 

“Hiçbir büyük güç henüz ABD ile askeri bir 
çatışmaya giremez; ama ABD’nin büyük güçler-
den biriyle askeri çatışmaya girme riski artmak-
tadır.”322

Bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Matin 
Dempsey’in, raporun tanıtımında, “ABD’nin bü-
yük bir güçle düşük; fakat gittikçe büyüyen bir 
savaş ihtimalinin olduğu ve böyle bir çatışmanın 
muazzam sonuçlar doğuracağına”333  vurgu yap-
mış olması, “Kaostan Kaynaklanan Düzen”/(“Ya-
ratıcı Yıkım”/”Düzeltici Savaş”) teorisinin uygu-
lanmak istendiği anlamına gelebilir. Geçen ayda 
ABD’nin Japon ve Güney Kore uçakları ile birlik-
te Asya Pasifikte yaptığı gövde gösterisine ve buna 
Çin’in cevabına, bu açıdan bakılmalıdır. Türki-
ye, bunu görmek, yeniden değerlendirmek, gerek 
içerde ve gerekse bölgede bütünleşmek zorunda-
dır. Türkiye, bu oyunu bozabilecek hem güce hem 
de imkâna sahiptir.
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Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan 
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazı-
larından seçtiğimiz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

ya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 
olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

olayların yorumlanmasında ortaya konu-
lan bakış açısı farklılıklarını görünür kıla-

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

ketle yapıldığını okurlarımızın fark etme-
sini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu 

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

ma sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tara-

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

“Nice zarar faydalıdır” sözü Kör-
fez ülkelerinin yaşadığı son kri-
zin yansımaları, Suriye’deki as-
keri ve siyasi gelişmeleri için uy-
gulanabilir. Bu krizin İslâmi güç-
ler ve hareketlerin hem kendileri 
hem de İran’la aralarındaki ilişki-
leri açısından etkisi olmuştur. Son 
haftalar Hizbullah ve İran İslâm 
Cumhuriyeti ile genel olarak 
Müslüman Kardeşler ve özellik-
le de Lübnan’da Cemaat-i İslâmi 
ve Filistin’de HAMAS hareketleri 
arasındaki ilişkilerde dikkat çeki-
ci bir gelişmeye sahne oldu. Diya-
log ve temasın yeni dönemi bu ha-
reketlerin hem kendileri hem de 
İran’la daha fazla işbirliği ve koor-
dinasyona zemin hazırlayacaktır.  

Hizbullah liderleri ve İranlı 
yetkililer ile İhvan liderleri arasın-
da Beyrut, Londra ve İstanbul’da 
diyalog görüşmeler dizisi gerçek-
leşti. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani’nin yemin töreni-
ne HAMAS hareketinden üst dü-
zey bir heyet katıldı ve bu tören 
İranlı yetkililerle bir dizi görüş-
me için imkân sağladı. Bu görüş-

melerde geçen altı yıl zarfında iliş-
kilerdeki geçmiş dönemin değer-
lendirmesi yapıldı ve gelecek dö-
nemde ilişkilerin özellikle de Su-
riye, Lübnan ve Filistin’deki şart-
lar bağlamında yeniden nasıl et-
kinleştirileceği üzerinde duruldu. 

Lübnan’da İran ve Hizbullah’a 
yakın Müslüman Âlimler Birli-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh 
Hassan Abdullah, İslâmî hare-
ketlerin liderleri arasında Beyrut, 
Londra ve diğer Arap ve İslâm 
başkentlerinde gerçekleşen diya-
log ve görüşmelerle ilgili Arabi21 
internet sitesine özel açıklamalar-
da bulundu: “Hizbullah, HAMAS 
ve İhvan gibi etkin İslâmî hareket-
lerin kaderi nihayetinde bir ara-
ya gelmeleridir. Çünkü açıklan-
mış açık hedefler ilâi kelimetulla-
hın yüceltilmesi ve Filistin’in kur-
tuluşudur. Sözde Arap Baharı’nın 
ve özellikle de Suriye krizinin so-
nucunda yaşanan anlaşmazlık-
lar bu hedeflere olumsuz yansıdı. 
Bir yandan direnişi ve Hizbullah’ı 
kendisini savunmakla, dire-
niş çizgisini destekleyen Suriye 
ile temas halinde kalmakla meş-
gul etti. Çünkü direniş alternati-
fin Libya’da yaşanandan daha iyi 
olmayacağını biliyordu. Bu kriz 
HAMAS’ı da önemli bir cephe-
den çıkardı. Suriye’den çıkmasıy-
la birlikte Suriye’de yaşadığı öz-
gür siyasi hareket potansiyelini, 
eğitim kamplarını, Suriye’de Su-
riye ordusu himayesinde kurulan 
hazırlıkları kaybetti. Diğer yan-
dan Mısır’da İhvan devleti başarı-
sız oldu ve bu durum davetin kay-
betmesine ve iktidara gelmemesi-
ne yol açtı.” 

Abdullah sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bugün tablonun orta-
ya çıkması sonrası İhvan ve HA-
MAS hareketi önceki tutumları-
nı gözden geçirmeli, direniş ekse-
niyle ciddi tartışma açmalı ve bu 
tartışma pusulanın doğru yöne, 

Filistin’in kurtuluşuna tekrar çe-
virtecektir. Kanımca bugün işler 
bu alanda olumlu yönde ilerliyor 
ve gelecek umut vaat ediyor. İh-
van içindeki bilinçli liderlerden 
bu yönde bir eğilim gördük.”

Lübnan Cemaat-i İslâmî Polit-
büro Üyesi Vail Necm de Arabi21 
sitesine şöyle dedi: “İslâmî hare-
ketler arasındaki ilişkiler özellik-
le Suriye krizine tutum arka pla-
nında geçmiş yıllarda hafife alın-
mayacak bir kırılma yaşadı. Şii ve 
Sünni İslâmî hareketlerin Suriye 
devletinin yaşadığı olayları oku-
ması, diğer Arap ülkelerinin ya-
şadığı ve Arap Baharı olarak bi-
linen olaylara ve gelişmelere yö-
nelik okumadan farklıydı. Yalnız 
Körfez ilişkilerinde özellikle de 
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve 
Mısır’ın Katar’ı boykot etme veya 
ablukaya alma kararı sonrası yaşa-
nan kriz, bazı Körfez ülkelerinin 
Türkiye’de 2016 yılında yaşanan 
başarısız darbe girişimine yöne-
lik tutumu, Batılı güçlerin ve özel-
likle Trump’ın başkan olarak seçil-
mesi sonrası ABD’nin Suriye kri-
zine, bölge ülkelerine özellikle de 
İran, Türkiye ve İslâmî hareketlere 
-hassaten HAMAS ve Hizbullah’a- 
yönelik tutumları İslâmî hareket-
leri, bu yeni gelişmeler gölgesin-
de birbirleriyle ilişkilerini gözden 
geçirmeye sevk etti. Bu hareket-
ler ayrıca  Arap resmi çevreler ta-
rafından hedef alındıklarını, ulus-
lararası bir projenin Filistin dava-
sını nihai olarak bitirmeyi hedef-
lediğini anladılar.” 

İslâmî hareketler arasında-
ki bu ilişkinin gelecekte gelişim 
ufuklarıyla ilgili olarak Vail Necm 
şu açıklamayı yapıyor: “Bu geliş-
me tüm bu İslâmî hareketler açı-
sından büyük bir sorunu teşkil 
ediyor. Özellikle de Suriye krizi 
ağırlığını bu ilişkinin üzerine ver-

Hizbullah-Hamas-İhvan-İran Diyalogu
Kasım KASİR 



15

 Umran • Eylül 2017

  ORTADOĞUDAN

mişken. Şu ana kadar bu 
yükten kurtulunmuş de-
ğil. Özellikle de Suriye’de 
savaşanlar arasında cep-
heler ardına kadar açılmış 
durumda. Yalnız İslâmî 
hareketlerin dış ve bölge-
sel düzlemde hedef alın-
masıyla mücadele hacmi 
gelecekte bu sivriliklerin 
kalkmasının ve ilişkilerin 
doğallaşmasının garan-
tisi olacaktır. Çünkü her 
bir taraf kendisi açısından 
diğer tarafa ihtiyaç duya-
cak ve dolayısıyla ilişkile-
rin normalleşmesi ve ge-
lişimi için ödün vermeye 
hazır olacaklardır.”

Beyrut’taki bu İslâmî 
şahsiyet şöyle bir ger-
çeği su yüzüne çıkardı: 
“Suriye krizi, krizin çö-
zümü bağlamında son 
ABD-Rus anlaşması ve 
güvenlik bölgelerin ku-
rulması bağlamında Su-
riye İslâmî gruplarından 
bazıları krize çözüm yol-
ları bulmak için diya-
log kapıları açma, İran ve 
Hizbullah’la temasa geç-
me kararı aldı. Türkiye ve 
Katar bu eğilimi destekle-
miş olabilir.”

O halde İslâmî hare-
ketler ve özellikle de Hiz-
bullah, İran, Lübnan’da 
Cemaati İslâmî, HAMAS 
hareketi, İhvan ve başka 
İslâmî gruplar arasındaki 
ilişkilerin yeni bir diyalog 
ve doğrudan temas döne-
mine sahne olduğu söyle-
nebilir. Bu dönem geçen 
altı yıla hâkim olan ko-
pukluk ve anlaşmazlıkla-
rı sonlandıracak, birçok 
Arap ve İslâm ülkesinde-
ki bu güçler ve hareketler 
arasında doğrudan işbir-
liği ve koordinasyona gö-
türecektir. 

(Arabi21.com, 16 
Ağustos 2017)

I raklı Şii lider Mukteda Sadr 
Riyad’da dikkat çeken bir şekil-

de kabul edildi. Taraflar arasındaki 
görüşmede konuşulan konulara dair 
doğru bilgilere sahip değiliz. Sadr ha-
reketi sözcüsünün açıklamaları gö-
rüşme atmosferiyle ilgili genel ifade-
lerdi. Tarafların iki ülke ilişkileriyle 
ilgili karşılıklı hataların varlığını ka-
bul ettikleri belirtildi. 

Musul savaşıyla ilgili son süreç-
te Sadr bir süre sahadan kayboldu. 
Belki de medya ve siyasi yoğunluk 
kendisine konuşma imkânı verme-
di. Sadr Irak’taki krizin DEAŞ’la sa-
vaş olduğunu düşünmüyor. Ortada 
Şii DEAŞ’ın da olduğu kanaatinde. 

Nuri el-Maliki’nin Mukteda 
Sadr’ın azılı düşmanı olması, Sadr’ın, 
“sirke hardalın kardeşidir” ve Şii cep-
hesi tek bir adama gönül vermiştir 
iddiasıyla inkâr edilmemesi gerekli 
bazı grupları olduğu anlamına geli-
yor. Bu yaklaşım oldukça yüzeysel… 
Zira hiçbir ırk veya mezhepte tam bir 
ortak cephe yoktur. Siyaset her cep-
hedeki farklılıkları görmektir ki doğ-
ru tavır ortaya konabilsin. 

Hiç kimse Mukteda Sadr’a çalışan 
milislerin Sünni Araplara yönelik iş-
lediği suçları unutamaz ancak Irakta 
ölüm dalgası başlamış ve şu ana ka-
dar fasılları bitmedi. Sadece bu veri-
ye dayanarak yeni siyasi saha ve gele-
cek soruları belirlemek zor. 

Sadr Amerikan işgalinden önce 
Irak içinde bulunan Şii siyasi faali-
yetlere mensuptur. Bu faaliyetler dı-
şarıdan gelen, Irak’a ganimet ruhuy-
la muamele eden, sahada bozgun-
culuğu yayan Şii faaliyetlerinden bi-
raz farklıdır. Sadece cinayetler düz-
leminde değil, hırsızlık düzlemin-
de de böyledir. Tüm bunlar Velâyet-i 
Fakih’in koruması ironisinden bes-
lenmektedir. 

Bu yüzden Maliki’nin suçu Irak’ta 
şiddet dalgasına yol açan mezhepçi-
likle sınırlı kalmayıp, insanlık tarihi-
nin en büyük yağmalama operasyo-

nuna geçti. Birçok rapor bu yağma-
nın 300 milyar doları aştığına işaret 
ediyor. 

Geçen yıl zarfında Sadr Irak hal-
kının çoğunluğunun endişelerine 
icabet eden halk hareketine liderlik 
etmişti. Bu çoğunluğun başında iş-
galden beri hükümetlerin hesap yap-
tığı Şiiler geliyordu. Ancak bu halkın 
hayatında hiçbir değişim görülmedi. 
Hatta bir kısmı korkunç mezhepçilik 
gölgesinde Saddam Hüseyin günleri-
ne rahmet okumaya başladı. Durum 
Sadr yanlılarının “İran dışarı” sloganı 
atması derecesine varınca İran’ı bunu 
unutmaması gayet doğaldı. 

Tüm bunlardan dolayı Sadr’la te-
masa geçmek yanlış değildi. Sadr 
Körfez krizi hattına girmeyerek bir 
tutum ortaya koydu. Hiç kuşkusuz 
kendi hareketine yönelik Arap tema-
sının İran’la mücadelenin bir parçası 
olduğu şüphesiz... İran’ı nüfuz ve ya-
yılmacılık kadar Irak insanının çıkar-
ları ilgilendirmemektedir. Irak’ta tüm 
bu yıkıma yol açan Maliki mezhepçi-
liğini destekleyen İran değil miydi?!

Özetle Irak İran’ın siyasi ve Haş-
di Şabi milisleri kanalıyla askeri iş-
galinden kurtarılmadıkça ülke istik-
rar bulmaz ve DEAŞ’ın devlet olarak 
sonlanmasının, zulümlerin sağladı-
ğı halk desteğinin sona ereceği an-
lamına gelmez. Ayrıca Iraklı vatan-
daş en kötü yolsuzların ve en iğrenç 
mezhepçilerin yolsuzlukla mücade-
le ve mezhepçiliğin atılması söylem-
lerini atması gölgesinde rahat yüzü 
görmez. Sadr İranlıların sıkıştırması 
veya yakında kendisiyle anlaşmala-
rı bir yana sahada aşılması mümkün 
olmayan önemli bir isim olarak ka-
lacak. Burada müstesna siyasi esnek-
lik sergileyen Sünni Araplara çalışan 
güçlerin misyonu devreye girmekte-
dir. Bu güçler Sadr’la ve Irak’taki İran 
hegemonyasına karşı çıkan herkes-
le daha fazla iletişim içinde olmalılar. 

(Ürdün gazetesi ed-Düstur, 6 
Ağustos 2017)

Mukteda Sadr’ın Riyad Ziyareti
Yaser EZ-ZEATİRE 
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K ürt siyasetçiler arasındaki 
tartışma Irak’tan ayrılma re-

ferandumunun zamanlaması et-
rafında dönüyor. Mesut Barza-
ni, partisi ve doğal olarak aşireti 
şartların bağımsız Kürdistan dev-
letinin ilanı için çok uygun oldu-
ğu, hayal şimdi gerçekleşmezse 
bir daha gerçekleşmeyeceği ka-
naatinde. Celal Talabani, partisi 
ve aşireti hain görülmemek için 
bu görüşe katıldı. Barzani’nin 
bahsini ettiği şartları şöyle özet-
leyebiliriz: 

Barzani elde ettiği halk deste-
ğini göz önüne alarak hiçbir Kürt 
partisinin kendisine itiraz etme 
cüretinde bulunmayacağından 
emin. Zira her hangi bir muhalif 
davaya ve en etkin nüfuza sahip 
aşirete karşı hain olarak görüle-
cektir.  Bu aşiret ekonomik, siya-
si ve güvenlik açısından bölgenin 
eklemlerini elinde tutuyor, di-
ğer aşiretlerin geleceğini belirli-
yor, “bizimle olmayan bize karşı-
dır ve sonuçlarına katlanır” söy-
lemini yükseltiyor. Yani güven-
lik organı devreye girmeye hazır-
dır. Boyun eğmezse aşirete özel 
Peşmerge emirleri yerine getir-
meye hazırdır. Değişim Hareke-
tinin deneyimi herkesin önünde 
duruyor. Bu hareket, Barzani’nin 
tekrar bölgesel yönetimin baş-
kanı olarak seçilmesine karşı çı-
kınca milletvekilleri, parlamen-
to başkanı ve bakanları Erbil’den 

kovuldu, referandum ve ayrılma 
meselesini tartışması gereken ya-
sama kurumu işlemez hale geldi. 
Süleymaniye’yi kalesi haline ge-
tirmiş, kendi güvenlik organları 
ve özel askeri birimleri bulunan 
Talabanicileri iktidardan ve pet-
rol kaynaklarından pasta vererek 
hoşnut etmek kolay. 

Milliyetçilik ve aşiretcili-
ği güçlendirmek için sadece 
baskı yeterli değil. Bu yüzden 
Barzani’nin partisindeki yetkili-
ler büyük bir çarpıtma operas-
yonuna başvurdular. Irak’ın top-
raklarını işgal eden ve gelecekle-
rine hükmeden bir devlet olduğu 
mesajı vermek için ayrılma ye-
rine bağımsızlık söylemini yük-
selttiler. Barzani Amerikan işga-
li sırasında devletin kademeleri-
ni teslim alan Şii-Kürt koalisyo-
nunun gerekçesinin kalmadığı 
düşüncesinde... Zira Barzani’nin 
emelleri Kürtlerin Irak cumhur-
başkanlığı, birçok bakanlar ve 
ordu komutanlarıyla merkez-
de temsil edilmesinden, ülke-
lerle doğrudan aleni dış ilişkiler 
kurmasından daha büyük. Bar-
zani Irak’taki mezhep anlaşmaz-
lıklarını ve bazılarının Bağdat’tan 
ayrılmaya hazırlık olarak federa-
tif bölgeler kurulması taleplerini 
ve bu kimselerin başbakan Hay-
dar el-İbadi’nin güvenlik sistemi-
nin bir parçası olduğunu açık-
ladığı Haşdi Şabi’ye besledikle-

ri düşmanlığı kullanıyor. Ayrıca 
Barzani ABD’nin İran’ın destekle-
diği, Suriye ile sınırları açmak ve 
onlarca yıldır derin kırmızı çizgi-
leri çiğnemeye çalışan bu askeri 
güce olan düşmanlığını da kul-
lanmak istiyor. 

İç düzlemde böyle. Dış düz-
lemde ise Barzani sorunla doğru-
dan ilgili tüm ülkelerin yani Su-
riye, Türkiye ve İran’ın kendisine 
karşı güce başvurmasına imkân 
tanımayan şartlar içinde oldu-
ğunu düşünüyor. Şam kendi iç 
savaşına boğulmuş dorumda. 
Ankara’nın ise yeterince iç soru-
nu var. Bağımsızlığa karşı hare-
kete geçmesi durumunda Kürt-
ler birçok şehirde askeri eylem-
lerini arttıracaktır. Bu da içeride 
düşmanlarına karşı savaşa giren, 
orduda, güvenlik güçleri, üni-
versiteler, okullar, medya ve tüm 
kurumlarda temizlik operasyonu 
başlatan rejimi tehdit edebilir. 

İran konusunda ise Barza-
ni ABD’nin   Tahran’ın   kendisi-
ne karşı harekete geçmesine izin 
vermeyeceğini düşünüyor. Özel-
likle de İran’ın en ünlü düşmanı 
Trump Beyaz Saray’da ve İran’la 
nükleer anlaşmayı iptal etmeye 
çalışıyor, Irak, Suriye ve ulusla-
rarası mahfillerde kendisiyle sa-
vaşıyor. 

Bir başka ifade ile Barzani 
kendisinin Irak’ta, Kürt bölge-
sinde ve uluslararası düzlemde 
oyunun efendisi olduğuna inanı-
yor. Buradan hareketle Irak için-
de Büyük Kürdistan’ı ilan etmek 
ve genişletmek için uygun şart-
lar üzerinde duruyor. Washing-
ton ise Barzani’yi korumaya ha-
zır. Barzani’nin bağımsız dev-
let hayalinin gerçekleşmesi, lan-
se edildiği gibi istikrarın değil, 
Ortadoğu’da daha fazla savaşla-
rın etkeni olacak. 

(El-Hayat gazetesi, 12 Ağus-
tos 2017)

Irak ve Büyük Kürdistan
Mustafa ZEYN

Mesut Barzani
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  ORTADOĞUDAN

D eğerlendirmelerin ekseri-
yeti ABD Başkanı Donald 

Trump yönetimi Suriye’de aske-
ri çözümden elini çektiğini ifa-
de ediyor. Bu değerlendirmeler 
önemli üç gelişmeye dayanıyor. 
Birincisi Suriye’de gerginliği dü-
şürme bölgelerinin kurulması ve 
sahada devam ettirilmesi yönün-
deki ABD-Rus anlaşması. 

Suriye’nin güneyiyle ilgili 
Amman anlaşması modelin di-
ğer bölgelerde genelleştirilmesi 
için ideal ve teşvik edici bir baş-
langıç oldu. Şu an bunun üzerin-
de çalışılıyor. Dera, Suveyda ve 
Kuneytra’da ateşkesin uygulan-
masından ve Rus gözlemcilerin 
rejimin kontrolündeki bölgelere 
konuşlanmasından haftalar son-
ra sığınmacıların dönüşünden, 
yeniden imarın başlamasından, 
ekonomik faaliyetlerin harekete 
geçmesinden ve bahsi geçen böl-
gelerin kalkınmasından konuş-
ma imkânı oldu. 

İkincisi Suriye’nin birçok böl-
gesinde silahlı grupların yeniden 
şekillendirilmesi ve terör örgüt-
leriyle savaşa yönlendirilmeleri, 
Ürdün sınırında Suriye’nin gü-
neyinde Suriye ordusunun iler-

leyişinin engellenmemesi. Suriye 
ordusu Moskova’nın somut des-
teğiyle farklı cephelerde fiili bir 
ilerleyiş sağladı, Türkiye ile olan 
kuzey sınırı hariç sınırdaki savaş-
ları kazanmaya yaklaştı. Kuzey 
sınırları Ankara’nın Şam’a yöne-
lik değişen tutumundan çok bü-
yük ölçüde Kürt dosyasıyla ir-
tibatlı anlaşmalara ihtiyaç duy-
maktadır. 

Üçüncü gelişme ise Ameri-
kan Merkezi Haber Alma Örgütü 
CIA’nın Suriye’deki ılımlı grupla-
rı destek ve silahlandırma prog-
ramını durdurduğunu resmi ola-
rak ilan etmesi. Dört yıl önce 
başlayan yüzlerce milyon dola-
ra mal olan program yaklaşık bir 
yıl sonra önemini yitirdi. Fore-
ing Policy dergisindeki Amerika-
lı analist Fabrice Balance Trump 
yönetiminin kararını askeri vakı-
aya pragmatist teslimiyet olarak 
niteledi. 

Yazar makalesinde Ürdün’ün 
2015 Eylül ayında Rusya ile Su-
riye rejimi arasında Dera’da ateş-
kesi öngören anlaşma sebebiy-
le yaklaşık üç yıldır bu grupla-
ra desteğini dondurduğuna, dev-
rimcilere askeri yardımların geçi-

şine sınırlarını kapattığına işaret 
ediyor.   Ürdün bur gruplardan 
Suriye ordusuna saldırıları dur-
durmalarını ve terör örgütleriyle 
savaşa yoğunlaşmalarını istedi. 

Foreign Policy dergisinin bu 
husustaki bilgileri Ürdün’ün 
son yıllardaki açıklanmış poli-
tikasıyla örtüşüyor. Bu politika 
Suriye’de ve bölgenin genelinde 
terörün bitirilmesini birinci ön-
celiği olarak görmektedir. 

Son üç gelişme Washington 
ile Moskova arasındaki derin an-
laşmazlıklara rağmen her iki ül-
kenin Suriye’de gerçekçi anlaş-
malar yapabildiklerini gösteri-
yor. İki kutup arasında dünya-
nın diğer bölgelerindeki çekişme 
bir yana bu anlaşmalar savaşın 
sona ermesi için bir temel oluş-
turabilir. 

Washington bundan önce Su-
riye Devlet Başkanı Beşşar Esed’e 
yönelik tutumunu netleştirmiş 
ve siyasi çözüm için ön koşul ola-
rak Esed’in görevi bırakması tale-
binden ödün vermişti. 

Bu konuda ABD-Rusya anlaş-
ması henüz belirginleşmedi an-
ladı taraflar Suriye’de uzun va-
deli bir ateşkeste anlaşma nokta-
sında bir mesafe kat etti. Taraflar 
bu ateşkes sürecinde terör örgüt-
leriyle hesap görmeye, ayakta ka-
labilir siyasi bir çözüme katılması 
için Suriye muhalefetini yeniden 
şekillendirmeye, Kürt meselesini 
kontrol altına alıp Rakka’nın kur-
tarılması savaşı sonrası bu mese-
lenin patlamasını engellemeye 
yoğunlaşacaklar. 

Böyle bir senaryo İran hariç 
bölgesel ve uluslararası aktörler-
den kabul görmektedir.   Silah-
lı grupları destekleyen Körfez ül-
keleri ise neredeyse oyunun dı-
şında görülüyor. 

(Ürdün gazetesi el-Gad, 14 
Ağustos 2017)

Suriye’de Önemli Üç Gelişme
Fehd EL-HAYTAN 

Rusya lideri Putin ABD başkanı Trump
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G Ü N D E M   EĞİTİME FELSEFEYLE BAKMAK 

A caba Mısır “dünyanın ana-
sı” konumundan “tuhaflık-

ların anasına” dönüşme yolun-
da mı? Bu soruyu bugün sorma-
mız hakkımız olduğunu düşünü-
yorum. Özellikle de parlamento-
daki bazı milletvekilleri bugün 
geniş kapsamlı anayasal değişik-
liklere gidilmesi çağrısı yapıyor-
ken… Bu değişiklerin çoğunlu-
ğu cumhurbaşkanının yetkileri-
nin genişletilmesini ve görev sü-
resinin dört yıl yerine altı yıla çı-
karılmasını hedefliyor. 

Anayasa değişiklikleriyle ilgi-
li talepler yeni değil. Bu vekiller 
daha önce de benzer değişiklikler 
talep etmişlerdi. Hatta parlamen-
to resmen açılmamışken yaptı-
lar ancak o vakit ciddiye alınma-
dılar. Çünkü bazıları bu taleple-
ri ucuz ikiyüzlülük olarak gör-
dü. Bu talepler yeniden ve seçim-
ler için belirlenen tarihten altı ay 
önce daha ısrarlı şekilde günde-
me geldi. Bu durum hem hassas, 
hem tuhaf hem de alay konusu. 
Talebin Mısır’da iktidardaki reji-
min karar alma çevrelerinden ve 
bizzat rejimin başından geldiği 

kuşkusuz. 

Tuhaf olan değişiklikleri iste-

yen vekillerin, bekçisi, metinleri-

nin uygulayıcı ve saygı duyanla-

rı olmaları gerekli anayasayı oku-

mamaları… Şayet okusalardı bu 

taleplerinin anayasal ve dolayı-

sıyla yasal olmadığını anlarlar-

dı. Mısır anayasasının dünyada-

ki tüm anayasalar gibi belirli de-

ğişikliklere gitmesi mümkün an-

cak hali hazırdaki Mısır anayasa-

sı özgürlükleri sınırlamayı, yetki-

leri tek bir şahıs elinde toplamayı 

hedefleyen değişiklikleri kesin-

likle yasaklıyor.

Önerilen değişikliklerin ana-

yasasının 226’ıncı maddesiy-

le çeliştiğinde şüphe yok. Bu da 

Mısır’a hükmeden rejimin 30 

Haziran ayaklanmasını ve önce-

sinde 25 Ocak devrimini patla-

tan güçlerin oluşturduğu anayasa 

kurallarına saygı göstermediğini 

teyit ediyor. Dolayısıyla Mısır’da 

şu an her şeyin mubah ve müm-

kün olduğu yönünde güçlü bir 

düşünce var. 

Anayasa değişikliği isteyenle-

rin kefesi baskın gelir ve seçim-

lerden önce değişikliklerde ba-

şarılı olurlarsa Mısır’da cumhur-

başkanlığı seçimleri 2020 yılın-

dan önce yapılmayacak demektir 

ve onun yerine parlamento tara-

fından önerilen anayasa değişik-

lileriyle ilgili referanduma gidile-

cektir. Bu gelişmenin şayet kal-

dıysa muhalif güçler tarafından 

yorumlanması doğaldır. Hali ha-

zırdaki Mısır cumhurbaşkanı se-

çimlerden korkmaktadır ve kaç-

maya çalışmaktadır. Çünkü mi-

nimum şeffaflık ve nezihlik veril-

diği takdirde seçimleri kaybede-

ceğini yakinen bilmektedir. An-

cak sadece üç yıl önce bir cum-

hurbaşkanı seçmen oylarının 

yüzde 98’ini nasıl aldı da şimdi 

kaybediyor. Bu anlaşılmaz bir çe-

lişki oluşturmuyor mu? 

İşin garibi rejimin medya bo-

razanları da gelecek seçimlerin 

trajedisinden bahsediyor ancak 

muhalefetin bakış açısıyla tama-

men çelişen bir başka açıdan ele 

alıyorlar. O da Sisi ile yarışabi-

lecek güçlü bir adayın olmama-

sı. Bir başka ifade ile Sisi’ye yakın 

çevreler gelecek seçimlerden kor-

kuyor çünkü “pusula aday “ bu-

lunmuş değil. Çünkü Sisi ile ya-

rışacak güçlü bir adayın olma-

ması aynı zaman zarfında Sisi’nin 

meşruiyetine zarar verecektir. Bu 

ikilem gölgesinde rejimin dâhice 

düşüncesi seçimi ertelemenin çö-

züm olacağı yönünde. Bu da ya-

rışın başlama düdüğünün çalma-

sı gereken bir zamanda anayasa 

değişikliği taleplerine dönüşün 

sebebini açıklıyor. Ben size Mı-

sır “tuhaflıkların anası” oldu de-

medim mi? 

(Katar gazetesi Vatan, 17 

Ağustos 2017)

Mısır’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Trajedisi
Hasan NAFİA 
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  EĞİTİME FELSEFEYLE BAKMAK 

Ş imdi ben eğitimci deği-
lim, ama yaklaşık 1982 

yılından beri üniversitede 
hocalık yapıyorum, hilaf-
sız 82 yılından beri, çün-
kü mezun olur olmaz daha 
yüksek lisansa başladığım 
tarihte hiç yapılmamış bir 
şeydir.1 Bu benim özelli-
ğimden dolayı değil, sakın 
yanlış anlamayın, bizim hocalarımızın yetişmiş ol-
duğu dönemde ve kuşakta insanlar doçentlikleri-
ne gelinceye kadar derse sokulmazlarmış. Bunu fi-
ilen hocalarımda gördüm, Edebiyat Fakültesinde 
Felsefe Bölümündeki hocaları tanırlar, Esin Kâhya 
hanımefendi mesela doçent oluncaya kadar derse 
hiç girmemiş. Eğitimciler tanınır, ama burada eği-
tim tarihi üzerinde çalışmalarıyla tanınmış bir ho-
camız vardı Kemal Aytaç, ilk kez doçent olduğu 

1 Türkiye’de sorunlarla dolu olan eğitim alanını felsefe açısından irde-
leyen çalışmaların son derece yetersiz olduğu dikkati çeker. Bu konu-
da bazı çalışmalar yapılmışsa da eğitimin ve eğitim felsefesinin, fel-
sefecilerimiz tarafından ihmal edilmesi ve daha çok eğitim bilimci-
lere bırakılması söz konusu. Aslında felsefecilerin işlemesi gereken 
bir konuyu ve problemler alanını önemsemeyişleri düşündürücü. 
Felsefi temelleri olmadan eğitim bilimlerinin de eğitimi kavramada 
ve ülkemize özgü bir eğitim düşüncesi ve sistemi inşa etmede yeter-
siz kaldığı görülüyor. Daha çok davranışçı bir psikolojiye ve poziti-
vist bilim anlayışına dayanan eğitim bilimlerinin, felsefenin ışığında 
eğitim olgusuna yönelmelerine ihtiyaç var.  Merhum Ahmet Cevizci 
(1959-2014)’nin açık ve anlaşılır bir dille, eğitim ve felsefe arasında-
ki ilişkileri, eğitimin temel unsur ve boyutlarını irdelediğini görürüz. 
Cevizci, felsefenin başlangıç dönemlerinden bu yana filozofların eği-
timle ilgilenmelerine karşın, eğitim felsefesinin yirminci yüzyılda ayrı 
bir disiplin haline gelebildiğini belirtir. Eğitim felsefesinin ayrı bir 
disiplin halinde ortaya çıkmasına kadarki süreçte, eğitimi belirleyen 
çeşitli unsurlar yer alır. Eğitim konusundaki farklı paradigmaları açık 
ve anlaşılır bir dille, felsefe tarihi zemininde ve uygarlık tarihindeki 
değişimleri de göz önünde tutarak ortaya koyan Cevizci’nin Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Kulübünün çağrılışı olarak 
2011’de Erzurum’da verdiği konferansından bir bölümü yayımlama-
nın uygun olacağını düşündük. Okuduğunuz metin, tarafımızdan, bu 
konferansın kısaltılması ile oluşturulmuş, metnin başlığı ve ara baş-
lıkları tarafımızca konulmuştur. (Umran)

zaman derse girmiş. Anla-
tırlardı ve gülerdik biz bu 
duruma, hoca bir dönem 
boyunca, hatta bir dö-
nem boyunca değil de bir 
yıl boyunca Avrupa Eğitim 
Tarihi anlatacak, fakat de-
neyimsiz, girdiği ilk der-
se bütün bir yıl anlataca-
ğı dersleri ilk haftada bi-

tiriyor. ‘Ben bundan sonra ne anlatacağım!’ diye 
kara kara düşünmeye başlıyor. Böyle bir geleneğin 
olduğu bir yerde hemen ders vermeye başladım.

Eğitim Felsefesinin İhmali ve Kriz

 Yaklaşık otuz yıldır hocalık yapmama rağ-
men akademisyen olarak çalışma ve uzmanlık 
alanlarımdan biri değildi eğitim felsefesi, ama 
bir süredir, yaklaşık iki senedir eğitim felsefesiy-
le ilgileniyorum ve eğitim felsefesinin bu manada 
Türkiye’de çokça ihmal edilmiş bir alan olduğu-
nu gördüm. Eğitim felsefesi bu kadar ihmal edil-
miş bir alan… Hepimiz akademinin çatısı altında 
bulunuyorsak; bu bulunuş hem hoca, hem öğren-
ci nispeti üzerinden gerçekleşiyorsa ve hepimizi 
ilgilendiren bir konuysa, taşıdığı, [eğitim felsefesi] 
kendi içinde taşıdığı büyük öneme ek olarak bir 
de fazladan böyle bir kendisiyle olan ilintimiz do-
layısıyla öneme sahiptir. Felsefeci dostlarım, felse-
fe bölümündeki hocalarım bir konuşma istediğin-
de biraz düşünerek de olsa eğitim felsefesi üzeri-
ne bir şeyler söylemeyi düşündüm ve söyleyecek-
lerim de önemli ölçüde şubat ayı itibariyle çıkart-
mış olduğum Eğitim Felsefesi kitabının ana argü-
manlarıdır ya da ana tezleridir. 

Ahmet CEVİZCİ

Günümüz toplumlarında eğitim çok büyük ölçüde bir meslek eğitimine indirgenmiş 
durumda, toplum çok çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretebilecek 
insanları bir şekilde tezgâhından geçiriyor, eğitiyor, ama bu eğitim insanların 
hayatlarını daha anlamlı bir şekilde dönüştürme noktasında başarıya maalesef erişmiyor.  

Eğitime Felsefeyle Bakmak
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  EĞİTİME FELSEFEYLE BAKMAK 

Ne minval üzerine gideceğimi de girişte söy-
leyeyim. Çok yoğun bir şekilde şöyle yapmak ge-
rekir, şu yoldan gitmek gerekir şeklinde birtakım 
normatif iddialardan, olması gerekenlerle iddia-
lardan ziyade söyleyeceğim hemen her şeyin be-
timsel olmasına özen göstereceğim, ama bu şu an-
lamı taşıyor: Evet, yapılmış olan bir çalışma var-
dır. Bu çalışmaya ciddi manada emek harcadım 
ben, ama bu olmuş bitmiş bir çalışma değildir. 
Dolayısıyla muhtemelen ciddi manada çok eksik-
leri de olabilir. Bu eksiklerin tamamlanması, öne-
rilerin gelmesi, tartışılması anlamında betimsel ol-
masına özen göstereceğim. Dolayısıyla diyebilirim 
ki eğitim felsefesi üzerine konuşmamın temel ne-
denlerinden biri bu konunun, 
kendi içinde önem taşıyor ol-
ması, iki, benim fiilen böyle 
bir konu üzerinde çalışmam 
olması ve nihayet üçüncü ola-
rak da birazdan gireceğim yir-
minci yüzyıl çok ciddi mana-
da bir eğitim krizinin yaşandı-
ğı bir yüzyıl olarak ifade edi-
liyor. En azından Batıda böy-
le ifade ediliyor. Pek çok ke-
sim tarafından ifade ediliyor, 
ama esas ifade edenler bu kla-
sik felsefe geleneğine alternatif 
bir kıta felsefesi geleneği yara-
tanlar ya da bu kıta felsefe-
si geleneği içinde eleştirel di-
yebileceğimiz bir bakış açısıy-
la alternatif bir felsefe telakki-
si geliştirmiş olanlar… Krizle 
kastedilen şey de şudur: Esas 
itibariyle aslında bu moderni-
teye özgü pek çok krizin belki 
nihai noktalarından ya da so-
nuçlarından bir tanesi olan bir krizdir. 

Bu krizle kastedilen şey de üç aşağı beş yuka-
rı şudur: Eğitimin biliyorsunuz çok farklı kulla-
nımları var. Eğitimin bir sosyolojik kullanımı var, 
eğitimin bir kurumsal kullanımı var, ama eğiti-
min çok daha önemlisi değere dayalı veya zihin-
sel manada aydınlanmaya dayalı bir kullanımı var. 
Yani eğitim alan insanlar eğitim yoluyla kendileri-
ni birtakım değerler üzerinden dönüştürmek du-
rumunda olan insanlar… Aileden başlayan ve çok 
büyük ölçüde eğitim kurumları, örgün eğitim ku-
rumları yoluyla ilköğretimden başlayarak üniver-
siteye kadar uzanan süreç boyunca öğrenciler ya 
da eğitim alanlar en az üç temel nokta üzerinden 
aydınlanıp hayatlarını bir şekilde dönüştürmek 

durumunda olan insanlardır. Bu üç şeyin de daha 
iyi, daha doğru ve daha adil ya da belki buna ek 
olarak daha güzel [olduğu söylenebilir]. Eğitimin 
şu ya da bu şekilde aydınlanmaya dayalı bir kul-
lanımının olduğu düşüncesinden yola çıktığınız-
da diyebiliriz ki, eğitilen insanlar hayatlarını, dü-
şünce dünyalarını daha iyi, daha doğru, daha adil 
üzerinden dönüştürmek durumunda kalan insan-
lar. Şimdi kriz demek böyle bir dönüşümün fiilen 
ya da çok bütün bu genel çerçeve içinde gerçek-
leşmemesi demek. Şunu söylemek istiyorum: Eği-
tim süreçleri dünyada yirminci yüzyılda hemen 
tamamıyla yaygınlaştı. Özellikle İkinci Dünya Sa-
vaşından sonra eğitimden toplumun bütün kat-

manları, bütün katmanlarının 
çocukları buna orta sınıflar ve 
alt sınıflar da dâhil olmak üze-
re faydalanıyorlar. Yani eğitim 
toplumun bütün kesimlerine 
yayılan bir hizmet ya da bir 
faaliyet haline geldi. Bu sade-
ce Batı; sanayi devrimini ger-
çekleştirmiş Batı için değil, bi-
zim için de geçerli bir durum. 

Eğitimin yaygınlaşma-
sı, eğitim hizmetlerinden pay 
alma olgusu yaklaşık 70 yıllık 
bir süre içinde Türkiye’de bü-
tün bu kesimleri kapsayacak 
şekilde hayata geçirildi. Dola-
yısıyla herkes eğitimden pay 
alıyor.  Eğer eğitimden pay al-
mak demek, eğitim hizmetle-
rinden pay almak demek eği-
timden faydalanan insanla-
rın hayatlarını daha iyi, daha 
doğru, daha adil olan doğrul-

tusunda değişip dönüştürmeleri demekse, bu ma-
alesef gerçekleşmedi. Yani eğitim özüyle kastedi-
len şey bu. 

Eğitimin Niteliğini Düşünmek ve Eğitim Felsefesi

Şu demek bu: Eğitimde nüfusun Batıda da, 
bizde de çok büyük bir kısmı pay alıyor, ama yir-
minci yüzyılın dünyası eski dünyalarla kıyaslan-
mayacak kadar kötü ve bozuk bir dünya, yani 
herhalde yirminci yüzyıl bu bakımdan emsalsiz 
bir çağ, dünya savaşları da dâhil olmak üzere, böl-
gesel savaşlar dâhil olmak üzere insanın insana 
yaptığı işkence hesaba katılacak olursa sadece 110 
milyon insanın öldürüldüğü bir çağda yaşıyoruz. 

Eğitimin yaygınlaşması, eği-
tim hizmetlerinden pay alma 
olgusu yaklaşık 70 yıllık bir 
süre içinde Türkiye’de bütün  
kesimleri kapsayacak şekilde 
hayata geçirildi. Dolayısıyla 
herkes eğitimden pay alıyor.  
Eğer eğitimden pay almak 
demek, eğitim hizmetlerinden 
pay almak demek, eğitimden 
faydalanan insanların hayat-
larını daha iyi, daha doğru, 
daha adil olan doğrultusun-
da değişip dönüştürmeleri 
demekse, bu maalesef ger-
çekleşmedi.
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Bu şu demektir: Eğitimden anladığımız şey günü-
müz toplumlarında yirminci yüzyılda çok büyük 
ölçüde bir meslek eğitimine indirgenmiş durum-
da, toplum çok çeşitli nedenlerle ihtiyaç duydu-
ğu mal ve hizmetleri üretebilecek insanları bir şe-
kilde tezgâhından geçiriyor, eğitiyor, ama bu eği-
tim insanların hayatlarını daha anlamlı bir şekilde 
dönüştürme noktasında başarıya maalesef erişmi-
yor. Bu Batıda eğitimcilerin, eğitim felsefecilerinin 
tespit ettikleri bir olgu, demek ki bu konuşma-
yı hazırlamamın temel nedeni yirminci yüzyılın 
çok çeşitli felaketlerle birleşecek şekilde yaşadığı 
derin bir eğitim krizidir. Oysa eğitimle kastettiği-
miz şey insanın birtakım temel değerler üzerin-
den kendisinin zihinsel dünyasını, manevi dünya-
sını anlamlı bir şekilde dönüştürmesi, değiştirme-
si, geliştirmesidir. 

Ama eğitim hizmetlerinden nüfusun çok bü-
yük bir çoğunluğu pay almakla birlikte istenen 
bu dönüşüm gerçekleşmiyor. Bunun da temelin-
de Batılı araştırmacılar öncelikle sanayi devrimi-
nin olduğunu söylüyorlar, ama sanayi devrimin-
de çoğu zaman aydınlanmayla birlikte gündeme 
gelen bir teknik rasyonalitenin ifadesi ya da so-
nucu olduğunu dile getiriyorlar. Yani günümüzde 
bu aydınlanmanın gündeme getirdiği teknik ras-
yonalite veya araçsal akıl sebebiyle biz sonuçlar-
dan ziyade sonuçlara götüren araçları, yolları et-
kililik, verimlilik, işbölümüne katkı yapma ben-
zeri olguları gündeme getirdik. Dolayısıyla eğitim 
araçsal akılcılık üzerinden gerçekleştiğinde kendi-
sinden beklenen dönüşümü ve katkıyı sağlayamaz 
hale geldi. 

Bu minvalde olmak üzere, esas itibariyle Eği-
tim Felsefesi kitabımda sarf ettiğim görüşlerin, 
elde ettiğim sonuçların bir özeti şeklinde bir su-
num yaparak; eğitim felsefesinin yirminci yüzyıla 
kadar geliştirilmiş olan temel akımlarını ele alaca-
ğım. Buna ek olarak bir de eğitim felsefesiyle gün-
deme gelen temel problemleri ele alacağım. Benim 
derdim benim söyleyeceklerime ek olarak sizler-
den gelmesi beklenen, ümit edilen katkıdır. Dedi-
ğim gibi ulaştığım birtakım sonuçlar var, ama ni-
hai tamamlanmış bir kitap olmuş olmasına rağ-
men tartışılmaya muhtaç olduğunu düşündüğüm 
birtakım konular var. O noktada özellikle akade-
misyen arkadaşlarımın ve hocalarımın katkılarını 
beklediğimi doğrusu söylemek isterim.

Şimdi efendim eğitim felsefesi yeni bir disip-
lin, esas itibariyle yirminci yüzyılda ortaya çıkan 
bir disiplin, ne zaman ortaya çıkıyor? İşte üniver-
site içinde ya da akademi içinde klasik fakültelere 
ek olarak eğitim işleriyle ilgilenen, eğitim olgusu 

üzerinde duran eğitmen yetiştirmeye dönük eği-
tim fakültelerinin zuhuruyla birlikte ortaya çıkı-
yor. Yani yaklaşık taş çatlasa 70-80 yıllık bir geç-
mişi var. Bu fanatik felsefesinin zuhurunda orta-
ya çıkışında en büyük faktörler Anglosakson dün-
yada hâkim olan analitik felsefe geleneğinin son 
derece iki yetkili temsilcisi analitik felsefeye özgü 
mantığı eğitim alanında uygulamak suretiyle eği-
tim felsefesi dediğimiz müstakil bir alanın ortaya 
çıkışına sebebiyet veriyordu.

 Fakat şunu hemen akıldan çıkarmamak gere-
kiyor: Bütün felsefeler gibi eğitim felsefesi de ikin-
ci düzey bir etkinlik ya da düşünümsel bir felse-
fe türü. Bununla kastettiğim şey şudur: Tıpkı bir 
bilimsel faaliyet gerçekleştikten sonra ancak bilim 
felsefesinin ortaya çıkabilmesi tıpkı siyaset dediği-
miz birtakım kurumsal yapılar, olaylar ve ilişkiler 
zemininin oluşmasından sonra ancak siyaset fel-
sefesi dediğimiz disiplinin, felsefe disiplininin or-
taya çıkabilmesi ya da insanların ahlaklı yaşama 
dediğimiz yaşama tarzını hayata geçirebilmelerin-
den sonra ancak etik dediğimiz felsefe disiplininin 
ortaya çıkabilmesi gibi eğitim felsefesi de eğitim 
faaliyeti gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ikinci 
düzey bir faaliyet.

 Bu ikinci açıdan bakıldığında eğitim felsefesi 
her ne kadar analitik felsefenin etkisiyle yirminci 
yüzyılda ortaya çıkmış olsa bile çok büyük ölçüde 
kaynağı bir yerlere götürülebilecek olan bir felse-
fe olmak durumunda. Eğitim felsefesi bu bakım-
dan bilim felsefesine çok benziyor. Bilenler bilir, 
bilim felsefesinin 100 yıllık bir geçmişi var. Yani 
1895, 1896, 1897, böyle yüzyılın son 3-4 yılında 
bilim dünyasını altüst eden birtakım buluşlar ger-
çekleştikten sonra bilim adamları ve bilim üzeri-
ne çalışan, düşünen insanlar ne oluyoruz, deme-
ye başladıktan sonra bilim felsefesi biliyorsunuz 
zuhur ediyor. Müstakil bir felsefe olarak bilimsel 
felsefe veya bilim felsefesinin doğuşu esas itiba-
riyle yirminci yüzyıldır, ama Aristoteles’e baktığı-
mızda Aristoteles’in bir bilim teorisi vardır. Büyük 
ölçüde Organon’da analitikler üzerinden gerçekle-
şen Kant’a baktığınızda, Hume’a baktığınızda bel-
li bir bilim teorisi arka planda vardır. Tıpkı bunun 
gibi eğitim felsefesinin köklerinin de ta Sokrates 
ve Platon’a kadar geri gittiği söylenebilir. 

Eğitim Felsefesini Kökleri

Şunu söylemek istiyorum: Toplumların varlı-
ğını sürdürmesini mümkün kılan en önemli un-
surlardan biri eğitim yoluyla sahip oldukları kül-
türleri, birikimleri sonraki kuşaklara aktarabili-
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yorlar ve sonraki kuşaklar üzerinden insanların 
sosyalleşmelerini temin edebiliyorlar. Bu bakım-
dan eğitim kökleri çok daha eskilere giden bir fa-
aliyet olduğu için eğitim felsefesini yirminci yüz-
yılda başlatmak yerine daha geriye götürmek de 
mümkündür. Bu anlamda benim başlatabilece-
ğim önemli yerlerden biri Platon ve Sokrates ol-
mak durumunda. Dolayısıyla burada da söyledi-
ğim üzere her ne kadar eğitim felsefesi müstakil 
bir disiplin olarak yirminci yüzyılda ortaya çıksa 
bile bunun kökleri, kaynağı Yunan’a kadar, hat-
ta biraz zorladığımızda -tarihin tanıdığı en büyük 
öğretmenlerden birisinin biliyorsunuz Konfüçyüs 
olduğu söylenir- bir eğitim felsefesi düşüncesini 
doğuya, Çin ve Hint’e kadar götürmek mümkün-
dür gibi geliyor bana. 

