
PÖRSÜMÜŞ DÜNYANIN KELİMELERİ
-Toplumsal Cinsiyet, Çokkültürcülük ve Hümanitas-

      2001 ekonomik krizini yaşayan bir Türkiye’nin yıllar sonra yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmasının 
temel sebepleri yanında Türkiye’nin ana sıkıntısının ne olduğunun sorgulanması gerekmektedir. Dün Mende-
res, Demirel, Özal ve Ecevit iktidarlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz ya da manipülasyonların benzeri 
ile bugün Erdoğan hükümeti de karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla her şeyden önce bir ateş çemberinde olan 
Türkiye’de neler olduğunu anlamak için doğru dürüst bir Türkiye değerlendirmesi yapılmalıdır. Ülkenin ciddi bir 
ekonomik kriz içinde kritik günlerden geçmekte olduğu sırada atılacak her adımın kırk kere düşünülmesi ve ortak 
akılla karar verilmesi gerekiyor. 

Geçen ayın öne çıkan tartışmaları arasında Danıştay’ın “andımız” kararı da vardı. Post-Kemalizm tartışmaları-
nın rafa kaldırılmasının ardından türlü halleriyle devreye giren pop Kemalizm’i tahkim etmeye matuf bir karardı 
bu. Şurası son derece açık; Türkiye, doğrudan faşizme geçmediği halde, o yıllarda devlet zihniyetine egemen olan 
faşizme göz kırpan zihniyeti tek partili yılların ardından da tam manasıyla tasfiye edemedi. “Andımız” meselesi 
bunun en basit örneklerindendir; zira “andımız”, faşizmin oldukça revâçta olduğu ve Hitler’in iktidarı ele geçirdiği 
1933’te, dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından yazılır ve mekteplerde okutulmaya başlanır. Elbette 
sadece Hitler değil faşizan olan dönemin tüm ülkelerinde benzer eğilimler ve anlayışlar hâkimdi. İmparatorluk 
bâkiyesi Türkiye özelinde göz ardı edilmemesi gereken nokta şurası: 1930’lu yılların faşizminin ruhu, hâlâ Ana-
yasanın satırlarında bir hayalet gibi dolaşmakta ve hiç kimse bu hayaleti kovamamaktadır. Bu yılların faşizmini 
özleyen, toplumlarına yabancılaşan siyasi elitler ise “Efendim ne var bunda, neden rahatsız olunuyor ki?” diye 
apaçık ‘ırkçı çağrı’ların yükseldiği bir metni savunmaya devam etmekteler. 

Hiç şüphesiz bundan beş yıl önce uygulamadan kaldırılan “andımız” ritüelinin birden gündeme getirilmesi-
nin birçok sebebi olabilir. Aktüel siyasi gündem dikkate alındığında iktidar partisini güçsüzleştirmek için ittifak 
halinde olduğu siyasi parti ile irtibatını zayıflatmak, hatta koparmak matuf gündeme getirilmiş olması kuvvetle 
muhtemel gözüküyor. Danıştay’ın “andımız” kararı sonrasındaki tartışmaların özellikle Cumhur İttifakını, dola-
yısıyla yerel seçim sonuçlarını etkileyecek kadar büyük bir sonuç üretip üretmeyeceğini önümüzdeki aylarda 
göreceğiz. Elbette Cumhur İttifakı bir tarihsel bloktur, bloklar zaman zaman bir araya gelebilir zaman zamanda 
ayrılabilirler, esas mesele toplumsal problemlerin çözümünde oynadığı roldür. Danıştay’ın “andımız”la ilgili kararı-
nın en tehlikeli tarafı, yüksek yargının eski alışkanlıklarına dönme eğiliminin nüksetme tehlikesini barındırmasıdır. 
Yüksek yargının eskiden olduğu gibi yerindelik denetimi yapmasına müsamaha gösterilirse bu, siyaset üstündeki 
vesâyetin yolunu açan bir sürecin başlangıcı olur. Bu, yargının tekrar ‘eski Türkiye’deki haline dönmesi demektir.

Aktüel bir tartışma konusu olmanın ötesinde “andımız”, Türkiye’nin genel anlamda Tanzimat’ı takiben, özel 
olarak da Cumhuriyet ile derinleşen batılılaşma/çağdaşlaşma ideali ile doğrudan ilgisi bulunmaktadır. Bir başka 
söyleyişle, “andımız”ın, hem batılılaşma/çağdaşlaşma idealinin geleceğin büyükleri çocukların zihnine ve yaşayış 
biçimlerine empoze edilmesi işlevi bulunmaktadır. Meseleye bu zaviyeden baktığımızda batılılaşma ile ilgisi bulu-
nan söylemlerin başka alanlardaki etkilerine de yakından bakılması gerekir. Mesela 19. yüzyılda rüşeym halinde 
olan, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise temel sosyo-politik ve kültürel söylem üretmenin ve mücadele 
alanlarının biri haline gelen gender, diğer adıyla toplumsal cinsiyet, bu bağlamda Aydınlanmanın ürettiği toplum-
sal kategorilere ve toplumsal rollere muhalefeti temsil etmektedir. Ancak bu muhalefetin radikal olup olmadığı 
meselesi hayli karışıktır. Öte yandan elitlerin mütemadiyen “insani” bir söylemle makyajladıkları Batı dünyası an-
layışlarını yayma iddiası, kine tahvil edilerek ödeniyor. Zira bu iddia kendisini geleneklerin, göreneklerin, âdetlerin 
ve dillerin çeşitliliğinin hor görülmesi üzerine kurmuştur. 

Teknik dünyanın hâkimiyetinin belirginleşmesi karşısında modern zamanın Müslümanlarının, ne ile imtihan 
olduklarını sormaya başlamaları, sonradan İslâmcılık diye adlandırılan bir düşünce akımının da ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. İslâmcılık, reaksiyondan inşa teklifine kadar geniş bir kavramsal yelpaze sunar. Bu yelpaze, ana 
kaynaklara dönmeyi savunanlardan modern düşüncenin kavramlarıyla geleneğin ihyasına, teknik dünyanın iyi 
yanlarının alınıp kötü yanlarının terkinden dinin esasını karartmış olan tarihsel kalıntıların modern düşünce ma-
rifetiyle temizlenerek bu esasın gün ışığına çıkarılmasına, teknoloji eleştirisinden modern dünyaya isyana kadar 
geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu bakımdan yeni zamanlardaki imtihanımızın çeşitli veçheleri üzerine hakiki 
anlamda düşünme cehdine girmemiz gerekiyor.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle...

Umran 
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G Ü N D E M   TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR? 

Metin ALPASLAN

Bir ateş çemberinde olan Türkiye’de neler olduğunu anlamak için 
doğru bir Türkiye okuması yapmamız gerekiyor. Ülkenin ciddi bir 
ekonomik kriz içinde kritik günlerden geçmekte olduğu sırada atılacak her 
adımın kırk kere düşünülmesi ve ortak akılla karar verilmesi gerekiyor.

Türkiye’de Neler Oluyor?

T ürkiye’de hızla deği-
şen gündemde olup 

biteni anlamak, bir ola-
yın sıcaklığı daha geç-
meden diğer bir geliş-
meyle karşılaşmak, ka-
muoyunda vuku bulan 
kafa karışıklığını duy-
gulardan ve önyargılardan uzak bir şekilde irdele-
mek ve incelemek gerekmektedir. 

Önce McKinsey skandalı, daha sonra rahip 
Brunson’nun serbest bırakılması ve Kaşıkçı olayı 
gibi üst üste gelen gelişmeler baş döndürücü bir 
gündem oluştururken, bir anda Danıştay kararıy-
la “Andımız” meselesi gündeme oturdu. Bir ateş 
çemberinde olan ülkemizde neler olduğunu anla-
mak için doğru dürüst bir Türkiye okuması yap-
mamız gerekiyor.

IMF’den Önce Son Çıkış

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ku-
rulan ve 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu 
Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’nin uluslararası danış-
manlık firması McKinsey ile çalışacağı, tüm hedef-
lerimizin ve sonuçlarımızın her çeyrekte kontrol 
edileceği açıklaması, ülkenin sırlarının bir Ame-
rikan şirketiyle paylaşılması endişesi kamuoyun-
da beklenmedik bir rahatsızlık oluşturdu. Üstü-
ne üstlük bir de McKinsey’i eleştirenlere Bakan 
Albayrak’ın, “Yapılan yorumlar cehaletten değilse 
ihanettir” diye suçlama yöneltmesi toplumda cid-
di bir infiale neden oldu. 

Bir taraftan “Ekonomik krizin arkasında dış 
güçler var, ekonomik sabotaj var” derken, diğer 
taraftan teröristlere binlerce tır silah veren, bize 
ekonomik savaş açan ABD’nin bir şirketinden 
danışmanlık hizmeti alınması, devletin IMF’nin 

taşeronu olan bir danışman-
lık şirketine emanet edilme-
si izah edilebilir bir durum 
değildi. Çünkü “İyi bilin ki 
onlar bozguncuların ta ken-
dileridir.” (Bakara Suresi, 11) 
ilahi buyruğuna da aykırıydı.

İktidarın eleştirileri cahil-
lik ve hainlik olarak nitelendirilmesi bir anlamda 
eleştiriler karşısında acizliği gösteriyordu. Bu ül-
keye her türlü alçaklığı yapan gâvura devleti ema-
net etmek vatanseverlik oluyor ama itiraz edenle-
re hainlik yaftası reva görülüyordu. 

Hele ki, McKinsey’in ‘icra fonksiyonu olma-
yacak’ gibi akla zarar bir savunma ise insana pes 
dedirtiyordu. Oldu olacak getirip bakanlık kol-
tuğuna oturtun bari her şeyi o idare etsin. Oysa 
tartışmanın odak noktası icra meselesi değil, poli-
tikalar kimin tavsiyesi ile olacağıdır. Yabancı yatı-
rımcıyı McKinsey ikna edecekse, borç parayı bun-
lar getirecekse, krediyi bunlar bulacaksa tarlayı da 
onlar sürecek, onlar söyleyecek, icra da yapacak 
demektir. 

Küresel sömürü sistemine ait McKinsey gibi 
şirketlerin danışmanlık maskesi altında üstlendik-
leri başka görevleri de vardır. Ülke sırlarını CIA ile 
de iş yapan bir şirkete teslim etmek, elde edilen 
bilgi ve analizlerin bir şekilde CIA’ya da ulaşacağı 
anlamına gelir. 

Hükümet, yıllarca IMF’den çıkılmasını ekono-
miyi yönetmedeki başarının bir göstergesi olarak 
anlattı. Hatta IMF’den çıkmaktan öte, IMF’ye borç 
verme aşamasına gelindiğini ifade ettiler. Yeniden 
IMF’ye başvurulması bu başarının bitmiş olduğu 
imajını vereceği için bu defa arkadan dolanarak 
uluslararası sömürü sisteminin bir enstrümanı 
olan McKinsey’e gidildi.
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  TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR? 

Ülkenin ciddi bir ekonomik kriz içinde kritik 
günlerden geçmekte olduğu sırada atılacak her 
adımın kırk kere düşünülmesi ve ortak akılla ka-
rar verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
söz konusu anlaşmayı iptal ettiklerini açıklarken, 
“Gerek yok, biz bize yeteriz” diyerek aslında söz 
konusu anlaşmaya yöneltilen eleştirilerin haklılı-
ğını ifade etmiş olmaktadır.

ABD’nin Gösterdiği Sopa ve                              
Ekonomik Yaptırımlar

İki yıldır Türkiye’de  ”askeri ve siyasi casus-
luk” ve ”terör örgütü adına suç 
işlemek”  iddiasıyla tutuklu 
bulunan rahip Brunson’nun, 
ABD basınının öngörülerine 
uyan bir şekilde tahliye edil-
mesi, yargılama ve tahliye 
sürecindeki teamül dışı uy-
gulamalara ilişkin tartışmalar 
gündemdeki yerini hâlâ ko-
ruyor. Gizli tanıkların ifade-
lerinin değiştirmesiyle suçun 
niteliği değiştiği için CIA ajanı 
Brunson hakkındaki casusluk 
suçlaması düşmüş, mahke-
me tarafından terör örgütüne 
yardım suçundan 3 yıl 1 ay 
15 gün hapis cezası verilmiş 
ve yattığı süre hapis cezasına 
sayıldığı için de serbest bıra-
kılmıştı.

Bir düşünce kurulu-
şu olan Amerikan İlerleme 
Merkezi’nden Max Hoffman, 
Brunson’un serbest bırakıl-
masının Amerika tarafında yargı kararının sonu-
cu olarak algılanmadığını, Türk yargısının derin 
bir şekilde siyasileştiğini, ABD Dışişleri Bakanlığı 
ve medyasında Türkiye’nin temel adaletten yok-
sun olduğu algısının oluştuğunu belirtiyor. Şöyle 
devam ediyor, “Amerika, (Türkiye’ye karşı) sopa 
gösterme yönteminin ve baskı kampanyasının işe 
yaradığını gördü”.1 Max Hoffman, Amerikalı yet-
kililerin yalnızca Brunson davasından yola çıka-
rak değil, Türkiye’nin Almanya’yla gazeteci Deniz 
Yücel davasında ve 2015’te Rus savaş uçağını dü-
şürdüğü olayda yaşadıklarına bakarak; ‘Erdoğan 
yalnızca sert çizgiler olduğunda karşılık veriyor 
ve onunla ancak bu şekilde ilerleyebiliriz’ düşün-
cesinde olduğunu söylüyor. 

Çin’deki Charhar Enstitüsü’nde ve Noethwest 
Üniversitesi’nin Suriye Araştırmaları Merkezi’nde 
araştırmacı olan Wang Jin tarafından hazırlanan 
makalede ise, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptı-
rımlarının, Brunson’un tahliyesine giden süreçte 
sertleştiği hatırlatılarak, “Brunson’ın salınmasının 
nedeni, ABD’nin ekonomik yaptırımları olabilir” 
diyor.2 

Türkiye ekonomisinin 2019’da küçülebi-
leceğinin hatırlatıldığı yazıda, “2018 yılında, 
Türkiye’nin dış borcu 457 milyar doları buldu. 
Gelecek yıl, Türkiye’nin borçlarını kapatabilmesi 
için 181 milyar dolara ihtiyacı olacak. Bu nedenle, 

Türkiye’nin ekonomiyi iyileş-
tirmesi ve ABD’nin yaptırım-
larını kaldırması için Was-
hington ile ilişkilerini yeniden 
normale döndürmesi gereki-
yor”  ifadelerini kullanıyor. 
Ayrıca, Türk-Amerikan ilişki-
lerinde, PYD’nin rolü de ha-
tırlatılarak, Türkiye PYD’nin 
genişlemesini durdurmak 
istiyorsa ABD’yle işbirliğine 
ihtiyacı olacağı belirtiliyor.

Wang Jin ayrıca, 
“Brunson’u tutuklayarak, 
Fethullah Gülen’i iade etme-
si için Washington’a karşı 
bir koz olarak kullanmaya 
çalıştı. ABD yaptırımları-
nın neden olduğu ekonomik 
kriz göz önüne alındığında, 
Brunson’u Türkiye’de tutmak 
anlamsızlaşmıştı”  dedikten 
sonra Brunson olayını bir ”ye-
nilgi diye tarif ediyor, bütün 

bunlara rağmen ABD-Türkiye ilişkilerine dair bir 
düzelmenin gerçekleşmesinin kesin olmadığı be-
lirtiliyor. 

ABD’li basın kuruluşu ABC News’e konu-
şan üst düzey ABD yetkilileri ise, Brunson’un 
serbest bırakılmaması halinde Başkan Trump’ın 
Türkiye’deki tüm Amerikan diplomatlarının geri 
çekilmesi yönünde bir plan hazırlanması tali-
matını verdiğini söylüyorlar. Başka bir yetkili de 
“Türkler her düzeydeki öfkeyi açıkça gördüler. 
Eğer Erdoğan Brunson’ı ekimdeki duruşmada ser-
best bırakmasaydı, her şey ortaya dökülecekti. 
Yaptırımlar, diplomatları çekme, her şey masada 
olacaktı. Her türlü diplomatik baskının masada 
olduğu mesajı açıkça verildi” diyor.3

ABD ve İsrail, İslâm dün-
yasında önce İran’a karşı 
sonra da Türkiye’ye 
karşı savaştırmak ama-
cıyla kurmak istedikle-
ri ‘Arap NATO’sunun ger-
çekleşmesi için Türkiye ile 
Suudi Arabistan arasın-
da bir “Diplomatik Kriz” 
meydana getirmek iste-
diler. Kaşıkçı’nın ortadan 
kaldırılmasını Türkiye’de 
tezgâhlayan akıl, Suudi 
aklını aşan ve Türkiye ile 
Suudi Arabistan arasında 
gerginlik isteyen bir akıl-
dır.
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G Ü N D E M   TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR? 

Türkiye Kazançlı Çıktı mı?

Diğer taraftan, hiçbir yargılama yetkileri olma-
dığı halde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ha-
kan Atilla’ya ceza verip hapse attılar ve onu en üst 
düzeyde istememize rağmen burunlarından kıl al-
dırmadılar. Suçüstü yakalanmış olan bu papaz, 
Hakan Atilla’dan daha fazla bir ceza ile yargılanı-
yordu ama o dışarıya çıktı. Hakan Atilla ise içeride 
ve şartlı tahliye ile olsa bile serbest bırakılmıyor. 

İlk üç celsede bulunmayan şahitler 4. Celse-
de bulunup getiriliyor. Tahliye sonrası elini kolu-
nu sallayarak giden bu papazın bakiye 8 ay infa-
zı varken, yargılama sonucu belki cezası 5-10 yıl 
ay daha artacakken, bundan sonra nerede bulup 
ceza uygulayacaksın. ABD’nin iki bakanımız için 
aldığı yaptırım kararı, mallarına el konulması, on-
ları imza ve makam sahibi olarak kabul etmeme-
si önümüzde dururken, papaza tam o gün çıkma-
sına yetecek kadar ceza verilmesi, verilen cezanın 
üzerine atılan suçla alakasının olmaması yargı sis-
teminin içine düştüğü durumu gösteriyor! Dava-
nın ortasında savcının değişmesi, savcının aleyh-
te gelen şahitleri dinlemeden ve soruşturmayı de-
rinleştirmeden karar vermesi, davanın ortasında 
şahitlerin ifade değiştirmesi, bu kişiler hakkında 
yalan ifadeden işlem yapılmaması, terör cezasın-
dan şartlı tahliye olanların tamamına yurtdışı çı-
kış yasağı varken Brunson’a bunun uygulanma-
ması gibi hususlar kamuoyu vicdanında ciddi ya-
ralar açmıştır.

Bundan sonra ABD, Brunson dosyası kapandı-
ğı için yaptırımları kaldıracak mı, İran’dan petrol 
ve doğalgaz alımına büyük kısıtlama öngören 4 
Kasım’daki yeni yaptırım paketinden Türkiye’nin 
ne ölçüde muaf tutulacağını, İran yaptırımlarını 
deldiği iddiasıyla Halkbank’a ABD Hazine Bakan-
lığı tarafından ceza kesilip kesilmeyeceğini bekle-
yip göreceğiz.