Şimdi bütün felsefe isimleri gibi eğitim felse-
fesinin de benim konuşmamın konusunu oluştu-
racak şekilde iki boyutu var. Bunlardan biri tarih-
sel boyut, yani felsefenin kendisinin bir tarihsel 
boyutu var, bir de felsefenin kendisinin sistema-
tik boyutu var, problematik boyutu var. Bu aynıy-
la eğitim felsefesi için de geçerli, önce eğitim felse-
fesinin tarihsel boyutu söz konusu olduğunda di-
yebiliriz ki eğitim felsefesinin yaklaşık 2500 yıla 
uzanan tarihi ya tarihin kendisinden hareketle ele 
alınabilir ya da bizatihi felsefenin kendisinden ha-
reketle ele alınabilir. 

Eğer tarihe özgü sınıflamalar temele alınacak 
olursa eğitim felsefesinin bir klasik dönemi, yani 
Yunan’ı kapsayan dönemi, bir ortaçağı kapsayan 
dönemi, bir moderniteyi, yani on altıncı yüzyıl-
dan başlayıp yirminci yüzyıla kadar devam eden 
dönemi ve nihayet çağdaş döneminden, yirminci 
yüzyıl döneminden söz etmek mümkün gibi gö-
zükmektedir. Buna mukabil tarihten değil de bu 
kez felsefesinin kendisinden hareket edilerek eği-
tim felsefesinin dönemleştirilmesinden söz edebi-
lirsek eğer bu kez felsefenin üç temel özelliğinin 
olduğu hesaba katılabilir diye düşünüyorum. 

Benim gözümde felsefeyi kuran, felsefeyi be-

lirleyen üç temel unsur var: Felsefe denildiğinde 
ben felsefeyi, çeşitli konular üzerine, varlık, bil-
gi ve değer üzerine birtakım temel fikirler geliş-
tiren, birtakım kurucu düşünceler ileri süren bir 
etkinlik olarak ele alıyorum. Hele hele değer söz 
konusu olduğunda bu manada felsefenin kendi-
si, olması gereken ve meşgul olan normatif bir di-
siplin gibi karşımızda duruyor. Felsefenin her ne 
kadar yirminci yüzyılda ortaya çıksa bile kökle-
ri Sokrates’e kadar geri götürülebilecek olan ana-
litik bir boyutu var. Felsefe aynı zamanda birin-
ci aşamada öne sürülen düşüncelerin analizi üze-
rinden gelişen bir etkinlik olmak durumunda ve 
nihayet felsefenin felsefe olmasını mümkün kılan 
üçüncü bir temel özelliği felsefe her zaman ya da 
felsefi düşünceler her zaman eleştirel bir karakter 
taşırlar. Başka bir ifadeyle, hemen her filozof, he-
men her düşünür bir şekilde kendisinden önceki-
lerle, başka düşüncelerle hesaplaşmak, onlar üze-
rine tartışmak, onları bir şekilde eleştirmekle mü-
kelleftir. 

Eğitim Felsefesi Akımları

Dolayısıyla felsefenin bu üç temel özelliği ol-
duğu gerçeğinden hareketle üç ayrı eğitim felsefe-
sinin olduğunu söyleyebiliriz gibi geliyor. Bunlar-
dan klasik eğitim felsefesi Sokrates ya da Platon’la 
başlayıp yirminci yüzyıla kadar uzanan uzun bir 
eğitim felsefesi geleneği oluşturur ki bunu da bi-
razdan kendi içinde belli dönemlere ayıracağım 
ve konuşmamın eğitim felsefesi akımlarıyla ilgi-
li bölümüne karşılık gelecek şekilde ana akımlar-
dan söz edeceğim. 

Bu akımlardan niye söz edeceğim, onu da 
açıklayayım. Bizim toplumumuzu da ilgilendire-
cek şekilde, dünyayı da bir bütün olarak ilgilen-
direcek şekilde başta sözünü ettiğim ciddi mana-
da bir eğitim krizi var. Evet, biz çocuklarımızı eği-
tiyoruz. Bütün toplumsal yeni kuşaklarını ya da 
çocuklarını eğitiyorlar, ama bu eğitmenin mana-
sı ya da yapısıyla ilgili olarak ciddi bir sıkıntı var-
dır ve bu sıkıntı konuşmamın başında sözünü et-
tiğim bu eğitim krizine yol açan ya da eğitim kri-
ziyle somutlaşan bir sıkıntıdır. Bu krizin, bu sıkın-
tının aşılabilmesi noktasında tarihte karşımıza çı-
kan belli başlı eğitim akımları bize ne gibi ufuklar 
açabilir? Bunlardan söz etmenin manası bu, yok-
sa adama deli derler. Hangi manada deli derler? 
Platon’un geliştirilmiş eğitim anlayışı yaklaşık 50 
bin kişiden oluşan kent devleti için geçerli olan 
bir eğitim anlayışıdır. 50 bin kişilik bir kent dev-
letine özgü bir eğitim felsefesi anlayışını alıp kit-
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le toplumunun bütün boyutlarıyla egemen oldu-
ğu yirminci yüzyılın koşullarına uygulamaya kal-
kışmak ya da Gazali’den söz edeceğim ya da ge-
nel olarak Ortaçağ eğitim felsefesinden, sakın bu-
radan dini eğitime dönelim gibi bir sonuç çıkartıl-
masın. Yani moderniteyle birlikte eğitim kaçınıl-
maz olarak seküler bir faaliyet olmak durumun-
dadır, ama Ortaçağda hayata geçirilen eğitim faa-
liyetinden bugünün sözünü ettiğim eğitim krizini 
aşma noktasında hiç kuşku yok ki elde edebilece-
ğimiz ufuklar söz konusudur gibi geliyor.

 Demek ki felsefenin özelliklerinden hareketle 
gündeme getirdiğimiz üç ayrı eğitim felsefesi ge-
leneğinden birincisi klasik eğitim felsefesidir. Ben 
burada yaklaşık sekiz eğitim felsefesi akımından 
söz edeceğim, bir başkası yirminci yüzyılda orta-
ya çıkan analitik eğitim felsefesidir. Bu analitik fel-
sefenin eğitim anlayışını ifade eder ve nihayet yir-
minci yüzyılda çok büyük ölçüde neo-Marksistler 
eliyle inşa edilen ya da belki biraz daha geri gi-
dilecek olsa sadece neo-Marksistlere değil de bir 
bütün olarak kıta felsefesinin önemli düşünürleri-
ne, işte bunun içinde Frankfurt okulu vardır, bu-
nun içinde feministler vardır, bunun içinde post-
modernistler vardır. Hepsinin eleştirel bir tavırla 
geliştirmiş oldukları yeni bir eğitim felsefesi söz 
konusudur.

Şimdi bunlardan herhalde açık olmalı, klasik 
eğitim felsefesi felsefenin ya da felsefi düşüncenin 
kurucu ya da perspektif özelliğine uygun olarak 
eğitimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili düşünce-
ler serdediyor. Hiç kuşku yok ki bu insanlar or-
taya çıktıklarında birtakım düşüncelerden söz et-
tiklerinde, düşünceler geliştirdiklerinde içinde ya-
şadıkları toplumlarda şu ya da bu şekilde hüküm 
süren belli bir eğitim anlayışı var. Bunun üzerine 
buradan hareketle bu eğitim faaliyetinin nasıl ol-
ması gerektiği noktasında düşünceler geliştiriyor-
lar. Bu şekilde benim ele alacağım 7 ana eğitim fel-
sefesinden söz etmek mümkündür, ana eğitim fel-
sefesi akımından söz etmek gerekir. 

Bunlardan biri bugün de etkili olan bir yakla-
şım ya da akım olarak idealizmdir ki büyük ölçü-
de Platon’un eğitim felsefesine tekabül eder. Bel-
li ölçüler içinde Kant’ın eğitim felsefesini tanımlar 
bu idealizm, bir başkası çok büyük ölçüde mo-
dern zamanlarda da gündeme gelse bile esas itiba-
riyle Aristoteles’in felsefe, eğitim felsefesi anlayışı-
nı tanımlar. Bir başkası bunda bir ayrım gözetmi-
yorum, biraz bütüncü bir yaklaşım söz konusu. 
Hıristiyan dünyası için olduğu kadar İslam dün-
yası için de geçerli olan bir eğitim felsefesi anlayışı 
olarak ya da akımı olarak spiritüalizm gündemde 

benim için, bir dördüncüsü, burası eğitimde bü-
yük bir paradigma değişiminin yaşandığı dönem-
dir; on altıncı on yedinci yüzyıllar, klasik konu 
ve öğretmen merkezli eğitim telakkisinden çocuk 
merkezli eğitim anlayışına geçildiği bir dönemdir. 
Burada karşımıza eğitim felsefesi natüralizm ola-
rak çıkar ve bu natüralizmin birazdan göreceğiz, 
iki versiyonu vardır. Bu natüralizme, yani on ye-
dinci ve on sekizinci yüzyılı karakterize eden na-
türalizme bir tepki olarak gelişen  on dokuzuncu 
yüzyılın eğitim felsefesi anlayışı olarak romantizm 
ya da kültürel yaklaşım dediğimiz bizde de buil-
ding olarak bilinen yeni bir eğitim felsefesi anla-
yışı vardır. 

Yine iz bırakanın bize sözünü ettiğimiz bu kri-
zi aşma noktasında birtakım vukuflar temin etme 
imkânı sağlayan iki ana eğitim felsefesi akımı; 
bunlardan biri Amerikan düşünürleri tarafından 
geliştirilmiş olan pragmatizm, bir diğeri de eg-
zistansiyalizm. Bütün bunlara ek olarak yirminci 
yüzyılda ortaya çıkmış olan analitik eğitim felse-
fesi insanlara ve toplumlara nasıl bir eğitim geliş-
tirmek gerektiği noktasında birtakım telkinlerde 
bulunmanın ne doğru, ne de etik olduğunu dü-
şünür. 

Dolayısıyla eğitim felsefesini de çok büyük öl-
çüde bir analitik etkinlik olarak tasarlar. Eğitim 
alanında geçen kurucu kavram düşüncelerin ana-
lizi içinde meşgul olur. Yani öğrenme dediğimiz 
sürecin ne olduğunu, eğitim dediğimiz terimin 
hangi kullanımlara sahip olduğunu, eğitimi baş-
kaca faaliyetlerden ayıran ölçütlerin ne olduğunu, 
eğitim dediğimiz faaliyetin nasıl meşrulaştırılabi-
leceğini ya da haklı kılınabileceğini söyler. Çün-
kü eğitim faaliyeti kabul etmek gerekir ki şu ya da 
bu şekilde zora dayalı bir faaliyettir. Ne demek is-
tiyorum buna? Çocuklarımız var, 6. sınıfa giden 
bir oğlum var. Bu çocuk oyun çocuğu, akşama ka-
dar okula gidiyor, cumartesi, pazar geride kalma-
sın diye bir de dershaneye götürüyorum. Niye? 
İşte bir yerlere gelebilmenin koşulları orta sınıf bir 
aileden geliyorum, çocuğuma verebileceğim çok 
fazla bir şey yok eğitim dışında. Bilgisayar oyna-
mak, akşam vakti top oynamak isteyen bir çocu-
ğu dershaneye ya da okula adeta zorla gönderiyor-
sun. Bu yaptığın zora dayalı hareketi bir şekilde 
meşrulaştırmak ya da haklılandırmak zorundasın. 

Analitik Eğitim Felsefesi

Dolayısıyla diyeceğim odur ki analitik eğitim 
felsefesi yeni bir normatif teori öne sürmek yerine 
eğitim alanında geçen kavramların kendisini ana-
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liziyle sınırlıyor. Eğitimin bu ölçekler üzerinden, 
eğitimin amaçları üzerinden yola çıkıyor. Buna 
mukabil eleştirel eğitim felsefesi az önce söyledi-
ğim üzere yirminci yüzyılda özellikle sanayi devri-
minden sonra kapitalizme bağlı olarak gelişen eği-
tim felsefesi anlayışlarını ya da eğitim faaliyetleri-
nin nasıl yirminci yüzyılda varlığını bütün gücüy-
le sürdüren tahakküm ilişkilerini, toplumda sınıf-
sal yapıları, insanlarda yanlış bilince yol açan iliş-
kileri, kısacası statükoyu korumaya ve devam et-
tirmeye dönük bir eğitim anlayışına somut bir şe-
kilde cisim verdiğinden hareketle bu eğitim, gü-
nümüzün hâkim eğitim anlayışını eleştirmekle 
kalmaz, buna alternatif bir eğitim felsefesi geliş-
tirir. 

Bunun en iyi örneklerini tekrar söylüyorum, 
daha önce de söyledim, eleştirel kuramın ünlü 
temsilcilerinden Frankfurt Okulu’nun bilumum 
düşünürlerinde görmek mümkündür. Buradan 
hareketle teorilerini geliştiren önemli insanlar, 
bunlardan biri yirminci yüzyıl eğitim felsefesinde 
çok önemli bir isim Brezilyalı düşünür Paulo Fre-
ire yine bir Avusturyalı düşünür Ivan Illich onlar-
dan söz etmek mümkün. Yani bu insanlar esas iti-
bariyle yürürlükteki eğitimin çok büyük ölçüde 
kapitalizmin dayattığı hâkimiyet ilişkilerini koru-
maya, devam ettirmeye dönük bir yapı üzerinden 
geliştiği, bu eğitimin insanları özgürleştirmek, in-
sanları bir bütün olarak dönüştürmek yerine ya-
bancılaşmalarına dâhil olmak üzere düzenin ses-
siz, uysal köleleri haline getirdiğini ve son tahlil-
de statükonun korunmasına hizmet ettiğini söy-
lerler. Freire’nin biraz kapitalizmi çağrıştıracak şe-
kilde mevcut eğitim anlayışını eleştirmek amacıy-
la kullandığı terim “bankacı eğitim anlayışı”dır ya 
da “yığmacı eğitim anlayışı”dır. Bunu eleştirerek, 
değerlendirerek alternatif bir eğitim anlayışı geliş-
tirir. 

Şimdi birinci eğitim felsefesi akımı idealizm 
olarak bilinen akım az önce de söylediğim üzere, 
bu idealizm doğrudan doğruya Platon’un geliştir-
diği eğitim felsefesi anlayışıdır. Bu Yunan dünya-
sının ilk eğitim anlayışı değildir. Yani Yunan dün-
yasında kökleri Homeros ve Hesiodos’un eserle-
rini okumakla başlayan bir klasik eğitim anlayı-
şı zaten vardı. Çok büyük ölçüde beden eğitimi-
ne, müzik eğitimine, masallar ve tragedya yazarla-
rının eserleri üzerinden gerçekleşen bir ahlâk eği-
timiyle desteklenen klasik bir eğitim vardı. Bunun 
üzerine beşinci yüzyılda Yunan’da siyasal dünya-
nın değişiminden hareketle oluşan bir yapılan-
maya bağlı olarak sofistler tarafından geliştirilen 
ve esas itibariyle retorik üzerinden yükselen bel-

ki Yunan’daki demokrasiyi destekleyecek şekilde 
retoriğin önüne çıktığı bir eğitim anlayışı vardı. 
Buna ek olarak Sokrates önemli bir eğitim anlayı-
şıdır, halk tarafından geliştirilen tarih temelli bir 
eğitim anlayışı, bunlara alternatif bir şekilde geliş-
tiriyor Platon idealist felsefe anlayışı. 

Eğitim kuramı olarak idealizm daimiciliği pe-
rennialism olarak geçen yaklaşımı temel alıyor. 
Yani bu idealist eğitim felsefesi anlayışına göre in-
sanlara her daim kalıcı bir önem ve değere sahip 
olan şeylerin olması gerekiyor. İşte felsefe vermek 
gerekiyor insanlara, insanlara edebiyat okumak 
gerekiyor, insanlara tarih okumak gerekiyor. Bun-
lar insanın manevi boyutu, değer dünyası, ruhsal 
yanıyla ilgili olan ve kalıcı bir değere sahip olan 
disiplinler, eğitimin bu disiplinler üzerinden yük-
selmesi gerekiyor idealist anlayışa göre; dolayısıy-
la denilebilir ki bugün mustarip olduğumuz bir 
şey, sakın da yanlış bir sonuç çıkartmayın.

 Meslek eğitiminden vazgeçelim, falan demi-
yorum. İnsanların hayatlarını kazanabilmesinin 
uygun ve tek meşru yolu herhalde bir meslek sa-
hibi olmaktır. Meslek sahibi olmadan hayatımızı 
kazanmamız, olumlu bir şekilde hayatımızı ida-
me ettirmemiz mümkün değil, ama eğitim kabul 
etmek gerekir ki bu meslek eğitiminden ibaret de-
ğil. Bunun bir başka şekilde başka unsurlar üze-
rinden insanlara daha temel, daha kalıcı birtakım 
şeylerin öğretilmesi suretiyle desteklenmesi gere-
kiyor. Dolayısıyla idealizm diyor ki insanların bir 
bütün olarak birtakım değerler üzerinden dönüş-
türülmesi, geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıy-
la eğitim dediğimiz şey insanı doğaya, maddi var-
lığına, evrensel varlığına, toplumsal koşullarına 
bağımlılıktan ya da kölelikten kurtarıp özgürleş-
tirecek bir eğitim olmalıdır.

Herhalde açık olmalı, Platon bu sözünü etti-
ğim bütün akımlarda filozofun ya da eğitim felse-
fesi anlayışını geliştiren insanın kendine ait bir fel-
sefesi bulunur. Dolayısıyla eğitim felsefesiyle ilgi-
li düşünür varlık felsefesini, görüşünü, değer an-
layışını ortaya koyduktan sonra müstakil bir anla-
yış olarak ifade ediyor. Herhalde çok açık olmalı, 
Platon’un kendine ait bir metafiziği var. Bu metafi-
zik büyük ölçüde idealar teorisi üzerinden gerçek-
leşiyor. Diyebiliriz ki eğitim felsefesi olarak ide-
alizm hemen tamamıyla Platonik metafizik üze-
rinden yükseliyor. İki, bu eğitim felsefesi hiç kuş-
ku yok ki politik olarak adlandırılıyor. Platon’un 
bir temel sorunu var: Platon’un temel sorunu bu-
gün da yaşadığımız bir sorun, adil bir toplum inşa 
etme sorunu. Yani adaleti politik toplumda inşa 
etme sorunu, dolayısıyla eğitim onda bir amaç 
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değil, bu amaca erişmenin, yani adil bir toplu-
mu inşa etmenin aracı olarak düşünülüyor. Do-
layısıyla metafizik olarak eğitim felsefesinin aynı 
zamanda politik olarak meşrulaştırılabildiğini ya 
da temellendirilebildiğini söyleyebiliriz. Bunun 
bir müfredat anlayışı da var. Yani eğitim progra-
mının belli disiplinlerin öğretilmesiyle belirlen-
mesi gerektiğini söylüyor. Müfredat programında 
Platon’un bilimler sınıflamasından hareketle söy-
leyebiliriz ki ağırlıklı bir yeri matematiksel bilim-
ler oluşturuyor. Buna ek olarak aynı zamanda bel-
li bir ahlâk ya da etik düşüncesiyle belli bir siyaset 
felsefesi kültürüyle desteklenen bir felsefe temel-
li eğitim programı. 

Şimdi ikinci bir temel eğitim felsefesi 
Aristoteles’le karşımıza çıkan eğitim felsefesidir. 
Bu Aristoteles’in eğitim felsefesi de çoğu zaman 
realizm olarak bilinir. Realizmin buradaki manası 
Platon’un ütopyacılığına ve öte dünyacılığına kar-
şı amiyane deyimle ya da sıradan biçimiyle ger-
çekçilik olarak tanımlayabileceğimiz bir realizm-
dir. Yani hakikaten hoş bir sözdür o, hepimiz bi-
liriz tahmin ediyorum. Platon’un yirmi yıl sürey-
le öğrencisi olmuş birisidir Aristoteles, çok muh-
temelen hepimiz biliyoruz. Yirmi yılın tecrübesi-
nin ardından herkes Aristoteles’in Platon’un aka-
demisinin başına geçmesine beklerken Aristote-
les: “Platon’u çok severim, ama hakikati ondan 
daha çok severim” diyerek hocasının kurumun-
dan ayrılıyor ve kendi eğitim kurumunu oluştu-
ruyor. Eğitim felsefesindeki yaklaşım da biraz bu 
dönüşümün bir sonucu, belli bir parmak felsefesi, 
öte dünyacı olmayan bir varlık üzerine bina edili-
yor. Eğitim kuramı olarak da daimicilikten ziyade 
özcülüğü ifade ediyor. Yani eğitime düşen şeyi çok 
büyük ölçüde insanı akademik bilgiye ve karakter 
formasyonunun temel unsurlarıyla donatmak ol-
duğunu düşünüyor.

Eğitimin amacı çift yönlü bir amaç, eğitimin 
amacı bireysel olduğu kadar sosyal bir amaç ya da 
politik bir amaç; Aristoteles’e göre bireysel amaç 
ve toplumsal amaç birlikte söz konusu olduğun-
da eğitimin amacı iyi düzenlenmiş bir toplumda, 
adalet esasına göre düzenlenmiş bir toplumda bi-
reyin kendisini gerçekleştirmesini mümkün kıl-
maktır. Bireyin kendini gerçekleştirmesiyse insa-
nı insan yapan şeyin hayata geçirilmesi üzerinden 
olur. Bu da insani insan yapan şey de akıl oldu-
ğuna göre ve aklın da biri teorik, diğeri pratik iki 
boyutu olduğuna göre insanlar onun eğitim felse-
fesinde kendilerini hem bir ahlâk eğitimi üzerin-
den, hem de aynı zamanda bilim ve felsefe eğitimi 
yoluyla gerçekleştirebilirler.

Üçüncü eğitim felsefesi anlayışı Ortaçağda 
karşımıza çıkan ve spiritüalizm olarak bilinen eği-
tim felsefesi anlayışıdır. Bu klasik olarak hem Ba-
tıda, hem de doğuda karşımıza çıkan eğitim fel-
sefesi anlayışıdır. Burada da söz konusu olan şey 
bir kez daha ilgili toplum ya da filozofa özgü bel-
li bir varlık anlayışı, belli bir bilgi telakkisi ve bel-
li bir değer anlayışı ortaya konulduktan sonra ger-
çekleşen eğitim anlayışıdır. Bildiğimiz üzere spiri-
tüalizm gerçekten var olanın adı üzerinde ruh ol-
duğunu söylüyor ve bu ruh da şu ya da bu şekilde 
öncelikle ilahi ruh, yani Tanrı ya da Allah olmak 
durumunda, onun üzerinden bireysel ruh olarak 
karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Ortaçağın spiritüa-
list eğitim anlayışında bilinmesi gereken esas şey 
ya da eğitimin üzerinden yürümesi gereken esas 
hareketler ilahi hareketler olmak durumunda. 
Yani çocuğa eğitim sürecinde öğretilmesi gereken 
temel unsurlar ilahi hakikatler ya da bir dini eği-
tim almak durumunda, eğitimin burada öne çı-
kan boyutu nasıl ki ilkçağda Aristoteles’te bilim 
ve felsefe ya da etikken, Platon’da felsefe ve ma-
tematiksel bilimlerken burada öne çıkan boyutu 
dini ve ahlaki bir boyutu. Batıda bu eğitim felsefe-
si kendisini skolastisizm olarak gösteriyor, bu da 
çok büyük ölçüde manastır benzeri kurumlarda 
gerçekleştirilen bir eğitim olarak karşımıza çıkı-
yor. Burada eğitimden kastedilen ve birkaç yıldır 
bildiğimiz manasıyla insanın bütünlüklü bir var-
lık olarak, yani manevi, entelektüel, ahlaki ve po-
litik yönden bir bütün olarak kendisini şekillen-
dirmesi olarak ortaya çıkar. 

Eğitim programında ağırlıklı yöntem çok bü-
yük ölçüde Batıda, aynı şekilde doğuda da tak-
rir ya da lehçe olup takriri Batıda, bizde bir tartış-
ma, temel kutsal metinler üzerinden hocalar ön-
derliği altında gerçekleşen bir tartışma metodu iz-
ler. Müfredatı oluşturan ana konular, dini bilimler 
olmak durumunda, bu dini bilimler de büyük öl-
çüde kutsal metinlerden oluşuyor bildiğimiz üze-
re. Batıda bunları destekleyen 7 temel bilim var.  
Bunlar, dilbilgisi, retorik, diyalektik, aritmetik, 
geometri, astronomi ve müzik olmak durumun-
dadır. İslam dünyasındaysa bu hepimizin bildiği 
üzere bir medrese eğitimi tarzında seçkinleşiyor, 
gerçekleşiyor, ortaya çıkıyor. Bu müfredatta söz 
konusu varlık bilgi anlayışına paralel olarak baş 
sırayı din bilimleri alıyor. Yani söz konusu olan 
şey Kur’an okumadır, kelamdır, tefsirdir, hadistir. 
Bunları destekleyen bilimler dil ve edebiyat ders-
leridir. Sözgelimi dilbilgisidir, Arap ve Fars ede-
biyatıdır, tarihtir, hitabet sanatıdır, şiirdir. Bunla-
ra ek olarak herhalde bütün bir dönem boyunca, 
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en azından Gazali’ye gelen dönem boyunca diğer 
bilimler, bunu müfredatı tamamlayan diğer bilim-
ler başta mantık olacak şekilde aritmetik, geomet-
ri, doğa bilimleri ve tıptan oluşur. 

Gelenekten Moderniteye Geçiş

Şimdi burası klasik dönemden ya da gelenek-
ten moderniteye geçiş dönemidir. Batı eğitim ta-
rihinde on altıncı ve on yedinci yüzyıla tekabül 
eder. Buna da natüralizm adını veriyoruz. Natü-
ralizm bildiğiniz üzere bir varlık görüşüdür. Çok 
büyük ölçüde doğada bir süreklilik olduğu, var 
olanın esas itibariyle doğal ya da maddi olduğu 
görüşünden meydana gelir. Bunun iki farklı ver-
siyonuyla karşı karşıya kalıyoruz on yedinci yüz-
yıldan itibaren, ama hangi versiyonuyla ele alınır-
sa alınsın natüralizm eğitim felsefesinde ciddi ma-
nada bir kopuşu gösteriyor. Artık modernlik üze-
rinden modern dünyanın kuruluşu söz konusu-
dur. Bu kuruluşu da gerçekleştirecek olan esas iti-
bariyle bilimsel bir bakıştır ya da bilim temelli bir 
müfredat yoluyla insan yetiştirilmesi programıdır, 
ama kopuş bir başka noktada daha karşımıza çı-
kar. Bu klasik dünyanın hoca merkezli, öğretmen 
merkezli klasik eğitim anlayışından artık çocuk 
merkezli eğitim anlayışına geçiştir. Bu artık dili-
mize neredeyse pelesenk oldu, bunun izini çeşitli 
disiplinlerden sürebiliyoruz. Bu deyim yerindeyse 
eğitimdeki Kopernik devrimidir. Bunun bütün so-
nuçlarını iyisiyle, kötüsüyle yaşıyoruz. 

Tekrar söyleyebilirim, iki şekli var natüralizm: 
Bu birinci şekli temel ayrım olarak doğal olanla 
doğaüstü olan arasındaki bir ayrıma dayanıyor. 
Natüralizm diyor ki gerçekten var olan doğal var-
lık alanıdır. Hemen önemli bir kısmında filozof-
lar olarak ya deizm söz konusudur Tanrı söz ko-
nusu olduğunda ya da büsbütün bir ateizm söz 
konusudur. Yani gerçekten var olan esas itibariy-
le tabiattır, doğadır. Buna mukabil natüralizmin 
ikinci bir versiyonu daha var. Bu ikinci versiyo-
nunda karşımıza çıkan yaklaşık karşıtlığını doğal 
olanla doğaüstü olan arasındaki bir karşıtlıktan zi-
yade doğal olanla sosyal, kültürel olan arasında-
ki karşıtlığa dayanır. Yani eğitimin doğal bir şe-
kilde olması, çocuğun doğal gelişim kapasitesine 
göre olması gerektiğini söyler. Buradan hareketle 
diyebiliriz ki iki ayrı eğitim anlayışı çıkmıştır or-
taya ki hemen bu eğitim anlayışının ortaya çıkma-
sından sonra  on yedinci ve on sekizinci yüzyıl-
lar boyunca başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da 
muazzam bir eğitim reformu gerçekleşecektir. Bi-
rincisi, yani doğal olanla doğaüstü olan arasında-

ki bir karşıtlıktan türeyen natüralizm söz konu-
su olduğunda eğitim bilim temelli bir eğitim ola-
rak anlaşılacaktır. Buna mukabil Rousseau’cu ver-
siyonunda, ikinci versiyonunda eğitim büyük öl-
çüde ahlak, felsefe ve edebiyat ağırlıklı bir eği-
tim olarak inşa olacaktır. Birinci versiyonu tek-
rar söyleyebiliriz,  Descartes ve Locke istisna ola-
bilir ama bunların dışındaki tüm adamlar önem-
li ölçüde ateist olan düşünürlerdir. Gerçekten var 
olanın doğa olduğu düşüncesinden hareketle bili-
me ve eğitime düşen şeyin bir bütün olarak doğa-
yı, doğal varlık alanını anlamak, kavramak ve ora-
ya bir şekilde egemen olmak olduğu düşüncesin-
den hareketle bilim temelli bir eğitime yol açacak-
tır. Bu aynı zamanda on sekizinci yüzyıl aydınlan-
masını karakterize eden husustur. İkinci versiyo-
nuysa, bu kez Jean Jacques Rousseau’da karşımı-
za çıkan bir versiyonudur. Büyük ölçüde natüra-
lizmin birinci versiyonuna bir tepki olarak gelişip, 
pardon, ondan önce birinci versiyonla ilgili olarak 
bir şey daha söylenebilir belki. Bu bilim temelli 
eğitim anlayışı aynı zamanda modern dünyayı bir 
bütün olarak yeni baştan kurma yönünde bir giri-
şimi ifade eder. Yani klasik din temelli eğitimin ta-
mamen bir kenara atılarak, bir kenara bırakılarak 
gelenekten bağımsız bir biçimde modern dünya-
yı ve modern toplumu inşa etmenin bir yolu, bir 
aracı olarak sunulur eğitim. İnsanı da aynı şekilde 
gelenekten tamamen kopmuş bir varlık olarak ele 
alır söz konusu akım ve dolayısıyla insanı hemen 
tamamıyla boş bir levha olarak değerlendirir belki 
Descartes bir tarafa bırakılacak olursa, dolayısıyla 
klasik doğa-çevre tartışmasında ağırlığı hemen ta-
mamıyla çevreye ve eğitime verir. 

Rousseau’da karşımıza çıkan ikinci versiyonsa 
birinci versiyondan önemli ölçüde farklılık göste-
rir. Rousseau modern toplumu ciddi manada eleş-
tiren bir filozof, modern toplum insanın doğal iyi-
liğinin önemi ölçüde yitirilmiş olduğunu söyledi-
ği bozuk ve çürük bir yapı olarak değerlendirir. 
Bu anlayış modern toplumda karşı karşıya kaldı-
ğımız ya da Rousseau’nun en azından çok erken 
bir zamanda teşhis ettiği bozuklukları, sıkıntıları 
aşkın bir aracı olarak görür eğitimi, daha doğru-
su modern toplumun karşı karşıya kaldığı sıkıntı-
yı, bozukluğu aşmanın iki yolundan biri eğitimdir 
Rousseau’da. Rousseau insanın doğal halinde var 
olan, ama sonradan bir toplum içine girmek sure-
tiyle yitirmiş olduğu iyiliği, yeniden doğal iyiliği 
ele geçirmenin bir aracı olarak eğitime önem ve-
rir. Yani modern toplumun sıkıntılarını iyi teşhis 
edenlerden biri olan Rousseau bu sıkıntıları aşma 
noktasında iki çözüm geliştirir bilebildiğimiz ka-
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darıyla, bunlardan biri eğitimdir, diğeri siyasettir. 
Eğitimde toplumu olduğu gibi kabul edip, birey-
lere natüralist diyebileceğimiz bir eğitim anlayışı 
üzerinden yitirmiş oldukları doğal iyiliklerini ye-
niden yakalayacak, ele geçirecek şekilde dönüş-
türmenin hesabını yapar. Bu sefer ikinci olarak da 
siyaset felsefesinde bireyi olduğu gibi kabul edip, 
toplumu toplum sözleşmesi üzerinden genel ira-
denin tesisi yoluyla dönüştürmenin yolu, yorda-
mı üzerinde çalışır.

Evet, nasıl bir eğitim anlayışının savunuculu-
ğunu yapıyor? Biliyorsunuz ünlü bir eğitim felse-
fesidir, Emile eserinde ortaya konulan eğitimin ilk 
evrelerini büyük ölçüde negatif bir eğitim olarak 
tasarlıyor Rousseau ve bu eğitimde eğimin kendi-
sini negatif bir eğitim olarak inşa ediyor. Yani top-
lumun olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyacak 
şekilde çocuğun kendi doğal gelişme mekanizma-
ları üzerinden gelişmesini temin edecek bir eğitim 
felsefesine vücut veriliyor.

Bir beşincisi bu kez on dokuzuncu yüzyılda 
karşımıza çıkan romantiklerde gündeme gelen 
eğitim felsefesidir. Bilim temelli modern diyebile-
ceğimiz eğitim anlayışına, aydınlanmanın kurucu 
akılcılığına bir tepki olarak ortaya çıkar. Bu eği-
tim tamamıyla kültürel diyebileceğimiz bir yakla-
şımı ifade eder. Yani çocuğu sadece bir meslek eği-
timi üzerinde eğitmekten ziyade çocuğu bir bü-
tün olarak kültür dünyasına sokabilmek ve etkili 
bir süreç olarak algılar eğitim. Bu anlayışın hemen 
tamamı Alman diyebileceğimiz, Alman olduğunu 
söyleyebileceğimiz filozoflarda karşılığını bulabi-
liriz. Goethe, Schelegel, Schelling Novalis  bun-
lar romantik düşünürler bildiğiniz üzere, bunla-
ra ek olarak bir de  Nietzsche bir şekilde irrasyo-
nalist düşünürlerde karşımıza çıkan bir yaklaşım-
dır bu, eğitimi building olarak tasarlar. Yani eğiti-
mi çocuğun kültürün dünyasına sokma, çocuğu 
bütünlüklü bir varlık olarak kültür yoluyla şekil-
lendirme, kültür dünyasına dâhil etme süreci ola-
rak ifade eder. Kültür sayesinde böyle bir mane-
vi formasyon kazanmanın önemine vurgu yapar. 
Bu kültürün hiç kuşku yok ki temel unsurları dil-
dir, hiç kuşku yok felsefedir ve teolojidir, hiç kuş-
ku yok ki sanattır. 

Eğitimin bir de politik boyutu vardır, hat-
ta özellikle eleştirel pedagogların gözünde eğitim 
baştan sona politik bir faaliyettir. Bunu Platon’da, 
Aristoteles’te, Gazali’de, liberal düşünürlerde, 
Marksist filozoflarda açıklıkla görebiliriz. Eğiti-
me politik açıdan bakıldığında, iki tür eğitim bir-
birinden ayrılabilir. Bunlardan birincisi muhafaza 
edici eğitimdir, diğeri de eleştirici veya sorgulayı-

cı eğitimdir. Muhafaza edici eğitim, eğitimin te-
mel işlevinin toplumun varlığını ahenkli bir bü-
tün içinde devam ettirmesine katkı yapmak oldu-
ğunu savunur. Muhafaza edici eğitim toplumun 
esas itibarıyla iyi olup, insanın doğal durumuna 
tercih edilmesi gerektiğini öne sürer. Sosyal ahen-
ge katkı yapmak durumunda olan eğitimin ilk ve 
temel amacı iyi ve sorumlu yurttaşlar yetiştirmek-
tir. Muhafaza edici eğitim, üç şekilde karşımıza çı-
kar. Birincisi toplumda ahenk ve düzene duyu-
lan ihtiyaca vurgu yapan uyumlu bir sosyal düzen 
için eğitimdir. Kusursuz örneğine Platon’da rastla-
rız. İkincisi demokrasi için eğitimdir. Eğitim, top-
lumların demokratik inşası ve gelişimi için vardır. 
Bu görüşün en iyi temsilcisi Dewey’dir. Üçüncüsü 
kültürel mirasın korunması için eğitimdir. Çün-
kü toplumun varlığını devam ettirebilmesi için, 
kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasına ihti-
yaç vardır. Eleştirel, sorgulayıcı eğitim ise, toplu-
mun daha ziyade adaletsizlik, düşüncesizlik, va-
satilik, tamah ve konformizmle karakterize oldu-
ğunu, dolayısıyla ıslah edilmesi gerektiğini, bunu 
gerçekleştirecek olan şeyin de eğitim olduğunu 
söyler. Üç farklı şekilde ortaya çıkar. Muhalefetin 
veya eleştirel vizyonun geliştirilmesine katkı ya-
pan bir şey olarak eğitim. En özel temsilcilerin-
den biri Sokrates’tir. Çağının yaşam biçimini, in-
sanların düşüncesizce, salt madde peşinden ko-
şarak yaşamalarını, bir at sineği edasıyla sorgu-
lar. Sosyalleşmenin tehlikelerine karşı eğitim. Mo-
dern toplumun yarattığı kölelik ruhunun, kişilik-
sizleştirme eğiliminin panzehrinin sahicilik, kişi-
nin kendisine yönelik sorgulaması ve sağlık bir 
özgüven yaratılması olduğunu söyleyerek, bunu 
yaratacak olan şeyin eğitim olduğunu kabul eder. 
Rousseau’da, Nietzsche’de, Sartre’da buluruz. Sor-
gulayıcı eğitimin üçüncü şekli, sosyal adalet için 
eğitimdir. Mevcut kapitalist toplumun yol açtığı 
adaletsizliklere dikkat çeken bu anlayış, daha adil 
bir toplumun inşasının ancak eğitim yoluyla ola-
bileceğini öne sürer. Gramsci, Althusser, Freire ve 
Illich gibi düşünürler tarafından savunulur.
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H er canlı mahlûkat gibi insan da 
kendi neslinden olanı kültü-

re alır. Kültüre almak bir an-
lamda o türün kendi devamlı-
lığı için bilinmesi gerekenlerin 
öğrenilmesidir. Mesela avlan-
mayı bilmeyen bir yırtıcı ha-
yatını devam ettiremez, ha keza 
ağaca çıkıp hani meyvelerin yene-
ceğini bilmeyen bir maymun yaşaya-
maz, bir aslanı gördüğünde kaçmasını bilme-
yen bir zebra aslana yem olur. Hakeza böcek-
leri cezbetmeyi bilmeyen bir bitki türünü de-
vam ettiremez. 

Bütün bunlar öğrenme dediğimiz şeyi kap-
sar ki öğrenmek de kültüre alınmaktır. Anarşist 
Ekolog Murray Bookchin insanın kültür yolu ile 
oluşturduğu sembolik evren için ikinci doğa kav-
ramını kullanır. Gerçekten de insanın sembolik 
evreni diyeceğimiz kültür onun için asli doğa ol-
muş, kültüre alındığı ölçüde birinci doğadan kop-
muştur. İşte bu evrende gelenekler vb. insanın 
kendi yavrularına yaşamı ile ilgili bilgiler aktar-
ma yolu olmuştur. Kültüre alınmanın zirve nok-
tası olarak sayacağımız uygarlıkla birlikte eğitim 
de başlar. İlk açılan okullar Sümerlerdedir. Elbet-
te hiyerarşinin tepesinde yer alanlar okula gider ki 
bunlar çoğunlukla devlet memurlarının çocukla-
rıdırlar. Günümüzdeki en ünlü yönetici okulları-
nın eski çağ tarihindeki ilk örneğidir bu okullar-
dan amaç yazıcı denilen memurları yetiştirmekti. 
Bu durum modern ulus devlet çağına kadar değiş-
meyecektir. Okuma yazma bilmek, eğitimli olmak 

bir imtiyazdır ve bu eğitimi alanlar ba-
sit köylüleri yönetecek kişiler ola-

caktır. Bir anlamda teknoloji ola-
rak yazı ilk icat olmuştur.

“Plato’nun Phaedrus adlı ese-
rinde, Yukarı Mısır’ın büyük 
bir şehrinin kralı olan Thaınus 

hakkında bir hikâye vardır. Bi-
zim gibi, (Thoreau’nun deyimiy-

le) kendi araçlarına alet olmaya meyil-
li insanlar için çok az efsane bu kadar eğitici-
dir. Sokrates’in, arkadaşı Phaedrus’a anlattığı 
hikâyeye göre, Kral Thaınus bir keresinde sa-
yılar, hesaplama, geometri, astronomi ve yazı 

dâhil birçok şeyin mucidi olan Tann Theuth’u 
ağırlar. Theuth, Kral Tharnus’a buluşlannı sergi-
ler ve bu buluşların Mısır’da adamakıllı bilinme-
si ve mevcut olması gerektiğini söyler. Sokrates 
hikâyeye şöyle devam eder:

‘Thamus tüm buluşların ne işe yaradık/arım 
inceledi. Her bir buluş için beğenip beğenme-
diğini dile getirdi. Kral Thamus’un Theuth’a ait 
olan buluşların her biri için neler söylediğini sa-
yıp dökmek çok vakit alacaktır. Fakat sıra yazıya 
gelince Theuth:

‘Sayın kralım, bu Mısırlıların bilgeliğini ve ha-
fızalarını geliştirecek bir başarıdır. Bilgeliğin ve 
hafızanın reçetesini buldum.’ dedi.

Thamus ise: ‘Ey mucitlerin piri, buluş yap-
mak ayrı şey, buluşunun onu kullananlara fayda 
mı yoksa zarar mı getireceğini kestirmek ayrı şey. 
Harflerin babası olan sen, kendilerine duyduğun 
sevgi dolayısıyla, verecekleri neticenin tam aksi 

Dilaver DEMİRDAĞ

Ağaç Yaşken Eğilir:
Eğitim mi Terbiye mi?

Eğitimle ilgili eleştirel yolculuğun bize söyleyecekleri olduğu kanısındayım bir 
özgürlük kavramının değer boyutlu olduğunu göz ardı etmemek kaydı ile özgür 
ve yaratıcı düşünebilme, özgürce davranabilme, seçme özgürlüğünü kullanabilme, 
eleştirel düşünebilme gibi özellikler devlet ya da özel okullar tarafından önemli 
ölçüde kısıtlanıyor. Dahası İslâmî kesim bu eleştirilerden gereken şeyleri kendi 
değerler dünyasına katarak kendilerini geliştirebilme imkânından yoksunlar.
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bir neticeyi onlardan bekliyorsun. Yazıyı kullan-
maya başlayanlar hafızalarını kullanmaktan vaz-
geçecekler ve unutkanlaşacaklar. Bir şeyleri hatır-
lamak için iç kaynaklarını kullanmak yerine hari-
ci birtakım işaretlere bel bağlayacaklar. Sen hafı-
za için değil, anımsama (recollection) için bir re-
çete keşfettin. Bilgeliğe gelince, öğrencilerin, ha-
kikati olmayan bilgelikleri sayesinde şöhrete ula-
şacaklar fakat aslında bir yol göstericiden yoksun 
olan öğrencilerin sadece malumat sahibi olacak-
lar. Sonuçla belki bilgili sayıla-
cak/ar ama Birçok şeyin cahi-
li olacaklar. Gerçek birer bilge 
olmak yerine bilgeliğin guru-
ruyla yetinen bu insanlar top-
lum için de birer yük haline ge-
lecekler.” 1

Sanırım eğitimle ilgili söyle-
necek, yapılacak en doğru tes-
pit bu olsa gerek. Sözel kültü-
rün hafıza üzerine kurulu kül-
türü eğitimle birlikte söz mer-
kezlilikten yazı merkezliliğe 
geçtiğinde bilgeliğin hikmet 
ehli olarak biriktirdiklerinin 
yerini bilgelerin ifadesi ile ki-
tap yüklü merkepler ya da ma-
lumatfuruşlar çıkacaktır.

Öğrenim eğitimden fark-
lı olarak genel değil özeldir ve 
kişiyi kendi eğilimleri etrafında 
yetiştirip gerekli bilgiyi edin-
melerini sağlar. Eğitimde ise bu 
yoktur eğitim daha çok bece-
ri odaklıdır. Bu yüzden öğreni-
me bizim evrenimizden en gü-
zel iki örnek şeyh mürit ilişkisi 
ile ilim arayıp bir konuda en iyi 
olduğu bilinen kişileri bulup 
onlardan öğrenmektir.  Medrese ile bu özel iliş-
ki arasındaki en önemli fark kişilerin yetişmesidir.

Şerif Mardin’in de önemli bir tespiti vardır ki 
İşin esasına değinmiş olur. Mardin, geleneksel 
medresenin etrafa açık, dış dünya ile ilişkisi olan 
bir birim iken, okulun dış dünyaya kapatılmış, ki-
tap merkezli dünya olduğunu belirtir. Okul, med-
reseden ayrı bir kuruluştur. Değişimde ikisinin 
arasındaki farklılıklar, üç ayrı başlık altında özet-
lenebilir: Pedagoji, program ve örgütlenme deği-
şikliği. Bu değişikliklerin üçü de öğrencilerin eski 
fikir birliklerine karşı gelmektedir. Değişiklerin 

özünde dikkat çekici olan bir öğe vardır ki o da 
kitaptır. Okul, bir ‘kitaplar âlemi’ üzerine kurulu-
dur. Her öğrencinin bir ders kitabı bulunmalıdır. 
Kitap bulunmadığı zaman hoca kitabı ezberleye-
rek öğrencilerine aktarıp, öğrenciler de (anladık-
ları kadarıyla) tuttukları notlarıyla yetinmek du-
rumundadır. Bu nedenle modernleşmede kitabın 
çok önemli bir yeri olmuştur.

“Kitap, dershane ve şimdi Irving Goffman’ın 
“total kurum” adını verdiği şey gibi çalışan okul, 

yeni öğretimin başka bir, muh-
temelen daha önemli bir, özel-
liği idi. Her bir okul, içinde 
öğrencilerin Osmanlı günde-
lik yaşantısından tecrit edildiği 
kendi kendine yeterli bir dün-
ya idi. 1890’lar nesli, kitaplar-
da tasvir edildiği şekliyle haya-
tı, hayatın bizatihi kendisinden 
daha gerçekmiş gibi düşünü-
yorlardı.”2

Hâsılı okul geleneksel 
âlimin hayatın içinde olan ve 
hayatın önümüze getirdiği so-
runları çözmeye çalışan in-
san tipi yerine kafasında so-
yut bir gerçeklik ve bu gerçek-
liğin kurguladığı fantastik dün-
ya ile hayata bakan bir insan ti-
pine yol açmaktadır. Geleneğin 
dönüşümü ile yaşanan bu deği-
şim eğitimi ulus devletin kendi 
ideallerine göre kalıba dökeceği 
bir vatandaş tipolojisine imkân 
verebildi. 

Bu kısa dikkat çekişlerin ar-
dından eğitim olgusunun ta-
rihsel art alanına bakabiliriz ve 
okul sisteminin batıda aldığı 

biçim ile bizde halen devam eden sorunların kay-
nağı olarak işleyen bir yara olmasına geçebiliriz. 
Ama en baştan belirteyim bu yazıda mevut maarif 
davası sorununa dair bir şey bekleyen bunu bula-
mayacak çünkü bu yazının amacı okulu da eğiti-
mi de köküne dinamit konulması gereken sosyal 
mühendislik kurumu

Küçük Büyükten Çocuğa Değişen Algı ve Okul

Çocuklar insan neslinin devamı için var ol-
muştur. Hiç kuşkusuz anne ve baba esas olan aile 
hep var olsa da çocuklar zürriyet meselesi öne çı-

Mardin, geleneksel medrese-
nin etrafa açık, dış dünya ile 
ilişkisi olan bir birim iken, 
okulun dış dünyaya kapa-
tılmış, kitap merkezli dünya 
olduğunu belirtir. Okul, 
medreseden ayrı bir kuru-
luştur. Değişimde ikisinin 
arasındaki farklılıklar, üç 
ayrı başlık altında özetle-
nebilir: Pedagoji, program 
ve örgütlenme değişikliği. 
Bu değişikliklerin üçü de 
öğrencilerin eski fikir bir-
liklerine karşı gelmektedir. 
Değişiklerin özünde dik-
kat çekici olan bir öğe var-
dır ki o da kitaptır. Okul, 
bir ‘kitaplar âlemi’ üzeri-
ne kuruludur. Her öğren-
cinin bir ders kitabı bulun-
malıdır.
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kana kadar klanın çocukları sayılıyordu. İlk insan 
topluluklarında çocuklar bir aslanın yavrusu gi-
biydi. Kendi başına avlanabilen /toplayıcı olabi-
len, kendi hayatını sürdürebilecek ama aynı za-
manda klanın yaşamına da katkı sağlayabilme-
si gerekiyordu. Bu nedenle modern anlamda ço-
cuk olmaktan çok küçük büyük olarak görülüyor 
ve onlara yetişkinle cüsse olarak farklı ama yetiş-
kin olarak bakılıyordu. Aşağı yukarı yüzyıllar hat-
ta binlerce yıl boyunca modern çağa kadar bu de-
ğişmedi. Fransız tarihçi Philippe Ariès çocuklu-
ğun 15. yüzyıla kadar ayrı bir yaşam evresi ola-
rak anlaşılmadığını ve çocukların aynı gelenekle-
ri, oyunları ve kıyafetleri paylaşan küçük yetişkin-
ler olarak göründüğünü belirtir. Sevgi ve endişe 
çekirdek aile bağları dönemine kadar yoktu ve ço-
cuklar duygusal bağ olmadığı için çok sık ölebi-
liyordu. Çocuklar narin veya cinsellikten korun-
muş olarak kabul edilmiyordu ve bugün çocuk 
olarak kabul edilen yaşlarda evlendirilebiliyordu. 
Çocuklar, toplumsal dizilimin en altında görülü-
yor ve dolayısıyla dikkate alınmaya değmedikleri 
düşünülüyordu. Ebeveyn-çocuk ilişkileri samimi-
yetten uzak, resmiydi. Ebeveynler uzak ve erişil-
mezdi; çocuklar, talepleri ve ihtiyaçları karşılana-
cak kadar değerli görülmüyordu. 

Fakat 1660 – 1800 yılları arasında çocukla-
ra yönelik tutumlarda çok ciddi bir değişim ger-
çekleşti. Bu dönemde aileler çocuk-merkezli oldu. 
Ebeveynler daha sevecen, çocuk bakımı üzerine 
söylemler daha serbest hale geldi. Her bir çocu-
ğun benzersizliği fikri kabul gördü.  Aries eko-
lünden kabul edilen Lawrence Stone çocuklara 
yönelik tutumun değişiminde “duygusal birey-
ciliğin” etkisinin önemli bir yer tuttuğunu belir-
tir. Stone’a göre bu dönüşümün sebebi ticarî ka-
pitalizmin büyümesi ve yaygınlaşması ve aynı za-
manda büyük ve kendine güvenen bir orta sınıfın 
ortaya çıkmasıdır. Stone, güçlü, duygusal bağlar-
la ve çocuk refahına bol miktarda yatırım yapıldı-
ğını söyler. Bu sürecin de geniş, otoriter haneler-
den küçüklere, daha eşitlikçi ailelere kadar üç aşa-
malı gelişme aşamasından geçerek ailenin giderek 
daha “duygusal” hale geldiğini savundu. Çocuğun 
özerkliğini ve yaratıcılığını arttırmak için. Ayrıca, 
çocuk yetiştirme tutumlarındaki son değişiklikle-
ri vurgulayan Edward Shorter da Modern Ailenin 
Yapımı(1975) kitabında, erkeklerle kadınlar ara-
sındaki sıcak ve duygusal ilişkilerin, anne ile ço-
cuk arasında daha güçlü bir bağ oluşturduğunu 
savundu.3

Aries ve diğerlerinin dikkat çektiği bir olgu 
vardır modern çocukluk ile modern okula daya-
lı eğitim sistemi arasında kopmaz bir bağ vardır. 
Buraya gelmeden önce kısaca Batıda eğitimin ge-
lişimindeki bazı dönüm noktalarına değinmek is-
tiyorum. batıda bugünkü ücretsiz yaygın eğitim 
sürecine dönük ilk adım 1179 yılında yoksullar 
için ücretsiz eğitim başlatılması gündeme geldi., 
1179 yılında her katedralin erkeklere normal üc-
reti ödeyemeyecek kadar fakir öğretecek bir usta 
ataması gerektiğini resmen onayladı; Kiliseler ve 
manastırlar, en azından temel edebi becerileri öğ-
reten ücretsiz okullar kurdular. Birkaç istisna dı-
şında, rahipler ve kardeşler yerel olarak ders ver-
di ve maaşları sıklıkla şehirler tarafından sübvan-
se edildi. Kuzey Avrupa’da bu din eğitimi, reform 
dönemini takiben ilköğretim okullaşmalarının ye-
rini almıştır. Örneğin İskoçya’da, Ulusal İskoçya 
Kilisesi, her cemaat kilisesi için bir okul öğretme-
ni ilkesinin belirlenmesi ve yoksulların özgürce 
eğitimi için Ocak 1561’de manevi reform için bir 
program hazırladı. Dönemin az sayıdaki ülkesin-
de bu kadar kapsamlı eğitim sistemi bulunmasına 
karşın, 16. ve 18. yüzyıllar arasındaki dönem eği-
timi önemli derecede yaygınlaştı. Orta Avrupa’da, 
17. yüzyıl bilim adamı ve eğitimci John Amos Co-
menius, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan refor-
ma tabi bir evrensel eğitim sistemini ilan etmiştir. 
Bu büyüme hükümetin eğitime olan ilgisinin art-
masına neden oldu. Örneğin, 1760’lı yıllarda Ivan 
Betskoy, Rus Çariçesi, Catherine II tarafından eği-
tim danışmanı olarak atandı. Betskov her ne ka-
dar İmparatorluk sanat akademisinin bir öğretici-
si olsa da modern eğitimin temellerini attı. Model 
ile üç seviyeli bir eğitim modeli inşa ediliyordu, 
köylülerin eğitimi, alt sınıftan çocukların da ka-
bul edildiği soylular okulu ve üniversite. Bu eği-
tim sistemi yeni bir insan modeli yaratma idea-
li içeriyordu. 

Daha sonra bu ideal ulus devlet eğitim sistemi-
nin temelini teşkil edecekti. Eğitimin modernleş-
mesinde en önemli adım Prusya modeli oldu ve 
genelde Avrupa’nın pek çok ülkesin de uygulandı. 
Bu model, devlet tarafından finanse edilen eğitim, 
zorunlu devam, öğretmenler için özel eğitim, tüm 
öğrencilere potansiyel iş eğitimi için sınıflandır-
maya yönelik ulusal çapta testler, ulusal bir müf-
redata dayanan bir okul sistemiydi. Zorunlu eği-
timin amacı da, “daha fazla asker ve daha itaatkâr 
vatandaşlar üretmek” olarak belirleniyordu. 19. 
yüzyılın sonlarında Batı, Orta ve Doğu Avrupa’nın 
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bir bölümünde okuma, yazma ve aritmetik alan-
larında temel eğitim sağlandı; politikacılar ideale 
yakın davranış için eğitimin gerekli olduğuna ina-
nıyordu.4

Çocuğa Okul Yakışır:                                                                                                           
Modern Okul Sistemi ile Çocukluğun İcadı

Philippe Aries modern çocukluk düşüncesinin 
modern okul anlayışı ile birlikte düşünülmesi ge-
reken bir eğilim olduğunu belirtir. Çocuğun oku-
la giderek yetişkin çevresinden koptuğunu ve yaşa 
göre şekillendirilmiş dersliklerin çocukluğun şe-
killendirilmesinde önemli bir rol oynadığını be-
lirtir. Okul yetişkinler ile çocuklar arasındaki ay-
rımsal sınır bölgesidir. Çocuk okula giderek bü-
yüklerin dünyasından ayrılır. Çocuk okula gide-
rek büyüklerin dünyasındaki sorunlu noktalardan 
esirgenmiş olmaktaydı. Bütün bunların bir sonu-
cu olarak çocuk okulla özdeş olur bir anlamda ço-
cuğun çocukluğunun tanımlanmasında belirleyi-
ci etken okul olur. Bebeklik, konuşma ediminin 
becerildiği noktada sona eriyordu. Çocukluk ise, 
okumanın öğrenilmesiyle başlıyordu.

16. yüzyıldan başlayarak çocukluğu belirleye-
cek gelişmeler yaşandı. Yetişkinlikten kopuş, bir 
çocukluk dönemi fikrinin oluşumu ve belirginleş-
mesi, okullaşmanın yaygınlaşması, çocukluk dö-
nemi olarak belirlenen zaman diliminin yukarı 
yaşlara kadar uzaması, çocuğun ekonomik bir iş 
gücü değil de sevimli ve evcimen bir varlık olarak 
görülmesi buna bağlı olarak bir psikolojik doyum 
unsuru olarak tanımlanması çocukların lehine ge-
lişmeler olmuştur.

Çocukların artık birer psikolojik doyum aracı 
yanında onlara yönelik iyimser bakışın şekillen-
mesinde Rousseau ve John Locke’un önemi bü-
yüktür. Locke’un St. Agustinus’a dayandırılan ço-
cukların kötü olduğu fikrine itiraz ederek çocuk-
ların adeta bir boş levha olduğu ve onları iyi ye-
tiştirirsek iyi insanlar olacağını savunuyordu. 
Rousseau’da Aydınlanma çağının ülkülerine uy-
gun olarak çocukların iyi bir eğitim almalarının 
önemine değinerek bir anlamda Montesori’nin 
öncüsü olacak biçimde doğal çocuk yetiştirilme-
sinin önemine değindi.

“Fakat eğitim ile takvim yaşı arasındaki ilişki-
nin gelişimi, biraz zaman almıştır. Öğrencilerin 
sınıflanmaları ya da derecelendirilmeleri ile ilgi-
li ilk girişimler, öğrencilerin takvim yaşlarına de-
ğil, okuma kapasiteleri üzerine temellendirildi. 
Yaşa göre farklılaştırma, daha sonra gerçekleşti. 
Aries’in belirttiği gibi, okuma yeterliliğin bir hi-

yerarşisi olarak okuldaki sınıfların düzenlenme-
si çocukluk ya da gençliğin özel doğasının ve ço-
cukluk ya da gençlik içinde değişken kategorileri-
nin var olduğu düşüncesini birlikte getirdi. Aries 
burada daha önceden bahsettiği toplumsal anlayış 
ilkesini ifade etmektedir: Herhangi bir grup tek 
bir özellik temelinde biçimlendirildiği zaman di-
ğer niteliklerin dikkat çekmesi kaçınılmaz olmak-
tadır. Okumanın öğretildiği bir insan kategorisi, 
çok boyut içinde bir kategorinin tek olarak algı-
lanmasıyla son bulmaktadır. Çocukluğun kendisi, 
sosyal ve entelektüel bir kategori olurken, çocuk-
luk devreleri belirmeye başlamıştı. Elizabeth Ei-
senstein bu konuyu şöyle özetlemektedir: “Yeni-
den ayrım yapmaya başlayan okullarda, özel ba-
sılı materyalleri benimseme, ayrı öğrenimin fark-
lı devrelerine yol açtı; sonunda ayrı akran grup-
ları ortaya çıktı; ayırt edici bir ‘gençlik kültürü’ 
oluştu… Aries’in vurguladığı gibi, modern aile-
nin oluşumundaki gerekli etken, formel eğitimin 
icadı ve daha sonra yaygınlaşmasıydı. Çocukların 
formel biçimde uzun dönemler eğitilmesi gereksi-
nimi, ailesel dikkatin tekrar çocuklara yönelmesi-
ne yol açmıştı. Aileler gardiyanlara, muhafızlara, 
koruyuculara, baskıcılara, bakıcılara, cezalandırı-
cılara, beğeni ve dürüstlük hakemlerine dönüşür-
ken, onların beklentileri ve sorumlulukları daha 
ciddileşmiş ve zenginleşmişti.”5

Bütün bunların neticesi çocuklar için eğitimin 
önemi düşüncesi ve buna bağlı olarak çocuğun 
yerinin okul olduğu düşüncesi gelişti. Daha son-
rasında ise zorunlu eğitim anlayışı ile okula gitme-
yen çocuk kalmasın düşüncesi yaygınlaştı.

Buraya kadar okul olgusunun ulus devlet ve 
burjuva çekirdek aile olgusu ile iç içe gelişen ve 
yükselen burjuva sınıfının bir ürün olduğu net 
olarak anlaşılmıştır sanırım. Bu tarihsel arka pla-
nı ortaya koyduktan sonra modern ulus devlet ile 
eğitim arasındaki sosyal mühendislik temelli iliş-
kilere bakabiliriz.
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Bir Denetim ve Biçimlendirme Kurumu:                      
Okul Neye Yarar?

68’li yıllarda burjuva liberal kapitalist düze-
ne başkaldıran ve esen özgürlük rüzgârları estiren 
gençler okul fikrine de çekirdek aileye de burjuva 
hayat tarzına da köklü bir itiraz geliştirdiler. Kar-
şı Kültür olarak adlandırılan bu akımın temel şiarı 
özgürlük ve kendiliğindenlik oldu. Karşı kültürü 
benimseyenler sadece nükleer silahlarla ani ölüm 
ya da fabrika ve büroda sıkıcı işlerle aşamalı ya-
vaş ölüm sunduğu görülen teknolojik, militanlaş-
tırılmış ve merkezîleştirilmiş modern devlete karşı 
çıktılar. Kapitalizm özgürlük ve bolluk vadetmiş, 
ancak sunduğu tek şey, zamanı ve mekânı daral-
tan ve sıkıntı veren bir rahatlık olmuştu. Gençli-
ğin bir bölümü bu yaşantıya ve bunu getirdiği zo-
runluluklara isyan ederek “dilediği gibi yaşama-
ya karar verdi. 

Okul karşıtı fikirlerde Paul Goodman isimli 
bir anarşist düşünürün önemli bir etkisi oldu. Bu 
Anarşist düşünür ABD başta dünyanın birçok ye-
rinde doğaya kaçanların kurduğu komünlerin de 
fikir babası idi. Paul Goodman okul karşıtı hare-
ketin kilometre taşı sayılacak düşünürlerden do-
layı zorunlu eğitime dönük bir kitapla zorunlu 
eğitimin ipliğini pazara çıkardı. Goodman, Zorla 
Eğitim adını taşıyan kitabında gençlerin sosyalleş-
mesi için okulların zorunluluğuna karşı çıkıyor ve 
onların kaldırılmasını öneriyordu. 

Okulla ilgili bu esen havadan etkilenen tırmar-
hane üzerinden total kurumları yazdı. Bu yazılan 
eleştiri Castoriadisin bürokratik kapitalizm teori-

sinden önemli ölçüde faydalanmıştır diyebiliriz. 
Castoriadis La Société Bürokratique’de bürokratik 
kapitalizm hakkındaki merkezi görüşlerini geliş-
tirir. Böyle bir toplum temel olarak sınıflara ayrı-
lır ve güçlü hiyerarşik yapılar ve emir verenler ile 
onları yürütenler arasında güçlü ayrımlar ile ka-
rakterizedir. Bürokratik kapitalizm ileri teknoloji-
lere dayanan büyük sanayi komplekslerinden olu-
şur. Hakim olan rasyonalite amaç odaklı, faydalı 
yönlendirmeli ve enstrümantal bir araçtır. Birçok 
durumda, şefler, işçi yardımcıları ve üstleri ken-
di konumlarını kullanabilir ve iş mantığına aykı-
rı, mantıksız, insanlık dışı ve yarı sadist emir ve-
rirler. Bürokratik kapitalizmde rasyonalizm belir-
leyicidir. Rasyonellik akıl ya da akıl yürütme, he-
saplama ve kişinin çıkarlarının rasyonel olarak ta-
kip edilmesi ile yönetilen toplumsal eylemlerden 
oluşur. Akılcılık rasyonel-yasal otoritenin büyük 
bir bölümünü oluşturur. Bu kapitalizm hesapla-
ma, etkin olma, belirsizliği azaltma, öngörülebi-
lirliği arttırma ve artan miktarda insan dışı tek-
nolojiler kullanma anlamında rasyonel bir sistem-
dir. Onun bu analizleri bir anlamda Weberyen bir 
Marksizm olarak tanımlanabilir. Total kurumlar 
meselesi tam da burada anlam kazanır.

Erwing Goofman’a göre total kurumlar esas 
olarak disiplinle karakterize olunur. Total kurum-
lar zoraki cemaatlerdir: Burada üyelerin hayatla-
rının bütünü kılı kırk yaran düzenlemelere konu 
olur; üyelerin ihtiyaçları örgüt tarafından belirlen-
mekte ve karşılanmaktadır, izin verilen ve veril-
meyen eylemler örgütsel kurallarla belirlenmiş-
tir. Yatılı okullar, askeri kışlalar, hapishaneler, akıl 
hastaneleri, değişen oranlarda total kurumlar mo-
deline uyar. Bu kurumların sakinleri gece gündüz 
gözetim altında tutulurlar (ya da en azından gö-
zetim altında olmadıklarından emin olamayacak-
ları koşullarda tutulurlar), öyle ki kurallardan her 
türlü sapma, anında tespit edilir ve cezalandırılır 
ya da mümkünse önlenir. Total kurumlar üyeleri-
ni kendi başlarına bir kişisel ilişkiler ağı geliştir-
mekten etkin olarak caydırmaları ile cemaat mo-
delinden köklü bir biçimde ayrılır. Total kişiliğe 
bürünme total olarak kişisellikten arınmış ilişkiler 
koşuluyla iç içe geçmiştir. Denebilir ki, total ku-
rumlarda baskının oynadığı muazzam rolü açıkla-
yan, böylesi bir iç içeliğin uyumsuzluğudur. Arzu 
edilen davranışı ortaya çıkarmak ve üyelerin bir-
likte oturma ve işbirliği yapma iradelerini sağla-
mak için ne manevi bağlanma ne de maddi ka-
zanç umudu işe yarar. Bu noktada total kurumla-

Eğitim, sadece, kapitalist sistemi haklı ve 
meşru kılan genel egemen sınıfın ideolo-
jisini nakletmekle kalmaz, aynı zaman-
da, iş bölümündeki temel gruplar-
ca gerekli tutum ve davranışları yeni-
den üretir. Bu noktada Bourdieu’nün 
Fransa’da okulların işçi sınıf çocukla-
rını işçi olmaya yöneltirken diğer yan-
dan egemen sınıfın çocuklarının seç-
kin okullarda yöneten sınıf olarak eği-
tilmesi örnekliğini hatırlamak gerekir. 
Bu anlamda eğitim sınıfsal olarak da 
insanları yerlendirir ve yerindeki sınıf 
kimliğini içselleştirip kabullenmesini 
sağlar.
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rın başka bir özelliği ortaya çıkar: Kuralları koyan-
larla kurallara tabi olanlar arasındaki keskin bö-
lünme. Duygusal bağlılık ile hesaplanmış öz çıkar 
yokluğunun tek ikamesi olan baskının etki gücü, 
giderilmesi imkânsız bölünmenin iki tarafı arasın-
daki uçuruma bağlıdır. (Başka yerde olduğu gibi 
burada da pratiğin ideal modelden farklı olduğu-
nu unutmayınız. Kişisel ilişkiler, sıklıkla gözetim-
ciler ile gözetim altındakiler arasındaki uçurumu 
kat ederek total kurumlarda da gelişir.6 

Okulda bir total kurumdur okul bir sosyalleş-
tirme biçimi olarak iş görür ve bu onu bir total 
kurum konumuna sokar. Total kurumların eği-
timle ilgili dört özelliğinden bahsedebiliriz. Bi-
rincisi: Okullar günlük yaşamın her yönünü de-
netlemektedir; okula gitmek, aileden ayrılmak ve 
yeni bir çevrenin parçası olmak demektir. Öğren-
ciler artık bir ebeveynin denetiminde değildir, ar-
tık kuralları evde olanlar ile farklı olan bir eğitim 
sürecinden geçer. İkincisi: Okul, öğrencilere stan-
dartlaştırılmış ve organize bir yaşam tarzı sağlayan 
katı bir sistemdir. Evde, yaşam okuldaki gibi ço-
cuğun yaşamının her anının belirli saatler için de 
planlandığı okul gibi sıkı ve sabit değildir. Üçün-
cüsü: Resmi kurallar ve günlük çizelgeler öğrenci-
lerin günlük rutinlerinin neredeyse her bölümü-
nü planlamıştır ve öğretmen bu plan doğrultusun-
da çocuğun her anını plana uydurur, bunu bazen 
zorla, bazen de duygusal otoriteye dayanarak ya-
par. Okulda neyin nerede ve ne zaman yapılacağı 
planlanmıştır. Çocuk bu plana uymak zorundadır.  
Dördüncüsü: Okul diğer total kurumlar gibi ayrıl-
mıştır. Okul binası çevredeki diğer binalardan ay-
rıdır ve kendi kuralları, kendine özgü bir yaşantı-
sı vardır. Okul çocuğu yalıtır ve ona yeni bir kim-
lik verir.

Total bir kuruma katılım gönüllü ya da istem-
siz olabilir, ancak her iki durumda da bir kişi ka-
tıldığında kuralları izlemeli ve kurum tarafından 
kendilerine verilen yeni bir kimliği kabul etmek 
için kendi kimliğini geride bırakmalıdır. Sosyolo-
jik açıdan bakıldığında, total kurumlar yeniden 
sosyalleşme amacına hizmet etmektedir.

Yeniden sosyalleşme ‘bireylerin çoğu zaman 
eğitim ortamında gerçekleşen fikir ve değerleri 
“öğrenmeleri” sürecidir. Bu yönüyle okul bir ideo-
lojik beyin yıkma müessesesi olarak iş görür. İde-
oloji kişiye yeni bir kimlik verir daha başka bir 
deyimle onu damgalar. Çocuklar okul yolu ile bu 
damgalanma sürecini yaşarlar. Ona aşılanan ideo-
lojinin taşıyıcısıdır artık. Althusser devletin ideo-

lojik aygıtlarının esas işlevinin bireye egemen sını-
fın ideolojisini vermek olduğunu belirtir. Okul bu 
işlevi üstlenmek bakımından iletişim aygıtları ile 
birlikte egemen sınıfın ideolojisinin taşıyıcısıdır. 
Yine Althusserci bakış ile ideoloji bireye bir kimlik 
veren bir işlev yüklenir ki bu sınıfsal pozisyonla-
rın içselleştirilmesini sağlar. Bu anlamda okul ka-
pitalizmin ideolojisini yükler, yani sınıf atlamak, 
kapitalist metaların tüketilmesi sağlamak vb. aynı 
zamanda itaat, boyun eğme ve egemene saygı gös-
terme ideolojisi de okul aracılığı çocuğa aktarılır. 

Eğitim, sadece, kapitalist sistemi haklı ve meş-
ru kılan genel egemen sınıfın ideolojisini naklet-
mekle kalmaz, aynı zamanda, iş bölümündeki te-
mel gruplarca gerekli tutum ve davranışları yeni-
den üretir. Bu noktada Bourdieu’nün Fransa’da 
okulların işçi sınıf çocuklarını işçi olmaya yönel-
tirken diğer yandan egemen sınıfın çocuklarının 
seçkin okullarda yöneten sınıf olarak eğitilmesi 
örnekliğini hatırlamak gerekir. Bu anlamda eğitim 
sınıfsal olarak da insanları yerlendirir ve yerinde-
ki sınıf kimliğini içselleştirip kabullenmesini sağ-
lar. Okul denilen ideolojik aygıtın en önemli gö-
revi de budur.

Bu anlamda Lacan’ın ayna evresine gönder-
me yaparak okul babanın yerini tutan bir büyük 
ötekidir diyebiliriz. Büyük öteki arzular, tutkular, 
idealler, tanrı, devlet, yasa büyük ötekiye dâhildir. 
Lacan’da baba çocuğu dil aracılığı ile toplumsal-
laştıran ideolojik anlamda kültürün içine sokan 
bir işlev görür. Bir başka anlamı ile ayna evresi ço-
cuğun kendilik bilincini keşfetmesidir. Ama aynı 
zamanda sağlam bir Hegelyen olarak ayna öteki-
nin rolünü oynar öteki köle efendi diyalektiğin-
de olduğu gibi ötekinde kendini tanımlamadır. 
Okulda baba ve ayna gibi çocuğu kimliksel an-
lamda bir yere yerleştirmiş olur. Total kurumla-
rın en önemli özelliği budur disipliner mekaniz-
malar yolu ile bireyi evcilleştirir, yani itaatkâr ki-
şiler kılar. Okul itaat etmeyi öğreten en önemli to-
tal kurumdur. Bu çoğunlukla öğretmen ve ders ki-
tabı ikilisi ile sağlanır. Çocuk okul yolu ile kalıba 
dökülür. Lacancı anlamda Öteki bir karşıda du-
ran değil yönelinen, var olunan simgesel düzenin 
temsillerinin toplamıdır. Öteki, kendisi dışında-
ki her şeyi gören olarak tüm arzunun mekânıdır. 
Bu ‘mekân babanın’ adı yani devlet, tanrı, yasa kı-
saca özne için simgesel düzeni temsil eden her-
hangi bir şeyle kuruludur. İdeoloji de bu simge-
sel düzenin bir parçası olarak var olur. İdeoloji 
Althusser’in deyim ile bireyi çağırır yani ona kim 
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olduğunu söyler. Böylece zora başvurmadan dev-
let içselleştirilir ve birey devletin “arzusunda” ken-
dini yeniden kurar. Disipliner ve baskı odaklı to-
tal kurumlar içinde bireyi gönüllü olarak itaat et-
meye alıştıran en önemli kurumdur. Tam da bu 
nedenle Prusyacı zorunlu okul sisteminden hiçbir 
devletin vazgeçmiyor oluşunun en önemli nede-
ni budur. Çünkü insanları devletin itaatkâr yurt-
taşı yapan en önemli kurum okuldur. Okul eği-
timdeki eğme olgusunu gerçekleştirdiği için dev-
letin en vazgeçilmez ideolojik aygıtlarından başlı-
ca olanlarındandır.

Foucault tarafından tanımlanan disiplin toplu-
mu kurumları içinde okul önemli bir yere sahip 
olmakla birlikte artık kontrol toplumu sürecine 
geçildiğinde okullaşarak gönüllü itaatkâr yurttaş-
lara dönüşmüşüzdür ve devlet içimizdedir o bize 
ne yapacağımızı artık baskı zor mekanizmalarına 
başvurmadan kendi kendimizi denetleyerek şekil-
lendirir. Okul konmuşunda en önemli kişilerden 
birisi olan Paul Freire de okulda ezen ezilen ilişki-
sinin yeniden üretildiğini belirterek onun tahak-
küm ile olan ilişkisine değinmiş olur.   İşte tüm bu 
olgular ile hareket eden okul karşıtı hareket okul 
denen kurumu ortadan kaldırılması gereken bir 
kurum olarak tanımlar. Bunun gerekçelerini de 
çeşitli şekillerde tanımlarlar.

Eğitime İhtiyacımız Yok İğdiş Edilmeye de:                                                                            
Okul Karşıtı Hareket

Devlet okulunun reddedilmesi, radikal eği-
tim biçimlerinin tarihi gelişiminde önemli tema-
lardan birini oluşturur -on sekizinci yüzyılda Wil-
liam Godwin’den yirminci yüzyılda Ivan Illich’e 
dek- ve bu ret, okulların, hâkim bir elit sınıfın çı-
karları adına halkın ahlak ve toplumsal inançla-
rının şekillendirilmesinde kullanılan bir araç ol-
duklarını varsayan görüşe dayanır. Bu eleştiri ge-
leneği on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar boyun-
ca, radikal grupların insanları ideolojik denetim-
den kurtaracak bir eğitim sistemini yaratmaya yö-
nelik pratik çabalan ile birleşmiştir.

Althusser esas olarak bir okul eleştirmeni ve 
eğitim karşıtı olmasa da okul karşıtları için önemli 
malzemeler sağlar. Althusser’e göre gelişmiş kapi-
talist sistemlerde temel ideolojik devlet aygıtı eği-
timdir. Çünkü eğitim, çocuğu, en uygun olduğu 
zayıf çağında ve zorunlu olarak ele geçirir ve et-
kiler. Çocuğa, gelecekteki mesleği için gerekli be-
ceri ve teknikleri öğretir. Aynı zamanda gelecekte-
ki ekonomik rolüne uyan iyi davranış kurallarını 

aktarır. Bu kurallar, işçilerce tevazu, boyun eğme, 
hakkına ve durumuna razı olmaktır. Baskı ve sö-
mürünün aracısı rolünü üstleneceklere ise, kuş-
kuculuk, yırtıcılık, kin, hile öğretilir. Okul, üçün-
cü olarak, çocuklara, kapitalist toplumun egemen 
ideolojisini aşılar. Kitlenin büyük bir çoğunluğu, 
okul yoluyla 16 yaşında kapitalist üretim biçimi-
nin gerektirdiği beceri ve ideoloji ile donatılarak 
üretime sunulur. “Ötekiler”, daha sonra orta dü-
zeydeki teknik ve beyaz yaka işlere aktarılır. Kü-
çük bir azınlık ise, eğitimin doruğuna çıkar, sö-
mürü baskı ajanı ve uzman ideolog konumuna 
erişirler.

“[okulda] bu bilgilerin ve tekniklerin yanın-
da ve bu vesile ile de, işbölümünün her görevlisi-
nin “tayin edildiği” yere göre uyması gereken ter-
biye kuralları, görgü “kuralları” öğreniliyor okul-
da: yurttaş olma bilinci, mesleki vicdan, ahlak ku-
ralları, açıkçası toplumsal-teknik işbölümüne say-
gılı davranma kuralları ile son olarak da, sınıf ege-
menliğinin yerleştirdiği düzenin kurallarına saygı-
lı davranma kuralları. Başka deyişle, okul (ancak, 
kilise gibi başka devlet kurumlan ya da ordu gibi 
başka devlet aygıtları da) bir sürü beceri öğretiyor, 
ama bunu egemen ideolojiye tabi olmayı ya da bu 
ideolojinin “pratiğinin” egemenliğini sağlayan bi-
çimlerde yapıyor.”7

Bir diğer Marksist entelektüeller olarak Ö.S. 
Bowles ve H. Gintis kapitalist ABD’de Okullaş-
ma, İsimli incelemelerinde Bowles ve Gintis, ola-
nakların arttırılmasına yönelik liberal eğitim re-
formlarının niçin iş yaşamında görülmediği soru-
su ile başlarlar. Sınıf, cinsiyet ve ırk eşitsizlikleri-
nin dökümünü yaparlar. Amerikan okullarının hi-
yerarşik toplumsal ilişkiler tarafından istila edildi-
ğine ve otoriteye boyun eğme olduğuna değindi-
ler. Bu özelliklerin hiçbirisi eğitimin açık amaçları 
ve demokratik toplum ideallerinden ibaret değil-
di. Okulda öğrenci, otoriteye uymayı ve güçsüzlü-
ğü kabullenmeyi öğrenir. Çünkü bunlar, gelecek-
teki çalışmalarının temel ilkesi olacaktır. Aynı za-
manda, başarının bireysel liyakatle olacağını, her-
hangi bir toplumsal konumun avantajı ile olmaya-
cağını öğrenirler.

Kapitalist toplumda kitle eğitiminin sosyo-
ekonomik eşitliği sağlayacağı ve bireyin yetenek 
ve potansiyelini geliştirici görüşünü reddederler. 
Tersine, onların amacı, okul başarısı ve öğrenci-
lerin yaşam şanslarının büyük ölçüde ailelerinin 
sosyo-ekonomik düzeyine bağlı olduğunu göster-
mektir. Onlara göre zorunlu eğitim, bir toplum-
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sal denetim aracı olarak kullanılmaktadır. Çünkü 
fabrika sisteminin gerek duyduğu itaatkâr ve sa-
dık bir işgücü yetiştirmeye yaradığını savunurlar.

Burada ele alacağımız okul eğitim karşıtları 
kapsamında tam olarak eğitimin bizatihi kendi-
sine değil de, eğitimin sömürücü bilinci taşıyan 
bir konumda olmasına karşıt konumda olmasın-
dan dolayı tıpkı Althus-
ser gibi mevcut eğitim 
sistemine okul karşıtla-
rı için önemli olan lojis-
tik verileri üretmesi ne-
deni ile alacağımız bir 
başka önemli isimde Pa-
ulo Freire’dir. Onun sö-
mürücü okul sistemi 
bağlamında söyledikleri 
önemli bir yer tutar. Sosyalist eğilim içinde eğitim 
eleştirisi yapmakla birlikte daha çok özgürlükçü 
sol olarak tanımlanabilecek Pierre Bourdieu’de 
eğitimin sınıf ayrımına uygun bir biçimde yapı-
landığına dikkat çeker. Onun bakış açısıyla okul, 
toplumda egemen toplumsal grupların kültürel 
sermayesini kabul eder ve onu gerçekmiş gibi ka-
bul eder. Yardımcı gruplar, işçi sınıfının kültürel 
sermayesi yoktur. Onlar, okulda başarısızlığa uğ-
rar ve böylece toplumda toplumsal hiyerarşiler 
sürdürülür ve yeniden üretilir. Bourdieu’ye göre 
başarısızlık, bir süreçtir. Yani okullar, sadece oku-
lun otoritesini, öğretmenleri ve çalışma ölçütlerini 
kabul eden ve onlara uyan öğrencileri ödüllendi-
rir. Başarılı olamayan işçi sınıfı öğrencilerine okul 
şunu söyler: Asimile olmalısın ve egemenlere ait 
olan kültürel sermayeyi edinmelisin. 

Bourdieu için eğitim bir kültürel uygulama bi-
çimidir. O, aynı zamanda, fiziksel zorlamanın uy-
gulanmasından çok, işçi sınıfının kültürel ege-
menliği yoluyla ezilmesi anlamına gelen ‘Sembo-
lik şiddet’in bir görünümüdür. Bourdieu, egemen 
kültürü “kültürel sermaye” olarak niteler. Burada 
servet ve güç önemlidir. Kültürel sermaye, sınıf 
yapışınca dağıtılmaz. Üst sınıflara mensup öğren-
ciler, avantaja sahiptirler. Çünkü egemen kültürde 
toplumsallaşmalardır. Bourdieu, bütün okul eğiti-
minin başarısının, esas olarak, daha önceki yıllara 
bağlı olduğunu iddia eder. Okuldaki eğitim, sade-
ce bu temel üzerine kurulur. Önceki beceriler ve 
önceki bilgi önemlidir. Egemen sınıftaki öğrenci-
ler, okul öncesi dönemde bu bilgileri ve becerile-
ri kazanırlar. Bu yüzden sınıfta aktarılan mesajları 
çözecek anahtara sahip olmaktadırlar. Onun deyi-

miyle, mesajın koduna sahiptirler. Bu yüzden sos-
yal grupların eğitimden yararlanmaları, sahip ol-
dukları kültürel sermaye miktarı ile doğrudan il-
gilidir. Böylece orta sınıfların çocuklarının başa-
rı oranları, işçi sınıfı çocuklarınkinden daha yük-
sektir. Çünkü orta sınıf alt kültürü, egemen kül-
türe daha yakındır. Ona göre toplumsal eşitsiz-

lik eğitim sisteminde ye-
niden üretilir ve sonuç-
ta meşrulaşır. Egemen sı-
nıfların ayrıcalıklı konu-
mu, eğitimsel başarı yo-
luyla haklı görülür. Alt 
sınıfların ayrıcalıksız ko-
numları, eğitimsel başarı-
sızlık yoluyla meşrulaşır. 
Eğitim sistemi, egemen 

sınıfların gücünü korumakta etkindir. Bourdieu, 
eğitimin, uygulamada, esas olarak, yerleşik düze-
nin yeniden üretimi ile ilgilendiği sonucuna varır.8

Eleştirel pedagojinin önemli isimlerinden Pa-
ulo Freire’ye göre ezme/ezilme sürecin yaşandığı 
sömürü toplumlarında eğitimi süreci, bir cansız-
laşma ve taşlaşma eğilimi içerir. Buna göre öğret-
men ve öğrenci ilişkisi bir aktif pasif özne ilişkisi-
dir. Bu bağlamda öğrenci bir ezilen olarak tabi ko-
numdadır. Efendi ise aktif özne olan öğretmendir 
ve öğrenciye efendi olarak ne yapması gerektiğini 
o söyler. Bu ilişki biçiminde bir anlatan özne (öğ-
retmen) ve dinleyen nesne (öğrenci) vardır. Öğret-
men gerçeklikten kopuk içeriklerle öğrenciyi dol-
durur. Anlatıma dayalı öğretim sisteminin sonun-
da ise ezbercilik oluşur. Ezbercilik ile boş bir kap 
olan öğrenci “doldurulur”.

Ezen ezilen ilişkisi temelinde emekçi sınıf 
mensubu insanlar kendilerini formel eğitimden 
geçmedikleri için cahil olarak tanımlarlar. Oysa 
cahil olan şeklî eğitimden geçmiş olan kişidir. Ca-
hil olarak tanımlayarak eğitim için evcil varlıklar 
olarak konumlanan bu kişiler eğitimli kişilere de-
rin bir saygı duymayı öğrenmişlerdir.  Dolaysıyla 
kendilerinin de dünyayla ve öteki insanlarla iliş-
kileri içinde öğrendikleri “bir şeyleri bildikleri”ni 
genellikle düşünmezler.

“Eğitim projelerindeki köylülerin hararetli ha-
raretli verimli bir konuyu tartışmaya başlayıp, 
sonra ansızın susmaları ve eğitimciye, “Kusura 
bakmayın, sessiz olmamız ve sizin konuşmanıza 
imkân vermemiz gerekirdi. Bilgi sizde, biz hiçbir 
şey bilmiyoruz,” demeleri hiç de az rastlanır değil-
dir. Sık sık kendileriyle hayvanlar arasında hiçbir 

Pierre Bourdie Paulo Freire
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fark olmadığı konusunda ısrar ederler; bir farklılı-
ğın varlığını kabul ettikleri zaman da bu, hayvan-
lar lehinedir. “Onlar, bizden daha özgürler… İki-
likleri sürdükçe ezilenler direnmeye cesaret ede-
mez ve kendilerine hiç güvenemez olurlar. Ezen-
lerin yenilmezliğine ve güçlülüğüne, hiç düşün-
meksizin büyülü bir inanç beslerler… Ezilenlerin 
kendilerini, ezenlere ait olan “şeyler” gibi hisset-
meleri, dünya ve kendi haklarındaki görüşlerinin 
gerçek olmayışıyla ilgilidir. Ezenler için olmak sa-
hip olmaktır, hemen hemen her zaman da hiçbir 
şeyi olmayanların sırtından sahip olmaktır. Ezilen-
ler için, varoluşsal tecrübelerinin belirli bir nokta-
sında olmak, ezene benzemek değildir; fakat eze-
nin altında olmaktır, ona bağımlı olmaktır. Dolayı-
sıyla da ezilenler duygusal olarak bağımlıdırlar.”9

Freire eğitimi bu bağlamda ele alır. Ona göre 
anlatım hastalığından mustariptir.

“Öğrenciler, bilgilerin koleksiyoncusu veya ar-
şivcileri haline gelme, onları raflara dizme fırsa-
tına sahiptirler. Fakat son tahlilde bu (en iyi de-
yimle) yanlış yoldaki sistemde, yaratıcılık, dö-
nüşüm ve bilgi yoksunluğu yüzünden “rafa kal-
dırılan” bizzat insanlardır. Çünkü kendileri araş-
tırmadan, praksis olmaksızın, insanlar hakikaten 
insani olamazlar. Bilgi ancak ve ancak, buluş ve 
yeniden-buluş yoluyla, dünya içindeki, dünya ile 
ve birbirleriyle olan insanların sabırsız, durmak 
bilmeyen, sürekli, umut dolu araştırmalarıyla pe-
şinden koşmalarıyla meydana gelir. Bankacı eği-
tim modelinde bilgi, kendilerini bilen sayanların, 
yine onlar tarafından hiçbir şey bilmez sayılanlara 
verdiği bir armağandır. Başkalarını mutlak bilgisiz 
saymak -baskı/ezme ideolojisi için karakteristiktir 
bu- eğitim ile bilginin araştırma süreçleri olduğu-
nun inkâr edilmesidir. Öğretmen kendisini öğren-
cilerine, onların zorunlu karşıtı olarak sunar; öğ-
rencilerinin cehaletini mutlak sayarak kendi var-
lığını gerekçelendirir. Hegel diyalektiğindeki köle 
gibi yabancılaşmış olan öğrenciler, kendi cehalet-
lerini öğretmenin varlığının gerekçesi olarak ka-
bul ederler; fakat kölenin tersine öğrenciler, öğret-
meni eğittiklerini hiçbir zaman keşfedemezler.”10

Bu kapsamda okul eleştirilerindeki anarşist 
tını anarşist düşünürlerce ortaya konulmuştu. 
Walther Borgius 1930’da şöyle yazıyordu: “Okul 
rafine bir iktidar aracıdır. Çocuktan başlayarak 
bütün devlet uyruklarını itaate alıştırmak, dev-
letin ne kadar gerekli olduğunu etinde ve kemi-
ğinde hissettirmek, her özgürlük fikrini daha fi-
lizlenmeden bastırmak, düşünceleri çitlerle çev-
rili güzergâhlara yönlendirmek ve onları rahatça 

yönetilebilir, minnettar tebaa olarak terbiye etmek 
üzere kurulmuştur.” G. Kern’in de eğitim hakkın-
daki görüşleri benzerdir: “Eğitim, insanlık tarihin-
de, giderek büyüyen insan topluluklarını efendi-
lere tabi kılmak için kullanılan sosyal-teknolojik 
bir araçtır. Eğitim başlangıçtaki küçük insan top-
luluklarında yoktu ve gerekli de değildi.”11

Anarşistler, devlet-din kurumu (kilise) işbirli-
ğinin oluşturduğu eğitim tekelinin yardımıyla ço-
cukların pratikte itaatkâr bir kul ve yurttaş olarak 
yetiştirilmelerini sık sık eleştirirler. Ha keza Stir-
ner ve Mackay gibi bireyci anarşistler özgürlük 
fikrini kadınlara hatta çocuklara doğru genişlet-
miş kadını ataerkil aileden özgürleştirmeyi öner-
miş, çocuğun da devletçe hemen hemen tekelleş-
tirilmiş okul kurumundan ve eğitim yükümlülü-
ğünden kurtarılması gerektiğini de aynı tutarlılık-
la söylerler. Bu bağlamda ataerkil burjuva çekir-
dek ailenin çözülmesi ile çocuğun okul yüküm-
lülüğünden azade kılınması birbiri ile at başı gi-
den olgulardır. Bu doğru bir bakış açısıdır çün-
kü bu ikisi birlikte oluşmuştur. Onların bakış açı-
sı ile Eğitim yerleşik çizgiden ve bildik normlar-
dan uzaklaşanları genelle bütünleştirmeye, onla-
rı yeniden “hizaya getirmeye” yaramış, aykırı ve 
uzlaşmaz tutum ve davranışların törpülenmesini, 
tekbiçimleşip ötekilerle aynılaşmasını sağlamıştır.

Bir bütün oluşturan yapıların birbirinden ayrı-
lıp dağılmalarından ve “çocukluk döneminin” ku-
rumlaştırılmasından önce çocuk, “kentin ve top-
lumun karmaşık, çok renkli hayatının göbeğin-
de yaşamış”, yetişkinlerin hayatı ve çalışmalarıyla 
doğrudan temas ederek hayatı öğrenmiş, hemen 
hemen bütün toplumsal faaliyetlere katılmış ve 
ne belli bir yaş grubunun üyesi olarak ne de her-
hangi bir çiftin özel bir mülkü olarak öne çıkmış-
tı.  Bu bağların kopmasından sonra çocuk çekir-
dek ataerkil ailenin bir parçası olmuştur. Bu aile 
tipi çocuğun özel yaşama alanını ötekilerden ayı-
rarak ve günlük yaşamın akışını dilimlere ayıra-
rak çok daha az düzenlenmiş, çeşitlilikler içeren, 
ortak komünal bir yaşamdan çok, sanayileşmenin 
gerektirdiği çalışma/iş zorunluluğuna ayak uy-
durur. 19. yüzyılın akışı içinde, çekirdek aile de, 
adım adım devletçe çıkartılan yasa ve yönergeler-
ce cendere içine alınmıştır. Daha önceleri aile ba-
basının çocuk üzerinde kurduğu ataerkil otorite, 
devletin istediği doğrultuda bizzat aile eliyle kısıt-
lanırken bu kez devletin çocuk üzerindeki etkileri 
artmaya başlamıştır. Bu anlamdaki devletleştirme 
eğilimleri sürüp gitmiştir.
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 Çekirdek aile içinde hâlâ varlıklarını koruyan 
dayanışmacı sosyal bir yaşama tarzının son kalın-
tıları da çekirdek ailenin devletin yardımcısı ve 
sözcüsüne dönüşüp araçlaşmasıyla yok olup git-
mişler bundan böyle ailenin işlevleri, “kendi ar-
dıllarını [çocuklarını] götürüp eğitim ve öğretimi, 
sağlığı, oyun vb. olguları tekelleştiren kurumlara 
teslim etmekle sınırlanmıştır”  “Toplumun atom-
larına ayrıştırılması”, ortaklaşa yaşama tarzının 
parçalanması, devletin yaşamın bu alanlarına git-
tikçe daha çok nüfuz etmesiyle sürüp gitmiştir. 
Aile babasının çocuklar üzerinde kurduğu tahak-
küm “Devlet Baba”nın tahakkümüne dönüşmüş-
tür. Anarşistler, ortak yaşama biçimlerinin devlet-
leştirilmesine dönük bu türden gelişmelere karşı 
çıkmışlar, eğitim ve yetiştirmenin pratikte devlet 
ve kilise tarafından tekelleştirilmesini eleştirmiş-
lerdir. Çünkü bu tekelleştirme sayesinde çocuk 
-söz konusu kurumların eline, çocukların eleşti-
rel düşünceye dayalı bir bireysellik oluşturma ve 
dayanışmacı bir ortak yaşama geliştirme eğilimle-
rini çekirdekten ezme, bunları bastırarak, çocuğu 
mevcut tahakkümün hiyerarşik yapıları içinde ge-
reken yere yerleştirme olanağı veren aygıtlara- tes-
lim edilmiş olmaktadır.12

Landauer’e göre de okul, “militarizmin 
öncüsü”dür; çocukların ruh ve zihinlerini tekdü-
zeleştirip aynılaştırır ve disiplin altına alır; asile-
ri ayıklar ve çocukları kapitalist pazarın dayanış-
mayı dışlayan, hiçbir bireysel farklılığı ve özelliği 
dikkate almayan rekabetine alıştırır.”. “Gerici öğe-
leri oldum olası içere gelmiş olan hakiki eğitim-
yetiştirme tekeli, acısını çektiğimiz bu gönüllü 
kul-köle sisteminin süregitmesinin asıl nedenidir; 
çünkü bu boyun eğme, hemen hemen herkeste 
görüldüğü gibi, gönüllü, -güdüselleştirilmiş eği-
tim, yetişme ve alışkanlık yoluyla kazanılmış- alış-
kanlık olmasaydı, şiddet ve zor hiçbir zaman bir 
başlarına çoğunluğun küçük bir azınlığın lehine, 
hemen her şeyden mahrum bırakıldığı bir siste-
mi ayakta tutmaya yetmezlerdi.” Landauer, “dev-
let ve papazlarca yönetilen okullara alternatif ola-
rak”, “okul kooperatifleri” kurmayı önerir.13

Tüm bu saptamalara büyük ölçüde günümüz-
de okul karşıtı düşüncenin en önemli beslenme 
kaynaklarından Anarşizm içinden konuşan Paul 
Godmanda da rastlarız. Okul karşıtı düşüncenin 
önemli isimlerinden  Goodman Örgün eğitimin 
çok uzun sürdüğünü, yanlış sosyal sınıf değerle-
rini öğrettiğini ve zamanla öğrencilere giderek za-
rar verdiğini belirtti. 

Goodman, okulun toplumunun yanlış yönlen-

dirilmiş ve samimi olmayan değerlerini yansıttı-

ğını ve bu nedenle okul reformcularının okul ol-

madan önceki değerlere odaklanması gerektiği-

ni yazıyordu. Goodman, okul eğitiminin bireyin 

damgalandığı, derecelendirildiği, belgelendiği ve 

topluma geri gönderildiği bir süreç haline geldi-

ğini söyleyerek özgürlükçü geleneği sürdürüyor-

du. Bütün bunların yönetici endüstriyel seçkinle-

rin çıkarına olduğunu ileri sürüyordu. 1960’lar-

da Compulsory Mis-Education’da (Zorunlu Yan-

lış Eğitim) eğitimin gerçek işlevinin becerileri de-

recelendirmek ve pazarlamak olduğunu söylü-

yordu. “Bu, aslında bir avuç büyük şirketin dev 

bir ayıklama ve seçme sürecinin kârını elde etme-

si demektir -bütün çocuklar değirmenden geçiri-

liyor ve herkes bunun bedelini ödüyor.” demişti 

Goodman gençlerin kurumsallaşmış öğrenme sü-

recinde doğal entelektüel gelişimlerinin engelle-

meye tabi tutulduğunu ve bozulduğunu savunur. 