Madem papaz serbest bırakılacaktı, o zaman 
“ben burada durdukça bu adam çıkamaz” de-
mek yerine, baştan deport edilip gönderilmeliydi. 
Türkiye’ye bu kadar prestij kaybettirmenin, ger-
menin anlamı yoktu. Şu an Türkiye’nin kazancı 
ekonomik kriz ve uluslararası kamuoyunda itibar 
zedelenmesi olmuştur.

Cemal Kaşıkçı Suikastı

Cemal Kaşıkçı, ülkesini yüksek sesle eleştiren 
biriydi. Ülkesinin Yemen ve Katar politikalarını 
eleştiren, sözde Arap Baharı sürecinde, Suudi Ara-

bistan için ‘seçilmiş bir başbakana ve gerçek par-
lamentoya ihtiyaç var’ diyen biriydi. 

Kaşıkçı kaybolduktan sonra Washington Post’ta 
yayınlanan son yazısında şöyle diyor; “Arap dün-
yası bugün kendi Demir Perde’siyle yüzleşiyor. Per-
deyi çekenler ise dış aktörler değil, güç mücade-
lesi içindeki iç güçler. Arapların, Soğuk Savaş’ın 
Özgür Avrupa Radyosu’na benzer bir şeye ihtiya-
cı var.  Arap sesler için bir platform oluşturmalı-
yız. Yoksulluk, kötü yönetim ve kötü eğitim nede-
niyle acı çekiyoruz. Propaganda aracılığıyla nef-
ret yayan milliyetçi hükümetlerin etkisinden uzak, 
bağımsız bir uluslararası forum yaratarak, Arap 
dünyasındaki sıradan insanların toplumlarının 
yüzleştiği yapısal sorunları çözmeye çalışmaları-
na yardımcı olabiliriz”4

Cemal Kaşıkçı’nın bu ve benzeri yazdıklarına 
baktığınızda, onun sadece Suudi Arabistan’ı değil 
aynı zamanda ABD ve İsrail’in Körfez planlarını 
ifşa eder nitelikte yazılar yazdığını görürüsünüz. 
Bu nedenle olayı sadece Suudilerin muhalifi bir 
gazeteciyi susturması üzerinden okunması yanlış 
olur. Kaşıkçı’nın başına ne geldiği, akıbeti ile ilgili 
yazılan senaryoların hangisinin doğru, hangisinin 
yanlış olduğu, kimin başına nasıl bir çorap örül-
düğünü anlamak gerekiyor.

Kaşıkçı’nın, Prens Salman tarafından iki ay tu-
tuklanan ve paralarına el konan Prens Tallal’ın 
adamı olması, Prens Tallal’ın Hillary Clinton’un 
bağışçısı ve ABD’nin küreselci tarafını tutması, 
Trump petrol şirketi Suudi Aramco’yu ABD’de 
borsaya açmak isterken Prens Tallal’ın Çin/Şan-
gay Enerji Borsası’na açmak istemesi, bunun so-
nucunda dolarla satın alınan petrolün Yuan ile sa-
tılabilmesi ve doların rezerv para olma saltanatı-
na çomak sokulması gibi hususları dikkate almak 
gerekiyor. 

ABD ve İsrail, İslâm dünyasında önce İran’a 
karşı sonra da Türkiye’ye karşı savaştırmak ama-
cıyla kurmak istedikleri ‘Arap NATO’sunun ger-
çekleşmesi için Türkiye ile Suudi Arabistan ara-
sında bir “Diplomatik Kriz” meydana getir-
mek istediler. Kaşıkçı’nın ortadan kaldırılmasını 
Türkiye’de tezgâhlayan akıl, Suudi aklını aşan ve 
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerginlik is-
teyen bir akıldır. 

Suudi Arabistan’dan aynı gün gelen iki uçak-
tan birinin önce Mısır’a, diğerinin Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne gitmesi, bundan bir süre önce 
BAE ve Mısır’ın ‘Türkiye’ye karşı savaşırız’ açık-
laması yapmış olması, BAE ve Mısır üzerinden 
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Türkiye’nin tehdit edilmesi Kaşıkçı olayını derin-
leştirmektedir. ABD ve İsrail’i arkasına alarak sal-
tanatlarını korumak adına bölgede kan döken Su-
udilerin ipliğinin pazara çıkartılması ABD’nin de 
işine gelmediği için Kaşıkçı’yı ortadan kaldırmak 
istediler. Cemal Kaşıkçı’nın yazdıklarını okuyan 
ABD halkı, “insan hakları”, “medya özgürlüğü” ve 
“hukuk”tan bahseden ABD’nin, “Diktatör Suudi 
Arabistan’ı neden desteklediği?” sorusunu günde-
me getiriyordu. Cemal Kaşıkçı hem kendi halkını 
hem de ABD halkını uyandırıyordu ve o yüzden 
susturdular.5

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kaşıkçı’nın 
akıbetini görüşmek üzere Riyad’a gittiği gün, Su-
udi Arabistan, aslında PYD/YPG’YE silah ve lo-
jistik destek olmak üzere verdiği 100 milyon 
dolarlık sözde Suriye yardımını ABD devleti-
nin hesabına yatırıyor. Pompeo’nun uçağı henüz 
Riyad’dan Ankara’ya havalanmadan Suudi Ara-
bistan Başkonsolosu’nun Türkiye’den ayrılması-
na göz yumuluyor. Öte yandan menfur cinayet-
le ilgili olarak ‘bir grup kendini bilmez katil sa-
raydan habersiz, densiz bir işe kalkışmış’ senar-
yosu kurgulanıyor. Suudiler dünya ile dalga geçer 
gibi, Kaşıkçı’nın yanlış istikamete evrilen bir sor-
guda öldüğünü açıklıyor ve cesedin nerede oldu-
ğunu bilmediklerini belirtiyorlar. 

Ankara istese elindeki katliam kayıtlarını tez 
elden kamuoyuna açıklar ve pimi çekilmiş bom-
bayı ABD-Suudi Arabistan ilişkisinin orta yeri-
ne bırakırdı.6 Ama görünen o ki, taraflar arasın-
da krizi bir an önce kapatmak ve Suudilere “vazi-
yeti kurtarma” babında zaman kazandırmak, so-
ruşturmayı en az hasarla atlatmasını sağlamak için 
bir pazarlık var.

Danıştay’ın Andımız Kararı

Rahmetli Erbakan Hoca 1994 yılında Bingöl’de 
yaptığı bir konuşmada, ilkokullarda okutulan 
‘Andımız’ı eleştirerek öğrencilerin her sabah ‘Tür-
küm’ diyerek yemin etmesinin yanlışlığına değin-
miş, konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullanmış-
tı: “Bu ülkenin evlatları asırlar boyu mektebe bes-
mele ile başlar. Siz geldiniz besmeleyi kaldırdınız, 
ne koydunuz yerine? Türküm, doğruyum, çalışka-
nım. Sen bunu söyleyince öbür taraftan da Müslü-
man evladı ‘Ya öyle mi, ben de Kürdüm, daha doğ-
ruyum, daha çalışkanım’ deme hakkını kazandı ve 
böylece siz bu ülkenin insanlarını birbirlerine ya-
bancılaştırdınız.”

Erbakan, bu sözlerinden dolayı, halkı ırk ve 
din farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tah-
rik ettiği gerekçesiyle 1 yıl ağır hapis ve 220 bin 
lira para cezası almıştı. Cezasının onanması üze-
rine Erbakan ömür boyu siyasi yasaklı hale gel-
mişti.

Toplumun büyük çoğunluğunun arzusu üze-
rine, hukuk devleti olmanın bir gereği olarak 
2013’te bir yönetmelik ile kaldırılan Öğrenci An-
dının, Danıştay 8. Dairesi tarafından hükmün ip-
tal edilmesi ile yeniden gündeme gelmesi yoğun 
tepkilere neden oldu. Danıştay, askeri darbelerle 
nizam verilen eski vesayetçi Türkiye alışkanlıkla-
rına geri dönmüş, idarenin takdir hakkını hiçe sa-
yarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir peda-
gojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duy-
madan yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. 

1930’ların totaliter zihniyeti, ülke gerçekliği ve 
toplumsal mutabakatı göz ardı etmiş, uluslarara-
sı hukuk ile anayasayı görmezden gelinmiştir. Da-
nıştay vermiş olduğu kararda, temel hak ve öz-
gürlüklerin askıya alındığı darbe dönemi anayasa-
larıyla şekillenen eski Türkiye‘nin ezberlerini ge-
rekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkeleri-
ni göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe 
vurmuştur.7 Danıştay’ın aldığı ideolojik nitelikteki 
bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi ira-
deye karşı yeni bir saldırı niteliğindedir. 

Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye’nin taraf 
olduğu başta çocuk hakları sözleşmesi olmak üze-
re birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka 
aykırı, eski Türkiye’nin en önemli vasfı olan top-
lum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok 
sayan hatta zor kullanarak değiştiren, tek tipleş-
tirme politikasının esas alındığı, eski Türkiye’nin 
militarist toplum kurma özleminin ürünü olan 
andımızın tekrar hortlatılmasına asla geçit veril-
memelidir!8

Dipnotlar
1  https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-sopa-gosterme-

yonteminin-ise-yaradigini-gordu/4613038.html
2  Opinion: Why did Ankara release Andrew Brunson 
 https://news.cgtn.com/news/3d3d774d7859444f7a457a633

3566d54/share_p.html 
3  https://tr.sputniknews.com/abd/201810151035667926-

brunson-serbes t -ka lmasaydi - t rump-abd- turk iye-
diplomatlar-geri-cekecekti/ 

4  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45897906
5  https://twitter.com/abdullahciftcib
6  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cansu-camlibel/

washingtonda-ilk-kez-hikayenin-kotu-adami-turkiye-
degil-40991465

7  Eğitim-Bir-Sen Basın Açıklaması
8  Eğitim-Bir-Sen Edirne Şubesi Basın Toplantısı
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Burhanettin CAN

Türkiye’nin bugün karşı karşıya kaldığı ekonomik bunalımda, Türkiye’nin tercih 
edip uyguladığı ekonomik modelin, bizatihi sistemin benimsediği ve İslâm’la 
çatışan hatta savaşan değer sisteminin, buna bağlı olarak toplumsal değerlerde 
ve kültür ve medeniyet kodlarında oluşan çözülmenin, iki farklı kültür ve 
medeniyet değerlerinin entegrasyonu ile meydana gelen melez değer sisteminin 
neden olduğu sosyal şizofreninin çok ciddi payı olduğu göz ardı edilmemelidir!

Türkiye’de İsraf Ekonomisi

“Yav bu devlette öyle israflar 
var ki, öylesine masraflar var 

ki, anam anam anam anamm!”
AK Parti Milletvekili            

Burhan Kuzu. 

“İsrafın önünü alabilsek, 
sizden vergi almaya gerek 

kalmaz.”
Eski AK Parti Milletvekili 

Bülent Arınç

G enel olarak olayları, özel 
olarak da sosyal olayları 

değerlendirirken şu dört ana 
etkeni/faktörü göz önüne almak gerekmektedir: 
1- İlahi İrade, 2- İç Dinamikler, 3- Bölgesel Dina-
mikler, 4- Küresel Dinamikler. 

Bugün Dünya, Şer İttifakının (ABD-İngiltere-
İsrail-Siyonizm) başlattığı Küresel Ekonomik bir 
savaşla karşı karşıyadır. Bu Küresel Ekonomik sa-
vaşın, hem başlatanların hem de hedef ülkelerin 
ekonomileri üzerinde değişik etkileri olacaktır/
olabilecektir. Geçen yazıda ifade ettiğimiz gibi, Şer 
İttifakının dışındaki ülkeler, bir ve beraber olur, ge-
reğini yaparlarsa, Şer İttifakı için bu savaş sonun 
başlangıcı olacaktır. Türkiye gerçekçi davranır ve 
gereğini yaparsa, bu mücadeleden Allah’ın izniyle 
zaferle çıkacak ve ezilen, mazlum milletlerin ön-
derliğini üstlenmiş olacaktır. 

Türkiye, böyle bir sorumluluğu üstlenip ge-
reğini yapabilmesi için öncelikle gerçekçi bir öz 
eleştiri yapmalıdır. Sevapları, günahları ile kaza-
nım ve kayıpları ile başarı ve başarısızlıkları ile 
olumlu ve olumsuzlukları ile içerde bütünleşerek 

bunu yapabilmelidir/yapma-
lıdır.

Bu nedenle son ekono-
mik krizi ya da bunalımı ya 
da manipülasyonu, Türkiye 
gerçek boyutlarda masaya 
yatırıp sorgulamalıdır. Bugün 
Türkiye’nin ekonomik olarak 
karşı karşıya kaldığı duru-
mu, salt Türkiye’nin ekono-
mik yapısına ya da sadece dış 
saldırılara bağlayarak bir de-
ğerlendirme yapmak yanlış-

tır. Yanlış bir teşhis konursa, yanlış tedavi yapılır. 
Bu durumda hastalık tedavi edilemez, hastalığın 
yayılmasına ve kangrenleşmesine imkân sağlanır. 

Yukarıda ifade edilen dört faktörün ara kesitin-
de mesele ele alınmalıdır. 

Geçen ayki yazımızda, Şer İttifakının (ABD-
İngiltere-İsrail-Siyonizm) 3. Dünya savaşı çı-
karmak için başlattığı Küresel Ekonomik Savaşı, 
küresel ve bölgesel dinamikler açısından ele alıp 
değerlendirmiştik.

Bu yazıda, Türkiye’ye karşı açılan küresel eko-
nomik savaşı, iç dinamikler ve ilahi irade açısın-
dan ele alıp inceleyeceğiz.

Türkiye’ye Karşı Ekonomik Savaş Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin, ekonomik görüntü verilmiş, 
siyasi amaçlı küresel bir saldırı ile karşı karşıya 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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kaldığını ifade etmiş olması ele aldığımız konu 
açısından son derece önemlidir: 

“Temmuz ayı boyunca da aynı seviyelerde sey-
reden dövizin Ağustos’ta bir anda 7 lira seviyesine 
kadar yükselmesi, başlı başına bir ekonomik sui-
kast girişiminin delilidir. Ağustos ayında bu ülkede 
ne siyasi istikrarsızlık yaşandı, ne harp oldu, ne 
afete maruz kalındı ve ne de başka herhangi bir 
fevkaladelik görüldü. Amerikan yönetiminin, ül-
kemizin egemenlik haklarına açıkça saygısızlık 
olan taleplerine cevap vermedik diye böyle bir 
sonucun ortaya çıkması, meselenin tamamen si-
yasi olduğuna işaret ediyor. Türkiye’nin yaşadığı 
bu hadise, dünyada artık hiçbir ülkenin siyasi ve 
ekonomik güvenliğinin kalmadığının ifadesidir. …
Tabii ülkemize yönelik saldırı, 
diğerlerinden çok daha sinsi, 
çok daha can yakıcı, çok daha 
kasıtlı bir şekilde gerçekleşti. 
İş ekonomi sınırlarını aştı ve 
Türkiye’nin topyekûn cezalan-
dırılması boyutuna ulaştı.”1 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
bu konuşmasında, “başlı başı-
na bir ekonomik suikast giri-
şimi”, “iş ekonomi sınırlarını 
aştı” ve “Türkiye’nin topyekûn 
cezalandırılması boyutuna 
ulaştı” demekle, Türkiye’nin 
ABD’nin iki boyutlu bir saldı-
rısı ile karşı karşıya kaldığını 
kamuoyuna açıklamış olmak-
tadır. 

Bizim Şer İttifakı (ABD-
İngiltere-İsrail-Siyonizm) 
olarak nitelendirdiğimiz bir yapı, hiçbir zaman 
Türkiye’nin ve Müslümanların dostu, stratejik 
ortağı olmamış; ancak şartlar gereği/menfaatleri 
icabı müttefiki olmuşlardır. Dolayısıyla bunlardan 
her türlü kötülüğün gelebileceği öngörülüp ona 
göre tedbir alınması gerekirdi. Eğer bu beklenmi-
yor idiyse, asıl üzücü ve şaşırtıcı olan bu yaklaşım 
tarzıdır. Çünkü, 

“Ey iman edenler, kendinizden olmayanı sırdaş 
edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar verme-
ye çalışırlar, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden 
hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızların-
dan dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise, 
daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık; belki 
akıl erdirirsiniz.” 

“Sizler, işte böylesiniz: onları seversiniz, oysa 
onlar sizi sevmezler…” 

“Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır, 
size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler. 
Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların ‘hileli 
düzenleri’ size hiç bir zarar veremez. Şüphesiz, 
Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.” (3/Âl-i 
İmran 118-120). (Ayrıca Bkz: 60 Mümtehine 1-4)

Yaşanan bunca olaydan ve bu açıklamalardan 
sonra, bundan böyle Türkiye’de hiçbir yönetici, 
Şer İttifakını, dost, stratejik ortak ve model ortak 
olarak sunmamalı ve fakat uluslararası nezakete, 
diplomasiye uygun bir dil kullanmalıdır.

İsraf Ekonomisinden Üretim Ekonomisine Geçilmeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
AK Parti Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, Resmî gazete-
de yayımlanan 85 numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 
Türkiye’nin yeni tasarruf ted-
birleri aldığını ve bundan böy-
le tüm işlemlerin TL ile yapıla-
cağını ifade etmiştir: 

“Bu kararla, menkul ve 
gayrimenkul alım, satım, ki-
ralama, hizmet ve eser sözleş-
mesi gibi tüm işlemlerde ödeme 
yükümlülüklerinin kendi pa-
ramız ile yapılmasını zorunlu 
hale getirdik. Böylece, uzun 
süredir şikâyet konusu olan 
dövizle kira ödemesi sorunu-
nu ortadan kaldırdık. Kamuda 

tasarrufa yönelik çok önemli adımlar da attık. … 
Personel alımını da, emekli olan personel sayısına 
yakın bir seviyeye çekiyoruz. Yatırımları da gün-
cellemeye aldık.”