Nihayetinde okul tasnif edilmiş rekabetçi yurttaş-

ları yalnızca mevcut sosyal sıkıntılarımızı ağırlaş-

tıracak şekilde ortaya çıkarmaktadır.

O çıraklık kursları, rehberli gezi ve gençlik or-

ganizasyonları da dâhil olmak üzere okula çeşit-

li alternatifler önerdi. Goodman, okulları çocuk-

ları ve gençleri otomatik olarak “herhangi bir in-

san değer” taşımaksızın bir otomatik varlık haline 

getiren mekanizmalar olarak görmekteydi. Bu ba-

kımdan Goodman gençlere okul karşıtı düşünce-

ler aşılar. Aile ve toplumun doğal öğrenme model-

lerine ve usta çıraklık koşullarında teşvik edilen 

türdeki ilişkilere artan bir katılım önermektedir. 

“okula gerek yoktur, okul yerine şehirde, çiftlik-

te gerçek yaşam eğitimler, pratik çıraklık kursları, 

rehberli seyahat, çalışma kampları, küçük tiyatro-

lar ve yerel gazeteler [ve] toplum hizmeti “ Tavsi-

yesinde bulunur. O önemli bir nöroloğun bazı ço-

cuklar neden okumayı öğrenemediğini söylüyor, 

okuma becerilerinin bulmaca çözmek için olma-

dığını belirttiğine dikkat çeker. Gençlerin çoğunu 

eğitmenin ergenlik döneminde ve erken yetişkin-

lik döneminde okullara göndermenin sadece bir 

batıl inanç, resmi ve kitlesel bir hurafe olduğunu 

söyler.  Ona göre okullaşma, bir toplumsallaştır-

ma tekniğinden başka bir şey değildir ve gençle-

rin çoğuna, sevgi, anlam ve mesleki arayışlarında 

artık yardımcı olamaz” 14
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Goodman genellikle okul karşıtı akım dendi-
ğinde ilk akla gelen isim olan İvan Illich’in öncü-
sü sayılır. Bu anlamda önce sonra ekseninde son-
ra diye tanımlanacak ve Hristiyan Anarşist kabul 
edilen İvan Illich bu düşünceleri geliştirerek eği-
tim karşıtı bir düşünce anlayışı üretir. Illich’e göre 
eğitimi, okullar aracılığıyla yaygınlaştırmak olana-
ğı yoktur, Ne öğreticilerin öğrencilerine karşı yeni 
tutumlar ne öğreticilerin, öğrencilerine yeni tu-
tumlar geliştirmeleri, ne de eğitsel-araç gereçlerle 
eğitimcilerin sorumluluğunu öğrencinin tüm ya-
şamını kuşatacak kadar genişletmek gibi önlem-
lerle evrensel eğitim gerçekleştirilemez.

Illich’e göre okul, değerleri kurumsallaştırır, 
eğitim görevini meşru bir şekilde yerine getire-
mez, toplumsal normlar ile birlikte bütün katılı-
ğıyla önyargıları da bireylere aktarır, bireyin top-
luma koşulsuz itaatini sağlar, işçi sınıfını içinde 
bulunduğu konuma hapseder, evrensel yönü yok-
tur, insanları tamamen sertifikalaştırır, çok paha-
lıya mal olur ancak yeterince kaliteli eğitmez, de-
vam zorunluluğu nedeniyle çocukları bütün gün-
lük yaşam olanaklarından alıkoyar, insanların 
farklılaşmalarını ve çok farklı olan insani yetenek-
lerini ortaya çıkarmalarını engeller. Illich açısın-
dan günümüzde, “okul adeta paketlenmiş mal-
lar pazarlayan bir işletme durumuna gelmiştir. 
Bir bilgi paketi halinde olan program, müşterilere 
pazarlanmakta, öğrencilerin de yaşamlarını buna 
göre düzenlemeleri beklenmektedir. Okul, insan, 
para ve fiziksel kaynaklar gibi toplumun kaynak-
larının büyük bir kısmını tüketmekte, öğrenciden 
çok, öğreticilere hizmet vermektedir.15

Listeyi uzatmak mümkün günümüzde bu 
alanda radikal eleştiri yaklaşımım içinde okulları 
eleştiren okul karşıtı düşünürler mevcut. Bunların 
hemen hepsinin de ana beslenme kaynağı kısmen 
Marksizm büyük oranda anarşizmdir. Bu neden-
le de söylemsel motifler temelde aynıdır okul bir 
baskı aygıtı olarak öğrenciyi kalıba döker, doğal 
öğrenme sürecini zedeler, öğrenciyi sadece başarı-
ya odaklandırır ve onu adeta bir yarış atına çevirir, 
başarının ölçütü de diploma ve derecelerdir. Üs-
telik okul öğrenciyi kapitalist sanayi toplumunun 
kurumsal hizmetlerini tüketen, o değerleri içsel-
leştiren adeta otomat gibi davranmaya koşullan-
mış kişilere dönüştürür.

Özgürlükçüler okul yerine öğrenim ağları ile 
yaşam ile öğrenmeyi birleştiren çocuğun kendi 
doğal yeteneklerini geliştirmesine izin veren, on-
lara seçme özgürlüğü getiren, eşitlik ve özgürlük-

çü değerler edinmesini sağlayan somut sosyal be-
ceriler geliştirmesine imkân tanıyan ve her çocuğa 
da ayrı davranan onları özel olarak görüp kendili-
ğindenci kılmaya çalışan bir anlayış geliştiren ge-
nel toplumsal kurumlaşmadan azade kalmaya ça-
lışan bir yaklaşıma sahipler.

Bu uzun yolculuğun bize söyleyecekleri ol-
duğu kanısındayım bir özgürlük kavramının de-
ğer boyutlu olduğunu göz ardı etmemek kaydı ile 
özgür ve yaratıcı düşünebilme, özgürce davrana-
bilme, seçme özgürlüğünü kullanabilme, eleştirel 
düşünebilme gibi özellikler devlet ya da özel okul-
lar tarafından önemli ölçüde kısıtlanıyor. Dahası 
İslâmî kesim bu eleştirilerden gereken şeyleri ken-
di değerler dünyasına katarak kendilerini gelişti-
rebilme imkânından yoksunlar. Oysaki Ebu Hani-
fe ve İmam Maturidi’nin izinden giden diğer yan-
dan sufiyane değerleri özgürlükçü kelamla har-
manlayan bir anlayış geliştirebilmekten uzak ala-
bildiğine otoriter, ezberci, düşünme imkânlarını 
kötürümleştiren selefilik ile flört halinde berbat 
bir Sünnilik algısı içinde çocukların zihinsel ge-
lişimini kötürümleştirmekteler. Oysa İslâm tevhit 
yolu ile insana hürriyet kapısını sonuna kadar ara-
layan bir dindir. Bu anlamda artık gerici ve geliş-
meden uzak, sağcılaşmış bir Sünni gelenek ve ce-
maatler eli ile her türlü farklı düşünceye kapanmış 
tekrarcı bir yapıya dönüşmüş bir halde. Oysaki bu 
olmasa Müslümanlar bugüne dair çok farklı yeni 
ve insani bir yaşam biçimi üretebilir.
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S izce eğitimin bireyin hayatındaki ve bir milletin 
geleceğindeki önemi nedir?
Aslında eğitim birey ve toplum için benzer an-

lamları barındırmaktadır. Hem bireyin hem de 
toplumun geleceğini inşa etmek açısından bakıl-
dığında bu açıkça görülür. Bireylerin okuldan al-
dıkları eğitimin dışında bunu geliştirecek bir şe-
kilde hayatlarını tasarlamaları da gerekir. Eğitim-
li bireylerden meydana gelen bir toplumun kül-
tür ve medeniyet değerleri üretmede çok daha ba-
şarılı ve etkili olabileceğini söylemek mümkün… 

Asıl önemlisi hızla gelişip değişen ve aklıseli-
me muhtaç olan dünyamızda, eğitimli bireylerden 
oluşan milletlerin katkısı sandığımızdan çok daha 
fazla olacaktır.  Bu kanaate, şu nokta-
dan hareketle ulaşabiliyoruz: Bilin-
diği gibi uzun zamandır sosyal te-
orisyenler, psikologlar haklı ola-
rak günümüz insanının ruhunda-
ki küresel krize dikkat çekiyorlar. 
Belki de eğitimle, dünyanın tek-
nolojik ve bilimsel olarak ge-
lişmişliğinin yanında insani 
değerler açısından yaşadığı 
düşüşü durdurarak mer-
hametli yüreklerin sa-
yısını arttırmak,  yer-
yüzünü daha adil ve 
yaşanabilir bir dünya 
haline getirebiliriz.

Küresel Kriz,  İşgal  Girişimi ve Gelecek

 En azından bu noktada yoğun bir çaba orta-
ya koyabiliriz. Sürdürülebilir kalkınma hamleleri-
nin başarıyla neticelenmesi, toplumun yaşam ka-
litesinin artması ve genç nüfusun değişen şartlara 
uyum sağlayarak ülkemizin dünyanın geleceğinde 
güçlü bir şekilde yerini alması için eğitim ve öğ-
retim hayati önem taşımaktadır. Milletimizin ge-
rek değerleri gerekse de tarihi misyonu bakımın-
dan bunu gerçekleştirebilecek güce sahip olduğu-
na bütün kalbimle inanıyorum. 

15 Temmuz işgal ve darbe girişiminin üzerin-
den bir yıl geçti. İlk olarak geriye gidip o hain te-
şebbüsün yaşandığı günlerde neler hissettiğinizi ne 

düşündüğünüzü sormak istiyorum. 
Açık yüreklilikle söylemeliyim ki korktum.  

İstanbul’daydım. Üzerimizden uçaklar geçip 
patlamalar olurken nereye bomba atı-

yorlar diye düşündüm. İnsanların 
üzerine ateş açıldı, tanklarla, tü-
feklerle, uçaklarla halk hedef 
alındı. Kendi ordunuz size sal-
dırıyor, çok büyük bir şey ol-
malı diye düşündüm. Bu ha-
kikaten ürkütücü bir du-
rumdu. Bilgi akışı başlayın-

ca zihnimde eksik olan 
parçalar tamamlandı 
ve FETÖ terör örgütü-

Ömer Faruk YELKENCİ

Üzerinde sıkça olumsuz yorum yapılan eğitim faaliyetleri aslında tabloya 
bütün olarak baktığımızda ciddi bir mesafe de kat etti. İstanbul Millî Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile eğitim üzerine söyleşi gerçekleştirdik. 
İstanbul’da gerçekleşen projeler gibi pratik konular yanı sıra eğitim felsefesine 
katkı olacak teorik konulara da değinme imkânı bulduk. (Gülşen Özer)

Küresel Kriz, 15 Temmuz İşgal Girişimi
ve Gelecek
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nün nasıl bir yapı olduğunu bildiğim için duru-
mu anladım. Bunun bir işgale hazırlık olduğunu 
bunun bir ön çalışma olduğunu fark ettim. Türki-
ye düşünüldüğü gibi karıştırılabilseydi NATO ve 
Amerika kurtarıcı olarak gelecek Türkiye’yi par-
çalayacaklardı.

Burada Türkiye’nin işgale hazır hale getirilme 
teşebbüsünün bu kadar hain, ani bir şekilde ta-
sarlanabileceğini tahmin edebilir miydik diye bir 
soru sorulabilir. Özel Öğretim Genel Müdürlüğü 
yaptığımız dönemde özellik-
le Sayın Müsteşarımızla be-
raber dershanelerin dönüşü-
mü sürecinde karşılaştığımız 
tehditlerle çok sıcak bir sü-
reç yaşadık. Bu örgütün neler 
yapabileceğini yakinen gör-
dük. Bu örgüt aynı zamanda 
insan devşirirken bilişsel psi-
kolojinin bütün yöntemlerini 
de kullanarak beyinlere tasal-
lut etmeyi başardılar. Bunla-
rın mahir oldukları iki iş var-
dı; iftira ve hırsızlık. Kişile-
rin özel hayatlarını ve mah-
remlerini kaydedip daha son-
ra bunları tehdit unsuru ola-
rak kullanıp iftiralarına bo-
yun eğdirdiler. KPSS soruş-
turması sürecinden de konu-
mum itibarı ile haberdar ol-
dum ki buradaki hırsızlıkla-
rı birçok kişinin hakkını çal-
maları demekti. Diğer sınav-
larda soruları çaldılar. TÜBİ-
TAK ÖSYM gibi kurumlar-
da örgütlenmişlerdi, soru ha-
zırlama ekiplerinde adamları 
vardı. Böylece adamlarını is-
tedikleri yerlere yerleştirebil-
diler.

FETÖ’nün en etkili olduğu kurumlar arasında 
eğitim kurumları vardı. İstanbul Millî Eğitim bün-
yesinde özel olarak bu bir yılda yaptığınız çalış-
malardan bahseder misiniz?  Bakanlık düzeyinde 
de yapılan çalışmalar var bunların İstanbul’da uy-
gulanma süreçlerinden de bahsederek 15 Temmu-
zun İstanbul’un eğitim atmosferine nasıl bir yan-
sıması oldu?

Şöyle; Yine genel müdür iken bu dershanele-
rin dönüşümü esnasında ağlarının çok geniş oldu-
ğunu gördük dolayısıyla bu ağın birden bire daha 
doğrusu çok kolaylıkla ortadan kalkacağını dü-
şünmek ham hayal olur. Aynı zamanda kripto ol-
maları takiyyeci karakterleri olması bu işi zorlaş-
tırıyor. 15 Temmuz’un ilk günlerinde nöbetler es-
nasında yanıma gelip benimle sohbet edip fotoğ-
raf çektirmek isteyen bazı öğretmenlerin FETÖ-
cü olduğuna dair yakınındakiler beni uyardı. Be-

nimle sohbet etmek isteyen 
bir öğretmeni engelleyemem 
ama benimle fotoğraf çekil-
mek onları kurtarmaz de-
dim. Bunlar her ortamı kul-
lanarak saklanmaya çalışı-
yorlar. İstanbul’da 3800 kü-
sur ihraç oldu, bu büyük bir 
sayı. Eğitim alanını çok fazla 
kullandılar çünkü hemen de 
tükeneceklerini söyleyeme-
yiz. Aslında asıl yapılması ge-
reken de lider pozisyonunla-
rı bertaraf etmek zorunda ol-
malıdır.

15 Temmuz,  Öğretim 
Programları ve İstanbul

15 Temmuz temasının 
müfredata yansıtılması hu-
susunda Bakanlığımız gerekli 
çalışmaları yaptı. Müfredata 
15 Temmuz konusu eklendi. 
Tarih ve Sosyal Bilgiler ders-
lerinde İstiklal Harbi, Çanak-
kale Savaşı nasıl işleniyorsa 
15 Temmuz da aynı şekilde 
işlenecek. Geçtiğimiz eğitim-
öğretim yılı başında broşür 
dağıtıldı. Bizim yapabileceği-

miz en önemli şey ise bu konuyu sıcak tutmaktır. 
Biz şehit ailelerini gazilerimizi ziyaret ettik, eğitim 
alanında destek olmak için taleplerini aldık. Özel-
likle çocuklar büyük bir sarsıntı yaşıyor ama belli 
etmemeye çalışıyorlar. Onlar bu travmayı içlerin-
de yaşıyorlar ve bu daha sonra açığa çıkacak. İlgili 
kamu kurumlarımız samimi bir yolla elinden ge-
leni yaparak bu ailelerin yanında olmaya çalışıyor. 
Tabii ki ne yaparsak yapalım onların acılarını din-

Hızla gelişip değişen ve aklıse-
lime muhtaç olan dünyamız-
da, eğitimli bireylerden olu-
şan milletlerin katkısı sandı-
ğımızdan çok daha fazla ola-
caktır.  Bu kanaate, şu nokta-
dan hareketle ulaşabiliyoruz: 
Bilindiği gibi uzun zaman-
dır sosyal teorisyenler, psi-
kologlar haklı olarak günü-
müz insanının ruhundaki 
küresel krize dikkat çekiyor-
lar. Belki de eğitimle, dün-
yanın teknolojik ve bilimsel 
olarak gelişmişliğinin yanın-
da insani değerler açısından 
yaşadığı düşüşü durdurarak 
merhametli yüreklerin sayı-
sını arttırmak,  yeryüzünü 
daha adil ve yaşanabilir bir 
dünya haline getirebiliriz.
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diremeyiz. Ben kendi açımdan hem görevim ge-
reği hem de bir öğretmen olarak gelip ziyaret et-
mek isteyenlere sürekli kapımı açık tutarak onlar-
la oturup konuşup sohbet ederek yapabileceğim 
her şeyi yapmaya gayret ediyorum. Zaten onların 
yanına gitmekten, yanlarında olmaktan ağırbaşlı-
lıkla onları anlamaktan başka ne yapabiliriz. Yani 
ne yapsak eksik kalır.

İstanbul’u eğitim ekseninde konuştuğumuz-
da sadece tek bir bölgeden bahsettiğimizi sa-
nıyoruz. Oysa siz bu şehrin eğitim olarak tüm 
Türkiye’nin bir yansıması olduğunu ifade ediyor-
sunuz. İstanbul’un mevcut durumunu eğitim bölge-
leri açısından nasıl konumlandırıyorsunuz?  

İstanbul esasında siz ne yaparsanız yapın, na-
sıl çalışırsanız çalışın kendini konumlandırıyor ve 
durumunu belirliyor. İstanbul’da gördüğünüz her 
şeyi Türkiye’nin genelinde görebilirsiniz, bu ne-
denle Türkiye’nin bir prototipi. İstanbul’a ait veri-
ler üzerinden Türkiye’yi değerlendirebilirsiniz.  Ül-
kemizin zenginliklerin ve çeşitliliklerin  %99’a ya-
kın bir kısmı sadece İstanbul’da var. Eğitim açısın-
dan örnek bir örnek verecek olursak azınlık okul-
ları, yabancı okullar, mesleki eğitimde bazı alanlar 
bir iki istisna dışında sadece İstanbul’da var. Do-
layısıyla İstanbul hem tarihi geçmişi hem eğitim 
alanındaki birikimi hem de 3 milyon öğrencisiyle 
142.000 civarında eğitim personeli ile aslında çok 
büyük bir potansiyel. İstanbul’un eğitim arşivi ne-
redeyse Türkiye’nin eğitim tarihini yazabilecek bir 
kapasitede. Kabul etmek gerekir ki, bu büyüklük 
bir dünya şehri olan İstanbul için büyük sorun-
ları içerse de daha büyük çözüm imkânlarını da 
önümüze sermektedir. İstanbul’umuzun “Sade-
ce bir semtini sevmenin bile bir ömre değeceği-
nin” bilinciyle ve hassasiyetiyle görev yapıyoruz. 
İstanbul’u sevmeden İstanbul’a hizmet edilemez 
inancındayım.  Ayrıca iki büyük devletin başkent-
liğini yapmış, merkezi bir konumda olmuş dola-
yısıyla tarihi kökleri de var. 

Eğitim ve kültür konusundaki eksiklik ve ye-
tersizlikler sürekli konuşuluyor. Duygusal bir ge-
çiş olacak ama imkân ve zaaflarıyla bu şehrin eği-
tim alanındaki çalışmalarından sorumlu olmak 
nasıl bir duygu?

İstanbul’un eğitimi konusunda büyük bir so-
rumluluk hissediyoruz.  Şehrimiz, hem sayısal 
büyüklükleri hem de manevi büyüklüğü açısın-

dan önemli. Fakat ben diğer taraftan şunu da söy-
lüyorum İstanbul’un dezavantajları yanı sıra avan-
tajları var. Bunların üzerinde odaklanıyorum ve 
peygamber efendimizin gündeminde olmuş bir 
şehre hizmet etmenin güzelliği kısmına bakmak 
istiyorum ve inanıyorum ki prensip olarak güzel-
likleri, imkânları gündeminizde tutarsanız onla-
rı da çoğaltırsınız. Peygamberimiz’in gündemi-
ne girmiş şehre hizmet etmekten daha büyük bir 
onur olamaz.

Eğitim Kademelerine Yüklenen Anlam ve 
Temel Değerler

İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak ayağını-
zın tozuyla geldiniz ve böyle bir ortam da göre-
ve başladınız belki tasarladığınız projeleriniz var-
dı bu ortam ve şartlar yüzünden ertelediğiniz pro-
jeleriniz oldu mu? Ya da mutat işlerde bir aksama 
oldu mu?

Kesinlikle hayır. 16 Temmuz’da sürücü kursla-
rımız alakalı bir sınavımız ve o gün İstanbul Em-
niyet Müdürümüzü aradım -ki 15 Temmuz gecesi 
onların nasıl büyük bir mücadale verdiğini çok iyi 
biliyoruz- bu sınavı yapacağımı söyledim. Kendi-
si bu şartlarda güvenlik için polis yönlendirmem 
mümkün olmayabilir dedi. Ben de “Eğer biz bu-
gün bu sınavları yapmazsak kaosu kabul etmiş 
oluruz yaparsak da hayat devam ediyor hiçbir şey-
den çekinmediğimizi bizim kazandığımızı ilan et-
miş oluruz” dedim kendisi de çok sıkıntılı bir sü-
recin akabinde olmasına rağmen sağolsun, bizim 
sınavlarınızdaki güvenliği ve emniyeti almayı ka-
bul etti. Sınavı yaptık. Gece darbe teşebbüsü oldu, 
dolayısıyla biz bugün işleri erteleyelim demedik, 
tıpkı göreve geldiğimizde de yapmayı planladı-
ğım her şeyi uygulamaya koyduğumuz gibi. Me-
sela ilk akla gelen İstanbul Öğretmen Akademi-
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leri, (Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri Öğ-
retimi) Harezmî modeli, Tematik Mesleki Liseleri 
çalışmasını ve daha bir çok projeyi başlattık. Dü-
şündüğümüz hiçbir projeyi erteleyelim aman ka-
rışıklık var diye düşünmedik. Bir gecede 168 okul 
müsadere edilirken müdür yardımcısı arkadaşla-
rımızla burada sabahlayarak bu devralma ve sü-
reçlerini yürüttük. Bunları yaparken diğer taraf-
tan bu projelerle ilgili sürecin aksamadan yürü-
mesi talimatını verdik ve hamdolsun bu projeleri-
mizde çok güzel oldu. Önümüzdeki sene de geliş-
tirerek devam edeceğiz. 15 Temmuz’la oluşturul-
maya çalıştığı kargaşa ortamına karşı biz de böyle 
bir tepki verdik yani daha çok çalışarak. Rutin iş-
lerimizin aksaması darbecileri memnun ederdi bu 
olmadı hamdolsun.

Peki, genel olarak bu kalkışma eğitim sistemi-
mizi ve geleceğini nasıl etkiledi? Sizin bundan son-
raki çalışmalarınız nasıl devam edecek? 

Bundan sonra hep beraber yapmamız gereken 
şeyler var. Biz bu çetenin en fazla eğitim üzerin-
den çalıştığını biliyorsak bu alanda kaybettikleri-
mizi tekrar inşa etmeliyiz. Her şeyden önce eği-
tim sistemimizde tekrar bu tip tehlikelerin orta-
ya çıkmamasını sağlamalıyız. Eğitim kademeleri-
ne hangi anlamlar yüklüyoruz sorusunu düşüne-
lim. İlkokula, ortaokula liseye hangi anlamı yük-
lüyoruz? Bu süreçte çocuklarımızdan ne bekliyo-
ruz. Mesela çocuğun zihinsel faaliyetlerinin geliş-
tiği dönem olarak ortaokul kişiye bir şey anlatma-
lı. Soyut düşünme becerilerinin, zihinsel faaliyet-
lerin arttığı bir dönem olarak eğitim nokta-i naza-
rından da bu kademelendirme yapılırken süreci 
fark ettirecek kavramlar olmalı. Bu öğretmeni de 
öğrenciyi de farklılaştırır. 

Çocuklarımızın sorgulama, eleştirme, karar 
verme, soru sorma yetenekleri bu dönemde daha 
çok geliştirilmelidir. Soru sorma becerisi eğitim 
açısından en önemli noktalarından birirdir diye-
biliriz. Doğru soru sorabilmeyi başarmış öğren-
ci öğrenmeye başlamıştır. Bu becerileri geliştir-
mek hedeflenmelidir ki iradelerini tasallut edecek 
herhangi bir tehlikeye karşı dik durabilsinler. Bir 
daha 15 Temmuz olmaması için her şartta doğ-
ruyu seçebilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Okullar-
da çocuklar doğru bir din anlayışı le yetiştirilmeli 
ki FETÖ gibi yapılanmalara karşı durabilmeli. Biz 
öyle nesiller yetiştirmeliyiz ki hem düşünme be-
cerileri gelişmiş olmalı hem de dinini iyi bilmeli... 

Düşman Terminatör filminde olduğu gibi sürekli 
form değiştirebilir dolayısıyla vatanını seven doğ-
ru düşünen temel değerlerini sahiplenen nesiller 
yetiştirirse tehdit nasıl gelirse gelsin ona karşı du-
rabilir. Japonya’da temel eğitimde merkezi değer-
ler vardır. Japonya’ya ait olma, Japonya’nın gele-
cek daha güçlü bir ülke haline getirme ideali ilk 
olarak verilir. Bilgi daha sonraki yıllarda da öğre-
nilebilir denir. Değerler doğru bir şekilde aktarı-
lır, şahsiyetler doğru olarak inşa edilirse yani te-
mel taş taşlar vaktinde konursa düşman ne taraf-
tan gelirse gelsin ister modern ister postmodern 
kılığa bürünsün buna karşı duracak nesiller orta-
ya çıkacaktır. 

Bir Eğitim Felsefemiz Olmalı

Geçen yüzyılın son çeyreğinden beri, başta ge-
lişmiş dünya ülkeleri olmak üzere dünyanın bir-
çok ülkesinde, davranış sorunları ve duygusal so-
runlarda büyük bir artış gözleniyor. Okulun klasik 
misyonunu tamamladığını ifade ediyor eğitimle il-
gili düşünce üretenler. Sizce bu yüzyılda eğitimi-
miz nasıl şekillenecek?

Evet, eğitimde daha çok yönteme vurgu yapı-
yorum çünkü anlatmaya çalıştığımız şey şu; insan 
hafızasını bir kap olarak düşünecek olursanız bu 
kabı son noktasına kadar doldurduğunuz da ka-
pasite dolmuş olur. Fakat temel ihtiyacı olan la-
zım olan bilgileri verdikten sonra yöntem bilgisi-
ni öğretirseniz yöntemi kullanarak bilginin kendi-
sine ulaşabilir. Eğitim sisteminde müfredatın mer-
kezinde kazanımların değil yöntemin olması ge-
rektiğini düşünüyorum. Kazanım merkezli müf-
redat eğitim sistemini geliştiremez. 2005’te yapı-
landırmacı yaklaşımın benimsendi… Tabii tek ba-
şına doğru olduğunu söylemiyorum kendi özgün 
yaklaşımlarımızda buna eklenmeli. Sorun şu; ya-
pılandırmacı yaklaşımı kazanım merkezli bir müf-
redat üzerinden uygulamaya çalışıyoruz. Her şey-
den önce bir eğitim felsefemiz olmalı. Özel Eği-
tim Genel Müdürlüğü yaptığım dönem Bakanlı-
ğımıza kongre geleneğini getirdik. İlk olarak ya-
pılan kongrede Özel Eğitim Genel Müdürü olma-
ma rağmen bu kongrede eğitim felsefesi temasını 
seçtik, “21. yy’da bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak”

Önce bakış açımız netleşmeli yani...
Evet. Bu işin felsefesi ortaya konmalı ki son-

ra onun üzerinden ilerlemeli yani klasik metafor-
da olduğu gibi bir ayağımız kendi değerlerimiz 
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üzerinde sabit diğer yeniliklere açık olmalı. Biz hep 
ortadan başlıyoruz. Bu yüzden hiçbir şey oturmu-
yor. Bu nedenle önce yöntem diyorum. Hazırı ver-
mek değil onu bulmasını sağlamak önemlidir. Bun-
lar okulsuz toplum vs. güzel yani kulağa da hoş ge-
liyor fakat hani kendi coğrafyamızla alakalı düşün-
düğümüzde realist bir yaklaşımla şu söylenebilir; 
mevcut modern devletin okulu muhakkak değişe-
cek, bu kesin hatta kaçınılmazdır. Değişim yaşanı-
yor farkında olsak da olmasak da. 

Eğitim tarihçileri bundan 50 yıl sonra fark-
lı şeyler yazacaklar. Çocuğa şu anda ailesi, çevresi, 
okul ve teknoloji öğretiyor peki hangisinin öğretti-
ğini alıyor, hangisi daha çok öğretiyor. Okul cazi-
be merkezi olmaktan çıkıyor. Biz sınav merkezli bir 
eğitim yapıyoruz ama bu kalktığında okul alterna-
tiflerden bir tanesi haline gelecektir diye düşünü-
yoruz ama bu süreci kontrol etmek önemli. Süreç 
her hâlükârda ilerliyor asıl olan, buna müdahil ol-
mayı başarmak yoksa nasıl bir şeyle karşılaşacağını-
zı tahmin etmeniz mümkün olmayacaktır. 

Öğretmenlik Biraz da Ufuk Çizmektir

İstanbul için uygulamaya başladığınız yeni pro-
jeler olduğundan bahsettiniz.  Öğretmen Akade-
mileri bunlardan biri… Akademiler Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın Eğitim Fakültelerinin yeniden yapı-
landırılmasıyla alakalı kurumsal reformları arasın-
da da geçiyordu. Sanırım İstanbul’da gündeme ge-
len akademiler daha farklı bir anlayışa dayanıyor?

Hemen şunu belirtmeliyim ki, Öğretmen Aka-
demileri Projesi kesinlikle eğitim bilimlerinin tek-
rar edileceği, öğretmenlerimize kendi alanları-
na ait bilgilerin verileceği bir yaklaşımı kesinlik-
le benimsemiyor. Fakat öğretmenimizin donanım 
ve yöntem noktasında eskilerin tabiri ile bir çele-
bi olması gerektiği mantığını içeriyor. Çünkü mu-
allim aynı zamanda bir aydındır, aynı zamanda uz-
man... Her konuda belli bir malumata sahip olma-
lıdır... Buna ek olarak kendi alanının da uzmanı 
olacak elbette... Bilenler bilir Ahmet Hamdi Tanpı-
nar, liselerde öğretmenlik yaptığı yıllarda öğrenci-
lerinde bir edebiyat fikri oluşturmaya gayret eder-
miş... Yani dikkat edelim böyle geniş bir ufuk, ge-
niş bir perspektif... Tabii her öğretmenden bir Tan-
pınar çıksın demiyoruz, bu mümkün de değil ama 
öğretmenlik biraz da ufuk çizmek demektir... He-
def, ideal ittihaz ettirmektir. Osmanlı modernleş-
mesinden erken cumhuriyet devrine ve sonrasına 

baktığımızda Yahya Kemal Beyatlı’nın, Reşat Nuri 
Güntekin’in daha sonraki yıllarda Mahir İz’in, Efla-
tun Cem Güney’in, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Ni-
had Sami Banarlı’nın, Behçet Necatigil’in, Nurettin 
Topçu’nun öğrencilerin karşısına çıkarak ders an-
lattıklarını biliyoruz. Öğretmenlerimiz bu nitelik-
teki isimlerle temas ederek, o bilgiyi, o görgüyü, o 
tecrübeyi ve onlardan ilham alarak oluşturdukları 
yöntemi kullanarak onu en azından öğrencilerimi-
ze aktarsınlar diyoruz. 

Bununla birlikte öğretmenlerimizin, kendi ala-
nını disiplinler arası bir yaklaşımla farklı alanların 
birikimleriyle desteklemesinin faydalı olacağı ka-
naatindeyiz. Sözgelimi ben tarihçiyim, tarihi anla-
tırken müzikten nasıl istifade edebileceğimi kendi-
me sorabilmeliyim.  Felsefe anlatırken şiirden, din 
anlatırken edebiyattan, edebiyat anlatırken sinema-
dan istifade ederek yöntemlerimizi çeşitlendirme-
miz gerekir ki eğitim faaliyetlerimiz nitelikli ola-
bilsin. İnterdisipliner bir yaklaşım içinde olmalı-
yız. Aksi takdirde okullarımız ve derslerimiz sıkı-
cı olmaktan kurtulamayacağı gibi öğretmenlerimi-
zin mesleki yabancılaşmalarının ve tükenmişlikle-
rinin önüne geçilemez. Tabii en önemlisi de bunun 
yanında gönüllülük esasına dayalı bir program çer-
çevesinde yürütülmesini önceledik.  Bundan dolayı 
akademilerimizi ders odaklı olarak değil daha geniş 
perspektifle oluşturduk. Neticede Bilim, Sanat, Li-
san, Edebiyat ve Müzik Akademilerini 5 Kasım iti-
barı ile hayata geçirmiş olduk. Ayrıca Bilim Akade-
misi altında; Türk İslam Düşüncesi ve Bilimi, Sos-
yal Bilimler ve Bilim Olimpiyatları Enstitüleri bu-
lunmaktadır. Büyük bir memnuniyetle belirtmeli-

İstanbul’un eğitim arşivi neredeyse 
Türkiye’nin eğitim tarihini yazabilecek 
bir kapasitede. Kabul etmek gerekir 
ki, bu büyüklük bir dünya şehri olan 
İstanbul için büyük sorunları içerse de 
daha büyük çözüm imkânlarını da önü-
müze sermektedir. İstanbul’umuzun 
“Sadece bir semtini sevmenin bile bir 
ömre değeceğinin” bilinciyle ve hassa-
siyetiyle görev yapıyoruz. İstanbul’u 
sevmeden İstanbul’a hizmet edilemez 
inancındayım.
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yim ki akademiler çok rağbet gördü, katılımcı öğ-
retmenler büyük bir iştiyakla devam ettiler ve çok 
güzel sonuçlar elde ettiler. 

Okul İklimi Oluşturmak, Adabımuaşeret ve 
Okul Dergileri

Meslekî Teknik Eğitim öteden beri çok konuşu-
lan meselelerimiz arasında. Bu konuda hayata ge-
çirdiğiniz proje hangi aşamada? 

“Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Proje-
si” ülkemizin meslekî eğitim kurumlarını ve sek-
törün aktörlerini birer proto-
kol ile birbirine bağlayan bir 
çalışma olmuştur. Böylece iki 
alana birden fayda sağlan-
mış, iş gücü ve imkânlar bir 
araya getirilmiştir.  Millî Eği-
tim Bakanlığı, İstanbul Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü ve İstanbul Sanayi Oda-
sı arasında imzalanan proto-
kol sayesinde mesleki eğitim 
kurumları ile sanayi ve sek-
tör birlikleri arasında işbirliği 
sağlanarak arz-talep uyum-
suzluğunun giderilmesi, yö-
netimsel ve operasyonel yeni 
bir meslekî ve teknik eğitim 
modeli oluşturulması hedef-
lenmiştir. Bu protokol “Okul-
Sanayi İşbirliği İstanbul Mo-
deli Projesi”nin İstanbul’dan 
başlamak üzere, ülkedeki 
meslekî ve teknik eğitim sis-
teminin yapısının, ekonomik 
ve insan kaynaklarına dayalı 
gereksinimlerinin giderilme-
sini ve sektörlerin nitelikli iş 
gücü ihtiyacının verimli bir 
şekilde karşılanmasını sağla-
maktadır. Bu protokolle he-
deflenen amaçlara ulaşabilmek için meslek odala-
rı, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile 
Valilik ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyo-
nunda ilimizdeki Meslekî Eğitim Kurumlarının il-
gili sektörlerdeki firmalar ile eşleştirilerek her bir 
kurum için hami sektörler oluşturulmuştur. Bu 
proje ile teknolojik işbirliği, deneyim paylaşımı ve 
istihdam odaklı teşrikimesai sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında, İstanbul Meslekî ve Tek-
nik Anadolu Liselerimizde imzalanan protokol sa-
yısı 256 olmuştur. Proje kapsamında okulları-
mızda kurulan atölye/ laboratuvar sayısı 107’dir. 
Kurulan atölye/laboratuvarların yaklaşık mali-
yeti 25.121.600 liradır. Protokoller kapsamın-
da 4.227 öğretmenimiz sektörden eğitim aldı. 
10.384 öğrencimiz protokol imzalayan işletme-
lerde staj yaptı. Protokol imzalayan işletmeler ta-
rafından 11.252 öğrencimize okulda eğitim veril-
di. Protokol kapsamında 1.538 öğrencimiz mezu-

niyet sonrası işletmelerde is-
tihdam edildi. Proje, nihaye-
tinde Bakanlığımızca bütün 
Türkiye’ye yayılan bir model 
oldu. 

Meslekî ve Teknik Eğitim 
alanında bir diğer projemiz 
ise “Tematik Meslek Lisele-
ri Projesi” olmuştur. Sektör 
ve meslek liselerini birbiriyle 
kaynaştıracak, öğrenciye sa-
hasında bilgi ve tecrübe ak-
tarımı yoğunluğunu arttıra-
cak bu çalışmanın, yakın za-
manda meyvelerini vereceği-
ne inancımız tamdır. Böylece 
okul sonrası iş sahasına geçiş 
ve uyum sürecinin daha ra-
hat ve kolay olmasını hedef-
liyoruz. Proje kapsamında 7 
Meslekî ve Teknik Anado-
lu Lisemiz Tematik Lise ola-
rak bakanlığımız tarafından 
onaylanmıştır. Sonuç olarak 
bu okullarımız için Okul-
Sanayi İş Birliği İstanbul Mo-
deli Projesi ve Tematik Mes-
lek Liseleri Projesi ile bir hat 
oluşturduk.

 
Osmanlı modernleşmesiyle birlikte gündemime 

giren konulardan biri,  klasik dönemde edep kitap-
ları arasında geçen hususların adabımuaşeret şek-
linde karşımıza çıkması oldu. Ahmet Mithat Efen-
di başta olmak üzere pek çok kişi ya Batıdan uyar-
layarak ya da kendisi bizzat birtakım kitaplar ka-
leme aldı. Cumhuriyet devrinde de Batılılaşmaya 
matuf uygulamalar oldu. Adabımuaşeret çerçeve-

Her şeyden önce eğitim sis-
temimizde tekrar bu tip teh-
likelerin ortaya çıkmaması-
nı sağlamalıyız. Eğitim kade-
melerine hangi anlamlar yük-
lüyoruz sorusunu düşüne-
lim. İlkokula, ortaokula lise-
ye hangi anlamı yüklüyoruz? 
Bu süreçte çocuklarımızdan 
ne bekliyoruz. Mesela çocu-
ğun zihinsel faaliyetlerinin 
geliştiği dönem olarak orta-
okul kişiye bir şey anlatma-
lı. Soyut düşünme becerile-
rinin, zihinsel faaliyetlerin 
arttığı bir dönem olarak eği-
tim nokta-i nazarından da 
bu kademelendirme yapılır-
ken süreci fark ettirecek kav-
ramlar olmalı. Bu öğretme-
ni de öğrenciyi de farklılaş-
tırır.
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sinde önümüzdeki sene için ne gibi çalışmalar ya-
pılacak? Devam eden projeleri beklediğiniz sonuç-
lar açısından değerlendirdiğinizde ne söylersiniz?

Öncelikle eğitim alanına, sonrasında ise toplu-
ma faydalı olacağını düşündüğümüz  “Adabımu-
aşeret Projesi” ise, göçlerin artmasıyla sosyal kı-
rılma, modernleşme, toplumsal deformasyon ve 
anominin bir neticesi olarak kaybolmaya yüz tu-
tan adabımuaşeret kurallarımızı tekrar çocukları-
mızın gündemine dâhil etmeyi amaçlıyor. Adabı 
muaşeret projesi ile nezaket, edep, haya gibi de-
ğerlerimiz canlandırılacak. Adabımuaşeret proje-
si ile İstanbul Beyefendisi, İstanbul Hanımefendi-
sinin ne olduğunu tekrar hatırlayalım istedik. Bu 
gayeyle 25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul 
Adabımuaşeret Projesi Materyal Geliştirme Ça-
lıştayı ile devam etti. Çalıştaya akademisyenler, 
medya mensupları, STK temsilcileri, yayınevleri, 
yazarlar ve öğretmenler katıldılar. Bu kapsamda, 
10 pilot okul ile çalışmalara başlanmış, servisten 
yemekhaneye, sınıftan bahçeye kadar uygun bir 
okul iklimi oluşturularak tüm katılımcıların süre-
ce dâhil olmaları hedeflenmiştir. Materyal Geliş-
tirme Çalıştayı, Açık Uçlu Masal Yarışması, Mater-
yal Geliştirme (etkinlik kitapları ve öğretmen kıla-
vuzları), Okul İkliminin Oluşturulması gibi etkin-
liklerin ardından öğretmenlere yönelik hatırlama 
seminerleriyle proje faaliyetleri devam edecektir. 

Hatırlama seminerlerinde amacımız, 30 saat-
lik bir seminer programı kapsamında öncelikle pi-
lot okul öğretmenlerine, daha sonra ilçe bazlı gö-
nüllü öğretmenlere seminer takvimi oluşturmak-
tır. Seminerlerde, İstanbul Adabımuaşeret Projesi 
Tanıtımı 2, Dünyada Ortak Adabımuaşeret Kural-
ları 2,  Adabımuaşeret Eğitiminde Örtük Öğren-
me Yaklaşımları 4, Okullarda Uygulamalar 4, Et-
kinlik ve Materyal kullanımı 4, Rol Model, Masal, 
Oyun ile Adabımuaşeret 6, Öğretmen Kılavuzları-
nın Tanıtımı, Deneyimsel Öğrenme Eğitmen Eği-
timi 8 saat olmak üzere toplam 30 saat seminer 
verilecektir. Çalıştayın hemen akabinde başladığı-
mız çalışmaları Eylül ayı itibariyle uygulamaya ge-
çirmeyi planlıyoruz.

Böylece öğrencilerimizin okul ortamında oluş-
turulan iklimle, sosyal öğrenme yolu ile yaşaya-
rak görerek hal lisanı ile öğrenecekleri Adabımua-
şeret, kendilerine asırların birikimi ile oluşan ada-
bı muaşeret iklimi hatırlama ve yaşama imkânı ve-
recektir. Geleceğin sahibi çocuklarımızı ve genç-
lerimizin donanımlarını artırmak, bilgi ve görgü 

anlamında kendilerini üst seviyelere taşımak adı-

na planlayıp hayata geçirdiğimiz projeler ve diğer 

faaliyetlerin onları akademik, sosyal, kültürel ve 

manevi alanda destekleyeceğine inanıyoruz. Bu 

çalışmalarda okul iklimi oluşturmak önemlidir. 

Sağlıklı, mutlu ve iyi eğitim almış bireylerin biz-

leri dünya çapında daha iyi temsil edeceği açık-

tır, bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Çalış-

ma arkadaşlarımızla beraber bundan sonra arta-

rak devam eden çalışma heyecanımızda doğru iş-

ler ve daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz.

Cemil Meriç’in dergiler için kullandığı meş-

hur bir ifade var. Hür tefekkürün kalesi... Okul-

larımızda pek çok dergi çıkıyor. Fakat bunlar bel-

li bir standarda sahip değil. Çoğu bülten gibi…  Bu 

konuda yapılmış herhangi bir akademik bir çalış-

ma da yok. Bildiğim kadarıyla Cemal Süreya’nın 

bir iki değinisi var. Okul dergileriyle ilgili bir ça-

lışmanız olacak mı? 

Okullarda çocuklarımızın dergi çıkartmasını 

çok önemsiyorum fakat öğretmen ağırlıklı çalış-

maları tercih etmiyorum. Öğretmenlerimiz, ülke 

çapında yayın yapan kendilerine uygun dergilerde 

yazmalılar fakat okul dergilerinde öğrencilerimiz 

önde olmalı, öğrenci işin içinde olmalıdır. Bu hu-

susu İstanbul Öğretmen Akademilerinde bir dergi 

nasıl hazırlanır, çıkartılır, yazı nasıl yazılır, çocuk-

lar nasıl yönlendirilir başlıklarının altında anlatıl-

dı. Bir derginin matbaa aşamasına kadar tüm sü-

reçlerini öğretmenlerimize anlatıldı. Bu çerçevede 

öğretmelerimizin öğrencilerini dergi için teşvik et-

melerini ve yönlendirmelerini bekliyorum. Dergi-

nin çok önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyo-

rum fakat burada en önemli şey öğrenci merke-

zi olacak, öğrenci yazacak, öğretmen yönlendirici 

olacak. Öğretmenin görevi mücerret kılavuzluk… 

Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Umran dergisini öteden beri takip ederim ve 

saygı duyarım. Düşünce dünyamıza önemli kat-

kılarda bulunduğunu düşünüyorum. Bu vesiley-

le düşüncelerimizi açıklama imkânı sunduğunuz 

için ben de teşekkür ederim.
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Ahmet DAĞ

İmam-Hatiplerin içinde bulunduğu durumla beklenilenler arasında ciddi 
bir uçurum var.  Günümüze kadar yetişen bir İmam Hatip Nesli “dalga 
kırıcı” ya da mevcut sorunlu mekanizmayı yıkma ya da molozları kaldırma 
pratiğini ortaya koyan nesil olmuştur. Bu nesil daha zengin yeti ve özelliklerle 
kuşanmış olan kuşatıcı bir nesil olması gerekir. Bu neslin yetişmesi için 
ders müfredatları ve içeriklerinde yenileştirici programlar uygulanmalıdır.

“Yeni Türkiye ve Bir Manifesto” 
İddiası Olarak İmam-Hatipler

“Ümit-umut, beklenti, vaat, istikbal, ufuk, yatı-
rım, plan” vb. kavramlar medeniyetlerin teşek-
külünde önemli olan kavramlardır. Büyük me-
deniyetlerin teşekkülüne bakıldığında bu kav-
ramların ne kadar önemli olduğu görülür. Ati-
na Devleti’nin, Roma İmparatorluğu’nun, Endü-
lüs Medeniyetinin, Selçuklu Devleti’nin, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ve günümüz Batı Medeni-
yetinin teşekkülünde de önemli olmuş-
tur. Bahsettiğimiz devlet ve mede-
niyetlerin kurulmasında önemli 
olduğu gibi çözülme, bozulma, 
gerileme ve yıkılış dönemle-
rinde dahi dikkate alınmış ve 
devreye sokulmuşlardır.   

Nitekim bu kavramlar Ati-
na Devleti’nin kurulmasın-
da etkin olan Kleomenes’in 
ve etrafındakilerin “Nasıl bir 
devlet kurmalıyız” sorgulamasın-
da, Roma’nın kurucusu olan Romus ve 
Remelus’un ümit içinde bir tepede kurdukları 
Roma İmparatorluğu’nun oluşumunda, Endülüs-
Emevi Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan Sul-
tan Abdurrahman’ın düşüncelerinde, Alparslan’ın 
Anadolu topraklarına girerken zihninde ve ufkun-
da, Osmanoğulları’nın Bizans hudutlarına yakla-
şıp Söğüt’e yerleşmesinde ve Modern Batı Mede-
niyetinin oluşumunda önemli unsurlar olmuş-
tur. Yine Rönesans sanatçı ve düşünürlerinde, T. 
Hobbes ve F. Bacon, R. Descartes gibi filozoflarda 

ve İtalya’da Medici, İngiltere’de Stuart ve Tudor, 
Fransa’da Bourbon, Almanya’da Habsburg Hane-
danlığının idarelerinde etkin olmuşlardır. 

Keşmekeş ve Karmaşanın İçerisinde

Batı uygarlığının bilim ve düşüncede ilerleme-
sine Lorenzo de Medici, II. Charles, XIV. Louis ve 

II. Frederich gibi krallar katkıda bulun-
muştur. Yine Atina Devleti’nde Atina 

Okulu, Roma’da Roma Okulları, 
Endülüs’te II. Abdurrahman’ın 
kurduğu tıp okulları ve var 
olan diğer okul türleri, Sel-
çuklu Devleti’ndeki Nizamiye 
Medreseleri, Osmanlı’da En-
dülüs Okulları, Batı’da manas-

tır okulları ve Sorbonne, Camb-
ridge ve Oxford gibi okullar bu 

medeniyetlerin katalizörleri olmuş-
tur. Bu medeniyet veya devletlerin çö-

zülme veya yıkılış süreçlerinde de üç şeyi dü-
zene sokma isteği daima olmuştur. Çözülme veya 
gerileme süreci yaşayan devletler ve idarecileri 
idari sistemde, bilim ve düşüncede, okullar açma 
ve bilim adamları yetiştirmede yenilikler yapmak 
isterler. Nitekim Osmanlı’nın son dönemlerinde 
bu unsurlardan hareketle devletin tekrar güçlen-
dirilmesi umut edilmiştir. 

Bu bağlamda yukarıdaki bahislerden hareketle 
güçlü medeniyetlerin üç unsur üzerinde yükseldi-
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ğini görüyoruz. Ümit ve heyecan içerisinde kuru-
lan veya kendini güçlü bir medeniyet veya dev-
let olarak geliştirmek isteyen devletler ve sistem-
ler, iyi idare sistemleri-idareciler, nitelikli okullar 
ve bilim, sanat, siyaset adamları var kılmanın ge-
rekli olduğunu düşünmüşlerdir. Cumhuriyetin 
kuruluşunun yaklaşık 100. yılına yaklaştığımız 
bu yıllarda ülkenin Cumhurbaşkanı R. Tayyip 
Erdoğan’ın da,  güçlenmenin unsurları olarak gör-
düğü bu üç içeriğe önem verdiği görülmektedir.

 Nitekim Başkanlık sistemi, yeni kurulan üni-
versiteler ve okullar, bilim, sanat, siyaset vb. alan-
larda yeni nesiller yetiştirme arzusu siyasetçi ve 
devlet adamı olarak bu farkındalığı gösteren ör-
neklerdir. Fakat bu temennilerin (ümit-umut, 
beklenti, vaat, istikbal, ufuk, yatırım, plan) alt 
yapısı ve bu alt yapıyı inşa edecek kadrolar iyi 
inşa edilmezse daha büyük sorunlarla karşılaşıla-
bilir. Nitekim II. Abdülhamit’in döneminde deği-
şim gösteren siyasi sistem, okullar ve yeni nesil-
ler hem kendinin hem devletin sonu olmuştu. Bi-
rinci kuşak olan Ali Suavi, Celal Nuri, Baha Tev-
fik, Cemal-Talat-Enver Paşalar ikinci kuşak olan 
Rıza Nur, H. Cahit Yalçın, F. Rıfkı Atay, İ. İnönü 
gibi bilim, sanat ve asker-siyaset nesilleri çözül-
menin ardından gelen sorunlu süreçlerin mesu-
lü olmuşlardır.  

İki yüz kusur yıldır kendine yeni sistem ve 
nesil arayan bir toplum olarak yaşamaktayız. Bu 
bağlamda memleketin ya da ülkemin insanı ol-
mak zor bir meşgaledir. F. Bacon “bilgi azaptır” 
der. Alev Alatlı ise Bacon’dan mülhem “Türkiye’de 
biliyor olmak acı çekiyor olmakla aynı anlamda-
dır” der. Felsefe, tarih, teoloji ve metafizik oku-
malar insanı Kierkegaard’ın üzerinde durdu-
ğu müthiş ikilem olan “havf ve reca” konumuna 
iter. Felsefesizliğimiz/şuursuzluğumuz, tarihsizli-
ğimiz/hafızasızlığımız, teolojisizliğimiz/inanç ve 
vicdan yoksunluğu ve metafiziksizliğimiz/idea-
listlikten yoksunluğumuz bizi “havf ve reca” yok-
sunluğuna itmiştir.

“Türkün göçü yolda dizilir” atasözü belleğine 
sahip fert ve toplumlarda “havf ve reca” bilinci 
epistemolojik olarak mevcut olmadığı gibi buna 
bağlı olarak da ontolojik duruş ve tavır bozuklu-
ğu da vardır. Keşmekeş ve karmaşanın içerisinde 
“fincancı katırlarının” eşliğinde ilerleyenler hara-
milerin ve yol kesenlerin desiselerini işitemezler 
ve tuzaklarını göremezler. Gafletin vermiş olduğu 

bir alışkanlığın içerisinde yaşayanlar kuyuya düş-
menin ümitsizliği ve çırpınışı içerisindedir.  

Vazifesi ve Şuuru Büyük Olması Gereken  Kurumlar

Epistemolojik (biliş) ve ontolojik (varoluş) 
hakikatini yaşamak insanın zihni ve kalbi ey-
lemlerinin neticesinde yaşanır. İki asrı sarsıntı, 
bir asrı yıkıntı ve çöküntü içerisinde geçen bizler 
kalbi ve zihni melekelerini felç etmiş bir toplulu-
ğun üyeleriyiz. Kalbi ve zihni varoluşun veya tec-
rübi yaşantının varlığı iki hakiki olguya sahiptir. 
Bu hakiki unsurlar öğretim-eğitim (talim terbiye) 
ve kültür (irfan) gerçekliğidir. Kurumsallaşma-
nın neticesi olarak bu iki hakikatin karşılığı bizde 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ve bu 
bakanlıkların alt müesseseleri olmuştur. Velhasıl 
ikisi epistemolojik, ontolojik, kalbi ve zihni du-
rum ve süreçleri içerisinde barındıran vazifesi bü-
yük kurumlardır. 

Vazifesi ve şuuru büyük olması gereken bu 
kurumlara gelen bakanların taşıdığı niteliklere 
bakıldığında karşılığı olan şahısların azlığı hatta 
yokluğuyla karşı karşıyayız. Ama ne yazık ki yak-
laşık bir asırlık yıkıntının içerisinde elle tutulur 
bakana örnek olarak Hasan Âli Yücel, yapılan iş-
lere ise örnek olarak ise onun yaptığı işler gös-
terilir. İnkılâpçılık ve asrileşmenin zokasıyla di-
key modernleştirmenin örneklerinden ve uygula-
yıcılarından biri olsa da Hasan Âli Yücel gayretli, 
hamiyetperver, entelektüel ve akademik bir nes-
lin yetişmesine katkıda bulunan bir kültür ada-
mıdır. Hasan Âli Yücel’den sonra genel itibariyle 
sağ-muhafazakar siyasi yapıların idaresinde olan 
eğitim ve kültürde Hasan Âli Yücel çapında bir 
bakan olmamış ve onun yapmış olduğu nitelik-
li işler yapılmamıştır. Onun Milli Eğitim Bakan-
lığı döneminde ansiklopediler ve dergiler, telif 
ve mütercime eserler, kongreler, müzeler, devlet 
konservatuvarları, dil ve ders kitapları çalışmala-
rı, mesleki ve teknik eğitimde öğretim çalışmala-
rı yapılmıştır. Ne yazık ki AK Parti iktidarı döne-
minde Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları kapatıldı.     

Üzücü olarak beyan etmek gerekir ki 15 yıl-
lık siyasal iktidar sürecinde eğitim ve kültür me-
selesinde keşmekeşlik, karmaşa, gaflet ve netice-
sinde yaşanan ümitsizlik durumu söz konusudur. 
Nitekim Cumhurbaşkanı sürekli eğitim ve kül-
tür hayatında bir iktidar başarısızlığını itiraf et-
miş ve “Ülkemizin geçtiğimiz 14 (15) yılda yaşa-
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dığı büyük dönüşümün en zayıf halklarını ne ya-
zık ki eğitim ve kültür oluşturuyor” demiştir. Ama 
bu söylemlerden hiçbir bürokrat ve siyasi üzerine 
alınmamış aksine eğitim ve kültüre sorunlu yakla-
şımların dozunu artırarak devam etmişlerdir. Yusuf 
Kaplan’da “eğitim Cumhuriyet tarihinin en berbat 
dönemini yaşıyor” demiştir.

Cumhurbaşkanının kültür ve eğitimde başarı-
sızlık olduğunu iddia etmesine rağmen siyasal ik-
tidarın eğitim ve kültür işlerini bürokro-tekno di-
yebileceğimiz bir gruba ihale etmesi veya tertibini 
vermesi son derece paradoksal bir durumdur. Bu 
iki alanın kurumsallığına genel olarak bakıldığında 
bakanlar, yardımcıları ve bürokratlarının kamu ida-
reciliği ve mühendislik kökenli olduğu görülecek-
tir. Bundan dolayı öneriler, çözümler ve uygulama-
lar bakımından bürokro-tekno yaklaşımların sergi-
lendiği görülmektedir. Mevcut bürokro-tekno yak-
laşımlarla eğitim ve kültür işlerinde işlerin daha da 
sarpa saracağı “Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan 
bellidir” sözü kadar aşikârdır.  

Eğitim ve kültür Cumhuriyet’in kuruluşun-
dan beri modernite ile gelenek arasında tartış-
malara kurban gitmiş iki mühim meseledir. Ziya 
Gökalp’ten Fuat Köprülü’ye, Hasan Âli Yücel’den 
Erol Güngör’e, Nurettin Topçu’dan Cemil Meriç’e 
hususen sağ-İslâmî gelenekten olan yazarlar mese-
leleri gelenek-modernite bağlamında tartışırken so-
lun eğitim tartışması parasız eğitimden öteye geçe-
memiştir. Eğitim içerisinde dinin eğitimin neresin-
de duracağı eksenindeki tartışmalar 1948 yılında 
İmam-Hatip yetiştirme kurslarını açılmasına 1951 
yılında Demokrat Parti döneminde İmam-Hatip Li-
selerini açma zorunluluğunu doğurmuştur bu zo-
runluluk fikri tartışmalar sonucunda değil toplum-
sal zorunluluklardan dolayı ortaya çıkmıştır. 

İmam Hatiplerin “Fetret Dönemi” 1996 yılında 
28 Şubat kararlarının uygulanması neticesinde ya-
şanmıştır. Bu yıllarda öğrenci sayısı 600.000’li ra-
kamlardan 60.000’li rakamlara düşmüştür. Bu dü-
şüş yalnızca nicelik olarak değil nitelik olarak da 
olmuştur. 30 Mart 2012’de yapılan yeni düzenle-
meyle bu fetret dönemi kapatılmaya çalışılmış. Kısa 
zamanda bu sayı 2014 yılında tekrar 500 binli ra-
kamlara ulaşmıştır. Şimdilerde 1 milyon 300 bin 
rakamlarına yaklaşmıştır. Bu durum bir kazanım 
olmakla birlikte nitelikten niceliğe geçiş yani sonu 
hüsran olan bir yolculuğun başlangıcı da olabilir. 
Alt yapısı iyi inşa edilmeyen geleceği iyi hesaplan-
mayan bir süreçle karşı karşıyayız. 

İmam Hatipler ve Nitelik

Bunun göstergelerinden biri olan İmam-
Hatiplere dair hazırlanan vizyon belgesi üzerinden 
bakıldığında belgenin olumlu-olumsuz içeriğe sa-
hip olduğu görülmektedir. Öncelikle olumlu yön-
lerine değinirsek “vizyonun” “milli, manevi, ahlaki, 
insani kültürel ve ahlaki değerlere, okuma ve sor-
gulamaya, uluslararası düzeyde olmaya, ilgi alanla-
rına yönlendirmeye, şiddet ve zararlı alışkanlıklar-
dan korumaya, sorumluk duygusu yüklemeye, içe-
resinde akademisyenlerin bulunduğu danışma ku-
rulu oluşturmaya, öğrencilerin akademik seviyesi-
ni artırmaya, engelli öğrencilerin eğitim engellerini 
kaldırmaya, müftülük ve ilahiyatlarla iletişimde bu-
lunmaya dikkat çekmesi önemlidir.

 Yine bu bağlamda geleneksel sanatların öğre-
tilmesi, kitap okuma takımları, öğretmenlerin ih-
tisas alanlarında geliştirilmesi, duyarlı öğretmenle-
rin pansiyon belleticileri olmaları, okul müdürle-
rine koordine edici özellikler yüklemek, okul mi-
marilerinin Selçuklu-Osmanlı mimari sanatının 
özellikleri taşıması, okul bahçesi peyzajı ve iba-
det mekânları düzenlenmesi gibi unsurları içerme-
si olumludur. .

Sorunları yada olumsuzluklarına gelince ön-
celikle medeniyet ve kök bilincinden ve eksenin-
den uzak olduğunu söyleyebileceğim bu “Anadolu 
İmam Hatip Liseleri İmam Hatip Okulları-Vizyon 
Belgesi”nin bu bilinçten yoksunluğunun en büyük 
göstergesi ise vizyon (vision) kelimesini kullanma-
sıdır. Bir medeniyetin büyük olduğunun en büyük 
göstergesi kullandığı dile saygısı ve güvenidir. Ol-
dum olası bu vizyon-misyon tanımlamaları bana 
sahici ve hakikat olarak gelmemiştir. 

Milli Eğitim’in tek tipleştirici eğitim sistemi 
Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren hususiyet-
le 12 Eylül’den sonra yazışmalarında sık kullandı-
ğı iki kavram amaç-ilke kavramıdır ki bu kavram-
lar içeriği de iç içeliği taşıyan kavramlar olarak kul-
lanılmıştır. Kavram maksat ve içerik olarak kalıp-
laşmış bir kimlik inşa etmek ve daha önceden olan 
söylemleri andıran ifadeler taşımaktadır. Atıfta bu-
lunulan kanun ve maddelerin ne kadar hakikat ta-
şıdıkları da ayrı bir tartışma konusudur. 

Bu “vizyon” belgesinin en önemli sorunların-
dan biri de sık sık “küresel beklentilere” vurguda 
bulunmasıdır. Oysa küreselliğin beklediği insan 
tipi ve davranışlar; uyuzlaştırıcı, aptallaştırıcı, du-
yarsız, sağlıksız, sorunlu insani ve İslâmî olmayan 
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unsurlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda yetiştiril-
mesi amaçlanan öğrenciyi 10’a yakın yerde “birey” 
kavramıyla ifade ederken şahsiyet kavramını bir 
defa dahi kullanmamıştır. Oysa birey; “ben eksen-
li, pragmatik, reel-politik, kariyer-para” gibi küre-
sel ve modern dünyanın karşılığı olan bir kavram-
ken “şahsiyet ise kişilik, ahlak, itimat ehli olmak, 
eşref-i mahlukat, kamil insan olma, vefa ve feragat 
sahibi” olmayı niteleyen bir kavramdır. 

Genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yap-
mış olduğu hata olan öğre-
tim sürecinin eğitim sürecin-
den daha çok önemsenme-
si sorunludur. Oysa ilim in-
sanı; iyi öğretimden geçmiş 
kişi değildir, iyi eğitim süre-
cinden geçmiş halis olan şah-
siyettir. bakanlığın eskimiş, 
pörsümüş ve çürümüş işle-
vini kaybetmiş bir kavram 
olan “hizmet içi eğitim” kav-
ramı üzerinden eğitimci ye-
tiştirme çabası bu “vizyon” 
belgesinde de görülmektedir. 
Yıllardır yapılan bu “hizmet 
içi eğitim” kurslarının nite-
lik, içerik ve tecrübeden ka-
dar uzak olduğu bilinmekte-
dir. Yapılacak işlerin çalışma 
takvimine bağlanması sonuç 
vermemektedir. İnsan yetiş-
tirilmesi çalışma takvimiyle 
olan bir şey değil fedakârlık, 
inanma ve tecrübileştirmeyle 
alakalı olan bir süreçtir. Ça-
lışma takvimine dayalı bir 
“vizyon” takvimde kalacaktır. 

Ayrıca burada görev alan olan idareci ve öğret-
menlerin ne koşul ve özelliklere haiz olması ge-
rektiğine dair ve vazifelerinin ne kadar mühim ol-
duğunu ifade eden tek bir satır olmaması olduk-
ça ilginç görünmektedir. Oysa geçmiş medeniyet 
ve okul-medrese örneklerine bakıldığında bu ku-
rumlarda eğitim-öğretimi gerçekleştirebilecek kişi-
lerde yeti ve bilincin olması son derece önemli gö-
rülmüştür. “Okullar Hayat Olsun” veya “Yaz Eğitim 
Etkinlikleri veya Yaz Okulları” yerine Osmanlı’da 
olduğu gibi öğrencilerin ülkesini tanıması ve tecrü-
bi yeteneklerini geliştirmek amacıyla Balkan köy-

lerine gönderildiği gibi öğrencilerinde hoşlanacağı 
Anadolu köylerine bilgileri, görgüleri ve tecrübele-
ri artsın ve ülke insanlarını tanımları için öğrenciler 
gönderilebilir. Oysa taslak öğrenciye turistik geziler 
yaptırmayı bilgi-görgü artırımı görüyor.  

Türk-İslâm sanatların öğretilmesi bahsine değil-
miş ama bu sanatları verecek kadroların var zanne-
dilmiş yokluğu ele bile alınmamıştır. Bu durum da 
“vizyon belgesinin” bir “vision” “görüm ya da gö-
rünümden” ibaret olduğunu göstermektedir.  Me-

vut öğrenci kulüpleri içerik 
olarak medeniyet dinamikle-
rini taşıyan değil “vizyoner” 
pop kültüre uyumlu bir içeri-
ğe sahip oysa imam-hatipler 
için bu bakışın üzerinde ta-
savvurlar üretilmelidir. 

Yıllardır Milli Eğitim ku-
rumlarında ödüllendirme-
ler yapıldığı gibi “vizyon 
belgesi”nde de başarılı öğ-
retmenlerin ödüllendirile-
ceğinden bahsedilmektedir. 
Bu ödüller kimlere verildi-
ği ve hakedişleri tartışılmak-
ta olduğu gibi ödülü alan 
için de hakikat bağlamında 
bir karşılığı olmuyor. Nite-
kim kök-medeniyet algımız-
da eğitimcinin dünyasında 
bunun önemli bir unsur ol-
duğu görülmemektedir. Bel-
gede okulların bürokratik ya-
pılarıyla ilişki kurmasına dik-
kat edilirken toplumla ilişki 
kurmasından azami kaçınıl-

mıştır. Oysa bu kurumlar daha çok içtimai yapıyı 
esas alması gereken kurumlardır. Başarı ve sisteme 
bağlı kalma aşırı vurgulanmıştır. 

Kadim gelenekte vizyon, başarı, kalite, ödül vb. 
kavramların ilim ve maarif meselesinde çok mühim 
yeri yoktur. Tarihe bakıldığında da büyük sanat, si-
yaset ve ilim adamlarının bu kavramlarla yetiştiği 
görülmez. Ayrıca son olarak yatılı kalan öğrenciler 
için önerilerin yetersizliği söz konusudur. Medeni-
yet geleneğimizde medreselerde yetişen öğrencile-
rin çoğu yatılı kalmıştır. Burada ne gibi örnek uy-
gulamalar var muhakkak bakılmalıdır. Başa döner-
sek kavram kalmamış gibi “vizyon” kelimesi yeri-

Cumhurbaşkanının kültür ve 
eğitimde başarısızlık oldu-
ğunu iddia etmesine rağmen 
siyasal iktidarın eğitim ve 
kültür işlerini bürokro-tekno 
diyebileceğimiz bir gruba 
ihale etmesi veya tertibi-
ni vermesi son derece para-
doksal bir durumdur. Bu iki 
alanın kurumsallığına genel 
olarak bakıldığında bakan-
lar, yardımcıları ve bürok-
ratlarının kamu idareci-
liği ve mühendislik kökenli 
olduğu görülecektir. Bundan 
dolayı öneriler, çözümler ve 
uygulamalar bakımından 
bürokro-tekno yaklaşımla-
rın sergilendiği görülmek-
tedir.
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ne “tasavvur” kullansaydınız daha asil ve köklü ol-
durdu.

Tam üç yıl önce aşağıdakileri bir yazımda  dile 
getirmiştim:

“İnsanın kalbi/vicdani ve zihni bir varlık olma-
sı insanın iki yönlü teorik-manevi hem de pratik-
maddi hayat tesis etmesi gerektiğine dair bir ha-
kikattir. Bu hakikatten hareketle bilişsel ve ontik 
bir eğitim süreci yaşamak zorunda olunan İmam-
Hatiplerin eğitim tasavvuru, olgusu, algısı ve id-
diaları çok yönlü ve daha asil olmalıdır. Hem be-
şeri hem de dini talim-terbiyenin ocağı olan bu 
mekânların ruhundan mimarisine, ders müfreda-
tından içeriğine, idarecisinden hocasına, öğren-
cisinden velisine, kantincisinden müstahdemi-
ne kadar bir hakikatin ekseninde olduğu bilinciy-
le hareket etmelidir. Ama ne yazık ki Bakanlığın 
İmam-Hatip okullarının ve öğrencilerinin ve ders-
liklerinin sayısını artırmaktan başka hiçbir planı, 
projesi, etüdü ya da adına ne denilirse denilsin bir 
tasavvuru olmadığı aşikâr ortadadır. 

“Yeni Türkiye”, “Yeni Medeniyet Tasavvuru” 
söylemlerinin geliştirildiği bir zeminde ve temelde 
İmam-Hatip gerçekliği dikkate alınmazsa ciddi bir 
hata yapılır. “Yeni Medeniyet Tasavvuru” söylemi-
nin en önemli halkalarından biri İmam-Hatip reali-
tesidir. Yeni bir medeniyet tasavvuru dini-vicdani-
kalbi-ahlaki-zihni bir yapı ve karakterde olacaktır. 
Bu kalbi ve zihni hareketin öncü kuşakları bu kal-
bi ve zihni pedagojiden hareketle yeni bir imam-
hatip kuşağı Y. Kaplan’ın ifadesiyle “medeniyet ta-
savvuru” inşa edebilirler. Bu öncü kuşak öncü ola-
caklarından dolayı bir yığın olmaktan daha çok 
dini-vicdani-kalbi-ahlaki-zihni melekelerle kuşan-
mış kuşatıcı bir kuşak olmalıdır.

İmam-Hatip’li yılların en uzun ve sarsıntılı dö-
nemi olan “Fetret Dönemi” sonrası kontrolsüz bir 
heyecan ve hesapsız pratikler şimdiden sonucu ha-
yal kırıklığı olan bir manzarayı ortaya koymaktadır. 
Bir patlama yaşanmaktadır fakat bu patlama kont-
rolsüz olan yıkıntının altında kalacağımız bir patla-

madır. Bir okul ya da ekol; geleneği belli temeller ve 
keyfiyetler üzerine oturan asil ve esaslı bir hareket-
tir. Bu hakikatin tarihsel olarak birçok örneği var-
dır. Gerek Doğulu medeniyet gerekse Batılı mede-
niyet temellerinde ekol ya da okul geleneğinin ne 
kadar önemli olduğu tarihsel olarak sabittir.” 

Kemiyet Değil Keyfiyet Önemli

Aradan 3 yıl geçmesine rağmen değişen hiçbir 
şey olmadığı gibi sorunların üzerine sorunlar yük-
lenmektedir. Sorun sadece LYS sınavlarında lise 
türleri arasındaki sonunculuk değil ortaokulda eği-
timci, müfredat ve ders türlerinde ciddi sorunlar 
bulunmaktadır. Oysa bu okullar ülkenin ilim, bi-
lim, sanat ve siyaset vb. alanlarda çekici gücü ola-
bilir. 

Nitekim Helen-Roma geleneğinin temsilleri 
olan Thales, Pythagoras, Platon ve Aristoteles gibi 
filozofların Atina, Stoa ve Epiküros okullarından 
yetişmiş olduğunu görmekteyiz. Avrupa-Hıristiyan 
köklü kilise okulları olan Cizvitler’den Trinity ko-
lejine, modern Gymnasiumlara ve Kolejlere (Col-
lege) kadar Batı dünyasında birçok örneği olan 
bir geleneği tevarüs ettiklerini görüyoruz. Bunun-
la birlikte Türk-İslâm Kültürü’nde de bu okul veya 
ekollerin birçok örneği vardır. Selçuklunun Niza-
miye Medreseleri, Endülüs’ün Beytü’l-Hikmeleri, 
Osmanlı’nın Enderun mektepleri, Meşşâiyyûn ve 
İşrâkıyyûn gibi okul veya ekoller nicelikten daha 
çok niteliği gözeterek kurumsallaşmıştır. Kemiyet 
faktörü önemli bir esas fakat keyfiyet amacını ıs-
kalamamak lazım gelir. Hükümetin katsayı yasağı 
kalkmasından beri kemiyeti önceleyen keyfiyetin 
zerre miktarı hesaba almayan imam-hatip politika-
sı oldukça sorunlu bir politikadır. 

Kemiyete yönelik en pratik örnek liseye öğren-
ci alma sınavı olan TEOG sınav sonucunda herhan-
gi bir Anadolu Lisesi ya da diğer lise türlerine yer-
leşemeyen öğrencilerin İmam-Hatiplere yerleştiril-
mesini üç yıl önceki yazımda da vurgulamıştım. Bu 
durum hala düzeltilmedi ve bu örnek durum key-
fiyetin ötelendiğinin ve kemiyetin ne kadar önce-
lendiğini gösteren bir örnektir… Bununla birlik-
te İmam-Hatiplere Fen Lisesi kısmı da açmak işgü-
zarlıktan başka bir şey değildir. Yıllardır bu ülke-
nin en zeki ve başarılı çocuklarını tıp-mühendislik 
gibi alanlarda tüketen bir sistemin çark sayısını ar-
tırmaktan ibarettir. Oysa zeki çocuklara daha çok 
sosyal bilimlerde ihtiyaç var. 
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Ayrıca muhakkak ki memleketin evlatları dini 
eğitim ve terbiyeden istifade etmelidirler. Bu ta-
lep ya da zarureti karşılayacak yeni kurumlaş-
manın sağlanması gerekir. Bunun yolu yalnızca 
İmam-Hatip Liselerinden geçmemelidir. Bu orta-
mın sağlanması için öncelikle diğer okul türlerin-
de seküler-mutlak pozitivist eğitim dayatmasından 
vazgeçilmesi gerekir. Diğer okullarının da kadim 
değerlerimiz ekseninde nesiller yetiştirecek yapı ve 
programda olması lazım… 

İmam Hatiplerin manifesto olarak nitelenmesi, 
Yeni Türkiye’nin inşasında İmam-Hatiplere yükle-
nen vazifeyi ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’ın da “İnsanlığın geleceğini inşa etme 
vazifesinin imam hatiplere verildiğini düşünüyo-
rum” ifadesi bu yerel vazifeyi daha da evrenselleş-
tiren hem Yeni Türkiye’nin hem de yeni bir dün-
yanın inşa sürecinde İmam-Hatiplere büyük vazife 
yüklediğinin ve beklentisinin olduğunun gösterge-
sidir. Yine Erdoğan’ın “Profesörler İmam-Hatiplere 
müdür olsun” çağırısı karşılık bulmamıştır. Buna 
karşılık yalnızca 19 üniversiteye 400’e yakın aday 
olmuş bu kurumlara zerre ilgi duyulmamıştır. Oysa 
bu kurumlar profesörler için idealistliğin gerçekleş-
tirilebileceği kurumlar olabilir. Bir başka paradok-
sal durum ise profesörler yönetsin derken buraya 
atanacak isimlerden akademik hiçbir koşul isten-
memesi ve yüksek lisans yapma şartı dahi getirilme-
mesidir. Paradokslar içinde kalan bir İmam-Hatip 
gerçeği içinde yaşamaktayız… 

İmam-Hatiplerin içinde bulunduğu durumla 
beklenilenler arasında ciddi bir uçurum var. Şu an 
Cumhurbaşkanı dâhil yetişen bir İmam Hatip Nes-
li “dalga kırıcı” ya da mevcut sorunlu mekanizma-
yı yıkma ya da molozları kaldırma pratiğini ortaya 
koyan nesil olmuştur. Bundan sonra gelecek olan 
neslin “dalga kurucu”, “ihya ve inşa” eden bir ne-
sil olması gerekir. Bu nesil daha zengin yeti ve özel-
liklerle kuşanmış olan kuşatıcı bir nesil olması ge-
rekir. Bu neslin yetişmesi için ders müfredatları ve 
içeriklerinde yenileştirici programlar uygulanmalı-
dır. TEOG sınavı sonrası bir yere yerleşemeyen öğ-
rencinin meslek lisesi statüsünde görülen İmam-
Hatip’e yerleştirilmesi skandal bir harekettir. Bu 
uygulamadan hemen vazgeçilmelidir. İmam-Hatip 
Lisesi meslek lisesi değildir ve bu kapsam dâhilinde 
düşünülmemesi gereken bir ekoldür. Öncü kuşak-
lar yetiştirecek bir medeniyet ocağı olmalıdır. Başta 
Bakanlık olmak üzere İmam-Hatip Liselerinin me-

deniyet ocağı haline gelmesini sağlayacak projeler 
geliştirmesi lazımdır. 

Maneviyat, ihlas, istikamet, tevazu, zikir-fikir-
şükür, sözünün ehli, dünya şuur sahibi, mal ve 
mülkün yenmeyeceğini bilen eğileceği tek gücün 
Allah olduğunu bilen ondan gayrısına ne eğilen ne 
de ürken bir koyup on alan değil milleti ve ahire-
ti için on koyup bir alan bir dava nesli yetiştirmek 
tasavvuruna ve vazifesine sahip olan okulların teş-
kil ve tertibinin muhasebesi yapılmalıdır. Bir ko-
yup on koyma meselesine gelince yaşadığım bir ha-
tıratı zikretmek istiyorum. Hem kadim İslâm-bilim 
geleneğin ana fikirlerine sahip hem de batı düşün-
ce geleneğini çok iyi bilen Türkiye’nin en nitelik-
li felsefecilerinden biriyle yapmış olduğum -6-7 yıl 
önce- bir konuşmada -yapmış olduğu İslâm Değer 
Teorisi çalışmalarına atıfla- “Türkiye’de eğitim sis-
temi 3 mantık esası üzerine oturmuştur. 1. 1 ko-
yup 1 alan, 1 koyup 10 alan bir de bunun dışın-
da 10 koyup 1 alan nesli yetiştirmek gayesi üzeri-
ne oturmuştur. Ben de “yıllarca öğrencilik yaptım, 
eğitimcilik yapıyorum. Bu mantığı göremedim.” 
dedim. O da “Sen İmam-Hatip’te bulundun mu?” 
dedi. “Yok, bulunmadım Hocam” cevabını verdik-
ten sonra “Bulunmadığın için bunu görememen 
normal” “Bizim Hocalarımız bize “siz 1’e 1, 1’e 10 
mantığı güdenlerden değil 10 koyup 1 alanlardan 
olacaksınız” diyerek nasihatinde bulunmuşlardır” 
dedi. Ben de “anladım” dedim. 

Bu durumun %100 geçerliliği muhakkak söz 
konusu değildir. Fakat başta bu anekdotu paylaş-
tığım kişinin özveri, dürüstlüğü ve gayretleri ol-
mak üzere birçok tecrübi örnekleriyle karşılaştım. 
En son bu yazıyı kaleme aldığım günler içinde an-
nemin ameliyatını yapan cerrah-hekim dostum da 
bunun örneklerinden biridir. Kendisiyle olan bir 
sohbetimde yukarıdaki hatıratı da paylaştım. O da 
yaşadığı tecrübeyle buna dair örnek verdi. –Bizati-
hi bildiğim- yaşadığı hadiselerde devlet, kul ve mil-
let hakkını her zaman başının üzerinde tutarak ya-
şayan bu kıymetli hekim dostuma 7 yıl önce ünlü 
yabancı sermaye kaynaklı bir hastane maaşının 
10 katından biraz fazla olan maaş teklifini verildi-
ği halde kabul etmemiştir. Bu durumu şu manada-
ki sözlerle aktardı. “Bana verilen vaktindeki eğitim, 
özel hastanelerdeki para endeksli sağlık bakışı, has-
taya ve doktora ekonomik temelli yaklaşım vb. ne-
denleri doğru bulmadığım için reddettim.” diyerek 
aktarmıştı. Bize ve kök-medeniyet algımıza yakışan 
bu tür nesilleri yetiştirmek ve sayısını artırmaktır. 
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  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADABIMUAŞERETİN HALLERİ… 

A dabımuaşeret, şart mı? İnsanın en önemli özel-
liği bir arada yaşama becerisidir. Bu hem ihti-

yaç hem de gerekliliktir. Aile olmanın temelinde 
de bir arada yaşama güdüsü vardı. Bir arada yaşa-
mak da belli kuralları zorunlu kılar.  Böylece bir 
aradalığın selameti ve güzeli inşa etme talebi ger-
çekleşir insanın. Nitekim son yıllarda artan ada-
bımuaşeret yoksunluğu ve ders olarak okutulma-
sı taleplerini de bu çerçevede değerlendirebiliriz.

Adabımuaşeretin Dayandığı Temeller

Adabımuaşereti geriye doğru götürdüğümüz-
de karşımıza ilahi kanunlar çıkar. Üst başlığın ah-
lak olarak belirlendiği bu alanda yalan söylemek-
ten, kan dökmeye, ticarette kandırmamaya kadar 
bir dizi kurallar karşımıza çıkar. Kur’ân-ı Kerim’in 
ayet bazında ‘evlere kapıdan girin’, ‘belli vakitler-
de izinsiz anne ve babanızın odasına girmeyin’, 
‘sesinizi yükseltmeyin’, ‘sövmeyin’ şeklindeki ih-
tar ve hatırlatmaları da bu alanın önemli açısın-
dan tekrar tekrar düşünmeyi gerektirir.  Çocukla-
ra da bu eğitimin verilmesi hem aile hem de top-
lum olarak bir vecibedir. 

Adabımuaşeret toplumsal alan ilişkisini en ba-
riz seyahat kitaplarında görebiliriz. Nitekim İbn-i 
Fazlan’ın Seyahatnamesi buna güzel bir örnektir. 
H. 308 ( M. 920-921) yılında İslâmiyeti yeni ka-
bul etmiş Volga Bulgarlarına giderken yaptığı se-
yahat ve karşılaştığı kabilelerin davranma biçimle-
rine dair verdiği bilgiler hem adabımuaşeretin din 
temelini hem de olmadığı zaman nasıl bir yaşa-
ma biçimi oluşturulacağını gözler önüne sermek-
tedir diyebiliriz.

Batı Adabımuaşereti ile Karşılaşma
Osmanlı devletinin Batı ile yakın temasa geçti-

ği dönemde sosyal alanın değişmesi için vaz edi-

len kurallar manzumesidir.  Batılılaşma, garbın 
topunu tüfeğini almakla kalmamış önce erkeğin 
sonra kadının mevcut sosyo-kültürel yapıların hi-
lafına değişmesine neden olmuştur.  Hem yurti-
çinde hem de yurtdışındaki elçilikler bu kuralla-
rı öğrenme ve pratik yapma alanıdır. Osmanlı er-
keğinin dans ile imtihanı yine dönemin yazılı ba-
sın ve kitaplarından takip edilebilir. Erkek de baş-
layan değişme doğaldır ki kadını da içine alarak 
hızla devam etmiş, Cumhuriyetle resmi jargonun 
önemsediği ve övdüğü zorunluluklar olmuştur. 
Bu süreçte yaşanan gerginlikler sosyal psikoloji-
nin araştırma sahasıdır ve yazılı kaynaklarda ciddi 
malzeme bulunmaktadır. 

Tabi Adabımuaşeret sadece dans değil. Bura-
da dans bir figür olarak modern bireyi inşa eden 
araçlar gibi düşünülmeli. Bir de Batı’nın batıdı-
şı toplumlara  uyguladığı sosyal baskı. Ötekileş-
tirmeden ancak bu şekilde kurtulunacağını dü-
şünülmüş ve tabi yanılınmıştır. Bu anlamda Batı 
adabımuaşereti ideolojiktir ve kendi kültürel kod-
larını merkeze alan bir yapı vazeder. 

Bizde Adabımuaşeret
Osmanlı toplumu düşünülürse sünnet mer-

kezli bir toplumsal hayatın şekillendiğini görmek-
teyiz. Ahlak ve edepten diye söylenenleri bir tık 
daha geri götürdüğümüzde ya ayet ya da hadis 
karşımıza çıkmakta. Toplumsal alan sözlü kültür 
üzerinden inşa olduğu için de, kurallar iyice rafi-
ne olarak beyit veya kelamı kibara dönüşmüş za-
manla. 

Bu anlamda toplumsal alanın adabımuaşeret 
üzere inşası, insanı çevreleyen habitatın da bu de-
ğerleri merkeze alması ve her türlü araçla bunla-
rı vazetmesiyle mümkündür. Olumsuz bir davra-
nış yaptığında yanında bulunan büyükler, hoca-

Geçmişten Günümüze
Adabımuaşeretin Halleri…

Nevin MERİÇ

Toplumsal alanın âdâb-ı muâşeret üzere inşası, insanı çevreleyen habitatın da bu değerleri 
merkeze alması ve her türlü araçla bunları vazetmesiyle mümkündür. Olumsuz bir davranış 
yaptığında yanında bulunan büyükler, hocası, komşusu, dedesi tarafından bir kelamı 
kibarla karşılanan çocuğun aldığı mesaj ve öğrenme biçimi hem teknik bilgi anlamında 
âdâb-ı muâşereti hem de estetik davranmanın nasıllığını görme ve yaşama imkânıdır.
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sı, komşusu, dedesi tarafından bir kelamı kibar-
la karşılanan çocuğun aldığı mesaj ve öğrenme bi-
çimi hem teknik bilgi anlamında adabımuaşereti 
hem de estetik davranmanın nasıllığını görme ve 
yaşama imkânıdır. 

Günümüz!

Günümüzde hızla değişen teknolojiyle akıl al-
maz bir değişimin içindeyiz. Bir yanda zihniyet ve 
davranma biçimi olarak köyünü yaşayan gelenek-
sel şehirli nüfus, bir yanda ultra modern, istese 
aylarca evinden çıkmadan yaşayabilecek internet 
kuşağı. Kanaatimce bu sarkacın ortasında adabı-
muaşeret durmakta…

Köy ve değerleri burada duygusal bir ötele-
me olarak ele alınmamakta bilakis şe-
hirde yabancıyla iletişime geçişi en-
gellemesine dikkat çekilmekte. Köy-
de herkes tanıdık olduğu için birin-
ci şahıs hitapları kullanılır. Amca, abi, 
emmi, bacı vs. Şehir ise birçok fark-
lı yerden gelenlerin bir arada yaşama 
becerisi göstermesi gereken yer ol-
duğundan, aile dışında birinci şa-
hıs diliyle hitaplar yapılmaz. Siz 
dili, hanımefendi, beyefendi hi-
tapları, köyde hocam, hacda 
hacım hitabının muadilidir. 
Şehirde kurumsal alan mer-
kezidir. Ayrıca şehirde yaşa-
yanlar her daim bu kurum 
personelleriyle iletişim halin-
dedir. Okuyan, çalışan nüfus 
aynı mekânı belli bir süre kul-
lanan yabancı kadın ve erkeklerdir. 
Dolayısıyla hitap dili siz olmalıdır. Bu du-
rumda mesai arkadaşınıza yenge hanım denmez. 
Kürsüde size sunum yapan kadına senin kocan 
var mı söylediklerini ona da uygula denmez. Bu 
örnekler zihinsel kurgu değil bilakis kurumsal 
anlamda yaşanmış gerçeklerdir. Şehirde olup da 
köylü kalmak derken bu ve benzeri davranma bi-
çimleri kastedilmiştir.

Tabi bunun gençlere dönük yüzü daha da fa-
cia. Argonun yaygınlığı ve normalleşmesi ilişkile-
ri daha sert ve katı hale getirirken, emoji ile ko-
nuşma sevdası zaten kısır olan dil ve hitabı hep-
ten olumsuz etkilemekte. Şehre ait kurumsal ya-
pılar, sosyal kurgulanma jenerasyonların birarada-
lığın zorunluluğunu getirmiştir. Bu durum kreş-
ten, okula, işe kadar genelde akran ilişkisiyle iç içe 

olmayı sağlarken neden olduğu yoksunluk adabı-
muaşereti önemsizleştirmiş olabilir.  

Sosyal medyanın maskeli aktarımlara imkân 
tanıyan yönü, insanın argo ve hakaretamiz davra-
nışlarını normalleştirmesine neden olmuştur. Fa-
kat maskeli yaşamla parçalanan kişilikler de kişi-
ye hayırdan çok zarar getirir. Ayrıca bütün yüz-
lerin ayan olduğu günde sosyal medya maskele-
ri de bir bir düşecek, ümmet içinde sipsivri ka-
lınacaktır. Bu hakikat din-adabımuaşeret ilişkisi-
nin zamanlar üstü yönünü göstermesi açısından 
da önemlidir diyebiliriz.

Sonuç

Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin kanun 
teklifiyle gündeme gelen adabımuaşe-
retin ders olarak okutulması bence 
gereksiz… O kadar çok ders var ki 

gencin daha da ters davranmasına ne-
den olur. Ama anaokullarında bu konu 
oyun, ilişki biçimlerine dikkat çekile-

rek halledilebilir. İlkokulda da olur 
ama ortaöğretimde seminer, çocuk-

la birebir iletişime geçeme vs. şek-
linde olmalı. 

Ayrıca toplumun dini yön-
den mimarları kürsü ve mih-
rap sahiplerinin de bu konu-
yu insanın gözünü çıkartma-
dan, bizzat kendi hal ve hare-
ketleriyle sürekli topluma ak-
tarmalarıyla mesafe alınabilir 

de önce onlar bu konuda cid-
di eğitimden geçmeli tabi… Artık 

sadece karşısındakine rol biçmek, 
kitabi bilgi vermek yerine, her konuşma-

sını bir seyahatname, bir hatırat, bir kelamı kibar, 
bir beyitle bitiren kürsü ve mihrap sahiplerini hak 
etmekte bu millet diye düşünüyorum … 

Edebiyat ve kültürel araçlarla da konu sıklıkla 
ele alınmalı ki herkesi içeren bir öğrenme olsun. 
Kafanın kırıldığı portakal kamu spotu adabımu-
aşeretten çok şiddet ve kaygıyı anımsatmakta… 
Bu spotun amacı o değildir denilebilir. Ama mese-
la zaten her yapılanın künhünde adabımuaşeretin 
düşünülmesinin gerekliliği olmalı. Bir yandan yı-
karken bir yandan yapamayız. Dolayısıyla Allah’ın 
emri, Peygamberin sünneti, Müslümanların birey 
ve toplumsal inşası açısından adabımuaşereti ger-
çekleştirmek bir vecibe, noksanı durumlar da kul 
hakkına haizdir diyebiliriz.
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C arl Schmitt’e ve Partizan Teorisi’ne gelmeden 
önce, bu metinlerin okunmasına bir arkaplan 

oluşturacak bir soruyla başlayalım. 1980 sonra-
sında dünya ve dolayısıyla Türkiye’de entelektüel 
alan çok önemli değişimler yaşadı. Meydana gelen 
değişimler Carl Schmitt’e olan yönelimde nasıl bir 
etkide bulunmuştur?

1980 sonrasında sosyo-kültürel ve politik 
alan kelimenin tam anlamıyla bir med-cezir 
yaşamıştır. Seksenli yıllarda başlayan 
geri çekiliş dönemi doksanlarda Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasıyla çok daha belir-
gin hale geldi. Sosyalizmle kapitalizm, 
ulus-devletle küreselleşme, sanayi top-
lumuyla bilgi toplumu, savaşla barış, 
ideolojiyle arzular, üretimle tü-
ketim vs. karşı karşıya getiril-
di ve ikinciler lehine birinci-
ler aleyhine tarihin sonu ilan 
edildi. Küreselleşme ve neo-
liberal ekonomi-politik biri-
kim stratejisiyle dünya yeni 
bir düzene doğru evril-
di. Dönemin olay-
larını hatırla-
yalım; Soğuk 
Savaş’ın son-

ra ermesi, Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Yeni 
Dünya Düzeni’nin ilanı. Avrupa Birliği, insan 
hakları, çok-uluslu şirketler, post-fordizm, post-
endüstriyel bilgi toplumu, postmodernite vb. dö-
nemin entelektüellerinin dillerine pelesenk ettik-
leri söylemlerdi. Buna göre sınıf mücadelesi bit-
miş ve kapitalizm liberal evrenselcilik altında za-
ferini ilan etmiştir. 

Çeyrek asırlık bir süre bu ideolojik tasa-
rımların hegemonyasında geçti. Berlin 

Duvarı’nın yıkılmasıyla başlayan sü-
reç Amerikan’ın Irak’a müdahalesiy-
le yeni bir safhaya ulaştı. “Son” kalı-
bı ve tertibatı içinde geçirdiğimiz o 

dönem, iki binli yıllarla yerini baş-
ka bir iklime yavaş yavaş bı-

rakıyordu. Sosyalizm, ulus-
devlet, savaşlar, ideolojiler, 
üretim ve sanayi, krizler ve 
isyanlar yeniden gündeme 
geldi. Liberalizmin er-

ken ilan edilmiş zaferi-
nin iyimserliği geride 
kaldı ve yeni arayışla-

ra entelektüel ve 
politik olarak gi-
rildi. 

Hüseyin ETİL

Krizler derinleşirken derinlikli eleştirilere de ihtiyaç duyuluyor. Yeni dönemin politik 
kültürünün şifrelerini çözmek ve krizin tarihsel derinliğini kavramak noktasında 
Carl Schmitt ve Partizan Teorisi kitabının söyleyeceği çok şey var. Hayatının 
son dönem eserleri arasında addedilen bu eserinde Carl Schmitt, yeni savaşların, 
yeni mücadele tarzlarının, dünyanın içine düştüğü sosyo-politik krizlerin, oldukça 
erken sayılabilecek bir dönemde eleştirel bir değerlendirmesini gerçekleştiriyor.  
Bu kitabı entelektüel dünyada Schmitt’in alımlanmasından başta olmak üzere 
çok çeşitli ilişkisellikler çerçevesinde Hüseyin Etil’le konuştuk. (Mine Çaha) 

Çağımızın Temel Karakteristiği 
Schmittyen
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İki Dalga Halinde Yeniden Gündeme Geliş

Yeni dünya düzeni atmosferinden çıkış arayış-
ları içinde entelektüellerin yeniden okumaya baş-
ladığı en önemli isim Carl Schmitt oldu. O dö-
nemde Schmitt iki dalga halinde yeniden günde-
me geldi. Birinci dalga neoliberalizm tartışmaları 
bağlamında vuku buldu. Uzun yıllar Nazizm suç-
laması nedeniyle entelektüel camianın dikkate al-
madığı Schmitt, yeni süreçte neoliberalizmin pan-
zehiri olarak görüldü. Bu dönemde, Derrida’nın 
tabirini ödünç alırsak Schmitt hayaleti kol gezme-
ye başlamıştı. Schmitt’in yeniden gündeme gel-
mesinde Amerikan radikal solunun ciddi bir etki-
si oldu. O dönemde Telos Press dergisinin Schmitt 
özel sayısı yapması, ardından Chantal Mouffe’un 
Politikanın Dönüşü metni Schmitt’i tekrardan 
oyuna soktu. Mouffe’un kitabının esprisi oldukça 
basitti: Neoliberalizm ve liberal kapitalizm politi-
kayı bastırıyordu. Frued’dan ilhamla Mouffe buna 
karşın bastırılanın (“politika”) geri döneceğinden 
söz ediyordu. Bu ise ismi politikayla özdeşleşmiş 
Schmitt’in geri dönüşüydü aslında. Sol Schmitt-
yenlere göre neoliberalizm, Foucault’un tanımla-
dığı “govermantality” biçimindeki iktidar tekni-
ğiyle işliyordu. Bu ise politikanın polistik faaliyet 
ve idari pratiklerle yer değiştirmesidir. Politika-
nın yeniden kazanılması açısından Schmitt önem-
li hale geldi. 

Schmitt’te olan yönelimde ikinci dalga ise 11 
Eylül saldırısı ve Amerikan’ın Irak’a müdahalesiy-
le başladı. Terörizme karşı savaş, klasik savaş te-
orisinde köklü bir revizyona işaret ediyordu. Yeni 
durumda düşman kategorisi ortadan kalmış ve 
onun yerine “suçlu” olarak “terörist” ikame edil-
miştir. Düşmandan suçluya geçiş, politikadan po-
lise geçişi iyice berraklaştırmıştı. Amerikan’ın te-
rörizme karşı savaş konsepti Schmitt’in olağanüs-
tü hal, istisna hali, politik olan, dost-düşman, suç-
lu gibi temel kavramlarını değerli kılıyordu. Gior-
gio Agamben’in çalışmalarını bu bağlamda aklımı-
za getirsek kâfi. Agemben aynı zamanda yeni dö-
nemin iktidar mantığını Schmittyen dost-düşman 
ayrımından ziyade zoe-bios üzerinden okunaca-
ğını ileri sürüyordu ki bu argüman dahi özel bir 
Schmitt okumasına dayanıyordu. Üzerine konuşa-
cağımız Partizan Teorisi’ne yönelimde bu yıllarda 
ortaya çıktı. Özetle, Schmittyen problemler bu ta-
rihsel gelişmeler ışığında yeniden gündeme geldi.