…”Her şeyden önce, ihracat ve ithalatla uğ-
raşmayan hiç kimsenin dövizle işi olmamalıdır. 
Tüm tasarrufların dövizden Türk Lirasına ve kendi 
paramızla değer biçilen finans araçlarına yönlen-
dirilmesi gerekiyor. Yastık altı diye tabir edilen, 
sistem dışı tasarrufların, süratle bankalar, faizsiz 
finans kuruluşları ve diğer yollarla ekonomiye 
kazandırılmasını bekliyoruz. …Türkiye’yi döviz 
kuru üzerinden vurmak isteyenlere cevabımızı, 
kurun geldiği seviyesinin avantajlarını ihracatımı-

Devlette ve belediyeler-
de her kademede has-
talık haline gelen lüks 
araba (çeşitleri/sayıları), 
cep telefonu, lüks mobil-
ya, eşya, cihaz ve reklam 
tutkusunun neden olduğu 
bir israf söz konusudur. 
Bunun yanı sıra zaman 
israfı, elektrik israfı, yakıt 
israfı, kâğıt israfı ve su 
israfı önde gelen en büyük 
israflardandır.
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za ve bununla bağlantılı olarak üretime, istihda-
ma yansıtarak vermeliyiz.”2

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grand 
Ankara Otel’de düzenlenen Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 20. Olağan 
Genel Kurulu’nda (13 Eylül 2018) yaptığı konuş-
mada, “israf ekonomisinden üretim ve verim eko-
nomisine” geçileceğini ifade etmiştir: 

“Cari harcamalar konusunda araçlardan bina-
lara ve personele kadar geniş bir tasarruf tedbirini 
hayata geçiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları 
hem sayı olarak hem nitelik olarak sınırlandırı-
yoruz. Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlükle-
rimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16’ya düşmesiyle 
birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, plan-
laması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin 
tamamından çıkmak suretiyle onları buralara ta-
şıyarak, buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulun-
duk. Personel alımında da dikkatli davranıyoruz. 
Şu kadar kişi emekli oldu, tamam emekli olduğu 
kadar kişiyi alabiliriz ama daha fazlasını alma-
yacağız. Böylece kamu harcamalarında mümkün 
olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe 
dengesine katkıda bulunacağız. Yani israf ekono-
misi değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyo-
ruz.”

…Bu bir manipülasyondur. Bu manipülatif 
olayların arkası dışarıyla da bağlantılıdır. Akılları 
verirken çünkü o şekilde veriyorlar. Bu manipülas-
yona sakın aldanmayın. “ 

“Bugün de diyorum ki bu kriz, bizim krizimiz 
değildir. Bu yaşadıklarımız bize zorla yamanmak 
istenen, özel olarak üzerimize atılmaya çalışılan 
sahte bir dalgalanmanın ürünüdür.”

“Esnaf ve sanatkârlarımızdan işte bu devasa 
gücün omurgası olarak üretime, verimliliğe ve ta-
sarruf üzerine kurulu ekonomi anlayışımıza sıkı 
sıkıya sahip çıkmalarını bekliyorum.”3 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki farklı yerde-
ki konuşmalarında özetle dikkat çektiği konular 
şunlardır:
· Türkiye Şer İttifakının hem ekonomik hem de 

siyası saldırısı altındadır.
· Ekonomik kriz/bunalım, içerdeki şartlardan 

değil dışardan yapılan saldırıların ve manipü-
lasyonların bir ürünüdür.

· İthalat ve İhracat yapanlar hariç diğer kesim-
ler her türlü işlemleri Dövizle değil TL ile ya-
pacaklardır.

· Yastık altında döviz saklanmayacaktır.
· Dövizle yapılan kiralamalar kaldırılmış, ya-

saklanmıştır.
· Devletteki makamlarda varolan arabalara hem 

nicelik hem de nitelik olarak kısıtlama getiril-
miştir.

· Devlet kiralık yerlerden çıkıp kendi mülklerine 
taşınacaktır.

· Personel alımında kısıtlamaya gidilecektir.
· Tam bir tasarruf seferberliği ilan edilecektir.
· İsraf ekonomisinden üretim ve verim ekono-

misine geçilecektir.
· Türkiye’nin bu süreçten başarılı çıkabilmesi 

için başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere 
herkes fedakârlık yapmalıdır.

Şüphesiz ki bu tespit ve tedbirler önemlidir. 
Gerekir fakat yetmez. Öngörülen tedbirlerin pra-
tiğe yansıtılması, büyük bir hassasiyetle uygulan-
ması gerekir. 

Bu noktada şu soruların cevabının çok açık bir 
şekilde verilmesi gerekmektedir:

2003 yılından bu yana değişik vesilelerle ta-
sarruf tedbirleri kararlarını alan bir yönetimin, 
bugün bu açıklamaları yaptığına göre, yol boyu 
öngördüğü tasarruf tedbirlerine uyamamasının ya 
da bu konuda başarılı olamamasının sebebi nedir?

Bugün alınan tasarruf tedbirleri kararlarına, 
devletin değişik birimleri ne oranda uymuştur, uy-
maktadır ya da uyacaktır?

Tasarruf tedbirlerine uymayanlar hakkında ne 
tür yaptırımlar uygulanmıştır, uygulanmaktadır 
ya da uygulanacaktır?

Toplum niçin tasarruf tedbirlerine iltifat etme-
mekte, önemsememekte ve de uymamaktadır? 

2001 Ekonomik krizini yaşayan bir 
Türkiye’nin 17 sene sonra yeni bir eko-
nomik krizle karşı karşıya kalma-
sının hem ana nedenlerinin hem de 
Türkiye’nin ana sıkıntısının ne olduğu-
nun sorgulanması gerekmektedir. Dün 
Menderes, Demirel, Özal ve Ecevit ikti-
darlarının karşı karşıya kaldığı eko-
nomik kriz ya da manipülasyonların 
benzeri ile bugün Erdoğan hükümeti 
de karşı karşıya kalmıştır.
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Türkiye’de Her İşlem Kendi Paramızla mı Yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan değişik vesileler-
le değişik yerlerde “…Dolarlarınızı bozdurun”, 
“yastık altında dolar saklamayın”, “ihracat ve it-
halat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dö-
vizle yolu kesişmemelidir”. “Bu ülkenin içindeki 
her iş TL üzerinden yapılmalıdır” şeklinde yap-
tığı çağrılar, başta devlet kurumları olmak üzere 
toplumda bir karşılığı şu ana kadar olmuş mudur? 
Bu sorunun cevabı önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türk Parasının 
kullanılması ve dolarla işlem yapılmaması çağrı-
sına, halkın yüzde kaçı uyarak ellerindeki dolarla-
rı TL’ye çevirmiştir. 
Devletin tüm kade-
meleri, bankalar, 
özel sektörün önde 
gelenleri, bu ka-
rarlara ne derece 
uymuşlardır? 

Pratik uyulma-
dığını göstermek-
tedir

Devlet, köp-
rü, tünel, otoyol, 
hava limanı, şehir 
hastaneleri sahip-
lerine $ üzerinden ödeme yapmaktadır. Avm’lerde 
kiralar $ üzerindendir. Kamu ihalelerinin birçoğu 
$ üzerinden yapılmaktadır. Diyanet hac ve umre 
ziyaretlerini $ ile yapmaktadır. Türksat $ ile öde-
me almaktadır. Dolarları bozdurun çağrısından 
sonra Merkez Bankası verilerine göre 10 Ağustos 
2018 tarihli hafta itibarıyla “Kişilerin mevduat ve 
fonları 120 milyon $ artışla 91,6 milyar $; kurum-
larınki ise yaklaşık 1,1 milyar $ artışla 68,3 milyar 
$ olmuştur.4

Aşağıdaki tabloda 2 Ocak 2018’den 14 Ağus-
tos 2018 tarihine kadar yurtiçi ve yurt dışı müş-
terilerin döviz alım işlemleri görülmektedir.5 
Tabloya göre 2 Ocak’tan 9 Ağustos’a kadar olan 
dönemde bankalar, yurtiçi müşterilerle günlük 
ortalama 4,9 milyar dolarlık; yurtdışı banka, ku-
ruluş ve müşterilerle ise 3,3 milyar dolarlık işlem 
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde günlük ortala-
ma işlemlerde yurtiçi müşterilerin payı yüzde 56, 
yurtdışı müşterilerin payı yüzde 38 düzeyindedir. 
Yurtiçi müşterilerin daha önceki dönemde 4,9 
milyar dolar olan işgünü başına ortalama işlem 

hacmi, 10 Ağustos’ta 10,1 milyar dolara çıkmıştır. 
Buna karşılık yurtdışı müşterilerin işlem hacmi, 
2 Ocaktan 9 Ağustos’a kadarki dönemde günlük 
ortalama 3,3 milyar dolar iken 10 Ağustos’ta 3,7 
milyar dolara yükselmiştir. Yurtiçi müşterilerin 10 
Ağustos’ta 10,1 milyar doları bulan işlem hacimle-
ri, 13 Ağustos’ta 6,4 milyara, 14 Ağustos’ta ise 5,3 
milyara gerilemiştir. Buna karşılık yabancı müş-
terilerin 10 Ağustos’taki 3,7 milyar dolarlık işlem 
hacmi, 13 Ağustos’ta 3,2 milyar, 14 Ağustos’ta 3,5 
milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.6

Bu durumda dolar üzerinden yapılan mani-
pülasyon, içerden mi yoksa dışarıdan mı yapıl-

mıştır sorusunun 
cevabının verilme-
si gerekmektedir. 
Görünen o ki Tür-
kiye kendi içinden 
daha büyük bir 
ekonomik mani-
pülasyonla kar-
şı karşıyadır. Bu 
manipülasyonu 
içerden çekenler, 
kimlerdir? Yüzle-
rine yerli maskesi 
takmış yabancılar 
olabilir mi?

7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Merkez Ban-
kası rezervleri 102 milyar dolar, bankalardaki dö-
viz mevduat hesabı 183 milyar dolar olmak üzere 
Türkiye’nin toplam olarak 285 milyar dolarlık bir 
nakit varlığı (finansal varlık) var. Türkiye’nin kısa 
vadeli 1 yıllık özel sektör borcu 98 milyar dolar, 
kamu borcu 24 milyar dolar olmak üzere toplam 
122 milyar dolardır. “Yabancıların kısa vadede li-
kide dönebileceği maksimum borsadaki menkul 
kıymet stoku 30 milyar dolar, devlet borçlanma 
senetlerinde 18 milyar olmak üzere toplam 48 
milyar dolarlık bir risk söz konusudur”7. 

Dolayısıyla Türkiye’nin kısa vadeli imkânları 
bunu karşılayabilecek durumdadır. Öyleyse Do-
ların artışının sebebi nedir? Operasyon dışarıdan 
çok içeriden mi yapılmaktadır? 

Daha ciddi bir iddia vardır: “Erdoğan’ın faiz 
hassasiyetini bile rantiyeyi ucuz bir şekilde fonla-
mak için kullanıyorlar. Bugün Hazine’ye %25’den 
borç veren rantiye gidip, Merkez Bankasından 
%17’den alıyor. Merkez, güya Erdoğan faize karşı 
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olduğu için faizi artıramıyormuş. Kamu kaynak-

ları kullanılarak kamu dolandırılıyor.”8 

Medyaya yansıyan, yönetim tarafından dü-

zeltilmeyen, yalanlanmayan bu bilgilere/verilere 

göre, “dolarlarınızı bozdurun”, “dolarla işlem yap-

mayın” çağrısından sonra dolarla işlem yapanlar-

da etkin unsur, yurt içi müşteriler, yurt içi insan 

unsurudur. 

Neden?

Cumhurbaşkanının çağrısına uymayan Dev-

let kurumları ve özel bankalar/kurumlar, şahıslar 

kimlerdir ve niçin böyle davranmaktadırlar ve ni-

çin buna mani olunmamaktadır ya da olunama-

maktadır?

Bunlar, alınan kararlara ters değil midir? 

Devlet bu konuda ne tür bir tedbir almıştır?, 

toplumla paylaşmalı ve toplumu mutmain etme-

lidir.

Aksi bir psikoloji, inandırıcılığını kaybetmiş 

tedbirlerin, varolanı da daha kötüye götürebile-

ceği gerçeğidir. Tezat, yapılmak istenen ıslahata 

mani olacaktır.

Kamunun Girdiği İsraf Bataklığı Niçin Görülemedi?

Devlette ve belediyelerde her kademede hasta-

lık haline gelen lüks araba (çeşitleri/sayıları), cep 

telefonu, lüks mobilya, eşya, cihaz ve reklam tut-

kusunun neden olduğu bir israf söz konusudur. Bu-

nun yanı sıra zaman israfı, elektrik israfı, yakıt is-

rafı, kâğıt israfı ve su israfı, önde gelen en büyük 

israflardandır. Aşağıdaki veriler (medyaya yansı-

yan), bu tespitin doğru olduğunu göstermekte-

dir9:

· Kamu kurumlarının görev zararları, 45,4 mil-

yar lira.

· Tatil özelliğine bürünmüş yurtiçi-yurtdışı gezi 

ve yolluklar, ülkeye bir yük.

· Türkiye’de devlete ait 193 bin 425 adet oto-

mobil, minibüs ve otobüs gibi resmi araç var. 

(Bu rakam Fransa’da 2 bin, Almanya’da 10 

bin, İtalya’da ise 29 bin, Japonya’da bin civa-

rında).

· Devletin kiraladığı binlerce aracın kirası, 2012 

yılında 94 milyon lira iken 2016 sonunda yüz-

de 392 artışla 462 milyon lira olmuş. 

· Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Da-

nıştay için kiralanan BMW 760 tipi 

araçlardan bir tanesinin aylık kirası 7 bin 600 

Euro (50 bin lira).

· Kamu binaları masraflı oluyor diye ucuz fiyat-

larla satılmış, buna karşılık, plazalardan fahiş 

fiyatlarla yerler kiralanmıştır. Devlet, 2017’de 

901 milyon lira kira ödemiş.

· 2006’dan 2016’ya toplam bütçe harcamala-

rı içerisinde kira giderlerinin payı %197, taşıt 

alım giderlerinin payı % 520, temsil ve tanıtma 

giderlerinin payı % 252 artmış.

· “2016 yılında resmi taşıt alımlarının maliyeti 

% 82 artarak 2 milyar 23 milyon liraya çıkmış. 

Yani, 2016 yılında kamunun kara taşıt alımla-

rına yaptığı harcama 583 bin 611 kişinin asga-

ri ücret aylığına eşit.”

· Resmi arabaların personelin özel işlerinde kul-

lanılmasının neden olduğu maliyet bilinme-

mektedir.

· “2007 yılında 17 milyon lira olan temsil ve ta-

nıtma giderleri, 2016 yılında 364 milyon lira-

ya yükselerek 22 kat artmış. Yani, 2016 yılın-

da gösterişli sofralara, pahalı davetlere, tören-

lere harcanan para 256 bin 680 kişinin asgari 

ücret aylığına eşit demek.”

· Ankara Belediyesi’nin bir eğlence parkına har-

cadığı milyar dolarlar, belediyelerin durma-

dan söküp yeniden yaptığı kaldırımların ülke-

ye maliyeti.

· Aile Bakanlığı’nın kullandığı Eskişehir 

Yolu’nda 30’ar katlı ikiz binaların kirası aylık 

1 milyon lira civarında. 

· “Aile Bakanlığı’nın kiralık binasında 2 kat-

lı personel yemekhanesi bulunmasına rağmen 

Bakanlık, Ankara’da da 3 gün üst üste Hilton 

Garden Inn Otel’de 1500 kişilik kamu perso-

neline 135 bin lira tutarında iftar veriyor.”

· Devlet dairelerinde boşa yanan lambaların, 

boşa akan suların, boşa çalıştırılan kalorifer 

sistemlerinin, sıcak/serin olsun diye boşa ça-

lıştırılan makam arabalarının bu ülkeye mali-

yeti ayrı bir sorundur. 

· Personeldeki verimsizlik ve heyecansızlık bir 

başka hastalık halidir.

· Kayyum atanan şirketlerde, kayyum sayıla-

rının fazlalığı, kayyumlara verilen ücretlerin 

yüksekliği, kullandıkları araba sayısı ve lüks-

lüğü ayrı bir masraf unsurudur. Sanki şirket-

ler, iflas ettirilmek istenmektedir.
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Devlette ve belediyelerdeki israfın savurganlı-
ğın bir an önce durdurulması gerekmektedir. Tasar-
ruf etmek yerine harcayarak, ürettiğinden fazla tü-
keterek büyümek anlayışı yanlıştır. Sadece inşaat 
ve hizmet sektörüne dayalı bir büyüme politika-
sı da yanlıştır. 

Devletteki sanayi tesislerini “komünist anlayı-
şın bir ürünü olarak” görüp ucuz fiyatlarla yaban-
cılara ya da yabancılaşmış olan içerdekilere sat-
mak stratejik yanlıştı. Dahası zarar edenler değil, 
kar edenler düşük fiyatlarla satıldı. Bunun için sa-
dece Türk Telekom, SEKA örneklerine bakmak 
yeterlidir. 

Bunlardan daha da önemlisi, toplumun bü-
yük bir kesiminin borçla yaşamaya alışmış olma-
sıdır. Kredi kartları üzerinden borçlandırılmış bir 
toplum gerçeği ile karşı karşıyayız. Her şeyin yeni 
modellerini alma tutkusu, ihtirası hatta şehveti 
toplumu bir israf toplumu haline getirmeye başla-
mıştır. Bu gerçek, devlette olan israf kadar önem-
lidir. İsraf tutkusunun şehvet boyutuna varması, 
kriz dönemlerinde, devlet otoritesinin zayıfladığı 
dönemlerde hırsızlık, cinayet gibi çok daha vahim 
olayların meydana gelmesine sebebiyet verebilir.

Tasarruf Tedbirlerine Devletin Her Kademesi Uymalıdır!

2001 Ekonomik krizini yaşayan bir Türkiye’nin 
17 sene sonra yeni bir ekonomik krizle karşı kar-
şıya kalmasının hem ana nedenlerinin hem de 
Türkiye’nin ana sıkıntısının ne olduğunun sorgu-
lanması gerekmektedir. Dün Menderes, Demirel, 
Özal ve Ecevit iktidarlarının karşı karşıya kaldığı 
ekonomik kriz ya da manipülasyonların benze-
ri ile bugün Erdoğan hükümeti de karşı karşıya 
kalmıştır. Bütün bu ekonomik krizlerin arkasında 
dün Şer ittifakı olduğu gibi bugün de Şer İttifakı 
vardır. Şer İttifakının içerde etkili olmasının sebe-
bi, içerdeki zafiyettir. Bunu göz önüne almadığı-
mızda geçmişteki iktidarlar gibi hata yapar, geçici 
çözümlerle zaman kaybederiz. O nedenle Türkiye 
geçmiş dönemlerdeki saldırı, manipülasyon ya da 
krizlerin gerçekçi bir analizini yapmalıdır. Bu, 
gerçekten önemlidir. 

Ayrıca daha önce krizin teğet geçtiği dönem-
lerde de benzer konuşmalar, uyarılar yapılmış ve 
fakat gereği yapılmamış; dile getirilen tedbirler 
başarılı olamamıştır/olmamıştır. Neden? Bunun 
da analizi yapılmalıdır. 