Bu bağlamda son belirtmek istediğim hu-
sus jeo-politika kavramıyla alakalı. Yukarıda an-
dığım med-cezire uğrayan en önemli kavramlar-
dan biri de jeo-politika oldu. Günümüzde her-
kesin dilinden düşürmediği bu konsepte seksenli 
yıllarda kimse itibar etmiyordu. Soğuk Savaş dö-
neminde ortaya atılan dehşet-dengesi teorilerinde 
mekân faktörü zaten önemsiz hale gelmişti. Kü-
reselleşme süreci de mekânı iyice önemsizleştirdi. 
Bu olgu açık olarak savaş teorilerinde önemli so-
nuçlar doğurdu. Savaş kuramında mekânın faktör 
olmaktan çıkışının en önemli analizini Paul Viri-
lio Pure War adlı çalışmasında ortaya koyuyordu. 
Virilio’ya göre nükleer füzelerin birbirini yok ede-
cek düzeye ulaşmasıyla savaş, bir mekânda ger-
çekleşen bir şey olmaktan çıkmıştı. Dehşet den-
gesi durumunda savaşın savaş hazırlığına döndü-
ğü savunuluyordu. Teknik kapasitenin artması sa-
vaşın taktik, strateji ve politikadan oluşan üça-
yaklı bir saç ayağı olma özelliğini kaybettirdi. Sa-
vaş hazırlığına dönen savaş, lojistik faaliyet haline 
geldi. Savaşın pür savaş biçimine büründüğü du-
rumda ise savaş ile politika arasındaki bağ koptu. 
Virilio’ya göre tarihte ilk defa ölüm kararı ile poli-
tika arasındaki ilişki ortadan kalkmıştır. 

Ama günümüzde coğrafyanın yeniden önem ka-
zandığını görüyoruz. Münkler’in tabiriyle yeni sa-
vaşlar dönemine girdik. Bu yeni dönem mekânın, 
beşeri ve siyasi coğrafyanın önemini bir kez daha 
ortaya koydu. Coğrafyanın yeniden önem kazan-
dığı, sınırlı savaşlara geri dönüldüğü bir dönem-

Günümüzde coğrafyanın yeniden önem 
kazandığını görüyoruz. Münkler’in tabi-
riyle yeni savaşlar dönemine girdik. Bu 
yeni dönem mekânın, beşeri ve siyasi 
coğrafyanın önemini bir kez daha orta-
ya koydu. Coğrafyanın yeniden önem 
kazandığı, sınırlı savaşlara geri dönül-
düğü bir dönemde savaş ile politika 
arasındaki ilişkileri yeniden düşünme-
ye ihtiyacımız var. O nedenle, savaş ile 
siyaset arasındaki rabıtayı mekân üze-
rinden kurgulayan Schmitt’e yeniden 
bakmamız gerekiyor. İçinden geçtiği-
miz yeni dönem galiba Schmitt’e yöne-
limde üçüncü bir dalgayı oluşturacak.
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de savaş ile politika arasındaki ilişkileri yeniden 
düşünmeye ihtiyacımız var. O nedenle, savaş ile 
siyaset arasındaki rabıtayı mekân üzerinden kur-
gulayan Schmitt’e yeniden bakmamız gerekiyor. 
İçinden geçtiğimiz yeni dönem galiba Schmitt’e 
yönelimde üçüncü bir dalgayı oluşturacak. 

Angaje ve Partizan Bir Entelektüel Portre

Partizan Teorisi’nin altbaşlığı “Siyasal Üzerine 
Bir Arasöz”. Schmitt’in genel siyasal yaklaşımında 
Partizan Teorisi çalışması nerede duruyor?

Partizan teorisi çalışması Schmitt’in çalışmala-
rı arasında biyografik olarak son yıllarına rastlı-
yor. Bu nedenle partizanlar üzerine olan bu kitabı-
nı, daha önceki çalışmalarının mükemmel bir hü-
lasası olarak görmemiz mümkün. Dolayısıyla en 
rafine bir Schmitt metniyle karşı karşıya olduğu-
muzu ilk olarak bilmeliyiz. Kitabın altbaşlığı za-
ten doğrudan doğruya bunu ele veriyor. Siyaset, 
savaş ve devlet üzerine fikir ameliyesinde bulun-
muş bir düşünür olarak Schmitt bu konular üze-
rine düşünmeye devam ediyor. Siyaset konusunu 
tartışmaya ve genel teorik çerçevesini yeni koşul-
lara uygulamaya gayret gösteriyor. Partizan çalış-
masını anlamanın yolu Schmitt’in genel teorisini 
anlamayı gerektiriyor. Bu ise bizi Schmitt’in der-
dinin ne olduğu sorununa bizi götürür. 

Herhangi bir düşünürün metnini anlamak için 
sormamız gereken en asli soru, en basitinden bu 
kitabın neden ve hangi koşullarda ve hangi sorun-
lara cevap olarak yazıldığıdır. Son elli yılın önde 
gelen bilim felsefecilerinden Roy Bhaskar’ın ikili 
bir ayrımını burada anmak lazım. Bir düşünürün 
düşünce dünyasını belirleyen iki nesne kaynağın-
dan söz eder; geçişli nesne ve geçişsiz nesne. Bir 
bilim pratiğindeki geçişsiz nesne dünyadaki reel 
mekanizmalar, olaylar ve pratiklerdir. Geçişli nes-

ne ise bilim alanındaki ilgili literatüre denk düşer. 
Bu analitik yaklaşımla Schmitt’e baktığımızda; ge-
çişsiz nesneye tekabül eden tarihsel koşul Birin-
ci Dünya Savaşı ve ondan sonra oluşan dünyanın 
yapısıdır; geçişli nesneye tekabül eden literatürde 
öne çıkan isim ise ünlü savaş düşünürü Carl von 
Clausewitz’dir. Kanaatimce Schmitt’in ömrü bo-
yunca çözmeye çalıştığı şey bir Alman problemati-
ğidir. Angaje ve partizan bir entelektüel portre çiz-
diği için kafasının berisinde hep bir Alman soru-
nu durur. Birazdan açacağım bu sorunu Schmitt 
teorik planda Clausewitz’i yeniden yorumlayarak 
çözmeye ve çözümlemeye çalışıyor. 

Schmitt’in Clausewitz’ten aldığı nokta onun 
savaş teorisidir. Genel savaş teorisi külliyatı içinde 
savaş ile siyasetin rabıtasına işaret eden ve bunu 
oldukça sofistike bir tarzda gerçekleştiren teoris-
yen Clausewitz’dir. Savaş Üzerine kitabı hâlâ ala-
nının şaheseridir. Bu noktada onu savaş teorisi-
nin temek aksiyomlarına kısaca değinmekte fay-
da var. Clausewitz’e göre savaş genişletilmiş bir 
düellodan ibarettir. Düello metaforuyla sava-
şın düşünülüyor olması, tıpkı bir düelloda oldu-
ğu gibi savaşın i) eşitlerarası olması, ii) ilan edil-
mesi, iii) ölme-öldürme olasılığına dayanması, iv) 
belli yer ve zamanda gerçekleşmesi ve v) görü-
nürlüğe sahip olması özelliklerine atıf yapmakta-
dır. Clausewitz’in savaşın mantıksal analizine de-
vam ederken ileri sürdüğü bir ikinci tanımda şu-
dur: Savaş, düşmanın iradesini kırmak için kuv-
vet kullanma edimidir. Bu tanımlamada savaşın 
araç (“kuvvet kullanma”), amaç (“düşmanın ira-
desini kırmak) ve hedeflerini (“silahsızlandırma”) 
belirler. Aksiyomatik bir tarzda ilerleyen analizde 
Clausewitz argümanların mantıksal sonucu gereği 
“mutlak savaş” tanımına ulaşır. Savaş hem bir dü-
ello hem de düşmanın iradesini kurmak şeklinde 

Schmitt’in asli sorunu devletler çağı sona erdiğinde siyasal ne olacak, üzerinden 
türer.  Siyasal kavramı üzerine kitabının çözmeye çalıştığı problem bu. Dönemin 
Almanya’sını düşünün; bütün orduları dağıtılmış, devlet aygıtı parçalanmıştır. Bu 
durum karşısında Schmitt sorulması gereken soruyu soruyor: Kurucu iktidar nere-
de ve siyasal olan nedir? Bu yeni durum içinde artık siyasal olana ilişkin tartışmala-
rımız devlet ve anayasal eksende yürütmek imkânsızlaşmıştır. Schmitt burada döne-
min siyasal tanımıyla hesaplaşmak istemektedir. Egemen siyaset yaklaşımında siya-
set ile devlet özdeş kabul edilmiş ve siyasetten devlete ait olan anlaşılmıştır. Schmitt 
artık bu okumanın mümkün olmadığını gördüğünde temel soruyu ve tanımı değiş-
tirmiştir.
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tanımlandığında savaşın mutlak ve sıfır toplamlı 
bir oyun olmasında şaşırılacak bir yan olmasa ge-
rek. Ama ona göre savaşın mantıksal analizindeki 
mutlaklığı ideal-tipik bir kurgudur ve tarihsel de-
ğildir. Çünkü hiçbir savaş, savaşın mantıksal ya-
pısına göre gerçekleşmez. Her savaş tarihsel ger-
çekliğine uygun olarak vuku bulur. Belli tarihsel 
ve toplumsal koşullar altında meydana gelen sava-
şa “gerçek savaş” demektedir. Clausewitz analizi-
ni devam ettirir ve savaş konusundaki en meşhur 
argümanını öne sürer: Savaş, politikanın başka 
araçlarla sürdürülmesidir. Savaşın hedefini politi-
ka belirler ve savaş mutlak olmaktan çıkarak ger-
çek savaş halini tarihsel-toplumsal koşullara altın-
da gerçekleşen politikayla ilişkisinden alır. Çünkü 
ona göre modern savaşın doğası toplumun geneli-
ni ilgilendirir. O nedenle ortaklığa ilişkin sorunu 
ifade eden politika savaşla iç içe düşünülmelidir. 
Savaş teorisinde bunun anlamı o kadar derindir ki 
pek çok devlet savaşın politik doğasını kavrama-
dığı için girdiği savaşları kaybetmek zorunda kal-
mıştır. Savaşın günümüzdeki doğasını iyi kavradı-
ğı için Clausewitz, politikayla savaşı birlikte analiz 
eder. Ona göre, politik akıl savaşın ölçüsüdür. Sa-
vaşın arkesi kendi içinde değil politikadadır. Daha 
sonraki Avrupa’daki bütün kurumsal örgütlenme-
ler bu temel sav etrafında örgütlenmiştir. Ulusal 
egemenlik fikrini temel alarak geliştirdiği savaş 
kuramında politik merkez elbette ulusun egemen-
lik alanı olan parlamentolardır. Ordular da ulu-
sal ordulardır. Hâlâ günümüzde “operasyon” ka-
rarlarını hükümetin almasına karşın, “savaş” ka-
rarını parlamentonun alması bu nedenledir. Bir 
hatırlatma yapayım bu noktada. Amerika’daki sa-
vaş alma yetkisi Kongre’dedir, operasyon yetkisi 
ise Başkan’da. Amerika tarihi boyunca beş kez sa-
vaş kararının alınmasına karşılık 200’ün üstünde 
operasyon kararı alınmış olması sol tandanslı sos-
yal bilimcilerin haklı olarak vurguladıkları politi-
kanın polisleşmesine ilişkin çok önemli bir gös-
tergedir. Çünkü ordu savaşır, polis operasyon dü-
zenler. Ordu birlikleri düşmanla savaşır, polis ise 
haydutları halleder. Saddam Hüseyin’in bir düş-
man değil, terörize edilerek adi bir suçlu dereke-
sine indirilmesi, manasını bu derinden kırılmada 
bulur. 

Schmitt, Clausewitz’den devraldığı bu okuma-
yı Birinci Dünya Savaşı tarihsel koşullarına uygu-
lar. Bildiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşında Al-
manlar yenildi. Schmitt için dünya tarihsel kırıl-

ma anı burada gerçekleşti. Savaşın sonunda Al-
manya ile galip devletler arasında 1919’da Versay 
Antlaşması imzalandı. Schmitt’in hareket nokta-
sı Versay Antlaşması’nın savaşın bütün sorumlu-
luğunu Almanlara yükleyen meşhur 251. mad-
desidir. Bu madde ile Almanlar büyük bir yıkım-
la karşılaşmışlardır. Schmitt, devlet, siyaset ve sa-
vaş arasındaki ilişkiyi düşünmeye buradan başla-
mıştır. Siyasal olan, devlet, kurucu iktidar, toprak 
ve egemenlik gibi temel kavramları kullanarak ge-
liştirdiği düşüncesinin temellerini bu kurucu ola-
ya bakarak atmıştır. Schmitt’e göre mezkûr mad-
de ile Almanya yenilmemiş ağır bir şekilde suç-
lanmıştır. Böylece temel bir sav olarak Schmitt 
“düşman”dan “suçlu”ya dönüşümün olduğunu 
ileri sürer. Ona göre modern dönemde (Vestfal-
ya Antlaşması ile kurulan devletler sistemi) orta-
dan kalkan “haklı savaş” doktrini geri dönmüş-
tür. Haklı savaş teorisinin geri dönüşünü ve düş-
mandan suçluya geçişi Schmitt, Clausewitz’e atıf-
la gerçek savaştan mutlak savaşa dönüşüm olarak 
analiz etmektedir. İkinci olarak, toprak egemenli-
ğine dayanan Jus Publicum Europaeum (“Avrupa 
Kamu Düzeni”) dağılmıştır. Her devletin bir kamu 
tüzel kişiliği (“Hobbes’un teorisindeki gibi “per-
son”) olarak görüldüğü bu hukuk düzeninde sa-
vaş da hukuki bir tanıma ve içeriğe sahipti. Bu hu-
kuki tanımda savaş, tıpkı Clausewitz’in tanımladı-
ğı gibi belli yer ve zamanda eşit egemen devletler 
arasında gerçekleşen bir olaydır. Savaşın bu tanı-
mının yanı sıra ayrıca sivil-asker, iç ve dış, dost-
düşman, savaş-barış arasında kesin ve net ayrım-
lar öngörülüyordu. 

Schmitt’e göre Birinci 
Dünya Savaşı’yla, savaşın bü-
tün klasik kavramları radi-
kal bir biçimde değişti. Ör-
neğin, İngiliz deniz kuvvet-
leri Alman ticaret gemileri-
ne saldırdığında sivil ve asker 
arasındaki ayrımlar yok oldu. 
İngilizlerin bu saldırılarını 
Schmitt, toprağa dayalı ege-
menlik anlayışının denizle-
re doğru genişletilmesi olarak 
okudu. Yeni bir politik kültür 
açılıyor, karasal imgeler denizin imgeleriyle deği-
şiyordu; çiftçinin yerine balıkçı geçiyordu. “Kara” 
bildiğimiz gibi Schmitt’in düşüncesinde merkezi-
dir. Buna birazdan geliriz. Özetle Schmitt için Bi-
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rinci Dünya Savaşı’nın sonuçları şunlardır; i) savaş 
eşit egemen devletler arasında olmaktan çıkmıştır, 
ii) Avrupa kamu hukuku parçalanmıştır, iii) ger-
çek düşmandan mutlak düşmana değişim yaşan-
mıştır, iv) düşman kamu hukukunun konusu ol-
maktan çıkmış özel hukukun konusu haline gel-
miştir. Düşman özel ceza hukukunun konusu ol-
maya başlamasıyla yeni bir siyasal kültür açılmış-
tır ve Schmitt hâlâ içinde olduğumuz bir duru-
mun (condition) belirişini oldukça erken bir dö-
nemde tespit ve tenkit etmiştir. Düşman, önceki 
dönemde sahip olduğu kamusal niteliğini kaybet-
ti, onun itibarlı varlığı parçalandı ve suçlu gibi iti-
barsız bir özel kişiliğe indirgendi. Siyasal figürden 
adi bir suçluya dönüşümü Schmitt yeni bir siyasal 
kültür olarak saptamıştır; siyasetin moral bir içe-
rikle meşrulaştırılması… Schmitt bize şunu söy-
lüyordu: Artık düşmanın hiçbir şekilde meşru gö-
rülemeyeceği bir dönem açılmıştır. İşte Schmitt-
yen problematik bu. 

Schmitt’in Asli Sorunu

Kitabın altbaşlığının anlamı burada açığa çıkı-
yor. “Arasöz”e gelmeden önce “siyasal olan”ı açık-
layalım. Birinci dünya savaşının teorik çözümle-
mesinde Schmitt’in  tespit ettiği temel oldu şuydu 
aslında: Avrupa Kamu Hukuku’na dayanan Dev-
letler çağı sona eriyor. İstesek de istemesek de du-
rumun bu olduğunu belirtiyor. Schmitt’in asli so-
runu buradan türüyor: Devletler çağı sona erdi-
ğinde siyasal ne olacak? Siyasal kavramı üzerine 
kitabının çözmeye çalıştığı problem bu. Döne-
min Almanya’sını düşünün; bütün orduları dağı-
tılmış, devlet aygıtı parçalanmış, aşağı yukarı “Ey 
Türk Gençliği’nde söz edilen bir tablo oluşmuş-
tur. Bu durum karşısında Schmitt sorulması gere-
ken soruyu soruyor: Kurucu iktidar nerede ve si-
yasal olan nedir? Bu yeni durum içinde artık siya-
sal olana ilişkin tartışmalarımız devlet ve anaya-
sal eksende yürütmek imkânsızlaşmıştır. Schmitt 
burada dönemin siyasal tanımıyla hesaplaşmak is-
temektedir. Egemen siyaset yaklaşımında siyaset 
ile devlet özdeş kabul edilmiş ve siyasetten dev-
lete ait olan anlaşılmıştır. Schmitt artık bu oku-
manın mümkün olmadığını gördüğünde temel 
soruyu ve tanımı değiştirmiştir. Problemi “Devlet 
Nedir?”den “Siyasal Olan Nedir”e çekmiştir. Siya-
sal Kavramı kitabındaki meşhur tezin dayandığı 
teorik ve tarihsel koşullar böyledir: Siyasal kavra-
mı devlet kavramına önceldir. 

Siyasal kavramını devletin dışında yeniden ta-
nımlayarak Schmitt, siyasalı devletle ilgili bir şey 
olmaktan çıkartıyor. Ona göre siyaset, siyasal bir-
lik ve dışlama ile ilgilidir. Siyasetin temel sorusu 
siyasal birlik formunda düğümlenir. Kimin birli-
ğin içinde (“dost”) kimin ise dışında (“düşman”) 
olacağı sorunu politik olanı anlatır. Devlet denilen 
örgütlenmede siyasal birliğin temel biçimi değil 
onun tarihsel momentlerinden bir tanesidir. Polis, 
Imperium ve Etat siyasal birliğin tarihsel biçim-
leridir. Siyasal olanı Schmitt şöyle tanımlar; siya-
sal olan, dost ve düşmanı ayırma ve yoğunluk de-
recesine bağlı olarak gerçek bir savaşma olasılığı-
nı temsil eder. 

Dolayısıyla siyasalın kurucu kategorisi dev-
let olmaktan ziyade dost ve düşmanlıktır. Schmitt 
düşmanlığı ise gündelik hayatın haset ve kindar-
lığından ayırır. Düşman kişisel değil kamusal bir 
konumu ifade eder. Düşmanlık, hasmının özel ha-
yatına girme, aşağılama, küçük düşürme itibarsız-
lıkları ihtiva etmez. (Bu açıdan bakıldığında son 
dönemde Türkiye’deki “düşmanlık” adı altında 
yapılan işlemlerin politik olmaktan ziyade polistik 
olduğunu belirtmek lazım.) Çünkü düşmandan 
nefret edilmez, aksine düşman sevmenin de ko-
nusu olabilir. Schmitt siyasalın kendine has kate-
gorilerini Kantçı bir şekilde ortaya koyarak onun 
etik, iktisat ve estetik düzlemlerden ayırmaya, si-
yasetin saf kendinde kategorilerini ortaya çıkar-
maya çabalayarak siyasal aklın kritiğini yazmak 
istemektedir. Çünkü ona göre herhangi bir siyasal 
form, iyi-kötü, güzel-çirkin, kârlı-zararlı gibi ka-
tegoriler üzerinden kurulamaz. Siyasal birlik an-
cak ve ancak dostlararası irade beyanıyla kurulur. 

Dost ve düşman arasında sınır çekme edimi 
hem fiziksel hem de metaforik olarak topolojik-
tir. Schmitt’in siyasal kavrayışının can alıcı nok-
tasına ulaştık. Ona göre siyaset şu ya da bu şe-
kilde düzen kurma faaliyetidir ve bütün düzen-
ler zorunla olarak belli bir mekân düzenlemesini 
gerektirir. Hiçbir düzen boşlukta kurulamaz, bel-
li bir zaman mekân koordinatları içinde kurulur-
lar ancak. Mekân ise coğrafyadır. Coğrafya da salt 
fiziki bir yer anlamında olmayıp, içinde kültürel 
ve tarihsel bir yaşam dünyasına sahiptir. Belli bir 
mekânda cisimleşmiş yaşam dünyasını Schmitt 
“nomos” olarak adlandırır. Bizim eskilerin “na-
mus” dediği şeye tekabül eder tam olarak. Her si-
yasal düzen o nedenle bir nomos’a dayanır. Şimdi 
bu noktadan baktığımızda siyaset, devlet ve ana-
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yasa zemininde değil, nomos zemininde temellen-
dirilir. Siyasetin ontolojik zemini nomos’tur. Tam 
da bu aşamada artık partizan sorununa gelebiliriz.

 
Önemli Bir Tipleştirme Olarak Partizan

Geçen yüzyılın en önemli kamusal figürünün 
“partizan” olduğunu söylesek sanırım yanlış ol-
maz. Bilhassa sol siyasetlerin gençlik örgütlen-
melerinde, marşlarında, şarkılarında adı geçen 
önemli bir karakterdir partizan. Peki, ama tam 
olarak kimdir partizan? 

 Sizin de oldukça isabetli bir şekilde belirtiği-
niz gibi partizan geçen asrımızın en önemli ka-
musal figürüydü. Hegel’in tabiriyle zeitgeist’ı ya-
kalayabileceğin bir tiptir partizan. Alman sosyal 
bilim geleneğinde Weber’den 
bugüne gelen bir metodolo-
jik yatkınlık vardır: Belli bir 
ideal tipin çağın ruhunu mü-
kemmelen yansıttığı düşünü-
lür. Protestan ahlakı kapita-
lizmin ruhunu anlamanın en 
ideal yoludur. Parça bütünü 
ihtiva eden bu metodolojinin 
bir başka örneğini Adorno’da 
görmek mümkün. Adorno 
Almanya’da bütün o dünya 
tarihsel bir olay niteliğindeki 
faşizmin yükselişi gibi mak-
ro bir olguyu “otoriteryan ki-
şilik” ideal tipiyle analiz eder. 
Benzer biçimde partizan’da 
zamanın ruhunu yakalamak 
için önemli bir tipleştirme-
dir. Evet, geçen yüzyılda partizan dünyanın pek 
çok bölgesinde ortaya çıkmış merkezi bir karak-
terdi. Marşlardan edebiyata, öğrenci hareketlerin-
den futbol takımlarına uzanan geniş bir yelpaze-
de karşımıza partizan çıkıyor. Size ilginç bir te-
sadüften bahsedeyim. Schmitt’in partizan üzerine 
konuştuğu tarih 1962’dir, İsmet Özel’in ise Parti-
zan şiirini yazdığı tarih 1965. Zamanın ruhuna iyi 
bir örnek… 

Az önce yukarıda açıklamaya çalıştığım tarih-
sel dertlerinden ve teorik donanımından dola-
yı Schmitt şu soruya yanıt aramaktadır: Devletler 
çağı sona eriyorsa ve devlet siyasalın tarihsel ere-
ği değilse, yeni durumda siyasal nerede, hangi bi-
çimlerde ortaya çıkacaktır? Kervégan’ın da işaret 

ettiği gibi post-devlet aşamasında siyasallık üzeri-
ne düşünmüş en önemli isim Carl Schmitt’tir. İki 
dünya savaşı sonrasında yıkıntılar içinde kalmış 
bir Avrupa’yı göz önüne aldığınızda Schmitt’in so-
rusu şu biçimi alıyor: Nomosu dağılmış bir dün-
yanın ardından nomos’a dair izleri nerededir? As-
lında nomos’a dair bu melankolik arayış bir ölçü-
de dünyadaki dost ve düşman figürlerinin soruş-
turulmasıdır. Düşman nerede? İsmet Özel’in bir 
şiirinde dediği gibi “artık kimse bize haber ver-
meyecek şu tepenin ardından saldırmaya hazır ve 
müsellah bir düşman taburu durduğunu, çünkü 
yok artık öyle bir düşman, bir düşmanımız kal-
dı kendi dudaklarımız arasında”… İkinci Dünya 
Savaşı’yla artık iyice belirginlik kazanan yeni dün-

ya sistemi içinde düşman ne-
rededir? Hâlâ karasal figürler, 
nomotetik tipler dünyamız-
da mevcut mudur? Yoksa ger-
çekten doksanlı yıllarda iddia 
edildiği gibi post-politik bir 
çağa mı girmiştik? Bu soru-
lar izleyeceğiniz gibi Schmitt’i 
doksanlı yıllarda cazip bir 
isim olarak öne çıkmasına ne-
den olan sorunsallardır.

 İşte tam da bu bağlamda 
partizan figürü karşımıza çı-
kıyor. Dünyanın bu yeni ya-
pılanmasında Schmitt için ka-
rasal imajlarda düşünen, dost 
ve düşman atıflarıyla hareket 
eden nomotetik figür parti-
zandır. Çağımızın kamusal 

düşmanlık biçimi partizanlıktır. Partizan ona göre 
toprağa bağlı egemenlik anlayışının günümüzde-
ki taşıyıcısıdır. Bu neden önemlidir? Schmitt’in 
yukarıda belirtmiş olduğum gibi temel bir argü-
manı vardı ve Schmitt dünyanın yeni bir siyasal 
kültüre doğru gittiğini söylüyordu. Yeni siyasal 
kültürü ise siyasetin de-teritorizasyonu ve de-
politizasyonu olarak görüyordu. Partizan işte bu 
yeni siyasal kültüre itiraz eden bir tip ve bir imkân 
olarak kendisini açıyor. Schmitt, siyasetin top-
raksızlaşmasının en önemli sonucunun kamusal 
alanda yeni yüzergezer tiplerin çıkmasını gösterir. 
Terörist denilen yeni tipin ortaya çıkışının tarihsel 
koşulu olarak da Birinci Dünya Savaşı’nın sonucu 
olan siyasetin mekânsızlaşmasını görür. Partizan’ı 
ise teröristen ayırırak analiz eder Schmitt. 

Schmitt, siyasetin toprak-
sızlaşmasının en önemli 
sonucunun kamusal alan-
da yeni yüzergezer tip-
lerin çıkmasını göste-
rir. Terörist denilen yeni 
tipin ortaya çıkışının 
tarihsel koşulu olarak da 
Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonucu olan siyasetin 
mekânsızlaşmasını görür. 
Partizan’ı ise teröris-
ten ayırarak analiz eder 
Schmitt.
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Bu çalışmasında Schmitt, partizan’ın hem ta-
rihsel hem kavramsal analizini vermektedir. Ta-
rihsel sürece değil de partizanın temel nitelikle-
rine burada değinmekte fayda var. Schmitt’e göre 
partizanın dört temel özelliği vardır; düzensiz-
lik, mobilizasyon, yoğun siyasi angajman ve top-
rağa bağlılık. Birinci nitelik olan düzensizlik iki-
li bir anlama sahiptir. İlk olarak askeri-teknik bir 
anlamda savaşma tarzını anlatır. Partizan düzen-
li ordudaki askerden ayrılır ve gerilla savaşından 
gördüğümüz gibi düzensiz bir şekilde savaşır. 
Düzen-sizliğin ikinci atfı ise çok daha önemli…

 “Düzen” ifadesi Schmitt’in düşüncesinde 
“Yasa”, “Devlet” gibi anlamlara sahiptir ve yasallığı 
anlatır temel olarak. Düzen demek devlet, düzenli 
ordu ve yasa demektir. Bunun karşısında partizan 
ise düzensizdir ama meşrudur. Schmitt için dü-
zenli ordudaki asker meşruiyetini yasadan almak-
ta iken partizan nomos’tan alır. Yasal değil ama 
meşru...  Aslında problem büyük ölçüde Alman 
problematiği dediğimiz şeyle alakalıdır: Bir ulus, 
büyük güçler tarafından suçlandığında ne yapa-
cak? Partizan bir düşünür olarak Schmitt, ulusla-
rarası sistemin hukuk-dışı ilan etme (“cezalandır-
ma”, “terörize etme”) girişimlerine dost-düşman 
ayrımına giderek karşılık verir. Bir Alman olarak 
Schmitt’in tüm yaptığı, 251. madde ile kendileri-
ne yöneltilen suçlamaya bir yanıt vermeye çalış-
maktadır. 

İkinci nitelik olan mobilizasyon ise geril-
la savaşının asimetrik yapısına atıf yapmaktadır. 
Clausewitz’in düello tanımından farklıdır. Asi-
metrik bir savaş koşullarında artık ne açık bir sa-

vaş ilanı, ne belli bir yer mevcuttur. Düşmanın hiç 
ummadığı yer ve zamanda vur kaç taktikleriyle 
savaşmak söz konusudur. Üçüncü niteliği ise yo-
ğun politik angajman. Politik angajman partiza-
nın dost ve düşman ayrımı yaptığını anlatır. Parti-
zan politikanın kategoriyle düşünür ve eyler. Po-
litik karakter partizanı hırsız, soyguncu, haydut 
gibi kriminal tiplerden ayrıştırır. Partizan örne-
ğin birini öldürdüğünde katil olarak görülmez, o 
meşru bir düşmana karşı savaş içindedir. Partiza-
nın en karakteristik özelliği ise toprağa bağlılıktır. 
Partizan belli bir toprak parçası üzerinde cisimleş-
miş nomos’u savunan savunmacı bir tiptir. Onun 
gücü toprakla, coğrafyayla ve o mekân üzerinde 
yaşayan halkla ilişkisinden kaynaklanır. Aslında 
Schmitt şunları söylemektedir; i) ulusa ait siyaset 
son kertede devlete önceldir ve ii) ulusu savunma 
fikri karasaldır.

Karasal Siyasal Tasavvur

Schmitt’in siyasal tasavvurunun karasal karak-
teri burada bir kez daha açığa çıkar. Olmayan-yer 
anlamına gelen ütopyacı çizgiden ayrılır. Onun si-
yasal tasavvuru ütopyacı değil, topolojiktir. To-
possuzluk arzusu haddi zatında ona göre İngiliz 
ada kültürünün bir sonucudur. Thomas More’un 
Ütopya’sı o nedenle İngiliz’dir.  Bildiğimiz gibi 
Schmitt Kara ile Deniz arasında esaslı bir ayrı-
ma gider. Nomos’un en kök anlamlarını araştıra-
rak Schmitt üç temel nitelik çıkarır; almak, bölüş-
mek ve üretmek. Bu üç fiil ona göre hukuk siste-
minin de temelini oluşturur. Bir toprak parçası-
nın önce alınması gerekir, bunu sonra bölüşüm 
ve üretim ilişkileri izler. Günümüz açısından bu 
argümanı basitleştirirsek “yurt” denilen durum 
“tapu-kadastro”dan ontolojik olarak öncedir. Bu-
nun yanı sıra toprak muhafazakârdır; sınırlar ve 
düzenler. Buna karşın deniz ise liberaldir; sınırsız-
dır ve serbesttir. Onun için “dünya” ancak karada 
oluşabilir. Ayrıca yasa da karada olur, denizde yasa 
olmaz. Deniz korsanlıktır. Açık deniz ile kapa-
lı kara imgelerini karşılaştırarak Schmitt, hiç şüp-
hesiz toprak egemenliğine dayanan Kıta Avrupa’sı 
ile deniz egemenliğine dayanan İngiltere arasında-
ki farka işaret etmekte ve buradan jeo-politik so-
nuçlarda çıkarmaktadır; Jus Publicum Europeoum 
ile Birlemiş Milletler ya da Komünist Enternayo-
nel karşı karşıya konmaktadır. 
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İkinci Dünya Savaşı’nın Schmitt’in düşüncesin-
de etkisinden söz ettiniz. Sovyetler Birliği ile Al-
manya arasındaki savaşın Schmitt’in partizan ko-
nusuna yönelmesinde ne gibi etkileri olmuştur? 

1942 yılındaki Stalingrad muharebesini göz 
önüne alarak bu soruyu cevaplamak istiyorum. 
Stalingrad muharebesinde hiç kuşku yok ki Al-
man ordusunun teknik parametreler göz önü-
ne alındığında Sovyetler Birliği ordusuna kar-
şı oldukça üstündü. Bu muharebede Alman-
lar askeri harekât tarzı olarak Blitzkrieg (“Yıldı-
rım Harekâtı’nı”) stratejisini izliyorlardı. Bu aske-
ri kuvvet ve stratejiye Sovyetler Birliği’nin karşı 
koyma imkânı yoktu. Peki, Sovyetler nasıl bir yol 
izlediler? Savaşı açık bir meydandan şehre çekti-
ler. İşte meşhur Stalingrad deneyi bu şekilde geliş-
ti. Sovyetler, açık bir meydanda yapılacak centil-
mence bir savaş biçimi yerine şehir savaşını tercih 
ettiler. Açık bir meydanda ordular arasında geçe-
cek bir savaş yerine bir şehir sahasında partizan-
ca bir mücadelenin tarihsel ve teorik önemi ne ol-
duğu sorusu oldukça. Sovyetler sivilleri de oradan 
tahliye etmediler, orada bir halk kaldı ve yaşam-
larını savundular. Bir şehri tutma fikrinin temel-
leri modern dönemde Machiavelli’ye dayanan bir 
fikirdir. Machiavelli, Savaş Sanatı kitabında dö-
neminin paralı askerliğine karşı çıkarak milis ör-
gütlenmesine gitmeyi savundu. Çünkü ona göre 
bir şehri ancak orada yaşayan insanlar savunur-
du, paralı askerler değil. Bugün İngilizcedeki “sol-
dier” kelime satın alma anlamına gelen “sell” fi-
ilinin edilgen hali olan “sold”dan gelir ve paralı 
asker mantığına uzanan bir etimolojik ve seman-
tik anlamı taşır. Bunu da not etmek gerekli… As-
kere karşı milis kuvveti aslında partizan mücade-
lesinde gördüğümüz temel kurucu motiftir. Milis 
kuvveti aslında askeri kuvvetler zayıf düştüğünde 
ya da etkisiz kaldığında harekete geçen halk kuv-
vetlerinin kendi nomos’ları koruma, yaşam tarzı-
nı tutma faaliyetinden başka bir şey değildir. İşte 
Sovyetler, askeri kuvvetlerini milis gücüne dönüş-
türerek onları partizanlaştırdı ve savaşı da geril-
la mücadelesine büründürdüler. Meydan sava-
şında askeri-teknik kapasite olarak oldukça güç-
lü olan Alman ordusu kent savaşına çekildiğinde 
hem moral hem teknik kapasite olarak son dere-
ce güçsüzleşti. Simetrik yapıdaki savaşı asimetrik 
hale getirdiler. Stalingard örneğinin yanı sıra savaş 
boyunca devam eden onlarca muharebe bölgesin-
de yürütülen partizan savaşı taktiklerini örnek ve-

rebiliriz.  Schmitt Lenin’i mutlak düşmana sahip 
olmakla kritik etse de, Stalin’in Tek Ülkede Sosya-
lizm fikriyle aslında bir nevi Rus milliyetçiliği ile 
sosyalizmi terkip ettiğinde partizanlığın temelle-
ri atmış oldu ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki somut 
düşman karşısında partizanlık kendini gösterdi. 

Partizanın Devrimci Savaşçıdan Farkı

Schmitt kitabında partizanlığın tarihsel geli-
şiminde birkaç evreyi birbirinden ayırmaktadır. 
Anladığım kadarıyla bu, partizan tipolojisinde de 
farklılaşmalara tekabül ediyor. Bu tarihsel süreç 
partizanın farklılaşmasında ne gibi sonuçlara ne-
den olmuştur? 

Partizan İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra etkili 
bir figür olmakla birlikte Schmitt, partizan teori-
sinin gelişiminden söz etmektedir. Tarihsel detay-
lara girmeden üç aşamadan söz edebiliriz ve bu 
üç aşamayı Schmitt üç isim üzerinden tartışıyor: 
Clausewitz, Lenin ve Mao. Sözünü ettiğiniz tipo-
lojik ayrışma Clausewitz ile Lenin arasında yaşa-
nıyor. Schmitt “partizan” ile “devrimci savaşçı”yı 
birbirinden titizlikle ayırır. Bu ayrımında teme-
linde düşmanlık tanımlamasındaki farklılık du-
rur. Lenin şahsında somutlaşmış devrimci savaş-
çı mutlak düşmana karşı savaşmakta iken Clau-
sewitz veyahut sonraki dönemde Mao’da cisim-
leşmiş partizan ise gerçek düşmana karşı savaşır. 
Partizan belli bir toprak parçası üzerinde cisimleş-
miş yaşam tarzını savunmakta iken devrimci sa-
vaşı belli bir ideolojik program adına savaşır. Dev-
rimci savaşçı bu bakımdan idea-politik bir tipken, 
partizan nomotetik bir tiptir. Soyut ya da evren-
sel değerler adına savaşmaz o, yaşam tarzını tutar. 
Schmitt için gerek liberal evrenselcilik gerekse de 
komünist evrenselcilikte düzen kurma pratikleri 
açısından sorunludur ve özlerinde ikisi de anti-
politiktir. Partizanda kolektif bir varlığın yaşam 
kurallarını ve somut hayat tarzını koruma çabası 
vardır ve bu cevheri nedeniyle de devrimci savaş-
çı gibi saldırgan- işgalci değil savunmacı-yerlidir. 
Nomos ile Parti Programı iki ayrı şeydir. Partizan 
o nedenle düşmanla uzlaşmaya açık bir karak-
terdir, çünkü o sınırlı savaş verir, hedefi düşma-
nın iradesini kırmaktır. Ancak Lenin için burju-
vazi yok edilmedikçe devrimci savaş sona ermez. 
Schmitt, Mao’nun partizanını Lenin’den çok daha 
fazla toprağa bağlı görür ve Mao’yu toprağa bağ-
lı iktidar anlayışının sürdürücüsü olarak analiz 
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eder. Ayrıca Mao ona göre tek dünyacı (Universi-
um) değil, üç dünya teorisiyle elbette çok dünya-
cı (pluriversium) dır. Mutlak düşmanlık çağında 
Mao gerçek düşmanlığın imkânlarını taşımaktadır.  

Schmitt, devrimci savaşı ile partizanı ayırırken 
aslında bir ölçüde terörist ile partizanı da ayırmak-
tadır. Yukarıda teröristin zaten siyasetin toprak-
sızlaşmasının semptomu olarak okuduğunu söy-
lemiştim. Schmitt üç savaşçı figürünü birbirinden 
ayırır; i) devletlerin devletlerle savaştığı ve muha-
rip figürün asker olduğu dönem; ii) post-devlet 
döneminde hâlâ belli bir toprak parçasına ait ola-
rak mücadele eden ve halen gerçek düşmanlık al-
gısı içinde hareket eden partizan ve iii) ne topra-
ğı ne de somut düşmanı olan terörist. Asker, parti-
zan ve terörist arasındaki bu tipsel ayrışmanın ne-
deni aslında çağın temel karakteristiklerini ve ru-
hunu yakalamak, nasıl bir dönemde yaşadığımı-
zı belirlemektir. 

Partizan Teorisi ve Türkiye

Partizan Teorisi kitabının Türkiye’deki mev-
cut tartışma başlıklarına bakıldığında hangi alan-
larda bizlere bir katkı yapmaktadır? Bu zaman ve 
mekânda yaşayan bizler için Schmitt’in söyleyece-
ği şeyler nedir? 

H.E: Çağımızın, temel karakteristikleri itiba-
riyle Schmittyen bir çağ olduğunu söyleyebili-
riz. Devletlerin siyaset ve savaş arasındaki bağın-
tıda belirleyici olmaktan çıktığı bir dönemdeyiz. 
Nomos ve düzen krizinin ortasındayız. Özellikle 
kendi coğrafyamız açısından. O nedenle, Schmitt-
yen problematikten henüz çıkabilmiş değil dün-
ya. Dünyanın bu yapısını anlamak için Schmitt’in 
hayaletini çağırmamız gerekiyor. Carl Schmitt’in 
Partizan Teorisi’nin Türkiye’deki okurlar için söy-
leyeceği çok şey olduğu açık. Bu teori, ülkemizde-
ki ve bölgemizdeki siyasal ve toplumsal hareket-
liliği ve bununla paralel gelişen askeri faaliyetleri 
anlamak bakımından elverişlidir.

 İlk olarak partizan teorisinde geliştirilen kav-
ramsal çerçeve solun tarihini anlamak açısından 
oldukça faydalı görünmektedir. Solun tarihini, sol 
içindeki ayrışmaları ve bilhassa 71 kopuşuyla or-
taya çıkan devrimci sol örgütlenmeleri (THKP-C, 
TKP-ML, THKO gibi örgütlerin gerilla savaşı pra-
tiklerini) analiz açısından oldukça ufuk açıcıdır. 
Devrimci sol örgütlenmelerin askeri faaliyetle-
ri, geliştirdiği eylem biçimleri, kır ve kent geril-

la pratiklerini, örgütlendiği havzaları, halkla kur-
duğu ya da kuramadığı ilişkileri teorik açıdan an-
lamlandırmak için Schmitt’in nomos temelinde 
geliştirdiği partizan tipolojisinin bir anlamı olaca-
ğını akılda tutmak gerekir. Mesela o dönemde is-
mini andığım pek çok devrimci sol örgüt askeri 
örgütlenmelere gittiler ve belli coğrafyalarda faa-
liyet gösterdiler. Söyleyeceğim şey şu: O dönemin 
devrimci militanlarının yakalanma öykülerine ba-
kın, hepsi köylüler tarafından ihbar ediliyor. İşte 
nomos’la ilişki kuramamak dediğim şey bu.

1970’li yıllarda etkin biçimde karşımıza çıkan 
ülkücü hareketin “milis” faaliyetlerini düşünür-
ken de partizan teorisinin muhafazakâr damarı-
nı göz önünde bulundurmak gerekir. Partizan te-
orisi içinde geliştirdiği “partizan” ve “devrimci sa-
vaşçı” gibi ayrımlaştırmalar ise sol ve Kürt hareke-
ti arasındaki inişli çıkışlı ilişkiyi kavramsallaştır-
mak noktasında tartışmaları derinleştirici bir fay-
dası olacağı da çok açıktır. Hatta bizatihi Kürt ha-
reketini anlamak bakımından da ciddi kavram-
sal araçlar sunmaktadır. Kürt hareketiyle sol siya-
setler arasındaki ilişki malumunuz hâlâ çok can-
lı bir tartışma. Bu ayrışma ve birleşmeleri bu me-
tin üzerinden tartışmak bana anlamlı geliyor. Di-
ğer yandan, Ortadoğu coğrafyasında uzun süredir 
sürmekte olan savaş biçimlerini ve oradan türeyen 
savaşçı figürleri siyaset teorisi içinden düşünmek 
içinde verimli bir bakış açısı vermektedir. Haddi 
zatında Schmitt, partizan teorisini kapalı bir yapı 
olarak kurmamakta, aksine onu gelişim seyri için-
de tanımlamaktadır. Yeni jeo-politik, askeri, siya-
si ve toplumsal gelişmeler ışığında partizan teorisi 
geliştirilmeye de oldukça açık bir teoridir. Bu ba-
kımdan mekânsal yeniden yapılanmaların yaşan-
dığı, jeo-politik açıdan oldukça farklı bir döneme 
girildiği, toplumsal ve siyasal yapıların parçalan-
dığı, askeri-teknik kapasitenin geliştiği bir konfi-
gürasyon içinde partizan teorisini eğip bükmeden 
kullanmak olası değildir. Savaşlar üzerindeki dev-
let tekelinin ortadan kalktığı, değişen çehresi için-
de yeni savaşların devlet benzeri aktörler tarafın-
dan yürütüldüğü, cephelerin silikleştiği asimetrik 
bir konjonktürde savaş ve şiddet biçimlerini Par-
tizan Teorisi’yle birlikte düşünmek icap eder. Tüm 
bu nedenlerden dolayıdır ki kısa ama bereket-
li Partizan Teorisi’nin, sosyal bilimlerin çok fark-
lı disiplinlerinden akademisyenin ve ilgili okurun 
dikkatini çekeceği ve ülkemizdeki pek çok tartış-
maya anlamlı bir katkı sunacağını umuyorum. 
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Adem PALABIYIK

Geçmişten gelen temel kalıplardan hareketle Kürtlerin aslında bu vatanın üvey evladı 
olduğuna dair görüşü, artık geçmişte kalmış ve ülkemizde hangi vatandaş hangi haklardan 
yararlanıyorsa Kürt halkının da aynı haklardan yararlandığını bilmekteyiz. Zaman 
zaman yaşanan problemler Kürt halkına değil PKK’nın kendisine ait problemlerdir. 
PKK ile Kürt sorununu ayırabilirsek, Kürtlerin ne istediğini kolaylıkla anlayabiliriz.

“Hamal Kürt” Üzerine
Eleştiriler

Ü lkemizde Kürtler odaklı ol-
dukça fazla sayıda kitap basıl-

dı lakin basılan bu kitapların ta-
raftarlığını yaptığı siyasi jargonla-
ra baktığımızda iki olgunun için-
den bir türlü çıkılamadığını ya-
kından görebiliriz.  İlk taraf, Kürt-
leri ezilen ve sömürülen bir ka-
vim olarak ele almakta ve bu sö-
mürünün artık devam etmeme-
si gerektiği ileri sürmekteyken, 
ikinci taraf, Kürtleri devletin te-
mel niteliğinin bir parçası ola-
rak kabul etmekte ve onların za-
ten devletin bir parçası olduğu 
için sömürülmediğini ve ya herhangi bir dışla-
maya maruz kalmadığı üzerine odaklanmıştır. 

Aslında doğruyu söylemek gerekirse, son za-
manlarda, özellikle de çözüm süreci ile birlikte 
üçüncü bir taraf daha peyda olmuş ve temel ar-
gümanları ise Kürtlerin zaman zaman sömürüldü-
ğü zaman zaman ise devletin niteliğinin bir par-
çası olduğu iddiaları üzerine yoğunlaşmıştır (Tan, 
2015; Beg, 2010; Nikitine, 2008; Baran, 2013; 
Beşikçi, 2013; Esen, 2014; Yeğen, 2015; vb.).  Ni-
tekim şimdiki sürece baktığımızda hâlâ son olgu-
nun aktif olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Özellik-
le referandum sürecinde Doğu ve Güneydoğu’dan 
çıkan oy oranındaki yüzde üçlük artışın, üçüncü 
tarafın iddiasını doğrular nitelikte olduğunu ifade 

edebiliriz. Çünkü bu bölgeler bir 
seçim öncesinde referandum da 
oy isteyen tarafın yanında yer al-
mamışlardı…

Kürtlerin ne olduklarının ya da 
neler yaşadıklarına bakılarak veri-
len bu üçayaklı cevaplama biçimi, 
aslında onların temel dinamikle-
rini bir yandan yok saymaya veya 
görmezden gelmeye sebep olabi-
lir. Çünkü Kürtlerin İslâmî yönü-
nün yukarıda ifade edilen üç nite-
lik ile de alakası yoktur. Yani Kürt 
dindarlığının, devletçilik, dev-
let dışıcılık yahut hem devletçilik 

hem de devlet dışıcılık ile bağlantısı kurmaya ça-
lışmak zorlama olacaktır. Bu yüzden Kürtlerin do-
ğal hali neyse ona göre değerlendirmek ve onla-
rı kendi değerlerinden bağımsız ele almamak en 
doğru yargılama biçimi gibi görünmektedir. Din-
darlık algılarının dahi bölgesel olarak ele alınması 
gerektiğini ileri sürersek, bu algı biçiminin devle-
tin değil dinin bekası için önemli bir rol üstlendi-
ğini söyleyerek işe başlayabiliriz. 

Tarihlerinde herhangi bir devlet geleneği (Ma-
habad Cumhuriyeti hariç) bulunmayan Kürt hal-
kının, devletin işlevselliğine dair ortaya koydu-
ğu temel bir iddia mevcut olmamıştır. Günümüz-
de Irak’ın kuzeyindeki örgütlenme biçimine ba-
kıldığında ise yine benzer durum söz konusudur. 
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Özerk bir yapının parçası olarak devam etme-
ye çalışan yerleşik bir topluluğun, sonuç açısın-
dan neyi elde edeceği açık değilken bir yanda da 
bağımsızlığa giden yolun da net olmadığı anlaşıl-
maktadır. Barzani’nin liderlik etmeye çalıştığı ba-
ğımsızlık hareketinin, bölge coğrafyasında hangi 
dengelere bağlı olduğu konusunda bir yol yahut 
yöntem bilmediği netken, birden verilecek bağım-
sızlık kararının neye mal olacağına dair endişeler 
de giderilmiş değildir. Tarihin birçok döneminde 
savaşçı özelliği gösteren Kürt halkının, devlet ge-
leneği için oldukça uzun bir zamana ihtiyacı var 
gibi görünmektedir. O halde özellikle din açısın-
dan samimi olarak değerleri-
nin peşinde koşmuş olan Kürt 
halkının hamal diye nitelen-
dirilmesi ne ile açıklanabilir? 
Yahut devlet geleneğinin isim-
lendirmesi ile bir halkı tanım-
lamak ne kadar ahlaki bir tu-
tum olarak algılanabilir?