Yaşanan bu ekonomik bunalımda şüphesiz ki 

dış dinamikler, önemlidir. Ancak dış dinamikle-

rin yapacağı etki, iç dinamiklere bağlıdır. İçerisi 

sağlamsa dışarının yapacağı tahribat çok zayıf ola-

caktır. O nedenle Türkiye’nin bugün karşı karşıya 

kaldığı ekonomik bunalımda, Türkiye’nin tercih 

edip uyguladığı ekonomik modelin, bizatihi siste-

min benimsediği ve İslâm’la çatışan hatta savaşan 

değer sisteminin, buna bağlı olarak toplumsal de-

ğerlerde ve kültür ve medeniyet kodlarında olu-

şan çözülmenin, iki farklı kültür ve medeniyet de-

ğerlerinin entegrasyonu ile meydana gelen melez 

değer sisteminin neden olduğu sosyal şizofreninin 

çok ciddi payı olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Meselenin sadece ekonomik boyutta ele alın-

ması, önerilen model ideal de olsa, sistem ve in-

san sorunu halledilmeden, istenen sonuçlar elde 

edilemeyecek; geçici olarak iyileşmeler meydana 

gelebilecektir. Bataklığı kurutmak esas olmalıdır. 

Türkiye’de bataklık, Batı kültür ve medeniyet de-

ğerleri üzerine Lozan’da kurulmuş, İslâm kültür 

ve medeniyet değerlerine yabancı olan sistemdir, 

sistemin felsefesidir. İnsan unsurunda her geçen 

gün büyüyerek yaygınlaşan sosyal şizofreni, bu-

nun sonucudur. O nedenle, AB uyum yasaları 

yerine kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza da-

yalı yasalara ve bu yasaları üretecek ve uygulaya-

cak insanlara ihtiyaç vardır. Türkiye’nin bilimsel 

potansiyeli, insan unsuru bunu karşılayacak, ya-

pabilecek güçtedir. Yabancılardan medet ummak 

tarihi bir hatadır. Osmanlının son 150 yılı bunun 

en canlı şahididir.

İsrafın haram olduğuna inanan bir milletin ve 

bir yönetimin, israf ekonomisi inşa etmesi ve bu-

gün de üretim ekonomisinden bahsetmesi gerçek-

ten de düşündürücüdür.
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Bunun için şu noktalarda bir değerlendirme/

analiz yapılmasında fayda vardır:

· Geçmişte yapılan stratejik alanlardaki özelleş-

tirmelerin bugün durumu nedir? Yabancı ser-

mayeye açılan özelleştirmelerde ne kazanıldı 

ne kaybedildi? Özelleştirmelerden elde edilen 

gelirler nerelere harcandı?

· Türk Telekom, SEKA ve diğer özelleştirmelerin 

bu ülkeye maliyeti nedir? 

· Özelleştirilmeler yapılırken kriz dönemleri göz 

önüne alınmış mıdır? Alınmamış ise neden?

· Arap sermayesi denilen sermaye, gerçekten 

Arap sermayesi mi; yoksa arkasında İngiliz, 

Amerikan ve Siyonist sermaye mi vardır?

· Türk Telekom’un özelleştirmesinde Türk 

Telekom’u alan Oger bir Arap sermayesi idiy-

se, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Burhan Özfatura, bir gazetede “Türk Telekom 

yönetiminde genel müdür dâhil 5 MI6 ajanının 

ne işi var?” sorusunu sorarak iki gün üst üste 

yazdığı yazıya hiçbir cevap alamamasını, bu-

gün nasıl yorumlamalıyız? Ya da bundan bu-

gün nasıl bir ders çıkarmalıyız?

· Dolarla işlem yapılmayacak kararı, bugün ge-

reği gibi uygulanmakta mıdır? Devlet, Banka-

lar ve toplum üzerine düşen sorumluluğu ye-

rine gereğince getirmekte midir? Getirmiyorsa 

neden?

· Tasarruf tedbirlerine öncelikle devlet, sonra 

millet ne boyutta uymaktadır? 

· İsrafı haram kabul eden bir toplumun israf top-

lumu olmasının sebepleri nelerdir?

· İsraf toplumunun meydana gelmesinde devletin 

rolü nedir?

· İsraf toplumu oluşmasında AB uyum yasaları-

nın, banka reklamlarının, dizilerin rolü nedir?

Alınan tasarruf tedbirlerinin çare olacağına 

toplumun ikna olması için, başta Cumhurbaşkan-

lığı makamı olmak üzere Türkiye’yi yöneten tüm 

kesimlerin uyması tarihi bir sorumluluktur. Bu 

noktada meydana gelen tezat, alınan tedbirlerin 

tümünü boşa çıkaracaktır. Halktan fedakârlık is-

teyenler, öncelikle fedakârlığı kendileri yapacak, 

alınan kararlara kendileri uyacak ve topluma ör-

nek olacaklardır. 

İsraf toplumunun ilginç bir örneği olan Med-

yen halkına peygamber olarak gönderilen Hz. 

Şuayb’ın şu ifadesini, başta yöneticilerimiz olmak 

üzere tüm toplum asla hatırdan çıkarmamalıdır:

“(Hz. Şuayb) Dedi ki: …Ben, size yasakladı-

ğım şeylere kendim sahiplenmek suretiyle size ay-

kırı düşmek istemiyorum. Benim istediğim, gücüm 

oranında yalnızca ıslah etmektir.” (11 Hûd 88)

Öyleyse; 

“Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendinizi 

mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktası-

nız. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (2 Bakara 

44)

Henüz vakit varken yarın çok geç olabilir!
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  BRUNSON VE ANDIMIZ KARARI 

Cevat ÖZKAYA

Danıştay’ın andımızla ilgili kararının tehlikeli tarafı şu ki, yüksek 
yargının eski alışkanlıklarına dönme eğiliminin nüksetme tehlikesini 
barındırmasıdır. Yüksek yargının eskiden olduğu gibi yerindelik denetimi 
yapmasına müsamaha gösterilirse bu, siyaset üstündeki vesâyetin yolunu 
açan bir sürecin başlangıcı olur. Bu ise, yargının geriye gitmesi demektir.

Brunson ve Andımız Kararı

Y aklaşık 2,5 aydır ev hapsin-
de tutulan ve Türkiye ile ABD 

arasında gerilime neden olan ra-
hip Andrew Craig Brunson için 
karar çıktı. İzmir 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruş-
mada Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 
gün hapis cezası verildi. Ev hap-
si ve yurtdışı çıkış yasağı da kal-
dırılan Rahip Brunson, yattığı süre göz önüne alı-
narak serbest bırakıldı. Öncelikle şunun altını çiz-
memiz lazım. Brunson’un yargılanması salt huku-
ki bir olay olarak ele alınamaz. Olay siyasal bir 
meseledir. Yargılama ve sonucunda verilen ceza 
da siyasal bir süreçten ayrı düşünülemez. Nitekim 
Brunson’un tahliyesinin akabinde Amerika’da 
gördüğü ilgi, olayın sıradan bir ABD vatandaşı-
nın yargılanmasından öte olduğunu açıkça orta-
ya koymaktadır. Bu olayın sonucunu, iki devlet 
arasında cereyan eden süreç ve görüşmeler belir-
lemiştir.

Buna karşın Danıştay’ın “andımız” ile ilgili ver-
diği karar birçok açıdan tartışılabilir özellikler ta-
şımaktadır. Eski Türkiye’de adli yıl açılışında yük-
sek yargı başkanlarının yaptığı konuşmalar ve 
bunların basında takdimi toplumda büyük tedir-
ginlik ve gerginlik yaratırdı.

Bu toplantıların değişmez vasfı, açılışa katılan 
başta Başbakan, bakanlar ve diğer siyasilerin yük-
sek mahkeme başkanlarından fırça yeme seansla-
rı şeklinde geçmesiydi. Adli yıl açılışları, yüksek 
yargı başkanlarının siyasilere hadlerini bildirdik-
leri, neyi yapıp, neyi yapamayacaklarına ilişkin 
sınırları belirledikleri toplantılar halinde cereyan 
ederdi. Yargının asli görevinin sınırlarını aşarak, 
adeta yerindelik denetimi yaparak iktidara yön 
vermeye çalıştığı dönemler yaşadık.

Yetki Aşımının Ötesi

Şimdi bu çerçevede 
Danıştay’ın andımız kararı iki 
türlü mütalaa edilebilir. İlk ola-
rak Danıştay bir mahkeme ola-
rak yetkisini aşmış mıdır? Gö-
rüldüğü kadarıyla bir yetki aşımı 
söz konusudur. Çünkü netice 

itibariyle yürütme bir karar vermiş. Yürütme ver-
diği kararlardan dolayı nihai tahlilde millete karşı 
sorumlu bir organdır, hesabını da ona verecektir. 
Danıştay’ın burada yapması gereken şey, yürütme-
nin verdiği kararın anayasaya uygun olup olmadı-
ğının, yasalara uygun olup olmadığının tespitidir. 

Başka bir ifadeyle ‘sizin verdiğiniz karar şu 
açıdan anayasaya ve yasalara aykırıdır’ şeklinde 
bir tespitte bulunabilir. ‘Verdiğiniz karar yerin-
dedir yerinde değildir, doğrudur doğru değildir’ 
anlamında bir tespit mahkemenin görevi, yetkisi 
dahilinde bulunmuyor. Ama burada gördüğümüz 
kadarıyla yürütmenin tasarrufuna müdahale söz 
konusudur. Gerekçede dahi ‘anayasal olarak bu 
yanlıştır’ tarzında bir ifade bulamıyorsunuz. An-
dımızın okunmasını isteyen emrivaki tavırla veril-
miş bir karardır. İşin hukuki yanı genel hatlarıyla 
böyle. 

Danıştay’ın andımızla ilgili kararının tehlikeli 
tarafı şu ki, yüksek yargının eski alışkanlıklarına 
dönme eğiliminin nüksetme tehlikesini barın-
dırmasıdır. Yüksek yargının eskiden olduğu gibi 
yerindelik denetimi yapmasına müsamaha göste-
rilirse, bu siyaset üstündeki vesâyetin yolunu açan 
bir sürecin başlangıcı olur. Bu ise, yargının geriye 
gitmesi demektir. Oysa yargının hukuki açıdan 
ileriye doğru gitmesi ve idarenin tasarrufları kar-
şısında vatandaşın haklarını koruyan ve hukuka 



  KAYITSIZ TOPLUM 

16

 Umran • Kasım 2018

G Ü N D E M

uygun kararlar tesis eden, iç arızalarını gideren bir 
istikamette gelişmesi beklenir. 

İkincisi andımız meselesi, andımızın hangi 
dönemde ortaya çıktığı, hangi ülkelerin andımız 
benzeri şeyler yaptığı bunları uzun uzun tartış-
manın gereği yok ama, bu imparatorluk bakiyesi 
ülkede her ne kadar siz etnik bir terimin etnisi-
teyi ifade etmediğini ifade ediyor olsanız da Tür-
kiye gibi hassasiyetlerin epeyce yoğun olduğu 
bir yerde bir sıkıntı önünüzden kaldırılmışken 
o sıkıntıyı tekrar getirip koymak bu ülkenin en 
azından 10-15 milyon insanını aşırı rahatsız eder. 
Bu rahatsızlığın karşısında sizin de kazanacağınız 
hiçbir şey yok. Açıkçası “Türküm, doğruyum, ça-
lışkanım” demekle hakikaten doğru ve çalışkan 
olmuyorsunuz.

Aslında doğru ve çalışkan olmanın iklimini 
meydana getirmek önemli! Bunu bir etnisiteye 
bağlamaktan ziyade, ülkenin genelini ifade eden 
doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bütün 
insanların doğruluk içinde yaşayacağı bir iklimi 
meydana getirmek çok daha önemlidir. Bana kalır-
sa andımızı tekrar getirmeye çalışmak, ne ülke ya-
rarına bir şey olur, ne de hukukilik anlamında bir 
ileri aşama olur. Bazı meselelerde bölünmeye mey-
yal olan kamuoyunu andımız meselesi ile bölmek 
istemek yanlış bir yoldur. Benim bildiğim tasarruf-
larının sorun yaratıcı olmaması gerekir. Danıştay’ın 
bu tasarrufu doğrudan sorun yaratmıştır.

Kararın Açıklanma Zamanlaması

Bu olayın üçüncü yanı, karar 24 Nisan’da veri-
liyor bildiğim kadarıyla. Aradan 6 ay geçmiş. Bu-
nun neden bu kadar bekletildiğinin gerekçelerini 
bilmiyorum ama kararın açıklandığı zamana ba-
kıldığında hakikaten sadece toplumsal bir sıkıntı 
meydana getirmek değil, siyaset içinde de bir sı-
kıntı meydana getirebilecek bir süreç söz konusu. 
Çünkü daha önce de andımız kaldırılırken, CHP 
ve MHP bu kararın ciddi olarak karşısında durdu-
lar. AK Parti andımızı bir düzenleme ile kaldırmış-
tı. HDP zaten baştan itibaren karşıydı. Danıştay 
bu meseleyi tekrardan gündeme getirerek AK Par-
ti ve MHP arasında yeni bir ihtilaf konusu ortaya 
çıkarmayı başardı. HDP ve CHP arasında da böyle 
bir ihtilaf ortaya çıkacak. Neticede siyasi sonuç 
üreten bir karar oldu. Nisan’da çıkardığınız kararı 
şimdi açıklıyorsanız ve bunun çok makul bir ge-
rekçesi de yoksa o zaman sanki siyaseti etkilemek 
istiyormuşsunuz gibi bir izlenime insanların ka-
pılmasını önleyemezsiniz. 

Danıştay kararının cumhur ittifakını etkileye-
ceği çok açık… Nitekim partiler gerek daha önce 
gerekse grup toplantılarında tutumlarını çok net 
bir şekilde ortaya koydular. Fakat şu unutulma-
malı; siyasi konjonktür kısa zamanlar içinde deği-
şebilen bir olgudur. Süleyman Demirel’in sözlerini 
ara sıra hatırlamakta fayda var. Demirel, ‘siyasette 
24 saat bile uzun bir süredir’ diyordu. Yerel seçim-
lere kadar olan süre zarfında köprülerin altından 
çok sular geçer diyebiliriz ama netice itibariyle si-
yaseti olumlu etkilemediğini de görüyoruz. Elbet-
te Cumhur ittifakı böyle bir şeyden dolayı bozul-
maz. Zaten ittifak, iki partinin yüzde yüz aynı dü-
şünerek kurulan bir şey değildi. Bu ittifaklar belli 
noktalarda anlaşmayı kapsar. Bu anlaşmalar ittifa-
kın sonlanacağı zamana kadar düzgün olarak gö-
türülecektir. Birtakım sert demeçlerin olduğu, bir-
birine karşı pozisyonların alındığı süreçler ortaya 
çıkacak, ama ittifak stratejik olarak alınmış bir ka-
rardır. Birtakım taktik hareketlerin ittifakı bozaca-
ğını düşünmem.

Nihai tahlilde siyasal iktidarın temsilcilerinin 
söylediği kadarıyla böyle bir kararın tekrar geri 
alınma durumunun söz konusu olmadığı ortaya 
çıkıyor. Andımız haklı bir gerekçeyle uygulama-
dan kaldırılmıştır. Bunun tekrardan geri getirilme-
si yeni sorunlar meydana getirir, buna asla mü-
samaha edilmemelidir! Bu durum yerel seçim so-
nuçlarını etkileyecek kadar büyük bir sonuç üret-
mez. Ayrıca siyaset zannettiğimiz kadar irrasyonel 
değildir. Tam tersine rasyoneldir. İttifaklar her ne 
kadar memleketin genel menfaatlerine uygun ola-
rak kuruldu dense de, ki böyle bir yanı da var-
dır ama, her iki partinin de böyle bir ittifaka ihti-
yacı olduğu için kurulmuştur. Bugünkü durumda 
MHP’nin veya AK Parti’nin bu ittifaka ihtiyaçları-
nın ortadan kalktığını gösterecek bir durum yok 
siyasette.

Peki, o zaman neden bu tür sert demeçler ve-
riliyor konuyla alakalı? Esas itibariyle bu, siyaset 
yapanların üslupları ve ittifaktan daha fazla ne-
malanma yöntemidir. Daha çok şeyler almak için 
bazı şeyleri söyleyebilirsiniz, bunun da bir sını-
rı vardır ve işler kopma noktasına getirilmez. So-
nuç itibariyle kararın verildiği zamanla sunuldu-
ğu zaman arasındaki farka bakıldığında, siyasete 
en azından üslup anlamında bir etkisinin olacağı-
nı söyleyebiliriz; temel ittifakları ortadan kaldıra-
cak bir sonuç vermeyecektir.
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Ercan YILDIRIM

Bir millet bağına sahip olduğumuz söylenebilir fakat ortada toplum yahut 
topluluk kaldığını iddia etmek çok da yerinde değil. Toplum zaten neoliberal 
doktrinin düşmanıdır; topluluk, grup, dayanışma da… Bireyin mutlak bağımsızlığı 
beraberinde neoliberalizmin robotu olmasıyla ilişkilendirildi; toplumun 
zayıflaması bireyi sahipsiz bıraktı. Gerçeği itiraf edecek, gösterecek bir ötekinin 
bulunması, estetize edilmiş hayat stili ihtimali toplumu kendine getirebilir. 

Kayıtsız Toplum

Y üksek erdemlere, 
değerlere ve hassasi-

yetlere sahip bir toplum 
olduğumuz zannı güçlü! 
Toplum ile millet arasın-
daki farkı hiç göz önüne 
almadan söylemek gerek 
millet bağını kuran temel 
yargılarımız ile gerçek 
karşısındaki konumu-
muz ciddi biçimde çatışıyor. Platon’un ruhunu 
da, mağarasını da çağırmak istemiyorum fakat 
iyiden iyiye teşevvüş zihin ontolojik kırılma ve 
yarılmaya da maruz kalıyor. Nereden anlıyoruz; 
linç kültürüyle efsaneleşebilecek kayıtsızlığımızın 
aynı anda toplumun kalbinde, merkezinde gittik-
çe büyümesinden… 

Bakıyorsunuz bir köşede, parkta hatta metro-
büsün içinde meydana gelen saldırı, taciz, baskıya 
vurdumduymaz muamelesi yapıp, görmezden ge-
lip, “olay mahallini terk edebildiğimiz gibi”, basit 
bir konuda, bir futbol maçı tartışmasında, trafik-
teki yol verme kavgasında, asker uğurlamasında 
yolu kesenleri uyaranlara karşı linç girişiminde 
bulunulabiliyor. Bu müthiş alakadarlıkla dehşetli 
kayıtsızlık arasında bir millet gerçeği var. İster si-
yasal bir hadise ister sosyolojik bir tezahür deyin, 
toplumun insana, kendine ait kararsız bir bilinç 
durumunda olduğunu gösteriyor. Zizek’in felsefe-
sinde dediği gibi “Bizler gerçekten arzuladığımızı 
düşündüğümüz şeyleri istemiyoruz.” 

Gerçek ve Gelecek Korkusu

Ben toplum olarak 
arzularımızdan, tarih di-
zilerinde yücelttiğimiz 
kahramanl ığ ımızdan 
korktuğumuzu düşünü-
yorum. 