Kürtler Neden “Hamal” Olabilir?

Mücahit Bilici’nin Hamal 
Kürt çalışmasının temel ar-
gümanlarını konuya giriş pa-
ragrafları olarak ele alacak 
olan bu metnin temel ama-
cı, Bilici’nin teorilerinin eleş-
tirileri üzerine olacaktır. Bu 
açıdan Bilici’nin tezleri ele 
alınacak ve üzerine eleştiri-
ler geliştirilecektir. Eleştiri-
lerin belirli oranda bilimsel 
bir perspektifte ele alınma-
sı çalışmanın amaçları ara-
sındadır lakin bazı durumlarda, yaptığım dok-
tora tezine göndermeler yapılacak ve yararlanıl-
ması istenecektir. Çünkü Kürtlerin neye vakıf ol-
dukları hususundaki tartışmalara bir yenisi ekle-
mek maksatlarımız arasında yer almamaktadır.

Mücahit Bilici’nin ele alacağımız ilk iddia-
sı; tek bir beden üzerine yaptığı vurgudur. Ona 
göre “tek bir beden ayrımı ile toplumsal kimliği 
bir ele almak mümkün değildir. Doğumdaki kar-
deşler gibi toplumsal kardeşlik olamaz”. Bilici, te-
orik olarak burada az da olsa Darwinci söyleme 
sığınmak zorunda kalmıştır. Biyolojik kardeşlik 
ile toplumsal kardeşlik zaten bir değildir. ‘Kürtler 

ve Türkler kardeştir’ sözünü eleştiren Bilici, ger-
çekte kardeş olmadıklarının ve bu yüzden Türk-
ler ile Kürtlerin kardeş sayılamayacağını ileri sür-
müştür. Annesi ve babası bir olmayan bir kardeş-
lik türünün olmadığını ileri süren Bilici, kardeşlik 
lafzının ileri sürülen ve gerçekliği olmayan bir ger-
çeklik diye açıklamıştır. Biz ise bunu bir adım iler 
götürerek, Baudrillard’ın simülasyon kavramına 
atıfta bulunabiliriz. Baudrillard, şimdiki gerçek-
liklerin birer yansıma olduğunu ve bu yansıma-
nın gerçeğin kendisini değil aksine sahtesini an-
lattığını ileri sürmektedir (Baudrillard, 2014). As-
lında modern dünyanın hakikatlerine bakıldığın-
da Baudrillard’ın haksız olmadığını ileri sürebili-

riz, çünkü savaş kavramının 
yansımasının televizyonlar-
da canlandırması olmasaydı, 
bizlerin görmediğimiz ve ya-
şamadığımız savaş hakkında 
hiçbir fikri olmayacaktı. Ya-
hut görmediğimiz bir yer hak-
kındaki gerçekliği gördükleri-
miz üzerine kurduğumuzda, 
yine o mekân hakkında yan-
sıma içeren bir gerçekliğe sa-
hip olacaktık. Bu açıdan ba-
kıldığında, kardeşlik kavra-
mının Darwinci bağlamda bir 
yansıma olduğunu ve gerçek-
liği tercih etmediğini ileri sü-
rebiliriz. Lakin toplumsal are-
nada kavramsallaştırılan ger-
çekliklerin somut göstergesi 
olmadığı için, biyolojik ben-
zerliklerin toplumsal benzer-
likler olarak ifade edilmesi 
yanlış ve taraflı bir tutumdur. 

Kardeşlik kavramı bu bağlamda toplumsal olarak 
bir arada yaşama kültürünün getirdiği bir olgu-
dur. Bu yüzden toplumsal mekanizmalarla biyo-
lojik mekanizmaların aynı işlemediği ve aynı so-
nuca varılamayacağı aşikârdır (Sur, 1986). Bir an-
neden yahut babadan olmak biyolojik bir kardeş-
lik döngüsü içermektedir. Bizim bahsettiğimiz ise 
sosyal, kültürel yahut dindarlık içeren bir kardeş-
lik biçimidir. Asıl vurgumuz, aynı evin farklı oda-
larında yaşayan hakların birliğini temsil etmektir.

 Ümmet bilincinin oluştuğu toplumsal 
mekânlarda kardeşlik vurgusunun yer bulması 
gayet doğal bir işlevdir ve devamlılığı da bu işlev-

Ümmet bilincinin oluştu-
ğu toplumsal mekânlarda 
kardeşlik vurgusunun yer 
bulması gayet doğal bir 
işlevdir ve devamlılığı da 
bu işlevselliğe bağlı olarak 
şekillenecek ve genişleye-
cektir. Türk ve Kürt isimle-
rinin kardeşlik hukukunun 
kökeninde yapay olmayan 
böylesine bir kardeşlik 
vurgusu söz konusudur. 
Kendiliğinden ve doğal 
olarak gelişen bu vurgu, 
zaman içinde de daha per-
çinlenmiştir.



65

 Umran • Eylül 2017

  “HAMAL KÜRT” ÜZERİNE ELEŞTİRİLER 

selliğe bağlı olarak şekillenecek ve genişleyecek-
tir. Türk ve Kürt isimlerinin kardeşlik hukukunun 
kökeninde yapay olmayan böylesine bir kardeş-
lik vurgusu söz konusudur. Kendiliğinden ve do-
ğal olarak gelişen bu vurgu, zaman içinde de daha 
perçinlenmiştir. Lakin ülkemizin siyasal hayatının 
belirli bölümlerinde ciddi problemlerle karşı kar-
şıya bırakılan Kürt halkının, her zaman neşeli bir 
hayat yaşadığını da söylemek tarihe hakaret ola-
caktır. 

Özellikle Osmanlı’nın son yıllarından 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına ve bürokratik haya-
tın mekanikliğine geçiş dönemlerinde Kürtler ile 
modern Cumhuriyet arasında ciddi ve günümü-
ze kadar süregelen çatışmalar olmuştur. Bu ça-
tışmaların sebeplerini analiz edecek olursak say-
faların yetmeyeceğini kolayca ifade edebiliriz la-
kin bir cümleyle de, geçmiş dönemlerde Kürt hal-
kına yapılan haksızlıkları görmezden gelecek ka-
dar da nankörlük yapamayız. Bu kadar acı ve ıstı-
rap çekmiş bir halkın elbette biyolojik olarak Türk 
kardeşliğine sahip olması veya o dönemin şartla-
rını hiçe sayıp kabullenmesi mümkün görünme-
mektedir lakin bir arada yaşama biçimi, kültürü 
ve inancı açısından Kürtlerin, Türkler ile kardeşli-
ği devletin esas niteliğidir ve bu nitelik hiçbir za-
man zarar görücü bir sürece dâhil olmayacaktır 
inşallah.

Bilici’nin üzerinde durduğu ikinci tez ise ha-
mal kavramı üzerine yaptığı analizdir. Ona göre 
“hamal bir insandır ve yük taşıyan bir araca dö-
nüşmüştür. Hamal bir başa sahip değildir. Baş hep 
dik kalır lakin hamalların başı aşağıdadır. Hamal-
lar istikametlerini kendileri seçmez, taşıdığı yü-
kün sahibi değildir. Sahibi olsa hamal olmaz”. 
Bilici’nin hamal kavramı ile alakalı vurgusunun 
arkasında Kürtlerin tarihsel süreç içinde yaşadı-
ğı sömürü düzeninin ıstırapları yatmaktadır. La-
kin bütünlük içerisinde yapılacak böylesi bir vur-
gu da hatalı görülmektedir. Bilici’ye göre Kürtle-
rin hamal gibi bir yaşam biçimi vardır hatta ha-
malların çoğu da Kürtlerdir ya da doğulu insanlar-
dır. Bu insanlar hiçbir zaman kendi yüklerini ta-
şımamıştır. Bu bağlamda Kürtlerin, kendi sorun-
larından haberdar olmadığını çünkü bunu kavra-
mak için ne bir vakit ne de güç bırakıldığını ifa-
de etmiştir. Düzen, Kürtlerin lehine değil aleyhi-
nedir, böyle bir süreçten de olumlu bir beklen-
ti olmamalıdır. Yine başka bir vurgu da Kürtlerin 
her zaman başlarının öne eğdirilmesi vurgusudur.

Kürtler bir türlü başlarını yukarıya doğru kal-
dıramamıştır ve bu yüzden de istikametten haber-
dar değillerdir. Ayrıca Kürtlerin başlarını öne eğen 
ağır yük de kendilerinin problemleri değil düze-
nin onlara taşıttığı yükün kendisidir. Taşıdığı yü-
kün kendisine ait olmaması, sorunlarını çözülme-
sini de ortaya koymadığı için, Kürtlerin sorunla-
rı oldukları yerde kalmıştır. Belirli dönemlerde bu 
yükler değişmiştir lakin temel menfaat hep devle-
tin olmuştur. Devletin menfaatleri altında ezilen 
Kürtlerin, hep devleti koruduğu ama devletin hiç-
bir zaman Kürtlerden yana olmadığı Bilici’ye göre 
son derece aşikârdır. İşte bu yüzden Bilici, Kürt-
lerin hamallık statüsüne göre hareket ettiğini ve 
öyle anıldığının altını çizmektedir. Bizim değer-
lendirmemiz ise bazı yönleri açısından Bilici’ye 
benzemekte lakin bazı hususlarda ise karşısında 
yer almaktadır. Bilici’nin, Kürtlerin bu ülkenin 
üvey evladı olduğu anlayışından yola çıkarak yap-
mış olduğu hamallık tespiti kanaatimce doğru de-
ğildir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kürtler ile ya-
pılan çekişmelerin sebepleri arasında en güçlü se-
çenek Kürtlerin dindarlığıdır. Kürtler, yeni düze-
nin kendilerine getireceği zarardan değil İslâm’a 
verilecek zarardan dolayı ciddi muhalefetler geliş-
tirmiştir. Ağa, Şeyh ve devlet düzeni ancak bu aşa-
madan sonra problemli bir hal almıştır. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, herhangi bir toplumun si-
yasal ya da dini genleri ile oynanırsa ciddi karşı-
lıkların alınacağını hemen herkes bilmektedir. 

Sosyolojik açıdan da bir toplumun ilişkilerini 
belirleyen temel biçimler değiştirilmeye çalışıldı-
ğında mutlak suretle bir protesto ile karşı karşı-
ya kalacaktır. Bunu Hristiyanların Yahudilere ya-
hut ırkçıların diğer insanlara uyguladıkları baskı 
üzerinden de kolaylıkla okuyabiliriz. Eğer, Kürt-
ler bu ülkenin kurucu unsuru sayılmaz ve sahip 
oldukları dini gelenek biçimleri kabul edilmezse, 
düzenin işleyişine muhalif olmaları doğal bir so-
nuç olacaktır. Dolayısıyla böylesi girift bir durum-
da, doğru bir çıkarım yapmak mümkün değildir 
lakin sırf bu sebepten de Kürtleri yük taşıyıcı ola-
rak görmek doğru bir kanaat değildir. 

Kürtlerin taşıdıkları yüklerin çok önemsen-
diğini ifade eden Bilici, taşıdıklarının her dönem 
değerli olduğuna dair bir kanaatin Kürtlere ka-
bul ettirildiğini de ifade etmiştir. Belirli dönemler-
de İslâm, belirli dönemlerde kardeşlik, belirli dö-
nemlerde vatan gibi kavramların, Kürtlerin sırtı-
na yüklenerek ilerlendiğini ileri sürmek yine ka-
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nımca doğru değil, oldukça taraflı, sert bir ifade 
biçimidir. Dini bağların çok farklı olmadığı Türki-
ye toplumunda, İslâm’ın birleştirici bir öğe olma-
sı ve devletin bu öğeyi gözetici bir rol bürünme-
si, modern toplumsal düzende olması gereken bir 
işlev olarak karşımıza çıkmıştır. Devletin bütün-
lüğünü sağlamak ve korumak demek birçok dö-
nemde dini inanış biçimlerinin bütünlüğü ile ya-
kınlık göstermiştir. Bunu korumak için Kürtlerin 
kendi güçlerini sonuna kadar harcaması ve kar-
deşlik hukuku gözetilerek bu yükün altına giril-
mesi önemli ve büyük bir fedakârlıktır. 

Özellikle savaş dönemlerinde Kürtler ile bir-
likte Doğu ve Güneydoğu’daki cephelerde birlik-
te savaşan her bireyin temel gayesi kimlik üzerin-
den bir inşa değil tam tersine kimliğin sıradanlaş-
tığı mekânda bütün gayret ile var olma çabasıdır. 
İstikametin belli olduğu ve bizzat taşıdığı yükün/
sorumluluğun bilincinde olunduğu dönemi, son-
rası yahut öncesi ile birlikte değerlendirmek doğ-
ru değildir. Yoksa bir dönem kahraman olarak ka-
bul edilen Said Nursi’nin belli bir süre sonra göze-
tim altında tutulmasını hiçbir şekilde açıklayama-
yız yahut İskilipli Atıf hocanın idama götürülüşü-
nü anlayamayız. Bu perspektifler, Kürtlerin istika-
met hususunda sıkıntılı olmadıklarını ve taşıdık-
ları yükün bizzat sorumluluk alarak kendileri ta-
rafından belirlendiğini işaret edecektir. 

Yine vurgulamakta yarar görüyoruz ki, ülke-
mizin çeşitli siyasal dönemlerinde yaşanan sı-
kıntıların Kürtler üzerinde yoğunlaşması maale-
sef birçok hususta Kürt meselesini sorunlu kıl-
mıştır. Ancak bu durum, Kürtlerin herhangi bir 
değerin yükü altında kaldığını değil bizzat Kürt-
ler tarafından benimsenen değerlerin yine Kürt-
ler tarafından savunulduğuna işarettir. Esas prob-
lem, Kürtlerin kendi değerleri dışındakilere karşı 
duyduğu yakınlık sonucu oluşabilecek hamallık-
tır. Özellikle Suriye’de yaşananlar bunun belirti-
leri olarak algılanabilir. Anavatanlarında, ABD’nin 
müttefiki gibi görünen ama gerçektir ki ABD’nin o 
topraklardaki bekçiliğini yapan Kürtler, Bilici’nin 
tarif ettiği kalıplarla ifade edilebilir. Çünkü savu-
nulan değerler Kürtlere ait değildir, kazanılan za-
fer sonucunda elde edilecek değerler de Kürtlere 
ait olmayacaktır. Kürtler, Suriye topraklarında ba-
tılı değerlerin taşıyıcısı (hamalı) konumundadır. 
Yükleri oldukça ağırdır, gerçekten de bu yüzden 
istikametlerini görememektedirler. Sadece onlara 
söylenen istikamete doğru hareket etmektedirler. 

Bu sebepten dolayı, Kobâne meselesi, Bilici’nin 
ifade ettiği hamallık tarifine oldukça uymaktadır. 
Burada hamal Suriyeli Kürtlerdir; hamalın sahi-
bi ise ABD’dir; hamalın yükü ABD’nin istediğidir 
yoksa Kürtlerin hiçbir değeri ABD tarafından ka-
bul edilmiş değildir; istikamet ise Kürtlerin bildiği 
gördüğü mekân değil ABD’nin tayin ettiği koordi-
natlardır ve Kürtler bu mekânda oradan oraya sü-
rülebilecek bir toplumsal kitledir. 

Bilici’ye göre “Kürt sorununda dindarlık me-
selesi boğun eğdirmek için kullanılır. Hamala 
denirse altın taşıyorsun bu çok bir şey değiştir-
mez. Kürtlere birtakım evrensel ve önemli değer-
ler hep taşıtılmıştır, Kürtler, kendilerine ait ola-
mayan değerlerin taşıyıcılığını yapmıştır. Toplu-
mun Kürt kavramına karşı önyargısı hala mev-
cuttur, Kürtler nasihat edilen bir konuma karşı-
lık bırakılmıştır”. Bu teorik iddia yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi Suriye’de birebir gerçekleşmiştir. 
İslâm’ın önemli bir safını temsil eden Kürtler, hiç-
bir zaman İslâm’ın hamallığını yapmamıştır. Sade-
ce Kürtler değil, Türkler ve diğer milletler de hiç-
bir zaman İslâm’ın hamalı olmamıştır. Esas mese-
le İslâm’a hizmet edenlerin, İslâm için gerektiğin-
de fedakârlık, gerektiğinde koruyuculuk, gerekti-
ğinde ise yok olmaya kadar samimi bir mücade-
le alanının içinde olmasıdır. Özellikle BDP üzeri-
ne hazırladığım doktora tezimde bu konuyu uzun 
uzun ele aldığım için, Kürtler ve İslâm ile alaka-
lı söylenecek her ifade biçiminin, Öcalan merkez-
li olmasından dolayı seküler ve suçlayıcı bir üslu-
ba bürünmesinin doğal olacağını anlamanın ko-
lay olduğu kanısındayım. Son dönemlerdeki se-
küler rüzgâr yahut demokratik İslâm gibi çeşitli 
kavramsallaştırmaların arkasında, İslâm’ın özü ile 
alakalı çeşitli yıpratıcı ifadeler yer almaktadır ya-
hut aldırılmaya çalışılmaktadır. Daha çok bilimsel 
bir alanı işgal etmeye çalışan seküler anlatım biçi-
mi, Kürtlerin hayatlarının merkezinde olan İslâm 
ile ciddi bir savaşa girmiştir. Peygamberlerin ha-
yatlarının bile çeşitli devrimci nosyonlarla anla-
tılmaya çalışılması; Hz. Muhammed’in anlattığı 
İslâm’ın devrimin özüne uygun olduğunu ispat-
lama çabaları, bu seküler okuma biçimlerinin bi-
rer yansımasıdır.

 
Said Nursi Analizleri; Doğrusuyla Yanlışıyla

Kürtler ile alakalı kimi yerde bizde doğru lakin 
birçok yerde taraflı ve kusurlu yorumlar yapan Bi-
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lici, Said Nursi ile alakalı fark-
lı bir analiz de yapmıştır. Yapı-
lan analizlerin bilindik olması-
nın yanında bazı tespitlerin dik-
kat çekici olması ve yazarın Said 
Nursi’nin kaçırılması olarak ad-
landırmayı uygun bulduğu ana-
lizleri özetle şöyledir; “Said Nur-
si dört düzlemde kaçırılmıştır; 
İlki Van’dan askerler ile birlikte 
götürülmesidir. İkinci ise sürek-
li bir gözetim altında tutulması-
dır. Üçüncüsü Nursi’nin cenaze-
sidir; Urfa’da vefat etmesi ve gö-
mülmesine rağmen devlet Nursi’nin mezarını ka-
çırmıştır. Dördüncü ise Said Nursi’nin metinlerin-
deki anlam bozulmalarıdır; Kürdistan gibi kelime-
ler kaçırılmıştır”. Aslında yapılan tespitlere bakıl-
dığında Bilici’nin hatalarının fazla olduğu iler sü-
rülemez çünkü Said Nursi gerçekten de ümmet 
adına uğraşları sonucunda ciddi problemler ya-
şamış ve bu problemler yüzünden hayatı boyun-
ca çeşitli eziyetlere maruz bırakılmıştır. Nursi’nin 
Van’dan uzaklaştırılması ile bağlayan ilk kaçırıl-
ma, Nursi’nin Van’daki sürekliliğini sekteye uğ-
ratmıştır. İnziva için geldiği Van’da çeşitli pratik-
ler gerçekleştirmiş, sohbet halkası oluşturmuş, 
önemli isimleri etrafında toplamış lakin devletin 
çıkarları ile uyuşamadığı için Van’dan çıkarılmış-
tır. Elbette ki bunun başka sebepleri de mevcuttur 
lakin temel neden az çok Nursi’nin devlet çıkarla-
rı ile uyuşmamasıdır. İkinci sorun ise Bilici’nin ifa-
de ettiği gibi gözetim meselesidir. Van’da yaşanan-
lardan sonra sürekli olarak gözlem altında kalma-
sı, Nursi’nin kendini seven ve dinleyen insanlar-
dan uzaklaştırılması sebep olmuştur. Devletin bü-
yük gözü hep Nursi’nin üzerindedir. Devlet izler, 
denetler, yanlış yapınca da müdahale eder; devlet 
her şeyin tamamlayıcısı ve en iyi bilenidir.

 Dolayısıyla bu anlayışa göre Nursi dinden ziya-
de devletin çıkarına hizmet etmelidir yoksa devlet 
onu her zaman gözetleyecektir. İşte bu problemli 
durum, Nursi’nin ikinci defa kaçırılışına sebep ol-
muştur. Üçüncü kaçırılma ise mezarında bile ra-
hat bırakılmayan bir alim niteliğine sahip olması-
dır. Sadece o değil, Şeyh Sait ve Seyit Rıza’da aynı 
kaderi paylaşmıştır. Bu açıdan meseleye bakıldı-
ğında devlet, bu isimlerin efsaneleşmesini isteme-
miş ve onların yokluğunun daha makul olacağı-
na karar vermiştir. Bilici’ye göre devlet, bu isim-

lerin olduğu mekânlardan türe-
tilecek efsanelerin oluşmasına 
da izin vermemiştir. Temel gaye, 
her bir önemli şahsiyetin, yaşam 
mücadelesinde barındırdığı pro-
testo kimliği, devlet tarafından 
ötelenici bir niteliğe sahiptir. As-
lında Bilici’nin bu tespitleri yan-
lış tespitler değildir, çünkü dev-
let kendi istemediği efsanelerin 
türetilmesinden hoşlanmamak-
tadır. Bu gibi durumlar, devletin 
zayıf olduğu mekânlarda kendi-
liğinden güçlenebilir. Dini pra-

tiklerin, devletin otoritesi karşısında güçlü hale 
gelmesi bir bakıma devletin laiklik ilkesinin tehli-
keye atılmasına da sebep olabilir.

Cumhuriyet’in kurucu ilkelerinden olan laik-
liğin, kendisine karşı oluşturduğu düşmanların, 
devletin yeni kurulduğu dönem içinde güçsüzleş-
tirilmesinin mantığı, ulus-devlet modelinin bir so-
nucudur. Çünkü ulus devletler özü gereği muhalif 
süreçlerin dışlanmasına ve yeniden inşa edilmesi-
ne sebep olan bütün aktiviteleri işlevsel hale ge-
tirmektedir. Said Nursi, Şeyh Sait ya da Seyit Rıza 
gibi dini otoriteleri güçlü olan bireylerin, laiklik 
karşısında birer tehdit gibi algılanmaları da, dev-
letin bu işlevselliğinin birer sonucudur. Buradan 
yola çıkarak dinin neye hizmet ettiğine de değin-
mek faydalı olacaktır. Zira Bilici’ye göre “Türkler 
devlete tapar, din konusunda son karar veren dev-
lettir”. Bu ifade biçimi aslında Durkheimci okuma 
biçimine atıf yapmaktadır. Çünkü Durkheim, di-
nin toplum için olması gerektiğine vurgu yaparak, 
gerçekte toplumun kendisine taptığına işaret et-
mektedir (Durkheim, 2011). 

Bu işaretleri birleştirirsek karşımıza Bilici’nin 
işaret etmek istediği şu sorun çıkmaktadır; Türk-
lerin din anlayışı ile Kürtlerin din anlayışı farklı-
dır. Tespitin bir ölçüde doğru olduğu kabul edil-
se dahi Bilici’nin yanıldığı esas mesele, dinin dev-
let tarafından yorumunun göz ardı edilmiş olma-
sıdır. Zira İslâm dininin Kürtler ve Türkler için ge-
tirdiği farklı bir ayrıcalık yoktur. Evrensel mesaj-
lar sadece farklı yorumlanarak değerlendirilebilir. 
Türklerin devlet geleneğinde dinin devleti gözetici 
olmasından devletin dini gözetici olma konumu-
na geçişini teorik zeminde düşünürsek, dinin asıl 
işlevinin devletin bütünlüğünü koruyan bir anla-
ma kavuştuğunu ifade edebiliriz. Hâlbuki İslâm 

Mücahit Bilici
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hiçbir zaman böyle bir kaygı taşımamıştır, dev-
leti yönetenler her zaman İslâm’a hizmet etmiş-
tir. Bunun işlevselliğin bozulmasının ana mekân 
ve zamanı cumhuriyetin kuruluş aşamasıdır. La-
iklik ilkesinin kabulü ile İslâm’ın gözetici konu-
mu ortadan kaybolmuş ve İslâm gözetilecek bir 
statüye kavuşturulmuştur. Dinin pratiklerini be-
lirleyen devlet, ona nasıl inanılacağına ve hangi 
pratiklerin yapılacağına da neredeyse karar veri-
ci bir role bürünmüştür. Lakin Kürtler için durum 
aynı değildir. Modern devlet içinde yaşama biçim-
lerini geleneksel bağlamda koruyan Kürtler, mo-
dern olana karşı İslâm’ı korumanın görev bilin-
ciyle hareket etmişlerdir. Özellikle medreselerinin 
kapatılması, Doğu ve Güneydoğu illerinde çeşitli 
ve olumsuz yankılar uyandırmış, böylece devlete 
karşı istemeden de olsa bir refleks geliştirilmiştir. 
Bilici’nin bahsettiği durum bundan öteye gideme-
mektedir. Çünkü dinin, toplumsallaştırıcı özelliği 
her dönemde var olsa dahi, Cumhuriyetin kuru-
luş yıllarında toplumsallaştırıcı olan devlet oldu-
ğu için, din isteyerek yahut istemeyerek bir kena-
ra itilmiş ve mevcut olan gücü kırılmak istenmiş-
tir. Batılı devletlerin, Hristiyanlıkta başlattığı se-
külerleşme faaliyetlerinin bir bakıma protestan-
laştırılan Müslümanlar gibi bir ifade ile yeniden 
kavramsallaştırılması elde edilmeye çalışılmıştır. 
Problemli olan bu husus, Bilici tarafından, san-
ki ezelden beri Kürtlerin İslâm anlayışı ile Türkle-
rin İslâm anlayışında bir farklılık varmış gibi ifade 
edilmiştir. Aslında olan durum ise devletin İslâm’a 
dâhil olma çabası ile Kürtlerin İslâm’ı yaşama biçi-
mi arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır.

 Sonuç
Tüm bu ifade biçimlerinin sonucu olarak Mü-

cahit Bilici’nin Hamal Kürt adlı çalışmasının bazı 
yönleri ile doğruları vurgularken birçok açıdan so-
runlu olduğuna dair eleştirel tavrımızı dile getir-
miş bulunmaktayız. Elbette Kürt halkı bu kitapta 
anlatıldığı gibi değildir, Bilici’nin kendisi Kürt olsa 
dahi bizlerinde yaşadığı bölgenin Kürt yoğunluk-
lu olduğu ve birçok pratiğe şahit olduğumuzu dile 
getirmek sanırım durumu eşitleyici olacaktır. Geç-
mişten gelen temel kalıplardan hareketle Kürtle-
rin aslında bu vatanın üvey evladı olduğuna dair 
görüşü, artık geçmişte kalmış ve ülkemizde hangi 
vatandaş hangi haklardan yararlanıyorsa Kürt hal-
kının da aynı haklardan yararlandığını bilmekte-
yiz. Zaman zaman yaşanan problemler Kürt halkı-

na değil PKK’nın kendisine ait problemlerdir. PKK 
ile Kürt sorununu ayırabilirsek, Kürtlerin ne is-
tediğini kolaylıkla anlayabiliriz. HDP’nin eş genel 
başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması, Fi-
gen Yüksekdağ’ın ihraç edilmesi ve diğer HDP’li 
vekillerin yaşadığı sıkıntılar ise iki boyutludur. 
İlki devletin bazı hususlarda Kürt halkını ürküte-
rek adım attığı maalesef bölgede sıkça ifade edil-
mektedir. İkincisi ise HDP’li isimlerin PKK ile bir 
türlü araya sınır koyamamasıdır. 

Aslında bu isimlerin vekil adayı olurken dahi 
nereden geldiklerini unutmadıklarını sürekli ola-
rak ifade etmeleri, onların hangi siyasi çizgiyi iz-
leyeceğini oraya koymuştur lakin bir umut olarak 
vazgeçebilme ihtimalleri kalmayınca, devlet mec-
buren bazı tedbirleri almak zorunda kalmıştır. 
PKK’nın, sürekli olarak Kürt siyasetine müdahil 
olma çabası, Kürt halkı tarafından da artık tercih 
edilmemektedir. HDP’nin karşısında bir set gibi 
duran ve bedel ödemeyenlerin davaya sadık kal-
mayacağına inanan PKK’nın, artık sahneden çekil-
mesinin vakti gelmiştir. Kürt gençlerinin, siyase-
te dâhil olabileceği bir kanal HDP tarafından açıl-
mışken, PKK’nın sürekli olarak bu kanalı tahrip 
etmesi ve gençleri dağa çağırması artık bitmelidir. 
Kanaatimce, Hamal Kürtlerin oluşmasında temel 
sebeplerden biri de PKK’dır. PKK, baskıcı ve şid-
det içerici gücüyle Kürt halkının tepesinde dur-
muş ve onların istikametlerini tayin etmiştir. Bu-
gün ABD Suriye’de ne yapıyorsa PKK da Kürt hal-
kına aynı şeyi yapmaktadır. 
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K adının “hakları”, “rolleri” 

ve “görünümü” ile ilgili ko-

nuları, durumları ve beklentile-

ri ifade eden “kadın problemi”, 

batılılaşma sürecinin daha ilk 

günlerinden itibaren Türkiye’nin 

gündemine gelen önemli konu-

lardan birisi olmuştur. “Kadın 

probleminin” çözümünü, batılı-

laşmanın temel şartı olarak gö-

ren batıcılar, “probleme” iliş-

kin çözüm tekliflerini yine ba-

tıyı örnek alarak oluşturmuş ve 

dillendirmişler, Kemalist kadro-

lar ise gerekli bulunan çözümle-

ri sadece dillendirmekle kalma-

mış, daha da önemlisi gerekli gi-

rişimleri ellerinde bulundurduk-

ları devlet aygının gücünü kul-

lanarak bizzat uygulamaya koy-

muşlardır. Ancak batılılaşma sü-

resinde öncelikle gündeme ge-

len “kadın problemi”, süreç içe-

risinde gerçekleştirilen tüm “iyi-

leştirmelere” rağmen gündemde-

ki yerini bugüne kadar kesintisiz 

sürdürmüş, “problem” bir tür-

lü sona erdirilememiştir. Bunun 

niçin böyle olduğu ise ilk gün-

lerden bu güne üzerinde yoğun 

olarak düşünülen bir konu ol-

muştur.

Batılılaşma ve Kadın

Türkiye’nin topyekûn batılı-

laşması projesi kapsamında sa-

hip olunan “Avrupai birey ve 

toplum yaratma” misyonu taraf-

tarlarına göre, “kadın problemi-

nin”  süreçte öncelikli olmasının 

temel sebebi, kadının geleneksel 

kültürdeki olumsuz durumu ve 

görünümüdür. Bunlara göre ka-

dın, geleneksel Osmanlı/ İslâm/

Türk kültüründe erkeğe göre bi-

reysel hakları son derece sınır-

landırılmış, sosyal ve fiziki gü-

venliği zayıf, toplumsal veya aile 

içi ilişkilerde edilgen, toplumsal 

konumda geri, hayatın hemen 

her alanında mağdur… konum-

dadır. Görünümüyle de estetik-

ten, zarafetten tamamen yoksun 

ve dolayısıyla “öcü” sayılabilecek 

durumdadır. Batılılaşmayı ideal-

leştirenler için geleneksel anla-

yış ve uygulamalarda “hizmetçi” 

konumuna, “erkeğin kölesi” du-

rumuna “mahkûm” edilmiş olan 

Kadın’ın tüm bu olumsuz koşul-

larının sembolleri ise çarşaf (ve/

veya tesettür) ve kafes (ve/veya 

kaç-göç, haremlik-selamlık)’tır.  

Çarşaf kadının daha çok görü-

nümünü, kafes ise toplumsal 

ilişkilerini, rollerini ve hakları-

nı sembolize etmek için kulla-

nılmıştır.  “Kadın probleminin” 

çözümü için kadının çarşaf ve 

kafes ile sembolize edilen görü-

nümlerden, ilişki biçimlerinden, 

toplumsal rollerden kurtarılma-

sı gerekmektedir. Bu ise bir te-

menni değil, zorunluluktur. Eğer 

“Avrupai” olunmak isteniyorsa 

başka bir durum, alternatif bir 

seçenek yoktur. 

Bu ve benzeri düşünceleri 

dillendiren Osmanlı veya Cum-

huriyet dönemi batılılaşma ta-

raftarı yazarlar, düşünürler, si-

yasetçiler, sivil ve asker bürok-

ratlar “kadın problemini”  çöz-

meden Türkiye’nin batılılaşma-

sının imkânsız olduğunu, batı-

lı modelleri gibi olamayacağını, 

çünkü kadının mevcut durumu-

nun, konumunun ve görünümü-

nün değiştirilmesinin batılı zih-

niyet ve hayat tarzının inşası açı-

sından en önemli unsur olduğu-

nu dillendirmişlerdir. 

“Kadın problemini” çözme-

de başlangıç noktasının ne oldu-

ğu, kadının konumunun “iyileş-

tirilmesi” ve görünümünün “dü-

zeltilmesi” için öncelikle neleri 

değiştirmek gerektiği konusun-

da her ne kadar söz konusu ke-

sim arasında bazı görüş ayrılık-

Celalettin VATANDAŞ

TÜRKİYE’NİN KADİM BİR 
PROBLEMİ OLARAK 

“KADIN” VEYA 
ÇARŞAF VE KAFES

Çarşaf ve kafes ile sembolize edilen “kadın problemine” yaklaşımdaki 
“kapsam” ve “sığlık” sadece Türkiye’nin batılılaşması projesine iman etmiş 
ve bu amaçla çaba sarf edenlerin özelliği olmamıştır. Çarşaf ve kafes ile 
sembolize edilen “kadın problemine” yaklaşımdaki “kapsam” ve “sığlık” 
aynı zamanda batılılaşma projesine kısmen veya topyekûn itiraz eden ve 
kısmen veya topyekûn geleneksel olanı savunanların da özelliği olmuştur.
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İlginç olan ise çarşaf ve kafes 

ile sembolize edilen “kadın prob-

lemine” yaklaşımdaki “kapsam” 

ve “sığlık” sadece Türkiye’nin 

batılılaşması projesine iman et-

miş ve bu amaçla çaba sarf eden-

lerin özelliği olmamıştır. Çarşaf 

ve kafes ile sembolize edilen “ka-

dın problemine” yaklaşımdaki 

“kapsam” ve “sığlık” aynı zaman-

da batılılaşma projesine kısmen 

veya topyekûn itiraz eden ve kıs-

men veya topyekûn geleneksel 

olanı savunanların da özelliği ol-

muştur. Bu açıdan çarşaf ve ka-

fes ile sembolize edilen “kadın 

problemine” yaklaşımların ka-

rakteristik özelliği “kapsamlı fa-

kat bir o kadar da sığ bir yakla-

şımdır” yargısına ulaşmakta hiç 

zorlanmıyoruz.  Bu, çarşaf ve ka-

fes ile sembolize edilenlere kar-

şı olanlar için de böyledir, taraf-

tar olanlar için de böyledir. Böyle 

olduğu içindir ki, çarşaf ile sem-

bolize edilenlere topyekûn karşı 

olanlar; çarşaf ile sembolize edi-

lenlerin alt sembollerinden birisi 

olan başörtüsünü yasaklamakla 

Türkiye’nin daha “çağdaş”, “ba-

tılı”, “modern”, “medeni”, “ile-

ri”, “bilimsel” olacağına inanan-

lar; bu ülkede yasakçı bir zih-

niyetin egemenliğini tesis etti-

ler. Türkiye’nin ekonomiyle, si-

yasetle, yargıyla, eğitimle, sağlık-

la ilgili problemlerini çözebilmek 

için gösterdikleri çabalar, hiçbir 

zaman başörtüsünü yasaklamak 

için sarf ettikleri çabaların sevi-

yesine çıkmadı! 

Ülkenin gelir dağılımında, 

ekonomik kaynakların kullanı-

mında, sağlıkta, eğitimde, yar-

gıda var olan ve ülkeyi problem-

ler yumağına çevirmiş olan ada-

letsizlikler, usulsüzlükler, ka-

nunsuzluklar hiçbir zaman ba-

ları varsa da, “değiştirme” işi-

ne kadının geleneksel kültürde-

ki olumsuz durum ve görünü-

münün sembollerinden başlan-

ması ağırlıklı olarak tercih edilen 

yöntem olmuştur. Bu sebeple de 

çarşaf ve kafes sembolleri üze-

rinden oldukça “kapsamlı”, fakat 

bir o kadar da “sığ” bir söylem 

geliştirilmiştir. 

Çarşaf ve kafes sembolle-

ri üzerinden geliştirilen söylem 

son derece kapsamlıdır. Zira çar-

şaf ve kafes yok edilirse, hem 

nüfusun yarısını teşkil eden ke-

simin sahip olduğu “kadın prob-

leminden”, hem de farklı alan-

larda ve durumlarda açığa çı-

kan ve batılılar gibi olmayı zor-

laştıran, hatta bazı durumlarda 

imkânsızlaştıran engellerin ne-

redeyse tamamından kurtulma-

nın mümkün olabileceğine ina-

nılmıştır. Çünkü “kadın proble-

minin” çözümü demek, mevcut 

kadın-erkek ilişkilerinin; namus, 

onur, iffet, şeref anlayışlarının; 

geleneksel değerlerin muhafaza-

sında önemli işleve sahip aile ve 

cemaat ilişkilerinin; gelecek ku-

şakların zihniyet ve hayat tarzla-

rının değiştirilip yeniden istenil-

diği tarzda inşa edilebilmesi de-

mektir. Böyle olduğu içindir ki 

batılılaşma yanlılarına göre “ka-

dın” demek, Batılılaşabilmenin 

manivelası demektir. Bu mani-

velanın harekete geçirilebilmesi 
ise kadının mevcut durumunun 
(kafes) ve görünümünün (çarşaf) 
değiştirilmesi ile mümkündür.

 Bu sebeple de neredeyse he-
men her konuşmaya veya yazı-
ya çarşaf ve kafesten başlanmış; 
Türkiye’nin siyasi, ekonomik, 
kültürel, yasal konularından eği-
tim, toplumsal ilişkiler, toplum-
sal roller, çalışma hayatı, ailevi 
konulara kadar birbirinden fark-
lı tüm alandaki problemlerin çö-
zümünün, idealleştirilen model-
ler açısından gerçekleşmesi zo-
runlu bulunan tüm yapısal veya 
işlevsel değişmelerin hepsinin 
başlangıcında çarşaf ve kafes ile 
sembolleştirenlerin terkinin yer 
aldığı ifade edilmiştir. Dolayı-
sıyla hemen her söylemde çarşaf 
veya kafes muhakkak gündem-
deki özel ve önemli konumu-
nu korumuştur. Bu durum çar-
şaf ve kafes sembollerine yükle-
nen “kapsamlı” anlamın ve işle-
vin bir gereğidir.  

Çift Taraflı Sığlık

Çarşaf ve kafes sembolleri 
üzerinden geliştirilen söylemin 
bir de sığlık problemi vardır. 
Çünkü bir türlü sembol aşama-
sından sembolleştirdikleri zih-
niyet, hayat tarzı, inanç, anlayış 
aşamalarına geçilememiş veya 
çok eksik geçilmiştir. 
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şörtüsü kadar önemli bir prob-

lem olmadı. Elinde silahla ülke-

yi bölmek, parçalamak, yok et-

mek için insanları katleden, dev-

letin işleyişini durdurmak iste-

yen terör örgütleri ve teröristler 

bile başörtüsü kadar tehlikeli ol-

madı!

Ne var ki, çarşaf ile sembo-

lize edilenlere taraftar olanla-

rın “başörtüsü” üzerinden orta-

ya koydukları yaklaşım da, çar-

şaf ile sembolize edilenlere karşı 

olanların “başörtüsü” üzerinden 

ortaya koydukları yaklaşım gibi 

“kapsamlı” fakat bir o kadar da 

“sığ” olmuştur. Çarşaf ile sem-

bolize edilenlere taraftar olanlar 

da başörtüsünün serbest olma-

sıyla “ülkenin”, “vatanın”, “di-

nin”, “ahlakın”, “imanın”, “iffe-

tin”, hatta “dünyanın” kurtula-

cağını düşünmüşler, bunu söz ve 

yazılarında dile getirmekten bü-

yük keyif almışlardır. Başörtü-

sü için ortaya koydukları çaba-

nın küçük bir miktarı kadar bile 

olsa ekonomide, yargıda, siyaset-

te var olan adaletsizlikleri, usul-

süzlükleri yok etmek için çaba 

göstermediler. 

Başörtüsü için ortaya koy-

dukları çabanın küçük bir mik-

tarı kadar bile olsa ülkedeki ve 

hatta dünyadaki adaletsizlikle-

rin en önemli araçlarından olan 

ve dinlerinde de en net bir şekil-

de lanetlenen faize ve faize daya-

lı sistemlere tepki göstermediler. 

Başörtüsü için ortaya koydukları 

çabanın küçük bir miktarı kadar 

bile olsa başörtüsünün serbest 

olmasıyla kurtulacağını ve güç-

leneceğini varsaydıkları iffet ve 

namusu güçlü kılmak için çaba 

sarf etmediler. Bunlar da, aynen 

diğerleri gibi, onlarca yıl her şeyi 

bırakıp sadece ve sadece “bir bez 

parçasının” peşine takılıp kaldı-
lar. Başörtüsü özgürleştiğinde ise 
özgürleşenin esasen sadece bir 
bez parçası olduğunu anlayama-
dılar veya anladılarsa bile bunu 
kendilerine bile itiraf edemedi-
ler. “Bez parçası” kurtuldu ama 
onu özgürleştirmekle kurtula-
cağını zannettiklerinin çoğunun 
uçup gittiğini ancak yeni yeni 
fark etmeye başladılar.  

Burada bir ayrım yapıp, yu-
karıdaki tespitlerin çarşaf sem-
bolü bağlamında aynen geçerli 
olmakla birlikte, kafes sembolü 
açısından durumun biraz daha 

farklı seyrettiğini belirtmek ge-
rekiyor. Kafes ile sembolize edi-
len problemler, tasarlanan deği-
şimler ve yürütülen çalışmalar 
tamamıyla denecek oranda ol-
mak üzere “Avrupai tarza uygun 
birey ve toplum yaratma” mis-
yonu taraftarlarının ilgi alanın-
da yer almıştır. Batılılaşma proje-
sine kısmen veya topyekûn itiraz 
eden ve kısmen veya topyekûn 
geleneksel olanı savunanların 
kafes ile sembolize edilenler-
le ilgili herhangi bir düşüncele-
ri veya projeleri olmamıştır, hala 
da yoktur. Var gibi dillendirilen-

ler veya görünenler ise bu kesim 
tarafından oluşturulan bir pro-
je olmayıp,  diğer kesimin proje-
sinin sessizce kabullenilmesi ile 
sahip olunan bir durumdur.

 Şöyle ki, kafes ile sembolize 
edilen, kadının toplumsal duru-
mu ve duruşuyla ilgili olan şey-
lerdir. Kafes, Türkiye’nin batı-
lılaşmasını idealleştirenler tara-
fından, kadının toplumsal alan-
dan uzak durmasının, toplumsal 
ilişkilerde son derece dar bir çer-
çevede yer almasının veya daha 
yaygın nitelemelerle eve kapan-
masının; kocası ve çocukları ile 

sınırlanmış bir hayat tarzına sa-
hip olmasının sembolü olarak 
kullanılmış ve kullanılmaya da 
devam etmektedir.  Bunlara göre 
kadının evinin dışında çalışması, 
işçi, memur, siyasetçi, işveren… 
olması kafesten kurtulması de-
mektir. Yine bunlara göre kadı-
nın, takip ettiği her tarzda mo-
dayı kamusal alanda açıkça ser-
gilemesi, “fiziksel güzelliklerini” 
gizlemekten vazgeçmesi, kadın-
erkek ilişkilerinde rahat ve aktif 
olması, kamusal alanda sürekli 
görünür hale gelmesi… kafesten 
kurtulması demektir. 

Batılılaşma projesine kısmen veya topyekûn itiraz 
eden ve bu bağlamda kısmen veya topyekûn geleneksel 
olanı savunanlar, kafes ile sembolize edilenlere bazen 
sözlü itiraz ediyor gibi görünmelerine karşılık,  ger-
çekte fiilen katılmışlardır. Böyle olduğu için de kadının 
alışılagelmiş/geleneksel aile içi veya toplumsal rolle-
rini, toplumsal ilişkilerdeki durum ve duruşunu, çalış-
ma hayatındaki mekânını ve alanlarını değiştirme-
si ile açığa çıkan ve her geçen gün şiddeti artan prob-
lemler karşısında herhangi bir çözüm üretmediler.
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(belki daha çok veya hatta sade-

ce cinsel bir metaya, iş üreten bir 

mekaniğe dönüştüğü) bir aşama-

ya doğru hızla evrilmeye başladı 

ama bunu da görmüyorlar veya 

görmek istemiyorlar.  

Tüm bunların ötesinde, “ka-

dın probleminin” batılılaşma 

süresinde özellikle ve öncelik-

le üzerinde durulan konulardan 

birisi olmasının ve bu durumu-

nu kesintisiz sürdürmesinin te-

mel sebebi olarak, batılı toplum-

larda egemen olan modern zih-

niyetin düşünsel kodlarını 

işaret edenler de olmuştur. 

Fakat bu daha çok ve hat-

ta tamamen denecek dü-

zeyde olmak üzere modern 

zihniyet ve hayat tarzının 

insan bireyinde, başta aile 

kurumu olmak üzere “kü-

çük gruplarla” ilişkilerinde, 

birey-toplum ilişkilerinde, 

tüketim davranışlarında,  

zamanı ve eşyayı anlamlan-

dırmada, toplumsal cinsi-

yet rollerinin yeniden ya-

pılandırılmasında, şiddet-

li ve yaygın şekilde yaşan-

maya başlanan problem-

ler üzerine gündeme gel-

miş bir yaklaşımı temsil et-

mektedir. Çok daha önem-

lisi, bu anlayışın kaynağı da mo-

dernitenin yol açtığı problemleri 

söz konusu alanlarda ve ilişkiler-

de en şiddetli biçimde yaşamak-

ta olan batı toplumlarıdır. Batı-

nın yaşadığı problemlerin henüz 

başlangıcında olan Türkiye gibi 

ülkelerde/toplumlarda dillendi-

rilen bu söylem, zihinler de ve 

hayat tarzlarında güçlü karşılık-

lara sahip olmadığı için dar bir 

entelektüel çevrenin dışında iti-

bar görmemiştir.

İlginçtir, kafes ve kafesten 

kurtuluş ile ilgili anlayış ve al-

gıları “Avrupai tarza uygun bi-

rey ve toplum yaratma” misyo-

na sahip kesimler inşa etmişler 

ve bu konuda batılılaşma proje-

sine kısmen veya topyekûn itiraz 

eden ve kısmen veya topyekûn 

geleneksel olanı savunanların 

mensubu oldukları inanç ve ha-

yat tarzına uygun anlayış ve uy-

gulama tesis etmek gibi bir gi-

rişimleri olmamıştır. Diğer ke-

sim ne düşündüyse ve ne yap-

tıysa berikiler de ona inan-

mış ve uygulamanın çaba-

sını yürütmüşlerdir. İnan-

mışlardır, inandıkları için 

kafes ile ilgili söylenenle-

rin tarihsel ve toplumsal 

gerçekliği yok denecek ka-

dar zayıf zihinsel bir kur-

gudan başka bir şey olma-

dığını bile söyleyemedi-

ler. Kafes konusunda söy-

lenenlere inandılar, fakat 

bunu açıkça söylemekten 

hep kaçındılar. Kaçındık-

ları için de inandıkları şey-

le ilgili somut bir girişim-

de bulunmadılar. Diğer ta-

raf uygulama da neyi sa-

vunduysa bunlar da ses-

sizce onu kabullendiler. Ancak 

bu arada karşı olduklarını söyle-

mekten büyük keyif aldıkları di-

ğer tarafa “vefasızlık” yapıp, ko-

nuya ilişkin anlayış ve algılar ta-

mamen kendilerininmiş gibi bir 

tutum ve davranış sergilediler ve 

sergilemeye de devam ediyorlar. 