Malazgirt vurgusuna 
rağmen “yeni bir başlan-

gıç” yapma, İstanbul’un fethinin yüceltilmesine 
rağmen “dünyaya Müslüman damgası” vurma, İs-
tiklal Harbi kahramanlığını anlatmamıza rağmen 
“yeni bir vatan-kurtuluş savaşı verme” daha doğ-
rusu verememe korkusu içindeyiz. 

Yorgunluğumuz ve kaygımız dünya sistemiyle 
çatışabilecek ruhi direnci kendimizde bulamadı-
ğımızdan ileri geliyor. Muhafazakârlığımız, Kema-
list işleyişin beter olduğunu bilmemize rağmen 
kayıtsızlığımız, cari İslâm ve Türk algılarını kabul-
lenmemiz, değişme iştiyakımız, Amerika ve Batı 
karşıtı söylemimize rağmen müthiş sinmiş varlı-
ğımız “çatışmaya girebilecek” iradeyi, tutkuyu, ce-
sareti kendimizde göremediğimizden ileri geliyor. 

Yücelttiğinden korkan bir toplumuz aslında. 
Arzuladığımızı söylemekten de çekiniyoruz; bu 
yalnızca “komşu-el âlem ne der” fikrinin “dünya 
sistemi ne yapar” endişesinden ileri geliyor. 

Diriliş Ertuğrul’daki, Payitaht’taki imgelerin, 
simgelerin, kahramanlık kültlerinin arka planın-
da arzuların simüle edilmesi bulunuyor. Bunun 
tarih algısıyla yakından ilgisi olduğu kadar dün-
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ya sisteminin işleyişindeki nüfuz edemediğimiz, 
kontrolü imkânsız mekanizmanın öğütücü prati-
ğini tecrübe etmemizden ileri geliyor. Türk toplu-
munu muhafazakâr kılmaya modernitenin katı ve 
tavizsiz tutumunun Müslüman kimliğini bir kere 
sindirmesi yetiyor. Böyle durumlarda arada kalan 
toplumlar hep “görüntü”ye başvurur. Türk toplu-
munun, Müslümanların gerçeklik kırılması kadar 
gerçekliği kaçırma sendromu var. 

Gerçek korkusu yaşıyoruz. Gerçek kaçkınıyız. 
Çok hayalci, hülyacı, idealist bir millet bağına 

sahibiz fakat sorumluluk yüklenebilecek girdiği 
işi, üstlendiği sorumluluğun, dillendirdiği eyle-
min ahlakını yüklenebilecek irade durumunu, 
gücü kendimizde bulamıyoruz. 

Bir dönem “düşüncenin ayaklarının yere 
basması”ndan söz edi-
lirdi. İdeolojiler çağın-
da toplum gerçekleri 
önemsenmez, dikkate 
alınmazdı, yerli ve milli 
refleks buna tepki ola-
rak çıkmıştı. Her zaman 
olduğu gibi Türkiye’ye 
modern olan 20 sene 
gecikmeli geldiğinden 
Postideoloji süreci-
ni yeni yeni yaşıyoruz 
buna posttruth’u da 
eklerseniz, iletişim ve 
ulaşım egemen dönemde toplumda gerçeklik kı-
rılmasının baş gösterdiğini izleyebiliriz. 

Türk toplumu gerçek kaçkını… gerçek kor-
kusu, gerçeklik kırılması yaşıyor. Olgu bıkkınlığı 
içindeyiz iyiden iyiye. Hayallere, tarihe, kahra-
manlığa, kültlere dönüş olgu yoğun gündemde, 
gerçeğin eziciliğine tepki olarak doğuyor. Tabi bu 
teşevvüş zihinde gündelik olanı da kaçırıyoruz. 

Enteresan değil mi mesela Müslümanın bir 
yanlışı “eliyle, diliyle düzeltmesi”, en hafifinden 
kalbiyle buğz etmesi ilkesi çokça her ortamda 
ve herkes tarafından kullanılmasına rağmen oğ-
luna pantolon alamadığı için yahut öğretmenlik 
ataması yapılmadığından intihar eden adamlara 
gösterdiğimiz ilgisizlik gerçek korkusundan başka 
ne ile izah edilebilir… Tabi siyasi angajmanların 
bağnazlığında intihar edenleri samimi bulmamak, 
siyasi görüp hakaret etmek gerçek korkusunu ter-
sine çevirme, yok sayma ile ilgili… 

İktidarı destekleyen de muhalefet eden de 
ortadaki sorunu, kapitalizmin açtığı yaraları, 
Türkiye’nin iktisadi düzenini, toplumun bireyle-
ri koruyamadığını değil gerçekten-olgudan fayda 
sağlamayı hedefler. 

Zaten meseleleri aşılmaz, çözülmez bulduğun-
da insan varoluşu tepkisini başka yere yönlendirir. 
Suçlu arayışı da burada başlar. Suçlu kapitalizm 
değildir, suçlu toplum yahut iktisadi düzen de 
olamaz… suç ya psikolojidedir, ya adamın kendi-
sinde yahut okul idaresinde! Buna başka olayları 
eklemeyelim mi? 

Kediye cami abdest alma mahallinde işkence 
eden adamı, köpeklere tecavüz eden, hayvanla-
rı yakan, uzuvlarını kesen, denize atıp suda bo-
ğulmasını izleyen, içkili araçla kazaya sebebiyet 
veren, ihtiyar döven, konvoyla trafik tıkayan, 

cinsel istismar gerçek-
leştiren… Rahatlıkla 
sosyal medya, akıllı te-
lefon kullanımına bağlı 
olarak bunların gerçek-
leşmesinin değil duyul-
masının çoğaldığı ge-
rekçesi öne sürülebilir. 
Hâlbuki gerçek korku-
su, gerçeklik kırılması 
toplumsal normların 
zayıflamasıyla da derin 
bağlantı içindedir. 

Bir millet bağına sahip olduğumuz söylenebi-
lir fakat ortada toplum yahut topluluk kaldığını 
iddia etmek çok da yerinde değil. Toplum zaten 
neoliberal doktrinin düşmanıdır; topluluk, grup, 
dayanışma da… Bireyin mutlak bağımsızlığı be-
raberinde neoliberalizmin robotu olmasıyla iliş-
kilendirildi; toplumun zayıflaması bireyi sahipsiz 
bıraktı. Gerçek kaçkınlığı toplumun kağşamasın-
dan sonra gelir. Gerçeği itiraf edecek, gösterecek 
bir ötekinin bulunması, estetize edilmiş hayat stili 
ihtimali toplumu kendine getirebilir. 

Kerim Devlet ve Ayrıcalık Özlemi

Türk milletinde gözlenen zaaflardan biri de in-
sanların yaptıklarının yanına kâr kalması. Bu bel-
ki klasik bir durum. Fakat özellikle doğu toplum-
larında, Kerim devlet anlayışının sahip olduğu 
ihsan geleneğinin ciddi manada işlediği ülkelerde 
statükoyu gözettiği sürece kişisel ikbal için yapı-



19

 Umran • Kasım 2018

  KAYITSIZ TOPLUM 

lan hukuksuzluklar, ayrımcılık, iltimas, ayrıcalık, 
torpil gibi kökeninde kötü fakat yapanı güçlü gös-
teren fiiller radikal karşıtlığa uğramaz. 

Ahlak vurgusu, ahlakçı sayısı yüksek Türkiye 
gibi Müslüman-doğu toplumlarında güç şerefin, 
ilkelerin, Şeriat’ın bile önüne geçebilir. 

Elbette toplumda torpille memur olmuş, ilti-
masla ihale almış kişilere sert eleştiriler gelir ama 
hiçbir zaman yerginin odağında sistem yer almaz; 
insanların hayıflandığı yer genel olarak o gücü 
elinde tutanın yerinde olma isteğidir. Belki bu 
yüzden mesela hiçbir dönemde iltimasla bir yerle-
re gelen insanlara kişisel kaygıların dışında genel 
tepki oluşmaz; liyakat ve ehliyeti öldüren, ayrıca-
lığı gözeten bu sisteme eleştiri gelmez. 

İnsanlar umumi manada ayrıcalık gördüğü, 
birebir ilgilenildiği yahut farklı muameleye maruz 
kaldığında hemen kendini farklı, yüksek bir konu-
ma yerleştirir, durumun ahlakiliğini sorgulamaz. 
Bu yüzden olacak mesela Kütahya Belediyesi’ne 
özel kalem olarak memurluğa geçen bir vekil kı-
zının haberi yankı görmez. Bu siyasal bir sürecin 
nihai noktası şeklinde de okunabilir. Pervasızlık 
bir siyasal alan aracına dönüştüğünde “yapanın 
yaptığının yanına kâr kalması” genel işleyişi et-
kiler. Güç kirlenmesine bağlı olarak küçümseme, 
“devlet benim” diyebilecek icraatlarda bulunma, 
pervasızlığı bireyden toplum varlığına taşıyabilme 
sadece yüksek mevkiler için geçerli değildir. 

Kerim devlet refleksi olarak “devlet benim” 
düşüncesi bir evrak memurunun bile kendine 
iktidar alanı kurmasını beraberinde getirir; evrak 
sayı numarasını ne kadar geç verirse ve ne kadar 
bekletirse o derece erk sahibi olur! 

Bu güç kirlenmesi, pervasız iktidar deneyimi 
Tarım Bakanı’nın eti ithal ettikten sonra ihaleye 
çıkması gibi usulleri besler. Ekipçilik, kutuplaş-
manın karşı taraftakine alan açmamak için aşırı 
korumacılık zamanla pervasızlığı ve güç kirlen-
mesini beraberinde getirebilir. Bu pratikler ah-
lakçılığı koyultur, bu sefer iyinin ve kötünün öte-
sinde, iyi ve kötü artık ilkeler, evrensel doğrular 
yahut kadim erdemler değil eylemin kendisi, olan 
biten, icraatın kendisidir. 

Yapılanı meşrulaştıran bir millet bağı olmaz, 
ilkeler üzerinden yaşayan insanlardan bir millet 
oluşur. 

Neoliberalizmin bireyi eyleme endeksleyerek 
kendine nefer yetiştirmesi, toplumu, grup faa-

liyetlerini etkisizleştirmesi ahlakçılığı yükseltip 

etiği geriye itmesiyle normalleşiyor. Bunda bizim 

modernleşme sonrasındaki millet karakterimizin 

etkisi var. Arzularını düşünebilme ihtimalini erte-

lerken, dünya sisteminin şimşeklerini çekmemek 

için içimizde büyüttüğümüz tutkular, endişeli 

kaygısızlığı, iradeli felci güçlendiriyor. Çok net, 

dünya sisteminin tepkisinden korktuğumuz için 

tarihi hedefleri retorik boyuta sıkıştırarak karşı-

lıklı tatmini sağlıyoruz. Çünkü eksiği düşmana, 

büyük ötekiye, dünya sistemine değil kendimize, 

garibana, kendini savunamayacak olana yönelti-

yoruz. 

İşçi ölümlerinden bahsetsek mi… ya da 

CEO’nun hatalarını kabul ettiği havalimanı inşa-

atındaki işçilerin sıkıntılarından… Evet, muhale-

fet de işçiyi savunurmuş gibi yapıp kendi siyasi 

alanını genişletmek için onları bir araç olarak gö-

rüyor; işçiye işçi, insana insan değeri vermek top-

lumumuza ağır geliyor! Kapitalizme, burjuvaya, 

zenginlere sağlayamadıkları imkânlar üzerinden 

eleştiri getirmektense işçilere kızabiliriz; neden 

kask takmadın, neden 20. katta dikkatli değildin, 

servisler kalabalık olsa ne çıkar… Bu ahlak bir 

etik kaygıdan kaynaklanmıyor. 

Dünya sistemi karşısındaki iradeli felcin sonu-

cu olduğu gibi “gemisini kurtaran kaptan”ın bir 

başka sonucu. 

Millet bağımızı bireyciliğimizden almıyoruz, 

beka kaygısı bütünleşmeyi sağlıyor. Sadece dünya 

sistemi değil Kemalizm de bunun farkına varmış, 

Yorgunluğumuz ve kaygımız dünya 
sistemiyle çatışabilecek ruhi direnci 
kendimizde bulamadığımızdan ileri 
geliyor. Muhafazakârlığımız, Kemalist 
işleyişin beter olduğunu bilmemize 
rağmen kayıtsızlığımız, cari İslâm ve 
Türk algılarını kabullenmemiz, değiş-
me iştiyakımız, Amerika ve Batı kar-
şıtı söylemimize rağmen müthiş sin-
miş varlığımız “çatışmaya girebile-
cek” iradeyi, tutkuyu, cesareti kendi-
mizde göremediğimizden ileri geli-
yor.
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ülke içinde, toplum-birey kendi kendine kaldı-
ğında gemisini kurtarmaya çalışan kaptanlara dö-
nüşen Türkler mesele vatana dönüştüğünde “ke-
netlenebiliyor.” Bu millet karakteriyle ilgili; daha 
çok Türkiye’nin ruhuyla… 

Etik Yokluğundan Müşterek İyiye…

Devlet, topluluk “en yüksek iyi”yi hedefler. 
Hâlbuki biz Türkler bilhassa modernleşme son-
rasında “ortak ve yüksek iyi”den çok ülke içinde 
bireysel iyi, vatan toprağı söz konusu olduğunda 
“müşterek iyi”ye odaklanır… burada “en yüksek 
iyi” olmaz. 

Erdem ve idealler-
de erimiş ilkeler ahenk-
li şekilde Anadolu’nun 
İslâmlaşmasından sonra bi-
rincil öncelik oldu. En yük-
sek iyi, devletin de istediği bir 
erdem değil, yeri geldiğinde 
“yırtma”ya dayalı kültüre, “her 
mahalleden bir zengin” çıkar-
maya dayalı zihne yol verilir. 
Türk milletini Anadolu’nun 
İslâmlaşmasından sonra ayı-
rıcı kılan, kapitalizmi gerilet-
mesine neden olan özellikle-
rinin başında bir etiğe sahip 
olması geliyordu. 

Bir yaşama felsefesi, ya-
şama stili-sanatı vardı bu 
toprakların insanlarının. Bu 
elbette ideali, ilkeleri, İslâm’ı 
hayatlarına uygulamada gös-
terdikleri tavizsiz tutumla 
ilgiliydi. Bu dirayet, kâfire, 
dünyaya, simgesel düzenin kaidelerinin karşında 
var olma iştiyakı, eylemlerin ceremesini çekebil-
me isteği, belki mecburiyeti Anadolu’da İslâmî bir 
nizamın, bir yaşama stilinin doğmasını sağladı. 
Fakat dünya sistemine karşı aynı irade, kendine 
ait yaşama sanatı, etik ilke geliştirme, eylemde bu-
lunma ve bunun ceremesini çekme iradesi bizde 
yok. 

Yorgun bir toplumuz. Bitkin bir milletiz. Ne 
kadar güçlü olsak da, güçlü, kuvvetli iradeli gö-
rünsek de aslında derin bir kaygı krizi, hiçlik ya-
şıyoruz. 

Kayıtsızlık, bana dokunmayan yılan bin yıl ya-
şasın tarzı bir yaşama biçimi olmuş görünüyor… 
zayıfa karşı linç, Kerim devleti arkasına alana, 
burjuvaya, örgütlü suçlulara karşı kayıtsızlık top-
lumun genetiğine yerleşiyor. Haliyle modernleş-
me ve Amerikan dünya sistemi neticesinde yeni 
bir millet oluşuyor; kadim dönemlerde, Anado-
lu’daki İslâm-Türk-ehli sünnet-gaza omurgasında 
garibana şefkat ve kol kanat germe, varlıklıya, erk 
sahibine mesafeli davranma vardır… Bizde feodal 
sistem de burjuva da kök salamamıştı, racon ke-
sebilecek örgütlü şebekeler de Kerim devlet duva-
rına çarpardı!

Hiçlik bilinenin aksine 
bunalım değil çözümsüzlük-
tür, çaresizliktir. 

Hiçlik ontoloji kaybıdır 
fakat ontolojiyi-oluşu kura-
cak bir olay, sebep de bulun-
muyor. Çıkışsızlık fikri onto-
lojiyi-oluşu besleyecek olaya 
izin vermiyor. Son kur krizi, 
ekonomide iplerin elimizde 
olmadığının yetkililerce de 
ikrarı bu hiçliği besliyor. 

Yüksek kaygı hali, rahat 
görüntü sergileyen “cool-re-
laks” tavırlar bile hiçliği, yani 
çıkışsızlığı, çözümsüzlüğü 
örtemiyor. Kaygılı kaygısız-
lık, derin kayıtsızlığımızı bes-
liyor. 

Bir etik bütünlüğümüz, 
yaşama karşı iddiamız olma-
dığı, sistemin hegemonyasın-
da çıkış-patika-yarık bula-
madığımız için korku iradeli 

felç halinde kaygının korkuya, korkunun hiçliğe 
evrilmesine engel olamıyoruz. 

Beka meselesini gündemde tutarak ontolojiye 
içkin hale getirmek ayrıca hiçliği besliyor. Beka 
defansif kaygıları destekler çünkü. Savunmada 
kalmak ölme üzerine felsefe geliştirmeyi gerekti-
rir. 

Hayata bekayı insanların, devletlerin, dünya 
sisteminin değil Allah’ın verdiğini hıfzettiğimizde, 
idrak ettiğimizde hiçlikten, çıkışsızlık kaygısın-
dan kurtulup bir etik, yaşama stili, ontoloji geliş-
tirebiliriz!

Bir dönem “düşünce-
nin ayaklarının yere 
basması”ndan söz edilirdi. 
İdeolojiler çağında toplum 
gerçekleri önemsenmez, dik-
kate alınmazdı, yerli ve milli 
refleks buna tepki olarak 
çıkmıştı. Her zaman olduğu 
gibi Türkiye’ye modern olan 
20 sene gecikmeli geldiğin-
den Postideoloji sürecini 
yeni yeni yaşıyoruz buna 
posttruth’u da eklerseniz, 
iletişim ve ulaşım egemen 
dönemde toplumda gerçek-
lik kırılmasının baş göster-
diğini izleyebiliriz.
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Celalettin VATANDAŞ

Beş yıl önce uygulamadan kaldırılan Andımız ritüelinin birden gündeme 
getirilmesinin birçok sebebi olabilir. Aktüel siyasal gündem dikkate 
alındığında iktidar partisini güçsüzleştirmek için ittifak halinde olduğu 
siyasi parti ile irtibatını zayıflatmak ve hatta koparmak amacının gereğine 
uygun olarak gündeme getirilmiş olması kuvvetli muhtemel gözüküyor.

Andımız veya Bir İdeolojiye Adanmak

19 Ekim günü basın-yayın 
organlarının hemen 

hepsinde yer alan bir ha-
ber bir anda gündemin ilk 
sırasına oturuverdi. Haber, 
bir sendikanın Millî Eği-
tim Bakanlığı İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin 
“Öğrenci Andı” başlıklı 12. 
maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin 
iptali istemiyle Danıştay’da açtığı davayla ilgiliy-
di. Dava sonuçlanmış ve Danıştay 8. Dairesi oy 
çokluğuyla aldığı kararla 1933 yılından itibaren 
ilkokulda/ilköğretimde törensel bir seremoni eş-
liğinde öğrencilerin okudukları “Öğrenci Andı”nı 
kaldırılan 8 Ekim 2013 tarihli yönetmelik hük-
münü iptal etmişti.

Bu durum, 2013-2018 yılları arasındaki 5 yıl-
lık dönem hariç, 1933 yılından itibaren tüm il-
kokul/ilköğretim öğrencilerinin her sabah okul 
bahçesinde veya sınıfta hep bir ağızdan okuduk-
ları “Andımız”ın bundan böyle ilkokullarda tekrar 
okunacağı/okunması gerektiği anlamına gelen bir 
haberdi. Her ne kadar yasal sürecin henüz tamam-
lanmadığı, dolayısıyla Andımız’ı okuma zorunlu-
luğunun henüz olmadığı da dillendirildiyse bile, 
Andımız’ın yurt sathındaki pek çok ilkokulda 
bazı idareci ve öğretmenler tarafından büyük bir 
şevkle öğrencilere okutulmaya başlandığı da takip 
eden günlerin haberleri arasında yerini aldı. Yine 
haberlere yansıyan biçimiyle Danıştay’ın iptal ka-
rarının birçok kişiyi şaşkınlığa, üzüntüye ve hatta 
öfkeye sevk ederken, birçok kişiyi de ziyadesiyle 
memnun kıldığı anlaşıldı. Fakat Türkiye’nin sıcak 
gündemi dikkate alındığında söz konusu iptal ka-
rarının daha çok şaşkınlık oluşturduğu rahatlık-

la söylenebilir. Andımızın 
tekrar okunacak olmasına 
itiraz edenler de, taraftar 
olanlar da öncelikle şaşır-
dılar. Yaşanan şaşkınlık, ce-
vabı aranan birçok sorunun 
zihinlere gelip saplanması-
na yol açtı. Hemen herkes 
birbirine Resmi eğitim ve 

öğretim politikalarının birçok problemi varken ve 
bu problemler katlanarak büyürken neden böyle-
si bir konu gündeme getirildi? Ülke siyaseti hem 
içeride hem de dışarıda bir yığın zorluk ve sıkıntı 
ile baş etmeye çalışırken Andımız konusu neden si-
yasetin merkezine oturuverdi? Ülkenin ekonomik 
açıdan bir hafta sonra ne durumda olacağını tah-
min etmenin uzmanlar tarafından bile imkânsız 
hale geldiği bir zaman diliminde bu iptal ile ne 
amaçlandı? Bu durum siyasetiyle, ekonomisiyle 
Türkiye’nin mevcut sıcak gündemini örtme ope-
rasyonunun bir gereği mi, yoksa Türkiye’nin gele-
ceğine ilişkin ciddi kaygılara yol açan bir sürecin 
önemli bir işareti mi? İktidar partisi ile muhalefet 
partilerinden birisinin ittifakını bozmaya yönelik 
politik bir atraksiyon mu, yoksa uzun zamandır 
pek sesi çıkmayan “resmi ideolojinin” varlığını 
tekrar hissettirme sürecine girildiğinin bir işareti 
mi?... diye sormaya başladılar. 

İptal Kararı ve Gerekçesi

Konuya ilişkin sağlıklı bir değerlendirme ya-
pabilmek için, kararıyla gündemi belirleyen Da-
nıştay 8. Dairesi’nin 2018/2319 numaralı kararı-
nın gerekçesini dikkate almak önemlidir. Söz ko-
nusu iptal kararının gerekçesinde yer alan bazı 
ifadeler şöyle: Metinde yer alan kavram ve ilke-
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ler, Anayasamızda anlamını bulan kavram ve il-
keler olduğu gibi, Millî eğitim sistemimizin Ka-
nun ve Yönetmelikte belirlenen temel amaçlarını 
da ortaya koymaktadır. Bu tespitten anlaşılan, il-
kokul çocuklarına 80 yıl süreyle her sabah tekrar 
ettirilmiş ve beş yıl aradan sonra tekrar edilmesi-
ne karar verilmiş olan Andımız’ın eğitim-öğretim 
sürecinin basit ve rutin bir seremonisi olmadı-
ğıdır. Yine gerekçedeki bu ifadelerden anlaşılan; 
Andımız’ın anlam ve işlevinin, ilkokul çocukları-
nın güne dinç başlamaları için yapılan veya ya-
pılması arzu edilen kültür-fizik hareketlerinin ya-
hut psikolojik açıdan rahatlamalarını ve birlikte 
bir aktivitede bulunmalarını sağlayan şarkı-türkü 
söyleme etkinliğinin veyahut kişiler arası iletişi-
mi güçlendirmesi için yapılması istenen selam-
laşma tutum ve davranışlarının anlam ve işlevleri 
gibi değerlendirilemeyeceğidir. Gerekçe’den anla-
şılan, Andımız’ın, Anayasa ve Türk Millî Eğitim’in 
amaçlarıyla ilgili olacak kadar büyük öneme sa-
hip olduğudur. Bu durum Gerekçe’nin takip eden 
cümlelerinde açık-seçik ifade edilmiştir: Öğrenci 
Andı adlı bu metin… yeni nesillerin ülkesine ana-
yasal vatandaşlık temelinde aidiyetini ve bağlılığı-
nı güçlendirmeyi, onların millî, manevi ve kültü-
rel değer oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan 
bir metindir. Kabul etmek gerekir ki burada dile 
getirilen gerekçe makul ve anlaşılır gözükmekte-
dir. Ancak görünüşte makul, fakat esasta son de-
rece sloganik duran bu ifadenin açılması gerek-
mektedir. Gerekçe’de o da yapılmış ve söz konusu 
millî, manevi ve kültürel değerler ile ne kastedil-
diği açıklanmıştır: Türk devletini ve milletini ebe-
diyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve me-
deniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve 
kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak 
yeni nesillerin yetiştirilmesi…. 

Burada kilit ifade çağdaş uygarlık ve 
medeniyet’tir. Zira diğer anlam ve işlevler bu ek-
sende anlamlandırılmıştır. Eksene alınan bu ifa-
deden ve Andımız’ın ilk kez 1933 yılından itiba-
ren çocuklara okutulmaya başlandığı bilgisinden 
hareket ederek belirtmek gerekirse; Andımız’ın, 
Türkiye’nin genel anlamda Tanzimat’ı takiben, 
özel olarak da Cumhuriyet ile mensubu olunan 
batılılaşma/çağdaşlaşma ideali ile doğrudan ilgi-
si bulunmaktadır. Bir başka söyleyişle, Andımız, 
hem batılılaşma/çağdaşlaşma idealinin geleceğin 
büyükleri çocukların zihnine ve yaşayış biçimle-
rine sağlam ve dinamik bir şekilde yerleşmesini, 
hem de bu idealin gereklerine göre olma irade ve 

bilincini kazanmalarını sağlama gibi işlevi bulun-
maktadır. Dolayısıyla Andımız, zihniyet ve hayat 
tarzlarıyla, ideal ve inançlarıyla, kurum ve ku-
ruluşlarıyla ülkenin, devletin ve bireylerin ne ve 
nasıl olması gerektiği ile ilgili görüş, inanç ve dü-
şüncelerin önemli referanslarından birisidir. Yani, 
ilkokullarda gerçekleştirilmekte olan eğitim/öğre-
tim faaliyetlerinin rutin unsurlarından birisi değil-
dir. Böyle olduğu içindir ki Andımız’ın ilkokullar-
da kolektif bir ritüel (ayin) şeklinde okunmasını 
iptal eden 2013 tarihli düzenleme, dönemin siya-
si/ideolojik kimlikleri ön planda olan basın-yayın 
organlarının gündeminde önemli bir yer edinmiş-
ti. Bu konuda sadece birkaç örnek vermek gere-
kirse; Aydınlık gazetesi 1 Ekim 2013 günü man-
şetinde “Şeyh Tayyip Paketi” başlığına yer vermiş 
ve “şeyh” ile uygulamaya konan düzenlemeyi nasıl 
anladığını ve niçin itiraz ettiğini dile getirmiştir. 
Haber metninde, gerçekleşen düzenleme Cumhu-
riyet ve millet düşmanlığı şeklinde tanımlamıştır. 
Gazetenin 3 Ekim tarihli nüshasında ise konu ele 
alınmaya devam etmiş; Pakete isyan başlığıyla ve-
rilen haberde toplumun pek çok kesiminin pake-
te isyan ettiği belirtilmiş ve haberin spotunda şu 
ifadelere yer verilmiştir: AKP’nin Cumhuriyeti ve 
Türk milletini hedef alan paketine yargı çevreleri 
ve sendikalardan sert tepki geldi. ‘Andımızın kal-
dırılması’ çok sayıda ilde protesto edildi. Haberin 
girişi ise şöyledir: ABD, AKP, PKK, TÜSİAD VE 
MÜSİAD’ın desteklediği paket tepkiyle karşılandı. 
Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu pake-
ti, ‘karşıdevrim’ olarak nitelendirdi” dedi. Orta-
doğu gazetesi ise hükümeti eleştirmiş ve 1 Ekim 
tarihli nüshasında AKP hükümeti, İmralı canisinin 
isteklerini türbana sarıp ’demokratikleşme’ diye-
rek millete yutturmak için harekete geçti üst başlı-
ğının altında İhanetin paketi açıldı manşetine yer 
vermiştir. İlk sayfasını tamamen söz konusu pa-
kete ayıran gazete, Andımız yasak, Kürtçe eğitim 
serbest ve PKK istedi Erdoğan açıkladı başlıkları-
nın altında hükümeti sert bir şekilde eleştirmiştir. 
Sözcü gazetesinin 1 Ekim tarihindeki nüshasın-
da manşet şu şekildedir: İşte Tayyip’in paketinin 
özeti: Andımız kaldırıldı, türban ve çarşaf serbest 
bırakıldı; Gerisi Boş!. Haberin spotunda ise şu 
ifadelere yer verilmiştir: Türkiye’nin nefesini tutup 
açıklanmasını beklediği demokrasi paketinde, dağ 
fare doğurdu. AKP tabanı hariç mutlu olan yok. 
Sözcü, 3 Ekim gününe ait nüshasındaki manşet-
te ise Andımız’ın kaldırılmasına yönelik tepkilere 
yer vermiştir: Atatürk’ün emanetinin kaldırılma-
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sına tepki çığ gibi: Andımız Öfkesi. Haber metni 
şöyle devam etmektedir: İktidarın, demokratikleş-
me bahanesiyle Andımız’ı kaldırması halkı sokağa 
döktü. Duyarlı vatandaşların AKP’ye öfkesi büyük. 
Haberin girişi ise haberden çok bir yorum ve hatta 
protesto şeklindedir: Yurdun dört bir yanında so-
kağa dökülen vatandaşlar tepkilerini şöyle haykır-
dı: ‘Andımız bize Atatürk’ten miras, PKK istemiyor 
diye onu kaldıramazlar. Türk milletini kucaklayan 
Andımız’ı gönüllerimizden silemeyecekler. Bu ik-
tidar gider, ama Atatürk hep 
kalır. Haberin devamında, 
Yeni Andımız başlığının altın-
da şu ifadelere yer verilmiştir: 
Dindarım; kindarım; benden 
olan dışında kimseyi koru-
mam; saymam; sevmem. Vazi-
fem şeriata gitmektir. Bundan 
yüksek, ileri yoktur; En büyük 
Tayyip. 

Andımız ile ilgili 2013 ta-
rihli düzenleme bu tür tepki-
lerle karşılanırken, Andımız’ın 
tekrar gündeme getirilmesi 
ise yine aynı Kemalist/laik/
Millîyetçi çevrelerde büyük 
bir sevinçle karşılanmış ve 
çok büyük bir siyasi kazanım 
olarak anlamlandırılmıştır. Ni-
çin? Andımız neden bu kadar 
önemsenmektedir? Bu sorula-
rın cevabı, Andımız’ın tarihsel 
süreçte referansı veya sembolü 
olduğu inanç, düşünce ve du-
rumlarda yer almaktadır. 

Andımız’ın Tarihi

Dönemin Maarif Vekili Reşit Galip tarafından 
yazılan ve ilk kez 23 Nisan 1933 günkü Çocuk 
Bayramı sırasında okunan Andımız bugünkün-
den biraz farklıydı. Andımızın ilk şekli şöyleydi: 
Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam; küçük-
lerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, 
budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm; yük-
selmek, ileri gitmektir. Varlığım, Türk varlığına 
armağan olsun. O yıllar, Türkçe üzerinde büyük 
bir devlet operasyonunun gerçekleştirildiği yıllar-
dı. Kısa süre önce alfabesi değiştirilen Türkçenin 
neredeyse tamamen yeniden “inşa” edilmeye çalı-
şıldığı zamanlardı. Türkçenin yerleşik birçok keli-
mesi devlet eliyle ve kanun gücüyle Arapça veya 

Farsça kökenli olduğu gerekçesi ile kullanımdan 
uzaklaştırılırken, öztürkçe adı altında üretilen 
kelimelerin halka dikte edildiği bir dönemdi. Bu 
yapılanlar yeni birey ve toplum yaratma şeklinde 
anlamlandırılan batılılaşma projesinin bir gereği 
olarak görülüyordu. Yeni birey ve toplum ise tüm 
İslâmî geçmişinden koparılmış bir toplum olarak 
düşünülüyordu. Batılaşma projesinin mimarlarına 
göre, “yaratılacak” yeni birey ve toplum her şe-
yiyle geçmişinden farklı olmalıydı. Hiçbir şekilde 

geçmişi ile irtibatı bulunma-
malıydı. Ancak reddedilen, 
korkulan, aşağılan geçmiş, 
tamamen İslâmî dönemle sı-
nırlıydı. İslâm öncesi dönem 
bu kapsama girmiyor ve hatta 
model ve kaynak olarak görü-
lüyordu. Andımız’daki birçok 
kelime de bunun gereğiydi. 
Fakat üretilen bu kelimelerin 
bazıları zamanla dile yerleştiği 
için bugün bize garip gelmiyor 
olmasına karşılık o gün için 
oldukça alışılmadık kelime-
lerdi. Yasam, ülküm, armağan 
bunlardan bazılarıdır. Budun 
ise üretilen kelimelerden olup, 
sonraki zamanlarda da kulla-
nımı yaygınlık kazanmayan-
lardandır. Bir süre sonra Türk-
çeyi yeniden inşa etme amacı 
taşıyan operasyonun hızı ke-
sildi. Mevcut düzenlemelerin 
hazmedilmesi sürecine girildi. 
Bu yeni dönemde Andımız’a 
hem dil açısından ve hem de 
ideolojik açıdan bazı müdaha-

lelerde bulunuldu. 1972 yılında Andımız kısmen 
değiştirildi. 29 Ağustos 1972 tarih ve 14291 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan ilkokullar yönetmeli-
ğinin 78. maddesi ile Ant’ta yer alan “budunumu” 
kelimesi “milletimi” olarak değiştirilirken sonuna 
da Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk; açtı-
ğın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta 
hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu 
Türküm diyene! ifadeleri eklendi. Ant’a bir diğer 
müdahale ise 1997 yılında gerçekleştirildi. Millî 
Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ekim 1997 
tarihli 2481 sayısında yayınlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 
10. maddesiyle mevcut bazı kelimelerinde ve söz 

Andımız’ın, Türkiye’nin 
genel anlamda Tanzimat’ı 
takiben, özel olarak da 
Cumhuriyet ile mensubu 
olunan batılılaşma/çağ-
daşlaşma ideali ile doğ-
rudan ilgisi bulunmakta-
dır. Bir başka söyleyişle, 
Andımız, hem batılılaşma/
çağdaşlaşma idealinin 
geleceğin büyükleri çocuk-
ların zihnine ve yaşayış 
biçimlerine sağlam ve 
dinamik bir şekilde yer-
leşmesini, hem de bu ide-
alin gereklerine göre olma 
irade ve bilincini kazan-
malarını sağlama gibi 
işlevi bulunmaktadır.
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dizilişinde değişikliğe gidilerek Andımız şu şekle 
büründürüldü: Türküm, doğruyum, çalışkanım. 
İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi say-
mak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. 
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Ata-
türk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durma-
dan yürüyeceğime and içerim. Varlığım, Türk var-
lığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!

Totaliter/Otoriter Bir Sistem Kurma Çalışmaları 

ve Andımız

1930’un ilk yılları, iktidar partisine güdümlü 
muhalefet yapması için bizzat Mustafa Kemal’in 
istek ve ısrarıyla kurulan (12 Ağustos 1930), tüm 
engellemelere rağmen kuruluşundan kısa süre 
sonra gerçekleşen belediye seçimlerinde birçok 
belediye başkanlığını ve il meclis üyeliğini kazan-
ması üzerine bizzat kuran iradenin isteğiyle ka-
patılmasına karar verilen Cumhuriyetçi Serbest 
Fırka’nın izlerini ve her türlü muhalif anlayışı yok 
etme yıllarıydı. Bu yıllar, aynı zamanda tek-parti 
rejimine geçiş yılları oldu. Bundan böyle ülke-
de totaliter ve otoriter bir rejim egemen olacak-
tı. O güne kadar halka “egemenlik kayıtsız şart-
sız senindir” denilmişti ama artık halk vesayetçi 
bir rejimin nesnesi olacaktı. Totaliter ve otoriter 
rejim halkın her şeyini kontrolü altına alacak, is-
tediği gibi bir halk “yaratma” sürecine girecektir. 
Hiç kuşku yok ki bu son derece önemli bir de-
ğişimdi. Ancak totaliter ve otoriter tek-parti reji-
mine geçişi sağlamak ve meşrulaştırmak çok ko-
lay oldu. Zira Tanzimat’tan beri her şeyi ile örnek 
alınan Avrupa’da da tek-parti rejimleri revaçtay-
dı. Türkiye’deki iktidar, Avrupa’daki tek-parti re-
jimlerinin aynen model alınmasına karar verdi. 
Model olarak üç ülke seçildi: Almanya, İtalya ve 
Rusya. Dönemin bazı önemli şahsiyetleri bu ül-
kelere gönderildiler. Kendilerine verilen görev, 
Türkiye’de tesis edilecek rejime model olması için 
söz konusu ülkelerdeki rejimleri detaylı bir şekil-
de incelemeleriydi. Emrin yerine getirildiğini ve 
takip eden yıllarda bu üç ülkedeki faşist-komünist 
rejimin model alındığını biliyoruz. 