Konuyu biraz daha açmak ge-

rekirse; batılılaşma projesine kıs-

men veya topyekûn itiraz eden 

ve bu bağlamda kısmen veya 

topyekûn geleneksel olanı savu-

nanlar, kafes ile sembolize edi-

lenlere bazen sözlü itiraz ediyor 

gibi görünmelerine karşılık,  ger-

çekte fiilen katılmışlardır. Böyle 

olduğu için de kadının alışılagel-

miş/geleneksel aile içi veya top-

lumsal rollerini, toplumsal ilişki-

lerdeki durum ve duruşunu, ça-

lışma hayatındaki mekânını ve 

alanlarını değiştirmesi ile açı-

ğa çıkan ve her geçen gün şid-

deti artan problemler karşısın-

da herhangi bir çözüm üretme-

diler.  Çünkü söz konusu prob-

lemlerin çözümünü de diğerle-

rinden bekliyorlar. Daha da il-

ginci ve önemli olanı, söz konu-

su alanlarda bir problem oldu-

ğunu bile kabul etmeye eğilimli 

değiller. Hatta çok daha ilginci, 

bu kesimler siyasal açıdan hâkim 

oldukları dönemlerdeki uygula-

malarıyla, teşvikleriyle ve des-

tekleriyle “Avrupai birey ve top-

lum yaratma” misyonuna sahip 

olanların idealleştirdikleri şey-

leri yaptılar ve yapmaya da de-

vam ediyorlar. Bu arada gelenek-

sel anlayış içerisindeyken “anne” 

ve “eş” olan kadın bu konumu-

nu kaybedip; hiçbir şey olmadığı 

Batılılaşmayı idealleştirenler 
için geleneksel anlayış ve uygu-
lamalarda “hizmetçi” konumu-
na, “erkeğin kölesi” durumuna 
“mahkûm” edilmiş olan Kadın’ın 
tüm bu olumsuz koşullarının sem-
bolleri ise çarşaf (ve/veya teset-
tür) ve kafes (ve/veya kaç-göç, 
haremlik-selamlık)’tır. Çarşaf 
kadının daha çok görünümünü, 
kafes ise toplumsal ilişkilerini, 
rollerini ve haklarını sembolize 
etmek için kullanılmıştır.
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S anıyorsunuz ki o orada son 
hatırladığınız cümleleriy-

le yaşayıp gidiyordur ve nasılsa 
bir gün yeni bir yazışma vesile-
si nasılsa olacak. “Allah’a ema-
net olunuz”dan önce gelen son 
cümle neydi, onu da unuttum 
aslında. O hep memleketle sa-
hih bir bağ kurmaya, bu bağı 
iki taraf için de geliştirmeye ça-
lıştı. Dilde yurtlanmanın peşin-
de oldu. Ben de Kafdağı dergi-
sinin yayınlanmaya başladığı dö-
nemde yılın yarısını Türkiye dı-
şında geçirdiğim için endişele-
rini anlıyordum. Çocuklarımız 
kendi konuştuğumuz Türkçe-
yi öğrenebilecek mi, sahip oldu-
ğumuz ve yaslandığımız değerler 
gibi edebiyat zevkimizi de onla-
ra intikal ettirmenin yollar neler-
dir? Kitap, müzik, aile sohbetle-
ri… Kemal Aykut merhum çok 
daha muhkem bir ortam oluş-
turmanın peşindeydi. Türkiye’ye 
gurbetin, gurbetteki Türklere ise 
Türkiye’nin edebi birikimini ta-
şıyacak posta güvercini gibiydi 
Kafdağı dergisi.

Edebi ve Kültürel Bir Muhitin 
Mimarı

Mesaj yazar, telefon eder, yazı 
talep ederdi Kemal. Takip ettiği 

yayınlarda dikkatini çeken me-
tinlerin yazarlarına ulaşmak için 
bilgi rica ederdi. Her zaman ki-
bar ve anlayışlıydı. Yıllarca ya-
zıştık, ama hiç yüz yüze karşılaş-
madık. Almanya yolculuklarım-
da da bir araya gelemedik. Onun 
İstanbul’a geldiği tarihlerde de 
ben yoktum şehirde.  2008’de 
Frankfurt Kitap Fuarı’na gitti-
ğim günlerdeki yazışmalarımızı 
okuyorum. Henüz Hotmail za-
manı… Frankfurt’a gelemeyece-
ği için üzgün olduğunu belirti-
yordu.

Nerede olursam olayım tele-
fonla arar bulur ve yazıyı hatır-
latır, son çalıştığım öyküyü so-
rar, dergi dosyaları üzerine isti-
şare ederdi Kemal Aykut. “Ağzı 
Var Dili Yok Şehrazat” öyküsü ilk 
defa Kafdağı’nda yayımlanmış-
tı. Kemal’in hatırı için çalışma-
ya ağırlık verdiğim başka öykü-
lerim de oldu, bazıları zamanın-
da tamamlanmadılar.

Onu çoğumuz tanıyoruz, 
ama hakkında kaçırılmış bir ay-
rıntı bazen ulaşılmaz bir bilgi-
ye dönüşüyor. Balıkesirli, 1965 
doğumlu. Hep bir yerlere git-
mek istemiş, büyük ölçüde dö-
nemin ruhu bu; 28 Şubat’a gö-

türen yıllar. Kalma çabasının ar-
dından gelen süreç sözünü etti-
ğim, Cemal Şakar’la konuştuk 
bunu; birkaç yıl İstanbul’da tu-
tunmayı denemiş, olmamış. Si-
nema eğitimi almak için yurt 
dışına gitmek istediğini söy-
lermiş 1990’larda sık görüştü-
ğü Hasan Aycın’a, Piyerloti’deki 
bürosunda. 1990’ların başla-
rında Almanya’ya gidip Kars-
lı, nezih bir genç kızla evlenmiş. 
Türkiye’de giderek daha seyrek 
geldiğini anlattı Hasan Aycın.  

Kafdağı 1992’de Duisburg’ta 
Kemal Aykut’un da aralarında 
bulunduğu İlhan İlkılıç, Hüseyin 
İnan, Kudret Aktaş, Kays Mutlu 
gibi çoğu öğrenci olan Türkiye-
li bir grup arkadaşın girişimiy-
le, önce birkaç sayfalık bir bül-
ten halinde fotokopi ile çoğaltı-
larak yayın hayatına başlamış-
tı. Kemal o engin coşkusuyla sa-
dece Avrupa’da yaşayan Türk ya-
zarları değil, beni ve benim gibi 
ne çok yazar arkadaşımı da kattı 
bu geliştirici serüvene.

Gurbetçilerin 1960’larda baş-
layan hüzünlü, bir o kadar haysi-
yetli macerasına küçük bir katkı-
da bulunma fırsatını sunan plat-
form, dağılan dünyada yurdu-

Cihan AKTAŞ

NASIL GİDİYOR KAFDAĞI, 
NİYE SESSİZSİN…
Kemal Aykut çok daha muhkem, toparlayıcı ve temsili haiz 
bir ortam oluşturmanın peşindeydi. Türkiye’ye gurbetin, 
gurbetteki Türklere ise Türkiye’nin edebi birikimini 
taşıyacak posta güvercini gibi olabilmeliydi Kafdağı dergisi
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muzu, ocağımızı dilimizde var 
etmenin yollarını araştırma az-
miyle ne yürekli bir rol üstleni-
yordu! 1996’dan sonra bir atılım 
gerçekleştirdi Kafdağı, sayfa sa-
yısı arttırıldı, Türkçe ve Alman-
ca sayfalar Berlin’de bilgisayarda 
hazırlatılıp Türkiye’de matbaada 
basılmaya başlandı. 2002’de ni-
hai dergi formunu kazandı. Bili-
nen edebiyat dergilerinin aksine 
çoğu sayısında sunuş metni yer 
almayan Kafdağı, aynı zaman-
da dosyaları ile öne çıkmıştı. 
Necip Fazıl ile ilgili bir dosya 
yayımlandı; Hüseyin Su, Be-
şir Ayvazoğlu, Mustafa Kutlu 
dosyalarının kitaplaştığını bi-
liyorum.

2001’de ise Avrupa Gün-
lüğü dergisinin yayınına baş-
ladı aynı ekip.  Altı ayda bir 
çıkan Avrupa Günlüğü, mer-
kezi Köln’de bulunan bir sos-
yal bilimler araştırma ens-
titüsünün yayınıydı. Ensti-
tü bir süre sonra faaliyeti-
ne son verse de derginin ya-
yını sürdü. Bu dergide Doğu 
Konferansı’nda sunduğum ve 
Doğulu ya da Batılı katego-
rilere hapsolmanın getirdiği 
zorlukları kadın üzerinden de-
ğerlendirdiğim “Doğu’nun Bir 
Kadın Söylemi Var mı?” başlık-
lı yazım da yer almıştı. Kafdağı 
edebi metinlere yoğunlaşırken 
Avrupa Günlüğü akademik ça-
lışmalara yer veriyordu. Kemal 
Aykut şöyle diyordu bir söyleşi-
de iki dergiyi belirgin kılan özel-
likler hakkında: “Kafdağı’nda ol-
duğu gibi Avrupa Günlüğü’nde 
de iki ayaklı bir durum söz ko-
nusu. Kafdağı’nda ağırlık Türk 
dilinde ve Türkçeden Almanca-
ya çeviriler daha fazla yer almak-
ta. Avrupa Günlüğü’nde ise ağır-
lığımız Almanca. Yazılarımız Al-
manca telif, Türkçeden veya İngi-

lizceden Almancaya çeviri ve bir 
Avrupa dili olarak da biraz İngi-
lizce yazılara ağırlık veriyoruz.” 

Ne çok sebebi vardı 
Kafdağı’nın! Akraba kılma, köp-
rü olma, hatırlatma, sağaltma, 
dilde yurtlanma… Dini doğru 
yaşama ve anlatmanın kelimele-
ri, dilde güncellenme ve aynı za-
manda dilin saflığını koruması, 
anakronizme düşmeme, gettolaş-
maktan sakınma, melezleşmenin 
önünü alma… Türkçe ve Alman-
ca birlikte düşünmeye başlayan 
kuşak gettolaşmayı sürdürmeye-
cek, bunun yanı sıra entegrist si-
yasetlere de büsbütün teslim ol-
mayacaktı. Chantal Mouffe’un 

kamusal alan konusunda yaptı-
ğı “Agonistik Siyaset” tanımlama-
sını hatırlatan bir kamusal alan 
arayışıydı söz konusu olan: İlle 
de uzlaşma hedefi  olmaksızın da 
oturup konuşabilmek.

Tipik dergilerin dışında ko-
numlanan Kafdağı köprüsü, gur-
bet olgusu üzerine yeniden dü-
şünmenin de platformuydu. Ka-
musal alan engelleri her şeyden 
önce dil engelleriydi. “Selam” di-

yerek başlamakla oluşurdu 
muhit. Kafdağı, Avrupa şe-
hirlerindeki Müslümanların 
edebi birikimlerini toparla-
yarak Türkiye’de Müslüman-
ların edebi kamu faaliyetle-
riyle etkileşime sevk eden bir 
“muhit”ti.  Derginin 1994’den 
2000 yılına kadar, şiir dost-
ları için senede bir “Kafdağı 
Şiir Günü ve Akşamları” dü-
zenlediğini ve bu buluşmalar-
da şiir üzerine sohbetler edil-
diğini de okumuştum bir yer-
de. Doğrusu kurumsallaşmış 
mesenlik ortamları dışında, 
bu niteliklerin hepsini bir ara-
da bulabilmek kolay değildir.

Yetişme Telaşının Unutturdukları

Bir umudu büyük bir ısrar-
la ayakta tutmasını olağan say-
dığımız Kafdağı epeydir yayım-
lanmıyordu, bu boşluk nasıl 
fark edilmeyebilirdi? Kemal Ay-
kut. Dergi çıkarmaksızın dinle-
nebilir miydi sanki! Muhterem 
Dilbirliği’nin anlattığına göre 
bir süre WIRD isimli bir edebi-
yat dergisi çıkardılar yayın ekibi 
olarak, daha sonra bu dergi diji-
tal olarak yayımlandı.  Son ola-
rak da dijital olarak yayımlanan 
NUN dergisinde sürdürdüler fa-
aliyetlerini. Hasan abi, Kemal’in 
mahalli bir televizyon kanalı-

Bir şeylere yetişmeye mi 
çalışıyoruz yoksa bir şey-
ler bizi önünde sürüklüyor 
mu? 17 Temmuz 2016’da 
vefat etmiş Kemal, ben çok 
sonra öğrendim. Bir köşe-
yi, bir çatıyı, bir dil yara-
sını iyileştirmeye çalışan 
Kemal’in, ortaya çıkışı 
kahramanca olmadığı gibi 
gidişi de kahramanca sür-
dürdüğü mücadeleyi yan-
sıtmaktan uzak.
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nın yayınıyla da ilgilendiğini be-
lirtti. Demek ki, rahmetli Cahit 
Zarifoğlu’nun yıllar önceki tespi-
ti hâlâ geçerli. Onun can yakan 
iki cümlesini buraya kaydetme-
den geçemeyeceğim: “Günümü-
zün şartları artık birkaç kişinin 
idealistçe bir araya gelip ceple-
rinden harcayarak fikir ve sanat 
dergileri çıkarmaları ve etkili ol-
maları imkânını vermiyor… Ba-
şımızın üstüne bir çatı çatamaz-
sak, nakışları nereye koysak ısla-
nacak, harap olacak.”

“Sadelik içindeki derinlik” 
Kemal Aykut’u tanıyan çok, ama 
vefatının üzüntüsünde bulu-
şan herkes hakkında sınırlı bil-
giye sahip... Dört çocuk baba-
sıydı. Fikri Cumhur’la tanıştı-
ğında taksi şoförlüğü için uzun 
bir eğitimden geçtiğini anlatmış. 
Berlin’in her köşesini öğrenme-
den taksi sürücü belgesi vermi-
yormuş Almanlar.

Her bayram her kandilde ya-
zardı, aralarda da yazıştığımız 
olurdu, ama taksi şoförü olma 
çabasından habersizdim. Han-
gi dönemeçte yazışmaz olduğu-
muzu da hatırlayamıyorum doğ-
rusu; 2011’e doğru koptu irtiba-
tımız. Bunun sebebi üzerine dü-
şünüyorum şimdi. Hiç dile getir-
meden çok mu yoruldu Kemal?  
İki evi olanın hiç evi yoktur di-

yordu Saramoga, Mağara roma-
nında sanırım.  İlk gurbetçi ku-
şak hazırlıksız gerçekleşen işçi-
lik macerasının açtığı yaralar yü-
zünden çok çekti, bu yaralar bir-
çok açıdan dil yarasıydı. Kemal 
yabancılığın engelleriyle uğraşır-
ken iki hayata birden yetişmeye 
çalışıyordu.

Ona yazacaktım bir gün ta-
bii, neler yapıyor, Kafdağı ne 
durumda, soracaktım, ama “na-
sılsa yazarım” diyordum. Aklı-
mın bir köşesinde duruyordu so-
rular, nasılsa soracaktım: Kafda-
ğı niye çıkmıyor, Kafdağı için ne 
yapabilirim? Soru ve başka soru-
lar aklımın bir köşesine yığılıyor-
du, yıllardır İstanbul’a tamamen 
yerleşmeye çalışırken. Niye erte-
lemişim? Kafdağı artık gelmedi-
ğine göre niye arayıp sormamı-
şım? İnsan geleceğin uzun süre-
ceğini sanıyor, böyle olmayabi-
leceğini düşünse bile, sürüp gi-
decek bir gelecek hayaline yatı-
rılıyor sorular, tasarılar, umutlar, 
temenniler. Burası ve orası bir 
anda başka bir mahiyet kazanı-
yor, ölüm nezdinde. 

Mazeretlerimiz nereye kadar 
açıklayıcı olabilir… Bir şeyle-
re yetişmeye mi çalışıyoruz yok-
sa bir şeyler bizi önünde sürük-
lüyor mu? 17 Temmuz 2016’da 
vefat etmiş Kemal, ben çok son-

ra haberdar oldum. Onu iyi ta-

nıdığını sandığım buradaki arka-

daşları, mezarının yeri konusun-

da bile tereddüt içindeydi. Muh-

terem Dilbirliği araştırıp mezarı-

nın İstanbul’da; Cebeci Mezar-

lığında olduğunu öğrenmiş. Bir 

köşeyi, bir çatıyı, bir dil yarası-

nı iyileştirmeye çalışan Kemal’in, 

meydana çıkış süreci kahraman-

ca olmadığı gibi yolcu edilişi de 

kahramanca sürdürdüğü müca-

deleyi yansıtmaktan uzak.

Nasıl gidiyor Kafdağı yolcu-

su, diye sormak istiyorum şim-

di, niye sessizsin? Soru şu şekil-

de dönüşüyor dilimde:  Bir me-

saj bile yollayamaz mıydım sana, 

selam edemez miydim, Kafda-

ğı niye çıkmıyor, diye soramaz 

mıydım?  Çoğu sabun köpüğün-

den farksız gündem başlıklarına 

boğulurken nasıl da unutkan ol-

muşum!  Nasıl da yerinde  olur-

du, gündelik koşuşturmacanın 

içinde hakkı olan selamı gön-

dermiş olmanın tesellisi… Açı-

lan mesafeyi gidermeyi mümkün 

kılan dualar var iyi ki… Baba-

mın vefatından sonra yazdığı ta-

ziye mesajındaki duasında geç-

tiği gibi, “Allah pürnûr eylesin” 

ebediyete yolculuğunun her aşa-

masını… 

Kemal Aykut şöyle diyordu bir söyleşide iki dergi-
yi belirgin kılan özellikler hakkında: “Kafdağı’nda 
olduğu gibi Avrupa Günlüğü’nde de iki ayaklı bir 
durum söz konusu. Kafdağı’nda ağırlık Türk dilin-
de ve Türkçeden Almancaya çeviriler daha fazla 
yer almakta. Avrupa Günlüğü’nde ise ağırlığımız 
Almanca. Yazılarımız Almanca telif, Türkçeden veya 
İngilizceden Almancaya çeviri ve bir Avrupa dili ola-
rak da biraz İngilizce yazılara ağırlık veriyoruz.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

A ltmışlı yılların ortalarından 
itibaren muhafazakâr ve kıs-

kanç muhitler tarafından hâlâ 
‘genç şair’ diye vasıflandırılan 
Sezai Karakoç’un, sözü edilen 
kesimlerin ufukları ve vizyon-
larının çok üzerinde bir perfor-
mansla, düz yazılarında, artık 
Müslümanların topyekûn mede-
niyet ve estetik hatta akaid ve fı-
kıh meselelerine, olabildiğince 
vukûfiyetle yaklaştığı gözlenir. 
1967 yılında Fatih Yayınevi amb-
lemi altında, Fatih Matbaası’nda 
önce Yazılar ardından Sütun 1 ve 
Sütun 2 adlı üç ciltlik eserler ya-
yımlanır. 

Dergi ve gazetelerde daha ön-
ceden günlük, haftalık ve ay-
lık yazılan düz yazılardan, fık-
ralardan, köşe yazıları ve dene-
melerden oluşan bu üç eser, ya-
zarın bütün dünya ve ahiret gö-
rüşü, hayat anlayışı, sanat, este-
tik ve de ahlaki duruş ve tutu-
munu ortaya koyar. Edebi, este-
tik ve dinamik yazılardır bunlar. 
Camianın o güne kadar telif ya-
zılar arasında klasmanına erişe-
meyeceği kalitededir neredeyse 
tamamı. Her birisi üzerinde de-
rinliğine düşünülmüş, iyi öğre-
nilmiş ve özenilmiş bu metinler, 
sıradan köşe yazıları olmaktan 
çok, her birisi birer ciddi dene-

me niteliğindedir. Kuşkusuz bu-
günden bakıldığında kimi me-
tinlerin eskimiş görüşler taşıdı-
ğı söylenebilir. Bazılarındaki öz-
gün fikirlere herkesin katılması 
mümkün görülmeyebilir. Ancak 
edebi değerleri bakımından der-
gi ve gazete yazıcılığına her biri-
sinin birer kalite taşıdığı görmez-
den gelinemez. 

                       
Esaslı Bir Üçleme

Gazete köşe yazıları kışkırtı-
cı, duygu sömürüsü yüklü, anlık 
heyecanları destekleyen ve bes-
leyen nitelik taşırlar çoğunluk-
la. Oysa bahsi geçen kitaplarda-
ki metinler böylesi marazlardan 
olabildiğince uzaktır. Çünkü ka-
naatleri paylaşılmasa bile, her bi-
risi birer ciddi fikir semeresi gö-
rünümündedir.  Genel temala-
rı İslâm, Müslümanlar, Dünya, 
Türkiye ve bütün İslâm coğraf-
yasının meselelerine dairdir.  Ya-
zılar başlıklı eser üç bölümden 
daha doğrusu üç kitabın birleşi-
minden meydana getirilmiş bir 
ciltte toplanmıştır. Yayın tarihi 
1967’dir. Yazılar 1’in muhteva-
sı, alt başlığı İslâm’dır. Yazılar 2 
Farklar adını taşır. Diğeri ise Ya-
zılar 3 Dirilişin Çevresinde başlı-
ğı ile çıkmıştır. 

Yazılar 1, “Din” adlı bir dene-
me ile başlar. Kur’ân-ı Kerim’den 
“Allah indinde din, İslâm’dır” 
ayet mealini konu edinir. Ve bir-
çok Sezai Karakoç okuyucusu-
nun dikkatinden kaçmış oldu-
ğunu düşündüğümüz son dere-
ce önemli ve değerli bir hatırlat-
ma hatta bir amentü tashihi ih-
tiva etmektedir. Tashih kelime-
si abartılı bulunacak olursa şöy-
le de söylemek mümkündür. Bu 
denemede yazar, kadim tarihi-
mizde yalnızca Mutezili damgası 
yemiş kimi düşünürlerin ortaya 
koyduğu, adına evrensel amen-
tü diyebileceğimiz terkibi aynen 
tekrarlamaktadır. 

Malumdur ki Hz. Âdem ile 
Hz. Muhammed arasındaki bü-
tün Allah elçilerinin öğretisinde 
mevcut bulunan ortak bir amen-
tü, iman esası mevcuttur. Tah-
rif edilmemiş olsalardı Hıristi-
yanlık, Musevilik, pek yaşamı-
yor olsa da Zebur kitabındaki 
amentü yani ortak iman esasla-
rı aynı idi. Tabir caizse buna biz 
konsantre amentü ya da gelmiş 
geçmiş ve şimdiyi de katarak bü-
tün zamanların amentüsü diye-
biliriz. 

Bu iman esaslarının üzeri-
ne bina edilen din yani ed-Din, 
İslâm’dır. Ötekilere din deme-

Sezai Karakoç ve 
Medeniyet Tasavvuru
Sezai Karakoç, Batı Medeniyetini ‘tehlike medeniyeti’ olarak isimlendirir. 
Dinamiti icat eden adamın oradan kazandığı para ile Nobel ödülünü 
ihdas etmesindeki trajediye işaret ederek eleştirilerini geliştirir. İnsanlara 
ödül dağıtanların, aynı zamanda insanları toplu katliama maruz bırakan 
kimseler olmasındaki ironi üzerinde düşünülmelidir, der.  Elektrik, 
otomobil ve (o tarihler bakımından) havagazının keşfine değinerek, ortaya 
koyduğu yararlardan söz açıp, zararlarını unutmanın yanlışlığına değinir.
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ye pek yanaşmaz Karakoç. Onlar 
adeta dinimsi inanış manzume-
leridir. Ed-Din dediğimiz İslâm, 
İlahidir. Ötekiler ise kimilerinin 
başlangıçtaki kaynağı ilahi olsa 
bile sonradan insan eli değdirile-
rek tahrif edilmiş ve beşerileşti-
rilmişlerdir. 

“Bir Varoluş Felsefesi” üze-
rinde duran yazar şöyle söyleme 
hakkını kendinde bulmuştur ve 
sahiden haklıdır: “Kendi varlığı 
meselesini çözememiş bir varlı-
ğın (insanın) inkâra hakkı yok-
tur.” Bununla bütün Batı filozof-
larıyla birlikte yaşadığımız ülke-
deki inançsızların, inkârcıların 
tamamı hedefe oturtulmaktadır. 
Amentüye gelecek olursak oriji-
nalinden aktaralım ifadeleri:

“1) Allah’a iman (O’nun bir-
liğine şirksiz iman), 2) Ahire-
te iman (şeksiz şüphesiz), 3) 
Allah’ın ferdi ve içtimai olarak 
gerçekleştirilmesini istediği ve 
hesabını soracağı düzene inanış 
ve bu düzeni gerçekleştirme (sa-
lih amel.)” Üç esas üzerine kuru-
lu bu amentü bütün zamanları 
kapsamaktadır.

Türkiye, Türkiye’miz ve Türkiyeleri

“Üç Türkiye” başlıklı yazı-
sında yazar altmışlı yılları da 
hatırlayarak anlamaya çalışılır-
sa son derece önemli ve değer-
li bir yaklaşım ve öğreti peşin-
dedir. 1923’ten sonraki darbe-
lerin ardından birer şaşkına dö-
nen, olup bitene sağlıklı bir açık-
lama getiremeyen Müslümanlara 
ışık tutması, yorum rahatlığı, an-
lama kolaylığı sağlaması bakı-
mından bu yazı rehber niteliğin-
de olmalıdır. 

Türkiye, Türkiye’miz ve Tür-
kiyeleri diye bakışları üçe ayı-
ran yazı şöyle ilerler: “Üç Türki-
ye vardır: Türkiye: oluştaki, po-
tansiyel, tabiat halinde, tarih dışı 
Türkiye’dir. Kabiliyet ve istidat 

halinde, derinlerdeki Türkiye, 
altyapı Türkiye’si…

Türkiye’miz: Türkiye’nin ta-
rih ve sosyolojisinden, günü-
müz şartları içinde çıkarılıp or-
taya konacak gerçek yani mesaj-
lı Türkiye.

Türkiyeleri ise, üstünlük ve 
başarının Doğudan Batıya kay-
dığı günlerden bu yana, Batının 
oldurmak istediği ve oldurmağa 
çalıştığı bu çalışma sonunda kül-
tür değişmiş, kültürü değiştiril-
miş bir kadronun oldurmağa ça-
lıştığı ve oldurduğu Türkiye’dir.” 

Daha çok turizmi destek an-
lamında ülke üzerinde oynanan 
oyunlardan hareketle Efes’i, uy-
durulmuş Meryem Evi gibi un-
surları öne çıkartarak, turizm 
adına onarıp süsleyip bezeyerek, 
aynı bölgedeki Aydınoğlu İsa Bey 
Camii’ni ise ayrık otlarına terk 
ederek gerçekleştirilen değişime-
dir öfkesi. 

Batının Doğuyu istilası, yeni 
Haçlı Seferleri olarak görür bu 
ve benzeri oluşum ve gelişmele-
ri. Elbette ülke içerisindeki güya 
yerli aydınların, turizm adı altın-
da beslenen bu zihniyetin farkı-
na varamamış olması, aksine ge-
lişmeleri desteklemesi, daha ya-
ralayıcı gelmektedir ona. 

Batının Doğuyu istila planla-
rı öyle sinsi biçimde ilerlemekte-
dir ki, adeta okşayarak, yerli in-
sanın sırtını sıvazlayarak hatta 
yerli aydınları örtülü bir biçim-
de besleyerek yapmaktadır yapa-
cağını. Yatırım adı altında, yar-
dım adı altında, “Misyonerlik, 
turizm adı altında Hac Yolu’nu, 
Haç Yolu’na…” dönüştürür-
ken, ülkenin yöneticileri onla-
rı alkışlamakta, minnet borçla-
rını eda için önlerinde eğilmek-
tedirler. Nasıl başladı denecek 
olursa, bu faaliyetler, işte şöyle:

“Önce kolejle, hastaneyle işe 
başladı. Hıristiyanlık gelenekleri 

modern çağ gelenekleri gibi gös-
terildi…”

Burada Türkiyeli Müslüman 
zihin, 15 Temmuz 2016’daki 
Batı destekli darbe girişimi-
ni yaşamış bulunan nesiller du-
rup düşünmelidirler. Bir tespite 
göre altmışlı yılların ortalarından 
itibaren başlayan, bugün adı-
na FETÖ örgütü dediğimiz Batı 
destekli oluşum nasıl başlamıştı? 
Kolejler açarak, hastaneler oluş-
turarak değil mi? Eğitim ve sağ-
lık alanında kurumlaşan bu ör-
güt oralardan elde ettiği serma-
ye ile Batı güçlerini besleyip on-
lardan destek alarak neyi gerçek-
leştirmek istemişti?

Türkî cumhuriyetlerde bu ör-
güte bağlı liselerin birisinde na-
maz kılmak istediğimizde, bizi 
gizli bölmelere götürüp, orada 
ibadet ettirmişlerdi. Kütüphane-
lerinde, güya Müslüman olan bu 
takımın, tek bir Kur’ân-ı Kerim 
bulunmazken, yalnızca örgüt şe-
finin kitapları yer almaktaydı. 
Dahası, buralarda çocuklara ne 
öğretiyorsunuz sorusunun ceva-
bı Türkçe ve Türk Milli Eğitimi-
nin aynısı denilmişti. Mademki 
Türkiye’deki Milli Eğitim sitemi-
ne razı idiniz, o halde buralarda 
ne işiniz var, suali cevapsız kal-
mıştı.  Sualin cevabını Sezai Ka-
rakoç 1967 yılında bulmuş ol-
malıydı.

  Aktüel Meseleler ve Dünya
Yazılar kitabındaki metin-

ler elbette gazete yazılarından 
da oluştuğu için güncel, aktü-
el meseleler üzerine de yakla-
şımlar sergilemektedir. Kanaati-
mizce o tarihlerde fazlaca abar-
tılmış bulunan Kıbrıs meselesi-
ne yazar da bu abartılar üzerin-
den yaklaşır. Keza Ayasofya’nın 
müze olmaktan çıkartılıp yeni-
den cami olarak ibadete açılma-
sı hususunda da bizce gereksiz 
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ve uzun boylu durmaktadır. Dö-
nemi itibariyle sembolik bir de-
ğeri olduğu düşünülen bu yapı-
nın, aslında Kilise olarak faaliyet 
göstermesi, buna izin verilmesi, 
Batı ile Doğu arasındaki bakış ve 
anlayış farkını, medeni ve ahlaki 
farkı daha bariz ve net olarak or-
taya koyacak değil midir?

Ortadoğu ve Türkiye üze-
rinden konuşur ve düşünürken 
yaptığı ilginç benzetme doğru-
su dikkat çekicidir: “Bir ağaç-
tan (Ortadoğu) koparılarak baş-
ka bir ağaca, Avrupa ağacına asıl-
mış bir elma gibiyiz.”

Osmanlı İmparatorluğunun 
yıkılması, parçalanması sonra-
sında, ortaya çıkan irili ufak-
lı ulus devletleri ve onları ko-
layca sömürmeye başlayan Ba-
tıyı göstererek uyarısını ya-
par: “Müslümanlar birlik şuu-
runu unuttu yine. Çin’deki bir 
Müslüman’ı, Kuzey Afrika’daki 
bir Müslüman’ı düşünmedikçe, 
onun durumunu takip etmedik-
çe, bir gün ikisinin de hürriyeti-
ni yitireceğinin muhakkak oldu-
ğunun idrak şuuru yine unutul-
du.”

Bu ve benzeri yaklaşımları 
öylesine güncel ve aktüeldir ki 
şaşarsınız. Çok fazla bir şey de-
ğişmemiştir aslında. Aradan ya-
rım yüz yıldan fazla zaman geç-
miştir. Milenyum değişmiştir. 
Ancak Müslümanların yaşadığı 
ülkelerdeki sömürülebilirlik vas-
fı sanki asla değişmemiştir. 

“Parça parça (fırka) olma-
yın, bölünmeyin, ayrılmayın, 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” 
diyen Kur’ân-ı Kerim’deki İla-
hi buyruğu hatırlatan Sezai Ka-
rakoç, Müslümanlar arasında bir 
üçüncü dünya beraberliği hayali 
taşımaktadır. Bu fikir daha son-
raları orijinal olarak sanki ken-
disinden çıkmış gibi Necmettin 
Erbakan tarafından, siyaset are-

nasında dile getirilecektir. 
Yazı şöyle devam etmektedir:
“Büyük ve muhteşem Os-

manlı Devleti’ni Avrupalılar bir 
yarı gece, Binbir Gece Masalla-
rı Bağdat’ını basıp çarşılardaki 
ipek, sırma ve altın harmanını 
savuran Kırk Haramiler gibi par-
çaladılar ve yağma ettiler. Suriye, 
Arabistan, Irak, Filistin aç kurt-
ların istilasına uğramıştı. Hırsız-
ların mal paylaşmasında, her bi-
rinin elini, bir miktar paranın 
üstüne basıp ‘bu benim’ deme-
si gibi, bir devlet Suriye’ye el ko-
yup ‘bu benim’ derken, öbürü 
Arabistan’ı sımsıkı göğsüne bas-
tırıyor ve ‘bu benim’ diyordu.”

Şimdi iki bin on yedi yılın-
da Suriye’yi güya bağrına basa-
rak ‘bu benim’ diyen Rusya ile 
Arabistan’ı bağrına basıp ‘bu be-
nim’ diyen Amerika’yı hatırlaya-
rak düşünüldüğünde, Sezai Ka-
rakoç üstadın öngörüsü Müslü-
manlara örnek olmalıdır.

Yirminci yüz yılın ilk yarısın-
da bütün Müslüman dünyada si-
yasal anlamda bir uyanışın ön-
derleri sayılan Mısırlı Seyyid Ku-
tup ve Hindistanlı Mevdudi hak-
kında, Türkiyeli muhafazakârlar 
hatta Necip Fazıl bile olum-
suz düşünmekteydiler. Eserleri-
ni okumadan onlara karşı çıkan 
ve sahiden mürteci denilebilecek 
kimi çevreler, bir şeytanlık kur-
gulayarak, onların köklerinin dı-
şarıda olduklarını söylüyor ve 
kanaatlerinin Türkiye üzerinden 
gerçekleşemeyeceğini iddia edi-
yorlardı. Basın yayın hayatında 
onlara hakarete varan söylemle-
re bile rastlarken Sezai Karakoç, 
her iki düşünürden tercüme me-
tinleri, Diriliş dergisinde yayım-
ladığı gibi yazılarında da iki ya-
zardan övgüyle söz eder.

Onların demokrasi, laiklik 
gibi konulardaki eleştirilerine 
değer verir, kendisi de bu alan-

lardaki yaklaşımını dile getirir. 
Ona göre demokrasi üzerinden 
iki tür algının varlığı söylenebi-
lir. Birisinde bu model yani de-
mokrasi amaç edinilmiştir. Bir 
yaşama tarzı olarak anlaşılmak-
ta, ileri sürülmektedir. O ade-
ta bir dünya görüşü ve medeni-
yet şeklidir. Yazar böyle bir de-
mokrasi anlayışını, amaca dö-
nüşmesini asla onaylamaz. Ne 
var ki belki bir geçiş süreci ola-
rak araçsallaştırılmış demokrasi, 
İslâm’ın önerdiği Şura prensibi-
ne benzetilerek, yalnızca bir hü-
kümet etme şekli, bir siyasi rejim 
olarak görülebilir. 

Ancak amaca dönüşmüş Tür-
kiye demokrasisi, yedeğine laik 
tapınma gibi korkunç bir saplan-
tıyı da alarak, Cumhuriyet tarihi 
boyunca bir hayli tahribata sebe-
biyet vermiştir; bunu da görmez-
den gelmez.

Daima umut aşılayan bir dili 
vardır yazılarında, her zaman 
Müslümanlara bir açık kapı ya 
da pencere gösterme taraftarıdır. 
Tamamıyla kapalı kapılar ardın-
dan konuşmamakta ve asla in-
sanların yüzüne kapı kapama-
maktadır. Umut aşılayan cüm-
lelerini okuyalım: “İslâm ülke-
leri ‘Batı romantizmi’ dönemin-
den çıkmak üzere, yeni bir dö-
neme ‘Batı kritiği’ dönemine gir-
mek üzeredir.”

Doğu Batı mukayeselerinde 
Doğu medeniyetine yönelik öze-
leştirilere sıklıkla yer vermesi-
ne rağmen Sezai Karakoç, gele-
cekten umutludur. Ona göre de 
kervan artık yola çıkmış, tünelin 
ucundaki ışık görünmeye başla-
mıştır. Yukarıdaki son paragra-
fın anlattığı bu olmalıdır. Ker-
van yoldadır, demek elbette bü-
tün mesafelerin alındığı anlamı-
na gelmediği gibi, kervanın he-
nüz yola çıktığının habercisidir.
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  SEZAİ KARAKOÇ VE MEDENİYET TASAVVURU 

O, daima Müslümanları bir 
millet olarak görür ve bütün 
coğrafyalarda yaşayan kavimler, 
topluluklar bakımından geliş-
meleri değerlendirme yoluna gi-
der. Elbette her seferinde, bazen 
dile getirerek bazen de örtülü bir 
biçimde, bütün İslâm âleminin 
kalkışını yine düştüğü yerden 
yani Anadolu’dan başlatacaktır: 
“Asya ve Afrika’da doğan yeni 
medeniyete, eski medeniyetle-
rin ocağı olan Anadolu bir sütun 
eklemeli, bir pencere açmalı, bir 
kubbe ve bir minare armağan et-
melidir. Ki Asya binası o sütuna 
dayansın, ki Asya göklerle ilgisi-
ni o kubbe yoluyla kursun, ki o 
minareden bütün insanlık haki-
kate çağrılsın.”

Ünlü İngiliz Tarihçi Arnold 
Toynbee de yeni medeniyetle-
rin inşası üzerinde düşünürken, 
Afrika’ya özel bir önem vermek-
teydi. Yirminci yüzyıla kadar ne-
redeyse tamamı Batılı ülkele-
rinin sömürgesi halinde yaşa-
mış bulunan Afrika halklarının, 
yeni zamanlarda ciddi bir uya-
nış yaşayacağı kehanet olmak-
tan çıkmaktaydı. Müslümanla-
rın da Afrika’dan beklentileri bu-
lunmaktaydı. Çünkü önemli sa-
yıda Müslüman insanın yaşadığı 
bir kıtaydı Afrika. Özellikle Ku-
zey Afrika’daki bağımsızlık mü-
cadeleleri bütün kıtaya örneklik 
teşkil edebilirdi. 

Ayrıca aynı tarihlerde Afro 
Amerikalılar arasında baş göste-
ren uyanış, diriliş, silkiniş hare-
ketleri, pek bir sıhhatli bakışı ol-
masa da Martin Luther King’in 
söylemleri, Malik el-Şahbaz adı-
nı alarak Müslüman olan Mal-
kolm X’in destansı  mücadele-
si ve sonunda şahadeti, bir pat-
lamanın habercisi sayılmaktaydı. 
Asya kıtası hakkında da benzer 
kıpırdanışlar üzerinden bir uya-
nış, diriliş, silkiniş sinyalleri, ha-

berleri gündeme düşmekteydi. 
Çin ve Japonya merkezli siyasi 
ve ekonomik kalkınma modelle-
ri, Batı karşısında alternatif teşkil 
edebilecek bir güce doğru sey-
retmekteydi. Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa’nın iki dün-
ya savaşı sonrasında, milyonlar-
ca insanın ölümü üzerinden, bü-
tün dünyaya saldıkları korku ve 
zulüm bıkkınlık getirmişti. Batı-
lıların, sömürdükleri Asya ve Af-
rika halkları üzerindeki baskıla-
rı dayanılmaz hal almış ve yer-
li halklar küçük silkinişlerle, 
omuzlarındaki bu yabancı yükü 
atmaya başlamışlardı.

Bir Afrika uyanışı Sezai 
Karakoç’un hayalleri arasında, 
İslâm üzerinden gerçekleşme-
li ve bu uyanış, giderek Müslü-
manların son düştükleri Anado-
lu toprağındaki halklarla bütün-
leşerek, yeniden İslâm Milletine 
ehliyet kazandırmalıdır. 

Batı Medeniyetini tehlike me-
deniyeti olarak isimlendirir. Di-
namiti icat eden adamın oradan 
kazandığı para ile Nobel ödü-
lünü ihdas etmesindeki trajedi-
ye işaret ederek eleştirilerini ge-
liştirir. İnsanlara ödül dağıtanla-
rın, aynı zamanda insanları top-
lu katliama maruz bırakan kim-
seler olmasındaki ironi üzerinde 
düşünülmelidir, der.  Elektrik, 

otomobil ve (o tarihler bakımın-

dan) havagazının keşfine değine-

rek, ortaya koyduğu yararlardan 

söz açıp, zararlarını unutmanın 

yanlışlığına değinir. Salt dünya-

cı, çıkarcı, pozitivist bir anlayış-

la geliştirilen her araca, ihtiyatla 

yaklaşmanın gereğine şöyle bir 

yaklaşımla dokunur:

“Gazete, televizyon ve rad-

yoyla kim münakaşa edebilir?” 

Muhtemelen bu idraki sebebiy-

le Sezai Karakoç, her üç araçtan 

da şair ve yazarlık ömrü boyun-

ca uzak durmayı tercih etmiştir. 

Bir ara, sözünü ettiğimiz şu ga-

zete yazılarını hariç tutarsak, du-

rum budur. Bazı sosyolojik ha-

kikatler insanlara kötü gibi gö-

rünse bile aslında onların arka 

planındaki iyiliğe de dikkat ke-

silmelidir. Mesela “Her medeni-

yetin gözleri savaşa ulaşmak zo-

rundadır. Dışarıyla savaşmıyor-

sa, savaş içeride başlar” diyerek 

böylesi değişim ve dönüşümle-

re, kendi insanını hazır kılmaya 

çalışır. Ne var ki bütün iyi kal-

kışmaların, salih amellerin illa 

da bir vakti vardır. Vakte riayet 

farzdır. Ona göre: “İslâm’a ‘vakit 

dini’ dense yeridir.”

Asya ve Afrika uyanışına 

Anadolu’nun katkısı sadedin-

de kurguladığı gelecek vizyonu 

üzerinden bir model teklifi var-

dır. Bu model kuşkusuz Osmanlı 

modeli olacaktır. Tarihin dilim-

leri, yüzerli yıllarla tarih oluştur-

duğuna göre, Osmanlı kuruluşu-

nu asırlar üzerinden yedi safhaya 

ayırarak inceler. Ve yeni medeni-

yet oluşumuna hatırlatır:

1. “Devletin kuruluşu

2. Anadolu birliğini sağlama
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Merak
Alberto Manguel
Çeviren: Kutlıkhan Kutlu, 

YYK, 2017

Merak, edebiyat, kül-
tür, din ve siyaset ta-
rihinde, Dante’nin reh-
berliğinde çıkılan baş 
döndürücü bir yolcu-
luk. Kitapların, kütüp-
hanelerin, okumanın 
tarihi ve büyüsü üze-
rine unutulmaz ki-
tapların yazarı Alber-
to Manguel, Merak’ta 
Dante’yi ve İlahi 
Komedya’sını rehber 
edinip merak kavra-
mının ve kendi mera-
kının peşine düşüyor. 
Bu okuma ve yorum-
lama serüveni boyun-
ca, “Dil nedir?”, “Haki-
kat nedir?”, “Hayvan 
nedir?” gibi on yedi 
soru sorduğu on yedi 
bölümde adaletsiz-
likten ekolojiye, pa-
radan ölüme pek çok 
konuya, Odysseia’dan 
kutsal metinlere, Don 
Quijote’den Alice Ha-
rikalar Diyarında’ya 
pek çok kitaba uğru-
yor ve merakın “daha 
fazla soru sorma işta-
hıyla ve başkalarıyla 
sohbet etme zevkiyle 
ödüllendirildiğini” gös-
teriyor.

Hakikat Bilincinin Kaybı   Atasoy Müftüoğlu

Niteliklere yabancılaşan, koşullara göre değişen tercihlerin, koşullara göre değişen değerlerin/ilkelerin dünya-
sında yaşıyoruz, yaşayabiliyoruz. İlkesizliklerimiz, ölçüsüzlüklerimiz algılarımızı çürütüyor. Eşitsizliğin her ge-
çen gün arttığı, paranın gitgide daha çok küstahlaştığı bir dünyada maddi hayatlarımızı, bürokratik hayatları-
mızı, politik hayatlarımızı büyük ahlaki kayıplar pahasına sürdürebiliyor. Haklı, çok haklı bir tespit bu… Dahası, 
eğer böyle giderse hepimizi içine alacak bir vaziyet var ortada. Bundan dolayı, çeşitli biçimlerde hakikat kav-
ramı çok fazla zikrediliyor. Atasoy Müftüoğlu, hakikat temasının daha önemli olduğu Hakikat Bilincinin Kay-
bı kitabındaki yazılarında,  içinde bulunduğumuz inhitat üzerine düşünmeye çok ihtiyacımız olduğunun altı-
nı çiziyor. İslâmî anlamda, toplumsal değişim talep etme hakkı gibi bir “hak”tan hiç mi, hiç söz etmediğimiz 
gibi her şeyi yararcı olanın tiranlığı belirliyor. İslâmî şahsiyetimizi yeniden kazanmak istiyorsak, her şeyden 
önce, modern-kapitalist-seküler uygarlığın dayattığı ön kabullerle ilgili zihinsel/kültürel bir direniş başlatabi-
liriz. Başka türlüsü nasıl mümkün olabilir zaten?

Türk Modernleşmesi ve II. Abdülhamid’in Eğitim Hamlesi
Ömer Faruk Yelkenci

Türk modernleşmesinin en önemli köklerinin II. Abdülhamid dönemde olması-
nın yanında,  bu dönemdeki eğitim hamlesi bir arada ele alınmalıdır. Modern-
leşmenin tarihi ile başlayan eserde Yelkenci, öncelikle Türk modernleşme-
sinin Osmanlı kökenlerine iniyor. Giriş ve değerlendirme bölümleri ile birlik-
te toplam dört bölümden oluşan eserin girişten sonra yer alan bölümünde II. 
Abdülhamid döneminin modernleşme hareketleri, bunların olumlu ve olum-
suz taraflarıyla birçok açıdan inceleniyor. Panislâmizm, sekülerleşme gibi kav-
ramlar açıklanırken Jön Türkler, İttihat ve Terakki gibi grupların faaliyetlerin-
den de bahsediliyor. Bölümde Rusya ve Japonya modernleşmesine de deği-
nen Yelkenci, bu modernleşme tecrübelerini Osmanlı modernleşmesi ile karşı-
laştırıyor.  Diğer bölümde ise Osmanlı’da eğitimi modernleştirme çabaları, II. Abdülhamid öncesi ve son-
rasında eğitimin durumu geniş çaplı ele alıyor. Eğer Türkiye’nin modernleşme hikâyesini merak ediyor-
sanız; Osmanlı/Türk modernleşme hareketlerinin başlangıcından 19. yüzyıla kadar ve 19. yüzyıl bo-
yunca neler olduğunu, bilhassa II. Abdülhamid’in yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla bu sürece nasıl bir 
etkide bulunduğunu, onun eğitim alanında yapmış olduğu büyük çalışmayı sosyolog ve tarihçilerin 
nasıl değerlendirdiklerini bu çalışmada bulabilirsiniz. 

Okul Müdürü   Celâl Âl-i Ahmed
Çevirmen: Asiye Atalay

Modern İran hikâyeciliğinin başta gelen yazarlarından biri olan Celâl Âl-i Ah-
med, Şah döneminin itirazlı, dikbaşlı, sözünü esirgemeyen yazarlarındandır. 
Kısa ömrüne sığdırdığı farklı alanlarda çok sayıda eseri yanında Dostoyevs-
ki, Albert Camus, Sartre, Andre Gide, Ionesco’dan da çevirileri bulunmakta-
dır. Âl-i Ahmed daha çok hikâyeleriyle ön plana çıkmıştır. Modern İran Ede-
biyatının en tanınmış yazarlarından olan Celâl Âl-i Ahmed sade dili, açık, net 
ve anlaşılır yazabilme özelliğiyle diğer yazarlardan ayrılmıştır. Siyasi görüş-
lerini ifade etmekten çekinmeyen, siyasilerin sorunlu adam olarak gördüğü 
Ali Şerîatî ile görüşen, dini konulardaki bazı eleştirileri dinsizlik olarak algı-
lanan ama yine de düşüncelerini sansürlemeyen Âl-i Ahmed cüretkarlığını 
eserlerine de yansıtmıştır

Mahya Yayınları

2017

Kaknüs Yayınları
2010

Büyüyenay Yayınları, 
2017

Osmanlıcılık ve İslâmcılık Karşısında Türkçülük
Mehmet Kaan Çelen

Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük ile ilgili konuların gündemimizden hiç 
düşmediğini; kimlik meselesinin hâlâ siyasî ve fikrî hayatımızı şekillendiren 
başat âmil olduğunu; hâlâ kim olduğumuz sorusu karşısında bir mutabakat 
tesis edemediğimizi düşününce, kimlik meselemizin yüz yıllık arka plânına 
dikkat çekmeye çalışan Mehmet Kaan Çelen’in Osmanlıcılık ve İslâmcılık Kar-
şısında Türkçülük kitabının önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor.   Çalen, her üç 
düşünce akımının temsilcilerini birbirleri hakkında kaleme aldıkları metinlerin 
üzerinden değerlendirerek, toplumsal yapımızı teşkil eden ana unsurları dik-
katli bir gözleme tabi tutuyor. 

Ötüken Neşriyat 
2017