Anayasal bir temele sahip kılınan “Şeflik reji-
mi” söz konusu kişilerin gözlem ve incelemeleri 
sonrasında tesis edilmiştir. Bu sürecin nasıl inşa 
edildiğinin, faşist-komünist rejimlerin büyük bir 
iştiyakla nasıl model alındığının hikâyesini ise res-
mi görevli olarak söz konusu ülkelere gönderilen 
kişilerin o yıllardaki yazdıklarında tüm çıplaklı-
ğıyla bulmak mümkündür. Dönemin iktidarının 

ünlü kalemlerinden Fatih Rıfkı (Atay) bunlardan 
birisidir. İlk önceleri Sovyetler Birliği’ndeki uygu-
lamayı bazı sınırlandırmalarla ve bizim fırkamız 
devlet idaresine karşı komünist fırkasının vaziye-
tini alamaz. Bu büsbütün başka ve bizim için aykı-
rıdır. Fakat halk yığınlarına karşı komşu fırkanın 
inkılâpçı metotlarından istifade edilebilir1 diye-
rek tercihini faşist rejimden yana koyan Falih Rıf-
kı, Rusya ve İtalya’ya yaptığı incelemelerden son-
ra görüşlerinde değişikliğe gitmiştir. Artık daha 
eklektik bir zihniyete sahiptir ve hem faşist hem 
de komünist rejimlerin model alınması gerekti-
ğini ifade eder: Rusya’dan ben bir ders getiriyo-
rum... Rusya’dan komünist değil fakat şuurlu ola-
rak geliyorum: Türkiye’nin iktisat ve inşa planını 
yapmak, İnkılâp Fırkası’nı komünist ve faşist, yani 
eski nizamdan yeni bir nizama geçen memleketle-
rin fırkalarından örnek olarak kurmak. Bürokra-
si yerine ihtilâlci metotlar almak, hiç durmaksı-
zın büyük yığının terbiyesine geçmek [gereklidir]2. 
Falih Rıfkı, İtalyan faşizminin otoriter tutumunu 
ve totaliter uygulamalarını ise şu sözlerle övmüş-
tür: Roma’nın yeni mahallelerinde liberalizm ve 
demokrasiye aykırı birçok şeyler görülse de 1921 
anarşisinden, fakirliğinden, gevezeliğinden, başı-
boşluğundan hiç bir eser görmedim. Demokrasi-
nin arkasından Ostiya’nın sivrisineği, Roma kırı-
nın batağı, İtalyan ahlâkının inzibatsızlığı, İtal-
yan sokağının pisliği ve İtalyan Millîyetperverinin 
eğilmiş başı yukarı kalktı3. Kurulması planlanan 
totaliter ve otoriter sistemin ideologlarından Yu-
nus Nadi (Abalıoğlu) ise, Türkiye’nin en önem-
li ihtiyacının disiplin olduğunu belirtmiştir. Halk 
her kesimiyle ve her özelliğiyle kontrol altına alın-
malı ve disiplin egemen kılınmalıdır. Bunu sağla-
yacak olan ise sadece iktidar partisi olan CHF’dır. 
CHF’nın temsil ettiği Parti Devleti halkın gelece-
ğinin belirlenmesinde ve yönetimde tek güç olma-
lıdır4. Yunus Nadi, başka bir yazısında ise İtalyan-
ları “yüzyılın en ileri toplumu durumuna yüksel-
ten” faşizmin, Türk devrimini gittikçe artarak öv-
mesinin ve beğenmesinin Türkiye’ye güç verdiği-
ni ileri sürmüştür5. Bir başka yazısında ise şunları 
yazmıştır: Duçe, İtalyan milletinin aynı zamanda 
ileri atılmış yüksek bir fikri ve tecelli ettiren ifade-
sidir. Faşizm Mussolini’nin şahsında tıpkı ok gibi 
fırlayan bir fikrin bükülmez bir kol ile tatbikat 
safhasına geçirilmiş şeklidir6. 

İşte bugün bile üzerinde yoğun olarak konu-
şulan, tartışılan “Andımız” o günlerin eseridir. 
Totaliter ve otoriter zihniyetin ürünü olarak kale-
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me alınmıştır. Çocukların/gençlerin, inşası sürdü-
rülen rejimin totaliter özelliğinin gereğine uygun 
olarak tek-tip zihniyet ve hayat tarzına sahip bi-
reyler olmaları amacının bir gereği olarak yazıl-
mış ve uygulamaya aktarılmıştır. Yazan kişi İstiklal 
mahkemesi üyelerinden Reşit Galip’tir. Hukukçu 
olmadığı halde 33 yaşında İstiklal Mahkemesi’nde 
yargıçlık yapmış ve tamamıyla siyasi amaçların ge-
reği olarak hiç tereddüt etmeden idam kararları 
vermiş birisidir. Mustafa Kemal’in önünde gele-
neksel ahlaki değerleri dikkate almak gerektiğini 
ifade edenlere karşı ayağa kalkıp, her şeyde oldu-
ğu gibi ahlaki değerlerde de inkılap gerektiğini 
savunacak kadar kendisini yeni rejime adamış ve 
bu tavrı sebebiyle Maarif Vekili olarak ödüllendi-
rilmiş birisidir. Ödülü hak ederek aldığını ispatla-
mak için, hiç vakit kaybetmeden, ilim ve bilimle 
değil rejime hizmet etmekle görevli bir üniversite 
tesis edebilmek için “Üniversite reformunu” en 
radikal şekliyle gerçekleştirip, ulusal ve uluslara-
rası düzeyde ünlü tüm akademisyenleri bir gün 
içinde aç-susuz kapının önüne koyup, akademik 
geçmişi olmayanları ise bir gecede profesör yap-
mış birisidir. İşine son verdiği akademisyenlerin 
sayısı 150 civarındadır. Bu arada esasen tıp dokto-
ru olmasına rağmen kendisini de tarih profesörü 
ilan ettirmiştir. İstanbul Üniversitesi’ne bağlı ola-
rak kurulan İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün amacını, 
20 Haziran 1933 tarihinde yaptığı konuşmasında 
Türk İnkılâbının ideolojisini yeni üniversite işleye-
cektir. Bu maksatla kurulan Türk İnkılâbı Ensti-
tüsü, Üniversitenin en mühim cihazıdır ve bu ci-
haz yalnız orada çalışanların değil, yalnız bağlı 
olduğu Edebiyat Fakültesi’ne değil, talebesinden 
profesörüne kadar bütün Cumhuriyet münevverle-
rinin, bütün memleketin malıdır. O, inkılap aşkı ve 
imanının kürsüsü olacak, hangi fakülteden olursa 
olsun, her talebe orada imtihan geçirdikten sonra 
diploma almayı şeref bilecektir7 diye tanımlamış-
tır. 

O yıllarda egemen kılınmaya çalışılan ve her-
hangi bir şekilde gerçekliği bulunmayan “Türk ta-
rih tezine” bilim adamı ve konunun uzmanı sıfa-
tıyla itiraz eden dünya çapında ünlü tarihçi Zeki 
Velidi Togan’ı tehditleriyle susturup, ülkeyi terk 
etmesini sağlamıştır. Ağırlıkla Ankara’da gerçek-
leştirilen kafatası ölçme çalışmalarının en yet-
kili elemanlarından birisi olarak görev yapmış, 
Türk olup olmadığına karar vermek için Mimar 
Sinan’ın bile mezarını açarak kafatasını ölçen eki-
bin başında yer almıştır… 

Andımızı yazan kişi işte budur. Bu kişi, genç 
yaşta rejimin sahiplerinin gözüne ve gönlüne gir-
me başarısını göstermiş ve minnettarlığını totaliter 
ve otoriter rejimi inşa çalışmalarında en üst dü-
zeyde göstermiş olan bir kişidir. Andımız’ı da bu 
anlayış ve minnettarlık duyguları içerisinde kale-
me almıştır. Bununla da yetinmemiş, 1932 yılında 
dönemin Maarif Vekili olarak rejimin arzuladığı 
gençliği yetiştirmeye katkı sağlamak için 19 Ma-
yıs, Amasya tamimi, Erzurum-Sivas kongreleri ve 
Meclis’in açılışı konuları arasına sıkıştırılmış sığ 
ve tüm bağlamlarından koparılmış “İnkılap Tari-
hi” dersleri okutulmasının öncüsü ve uygulayıcısı 
olmuştur. 

Totaliter ve otoriter anlayışın gereğine uygun 
olarak kaleme alınan “Andımız”, çocukları/gençle-
ri tek-tip kılma çabalarının önemli bir aracı olarak 
işlev görmüştür. Söz konusu tek-tipin biçimini ve 
niteliğini ise rejimin şefinin belirlemesi gerektiğini 
dile getiren bir metin olarak anlam kazanmıştır. El-
bette ki dönemin hâkim anlayışı gereği söz konu-
su tek-tipin biçimini de niteliğini de belirlemede 
model, dönemin İtalya, Almanya ve Rusya’sındaki 
totaliter ve otoriter rejimler olmuştur. Bu konuda 
Hitler’i saygı ve sevgi ile selamlayan dönemin yarı 
resmi yayın organı durumundaki Cumhuriyet ga-
zetesi yazarlarından M. Nermi’nin 8 Mayıs 1932 
tarihli yazısı önemli örneklerden birisidir. Yine 
o dönemde iktidarın seslerinden Kazım Nami 
Duru’nun birçok yazısı konuyla ilgilidir. Duru, 
bir yazısında totaliter sistemin mükemmelliğin-
den bahisle “çocuklar” hakkında şunları yazmıştır: 
Bugünkü devletler Ispartalılar [Spartalılar] kadar 
bile devletçi olamıyorlar. Hâlbuki devletçilik ilk 
çağın değil, asıl bugünün toplu yaşama yoludur. 
Bugünkü insanların kafaları, ilmin aydınlattığı te-
lakkilerden çok geridir. Ferdin ancak devlet birliği 
içinde bütün inkışafını alabileceğini bilenler çok 
azdır... Çocuk devletindir. Buna inanmak lâzımdır. 
Çocuğun yetiştirilmesini doğumundan itibaren 

Reşit Galip (Ortada)
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devlet bakımına, devlet kontrolüne bırakmak la-
zımdır8. Selim Sırrı (Tarcan) ise, İtalya’da Halk ve 
Gençlik Teşkilatı başlıklı bir yazısında, faşist genç-
lik örgütlerini övmüş; bu örgütleri çocukların/
gençlerin yetiştirilmesi konularında Türkiye için 
birer model olarak göstermiştir. En ilginç olanı 
da, İtalyan faşistlerinin uluslararası kardeşlik duy-
gularını geliştirdiği için izciliğe karşı olduklarını 
belirtip, bunu onaylamış olmasıdır9.

1930’dan sonra inşasına geçilen rejimin mo-
delleri söz konusu üç ülkedeki rejimlerdi, bu açık 
ve kesin. Totaliter ve otoriter bir rejimde çocuk-
ların/gençlerin durumları ve özellikleri ile ilgili 
düşünce ve anlayışlarda da yine söz konusu üç 
ülkedeki egemen anlayış önemli referanstı. Re-
şid Galip’in yazdığı Ant’a ne oranda model oldu 
bunu bilmiyoruz, ama model alınan rejimlerin 
çocuklarla/gençlerle ilgili politikalarının bir gereği 
olarak bu ülkelerde çocuklara/gençlere ezberleti-
len ve çeşitli vesilelerle sıklıkla okutturulan antlar 
vardı. Hitler için okunan ant/dua şöyleydi: Adolf 
Hitler, sana inanıyoruz. Sensiz yalnız kalırdık. Se-
nin sayende bir milletiz. Bize, gençliğimizin büyük 
manevi değerini, arkadaşlığı sen verdin...10.

Ulus İnşa Projesi ve Andımız

Modern zamanların bir projesi olan ve geçmi-
şin din temelli birlikteliğine alternatif olarak üreti-
len, tamamıyla kurgusal bir temelde yer alan ulus 
anlayışı, Türkiye’de batılılaşma sürecinin bir gereği 
olarak gündeme gelmiştir. 18. yüzyıldan itibaren 
uluslaşmaya başlayan Avrupa ülkeleri, bu konuda 
da Türkiye’nin modeli oldular. Böylelikle Osman-
lının farklı dinlere ve etniklere mensup olan tüm 
kesimleri kucaklayan zihniyetinden ve tüm bu 
farklı unsurları bir arada tutan bir devlet sistemin-
den, ulusa ve ulus-devlete geçildi. Ulus homo-
jenleştirilmiş; farklılıkların ulus-devlet eliyle yok 
edildiği veya yok sayıldığı bir yapıyı temsil etmek-

tedir. Balkanlardaki gayrimüslim unsurların ulus-
laşma süreci 80-100 yıl kadar önceye dayanmakla 
birlikte, Osmanlı devletinin kurucu topluluğunun 
(Türk) ismi altında gerçekleşen uluslaşma çaba ve 
çalışmaları 19. yüzyılın ikinci yarısında başladı. 
Cumhuriyet ise, Osmanlı döneminden devraldığı 
ulus inşa çalışmalarını neredeyse tüm ömrünün 
öncelikli çabası haline getirdi. Mübadele sebebiy-
le gayrimüslimleri büyük oranda dışarıda bırakan 
Cumhuriyet dönemi ulusalcılığı, ülkedeki bir et-
nik kesimin (Türkler) ismini ön plana çıkararak, 
sayısal açıdan ikinci büyük etnik kesimi (Kürtler) 
diliyle, kültürüyle asimile etmeye yönelmiş gibi 
bir görünüm sergiledi. İsmini esas aldığı etnik 
topluluğu kendi içinde birbirine kenetlenmiş bir 
ulusa dönüştürmek için, sayısal açıdan ikinci bü-
yük etnik topluluğu potansiyel tehlike olarak gös-
termeyi ustalıkla başardı. İkinci etnik topluluğun 
içinden çıkan ayrılıkçı zihniyete ve terör yanlısı 
tutumlara sahip kesimler ise ulus inşa projesinin 
son derece önemli ve işlevsel dayanakları olarak 
kullanıldı. Bunlar gerekçe gösterilerek hem en bü-
yük topluluk uluslaştırıldı ve hem de ikinci büyük 
etnik topluluk büyük oranda asimile edildi. Bun-
lar hemen herkesin bildiği durumlar ve konular. 
Ancak bizim dikkat çekmek istediğimiz ve hemen 
hiç dillendirilmeyen şey, asimilasyonun öncelikle 
ve en sistematik biçimiyle, inşası sürdürülen ulusa 
ismini veren kesim üzerinde (Türkler) gerçekleş-
tirilmiş olmasıdır. Bu kesimin asimile edilmediği, 
tüm asimilasyon çabalarının ikinci büyük toplu-
luk (Kürtler) üzerinde gerçekleştirildiği anlayışı 
başarıyla kurgulanmış ve sistematik şekilde uygu-
lamaya aktarılmış bir illüzyondur. 

Devletçi seçkinler esasen diniyle, alfabesiyle, 
diliyle, kıyafetiyle, hayat tarzıyla, zihniyetiyle sa-
dece Kürtlere değil, aynı zamanda ve hatta ağırlık-
lı olarak ulusa ismini veren kesimlere (Türklere) 
yöneldiler. Fakat bu kesimin etnik isminin, inşa-
sı sürdürülen ulusa isim olarak seçilmiş olması, 

Atatürk Hitler İnönü
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bunlara yönelik değiştirme, dönüştürme ve ye-
niden inşa etme çabalarının ikinci büyük etnik 
topluluğun asimilasyonu kadar şiddetli ve fiili 
tepkilere yol açmasını önledi. Böyle olunca Tür-
kiye’deki ulus inşa etme süreci sanki daha çok 
Kürtleri asimile etmeyi hedefleyen bir proje gibi 
algılandı. Andımız bu tespitlerimizin somut delil-
lerinden birisidir. Seksen yıl süreyle “Türküm… 
Ne mutlu Türküm diyene” diye bağırmak zorun-
da kalan Kürt çocuklarının sahip olduğu zihinsel 
çelişki ve çatışmaların yol açtığı travma oldukça 
önemli olmakla birlikte, ülkedeki ana kütlenin 
travması çoğu zaman gündeme bile gelmedi. Ana 
kütle Türk’tü ama onlar için varlıklarını feda ede-
cekleri şey etnik kimlikleri değil, dinleriydi. Ne 
var ki her iki kesimin de diniyle, alfabesiyle, di-
liyle, müziğiyle, kıyafetiyle, hayat tarzıyla, zihni-
yetiyle… değiştirilip sanal kurgudan başka bir şey 
olmayan ulus bağlamında anlam ve işlev kazanan 
yeni inanca, anlayışa, hayat tarzına ve toplumsal 
sisteme dahil edilmesi planlanmıştı. İşte tüm bun-
lara şahitlik etmesi açısından Andımız oldukça 
önemlidir. 

Cumhuriyet projesinin önemli çabalarından 
birisi, mevcut dini inanç, anlayış ve yaşayışları 
iptal edip, bunların yerine çoğu zaman doğrudan 
“din” ismi taşımayan yeni inanç, anlayış ve yaşa-
yış tarzları inşa etmekle ilgiliydi. Bu sebeple yeni 
ve yerli “din” oluşturma çabalarının zirve yaptığı 
yıllarda yeni ve yerli “ilah”, “yaratıcı”, “din”, “pey-
gamber”, “amentü” isimleriyle ve inançlarıyla kar-
şılaşmak şaşırtıcı değildir. Örneğin 1934 yılında 
yayınlanan ve yazarı “A. İbrahim” ismini taşıyan 
“Millî Din Duygusu ve Öz Türk Dini” isimli ki-
tap yeni “tanrıyı” ve yeni “dini” inşa çabası içeri-
sindeydi. Liseler için hazırlanmış olan Tarih-2’de 
Kur’an’ın “Muhammed” tarafından yazılmış bir ki-
tap olduğu dillendirilirken, Medeni Bilgiler kita-
bında “Muhammed” tarafından kurulan İslâm’dan 
bahisle bu dinin temeli olmayan bir ahiret inancı 
taşımasının sebepleri açıklanmaya çalışılıyordu. 
Türk Tarihinin Ana Hatları ve Türk Tarihinin Ana 
Hatları-Methal isimli kitaplarda ise “Allah fikri-
nin” iptidai insanların yanılgılarından başka bir 
şey olmadığı iddia ediliyordu. Yine bu yıllar yeni 
“tanrıya” nasıl ibadet edilmesi gerektiğini konu 
edinen kitapların ve yeni “tanrıya” hitapla Biz 
sana tapıyoruz! Biz sana tapıyoruz! […] Varsın, 
Teksin, Yaratansın! Sana bağlanmayanlar utan-
sın!11 diye şiirlerin yazıldığı, yeni “peygambere” 
yeni mevlitlerin kaleme alındığı yıllardı. Andımız 

da bu yıllarda kaleme alındı ve tüm öğrencilerin 
her gün okuması zorunlu kılındı. Andımız bir 
yandan inşası sürdürülen ulus projesine hizmet 
ederken; ülkedeki tüm farklı etniklere mensup 
olan kesimleri diliyle, kültürüyle, zihniyetiyle, gö-
rünümüyle, hayat tarzıyla sistemin istediği biçim 
ve nitelikte birleşip, ülkedeki ana kütlenin ismi al-
tında bir araya gelmeye davet ederken, öte yandan 
da yine oldukça yoğun bir şekilde inşa edilmeye 
çalışılan yeni “din” anlayışının izlerini taşıyor ve 
bireylerden bu “din” için kendilerini feda etmele-
ri, tüm varlıklarını ona ait kılmaları isteniyordu. 
Bireylerden varlıklarını adamaları istenen “Türk-
lük”, bir toplum kesiminin kadim kültürü, inancı, 
hayat tarzı ile uyumlu olmak anlamına gelen bir 
adanma değil; “din” olarak algılanan bir “Türk-
lük” idi. Zira o yıllarda “Türklük” egemen zihniyet 
adına konuşanlar ve yazanlar tarafından bir “din” 
olarak anlaşılıyor ve bu da açıkça ifade ediliyor-
du. Bunun örneklerinden birisi Ruşenî imzasıy-
la 1926 yılında yayınlanan Din Yok Milliyet Var 
isimli kitaptır. Bu kitapta Bizim Kitab-ı Mukad-
desimiz, bilgiyi esirgeyen, varlığı taşıyan, saadeti 
kucaklayan, Türklüğü yükselten ve bütün Türkle-
ri birleştiren ’Milliyetimizdir. O halde felsefemiz-
de ‘din’ kelimesinin tam mukabili ‘Milliyet’tir”... 
Dünyada Türk olmak kadar şeref mi var? Ve Türk 
olmak kadar ‘din’ mi var? deniliyor ve bu ifadeler 
dönemin yöneticisi tarafından kitabın kenarına 
düşülen “alkışlar” notuyla kabul görüyordu. Yine 
aynı şekilde olmak üzere 1934 yılında yayınlanan 
“Millî Din Duygusu ve Öz Türk Dini” isimli ki-
tapta, dönemin egemen anlayışına uygun olarak 
şunlar deniliyordu: İslâmiyet dini Araplar için 
Millî bir dindir. Fakat bizim için asla! Milliyetin 
ateşli cereyanı karşısında gayri Millî bir din er geç 
sönmeğe mahkûmdur. Din insanları hayata ve bir-
birlerine rapteden en sağlam manevi bir kuvvettir. 
Din insanları en korkunç dakikalarda ümit der-
yasından mes’ut kılan esrarengiz bir kuvvettir… 
Türk benliğine tapalım, hakiki Tanrıya tapalım… 
Millî din Türk milletini ebediyete rapteden hakiki 
bir din olacaktır... Hakikati yanlış görmeyiniz. Her 
şeyi olduğu gibi görünüz, Allah’ı hariçte aramayı-
nız. Ben Türk milletini, Türk vatanını istiklâl har-
binde bir İlâh gibi gördüm, o gün Türk milletinin 
bir hedefe teveccüh ettiği gündü. O gün bütün kalp-
ler aynı duygu ile çarpıyordu, her kalp coşkundu. 
O gün çoluk, çocuk, kadın, kız, genç, ihtiyar aynı 
mefkûre peşinde koşuyordu. O gün Türk vatanın-
da büyük bir mefkûre, büyük bir kuvvet hâkimdi. 
İşte o kuvvet, o fazilet, o mefkûre Türk benliği idi. 
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Türk Tanrısı idi. En nihayet Türk Tanrısını Türk 
benliğinde buldum. İşte benim en iyi ve en hakikî 
bir ilâhım vardır. O da: Milletim ve Milliyetimdir12.

Dinsel Bir Ritüel Olarak Andımız

Yaygın isimlendirmeyle ayin veya sosyal bi-
limlerdeki ismiyle ritüeller, aynen kadim dinlerin 
ibadetleri gibi, sembolik eylemlerdir. İbadetlerde 
olduğu gibi, ritüellerde de aşkın/ilahi bir anlam 
vardır. Birey ritüel aracılığıyla aşkın/ilahi olanla ir-
tibat kurduğu gibi, bu ritüel fizik ötesine uzanan 
duygu irtibatı üzerinden bireyin kendisiyle aynı 
inanç, anlayış ve duygu mensuplarıyla bütünleş-
mesini ve hatta “cemaat” içerisinde erimesini sağ-
lar. Ortak özellik ve işlevlere göre ele alındığında 
ritüel, birey ya da gruplarla ilgili bazı değerlerin, 
uygun zamanlarda, sembolik ve aşağı-yukarı de-
ğişmeyen ardışık davranış biçimleri ile tekrarlan-
masıdır. Standartlaşmış ve tekrarlanan sembolik 
davranış biçimi olan ritüel, bireysellikten öte grup 
bilincini ve birlikteliğini ortaya koyan duygusal 
bir kanal, yeni bilgi ve tecrübeler için bir rehber 
olarak geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe 
bağlayan bir bağ olması nedeniyle sosyal bilimle-
rin temel konularından birisi olagelmiştir. Ritüele 
katılanlar arasında duygu paylaşımı yaşanırken, 
“ötekiler” duygusal olarak dışlanırlar. Ritüele katı-
lanlar, ortak nesneler, eylemler ve iletişim yoluyla 
birbirlerine odaklanırlar ve odaklandıkları ortak 
noktanın farkındadırlar. Katılımcılar böylece or-
tak ruh halini ya da duygusal tecrübeleri payla-
şırlar. 

Ritüeller, yapılma amaçlarına ve dönemlerine 
göre farklı sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır. 
Geçiş/giriş ritüelleri, takvimsel ritüeller ve bu-
nalım ya da kriz dönemi ritüelleri ayrımı en çok 
kabul gören sınıflandırma biçimlerinden birisidir. 
Ritüeller her zaman var olmuştur. Ancak hiçbir 
zaman modern zamanlardaki kadar çeşitli ve sık 
olmamıştır. Aşkın/ilahi olana itiraz eden ve var-
lığını bu itiraz ekseninde anlamlandıran modern 
zihniyet, mensuplarını birleştirip bütünleştirmek 
ve bu aidiyete manevi bir güç katmak için bir çok 
ritüel icat etmiştir. Üstelik bunu da çoğunlukla 
fizik ötesine, dinlere, aşkın/ilahi olana itiraz ede-
rek, hatta tüm bunları reddederek yapmıştır. Mo-
dernliğin icat ettiği ritüellerin önemli bir kısmı, 
onun toplumsallığını temsil eden ulus ile ilgilidir. 
Modernlik, “sanal bir cemaat”, kapsamı ve niteli-
ği “kurgusal bir icat olan ulusu” var ederken de, 
ulusun varlığını sağlama çabası yürütürken de ri-

tüellerden yararlanmıştır. Zira ulus, ritüeller üze-
rinden aşkın bir anlam kazanmakta, mensuplarını 
duygusal boyutta birleştirip, bütünleştirmektedir. 

Ritüellerin merkezinde hemen her zaman bir 
sembol vardır. Semboller, anlamları ulusun üye-
leri için bilinen veya sadece o ulusun üyeleri-
ne anlamlı gelen nesneler, işaretler, kelimeler ve 
olaylardır. Öteki ulusların üyeleri için herhangi 
bir anlamı olmayan bu semboller, kendisine ina-
nanlar için uğrunda canlar verilecek veya canlar 
alınacak bir kutsiyete sahiptir. Semboller icat et-
mede son derece mahir olan ulusçuluğun, anlam 
ve işlev olarak en güçlü ve en yaygın sembolleri 
ulus, lider, bayrak, vatan, devlet, tarihsel bir zafer 
veya felaket… gibi şeylerdir. Durkheim’ın bireyler, 
aynı çığlığı atarak, aynı kelimeyi telaffuz ederek 
veya bir nesneye karşı aynı hareketleri yaparak 
kendilerini birlik halinde hissetmeye başlarlar13 
tespiti, sembollerin işlevini ifade etmesi açısın-
dan önemlidir. Semboller bireyler üzerinde sa-
dece duygu yoğunluğu oluşturmakla kalmaz, bu 
duygu yoğunluğunu bir ritüele dönüştürmede 
araç görevi de üstlenirler. Semboller ve ritüeller 
aracılığıyla bireyler, kendilerini aşan ve kendile-
rini aktif bir parçası olarak hissettikleri “cemaat” 
ile özdeşleşmekten kaynaklanan alışılmamış bir 
duygu yoğunluğu yaşarlar. Böylesi durumlarda 
ulusun üyeleri güç ve güven kazanırlar ve “sanal 
cemaatleri” olan uluslarının çıkarlarını korumak 
için hem kahramanca, hem de barbarca eylem-
lere girerler. Durkheim’in işaret ettiği gibi, kendi 
ulusunun insanlarıyla ahlâkî bir birlik içinde ol-
duğundan, kendisine daha fazla güvenir, tıpkı Tan-
rının kendisinden yana olduğunu düşünen dindar 
gibi cesaretlenir ve atılganlaşır14.

Tüm bu sebeplerden dolayı Andımız önemli 
bir ritüel olarak anlam kazanmaktadır. Her ritüel-
de olduğu gibi Andımız ile gerçekleşen ritüelin de 
aşkın/ilahi bir anlamı ve bağlamı vardır. Örneğin 
“adanmaya” davet etmektedir. İstenen bu “adan-
ma” durumu, dini bir anlayışı temsil ettiği gibi, 
adanmanın gerçekleştirilme biçimi de tamamıyla 
dini şekil ve nitelikte düşünülmüş ve uygulamaya 
konulmuştur. “Adanmaya” davet töreninin birey-
sel değil “cemaat” düzeyinde gerçekleşmesi ise söz 
konusu ritüelin dini karakterinin önemli bir gere-
ğidir. Zira ritüellerin işlevleri arasında bireyleri aş-
kın olana ve cemaatine bağlama vardır ve Andımız 
aşkın bir değer olarak kurgulanmış “Türklük”e 
bağlanmaya ve bu aşkın değer etrafında oluşmuş 
“cemaate” katılmaya davet etmektedir. Andımız 
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ile gerçekleştirilen ritüelin gerçekleşme biçimi 
her bakımdan önemlidir. Ritüel sırasında bir öğ-
renci “safların” önüne çıkarak söz konusu metni/
andı kelime kelime okumakta, okul bahçesinde 
veya sınıfta sıraya girmiş olan diğer öğrenciler ise 
o öğrencinin söylediği her kelimeyi aynen tekrar 
etmektedirler. Bu arada özellikle sıranın (safların) 
önüne çıkana eşlik eden “cemaat” üyelerinin du-
ruş biçimleri son derece önemlidir. Bu duruşta, 
aşkın/ilahi olan ile irtibatı güçlendirmek için iç-
kin/maddi olanla irtibatı asgariye indirme çabası-
nın etkisi ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla tüm 
bunlar ve hatta detayda kalan diğer bazı tutum 
ve davranışlar kadim dinlerin “cemaat” halinde 
gerçekleştirilen birçok ibadetini çağrıştırmakta ve 
Andımız ile gerçekleştirilen seremoniye dinsel bir 
biçim kazandırmaktadır. Andımız ile gerçekleşti-
rilen ritüelin şekli aşkın/ilahi bir karaktere sahip 
olduğu gibi, içeriği de aşkın/ilah karakterdedir. 
Bu bağlamda en önemlisi, söz konusu ritüelin, 
aşkın/ilahi bir ruhla “cemaat” üyelerine “kendini 
adama” ruhu kazandırması ve her zaman adanma-
ya hazır olacaklarının sözünü almasıdır. Uğrunda 
adanılan şeyin somut göstergesi ve aynı zamanda 
ritüelin nesnel sembolü ise heykel veya fotoğraf 
olarak karşılarında durmakta, çocuklar bir yan-
dan gerektiğinde varlıklarından vazgeçmeye söz 
verirlerken, bir yandan da uğrunda varlıklarından 
vazgeçecekleri inanç, anlayış, ideal ve hayat tarzı-
nın temsilcisine bakmaktadırlar. Bu bakışlarına iki 
ayrı duygu eşlik etmektedir: birincisi ve en önem-
lisi izlendiklerini düşünmeleri, ikincisi ise o nes-
nel sembol üzerinden birey olmaktan uzaklaşıp, 
aynı sembol etrafında bir araya gelmenin kolektif 
ruhuna erişmekteler. 

Tüm insanlar için her zaman en temel soru va-
roluşun sebebi ve amacı ile ilgili olmuştur. Varlığı-
nın sebebinin bizzat kendisi olmadığını daha ço-
cuk yaşta fark eden her insan, bu fark edişin he-
men arkasından varlığının bir amacı olup olma-
dığını, eğer bir amaç var ise bunun ne olduğunu, 
dolayısıyla varoluş sorumluluklarının neler ol-
duğunu düşünmeye başlar. Kültürel veya bilinç-
li olarak mensubu olduğu din üzerinden söz ko-
nusu sorularının cevabına ulaşır ve hayatını ulaş-
tığı bu cevapların gösterdiği istikamette sürdürür 
veya sürdürmeye çalışır. Andımız bu yönüyle de 
önemlidir. Zira mensuplarına hayat boyu gidile-
cek yolu göstermekte, böylelikle varlığa ve haya-
ta aşkın/ilahi bir boyut kazandırmaktadır. Yani bi-
reyin yapması gereken kendisine gösterilen yolda 

gitmekten ibarettir; yolun şeklini, niteliğini, ama-
ca ulaştırıp-ulaştırmayacağını sorgulamasına ge-
rek yoktur. Tam bir teslimiyetle yola çıkmalı ve 
ömür boyu devam edecek yolculuğunu sürdür-
melidir. Eğer bunu yaparsa varlığı da hayatı da an-
lamlı ve değerli olacaktır. Zaten adanmanın sebe-
bi de budur. Birey varlığına ve hayatına anlam ve 
değer katana karşı müteşekkir olmalı ve uğrun-
da adanma bilinci ile yolculuğunu sürdürmelidir. 
Tüm bunlara ek olarak hazırolda duruşla ne ka-
dar itaatkâr olunduğunun ve olunacağının sözü 
de davranışlarla ortaya konulmaktadır. 

Sonuç

Beş yıl önce uygulamadan kaldırılan Andı-
mız ritüelinin birden gündeme getirilmesinin bir-
çok sebebi olabilir. Aktüel siyasal gündem dikkate 
alındığında iktidar partisini güçsüzleştirmek için 
ittifak halinde olduğu siyasi parti ile irtibatını za-
yıflatmak ve hatta koparmak amacının gereğine 
uygun olarak gündeme getirilmiş olması kuvvet-
li muhtemel gözüküyor. Danıştay’ın iptal kararı-
nın hemen sonrasında iktidar partisi ile müttefiki 
arasındaki atışmalar da söz konusu ihtimali güç-
lendiriyor. Ancak şu var ki Andımız hem anlamıy-
la ve hem de işleviyle tüm bunların üzerinde bir 
işleve ve konuma sahiptir. Andımız, bir zamanlar 
totaliter ve otoriter zihniyetin bir dayatması olarak 
milletin gündemine getirilmiş ve kendisine büyük 
bir önem atfedilmiş önemli bir ritüeldir. Bu ritüe-
li önemseyip önemsememek, bu ritüel ile amaçla-
nanlara katılıp katılmamak ise kişilerin mensubu 
olduklarını iddia ettikleri din, inanç, değer ve an-
layışlarla doğrudan ilgilidir. 
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Ümit AKTAŞ

1930’lu yılların faşizminin ruhu, hâlâ Anayasanın satırlarında bir hayalet gibi 
dolaşmaktadır ve hiç kimse bu hayaleti kovamamaktadır. Bu yılların faşizmini 
özleyen bazı zevat ise “efendim ne var bunda, neden rahatsız olunuyor ki?” 
diye apaçık ırkçı çağrıların yükseldiği bir metni savunmaya devam etmekteler.

Andımız ve Kemalizmle
Hesaplaşmak

A  ndımız adeta 
“amentü”nün ye-

rine ikame edilmeye 
çalışılan, ama ilham 
kaynağı faşist eği-
tim modelleri olan 
CHP’nin 1930’lu 
yıllardaki kadroları-
nın oldukça simge-
sel bir eseridir. Sa-
dece o değil, ezanın 
Türkçeleştirilmesi, ibadet dilinin Türkçeleştirilme 
çalışması, üniversite reformu, Türk tarih tezi, 19 
Mayıs gösterileri, halkevlerinin kurulması, öz-
türkçecilik, laiklik ve CHP’nin altı umdesinin (altı 
ok) anayasal ilke haline getirilmesi, devlet yöne-
timi ile parti yönetiminin birleştirilmesi gibi bir-
çok uygulamanın menşei de bu kadroların faşizm 
hevesidir. Zira faşizm, ırkçı ve antikomünist bir 
kalkınma ve modernleşme seçeneği olarak, ulus-
laşmakta olan birçok ülkenin aydınları gibi, Ke-
malistleri de heyecanlandırmaktaydı. 

Ama kalkınmacılık için, özellikle Türkiye gibi 
bir ülkede, halkın hem sıkı çalışmaya hem de 
düşük ücrete (ulusal tasarrufa) razı edilmesi ge-
rekmekteydi. Bunun içinse etrafında kenetlenile-
cek ve dini ikame edecek olan ulusal bir efsane 
ve kült gerekmekteydi. “Ulusal kurtuluş” efsanesi 
ve “kurtarıcı (halaskâr)” kültü gibi… İşte bu tip 
bir yaklaşımın sonucu olarak, adım adım “Kema-
list” bir ideoloji inşa edilir. 1927’de kabul edilen 
CHF tüzüğüne göre “Cumhuriyet Halk Fırkası-

nın daimi umumi 
reisi, fırkayı kuran 
Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri” olarak 
kabul edilir. Çünkü 
o vatanı “kurtaran” 
ve Türk ulusunu 
“yaratan”dır. “Parti-
nin değişmez Genel 
Başkanı, onu kuran 
Kamal Atatürk’tür.”1 

Nitekim bu zihniyet doğrultusunda Mustafa Ke-
mal ölümü akabinde “ebedî şef” ilan edilirken, İs-
met İnönü de “millî şef” ilan edilecektir. 

İdeolojik Terbiye ve Eğitim

Recep Peker, Şükrü Saraçoğlu, M. Esat Boz-
kurt, Şükrü Kaya, Reşit Galip, Afet İnan gibi “jön 
Türk” ideali içerisinde olan ve İttihat Terakki safla-
rından gelerek Kemalizm’i inşa eden batılılaşmacı 
bir kuşak, 1930’lu yıllarda, İtalya ve Almanya’da 
inkişaf eden ve toplumlarını hızla kalkındıran 
faşizmin büyüsüne kapılır. Hatta Recep Peker, 
1935 yılında Almanya ve İtalya’ya uzun bir tet-
kik seyahati yaparak, oradan elinde önerilerle ve 
programlarla döner. F. Rıfkı Atay ise, Hitler’i ziya-
rete giden ve içlerinde Atay’ın da bulunduğu bir 
Türk heyetinin önünde, Hitler’in, “kendisinin ve 
Mussolini’nin, Mustafa Kemal’in öğrencileri oldu-
ğunu söylediği”2ni nakleder. 2 Ocak 1931 tarih-
li Cumhuriyet gazetesinin bir haberi ise, faşizme 
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Türkiye, doğrudan faşiz-
me geçmediği halde, o yıl-
larda devlet zihniyetine 
çöreklenen faşist zihniyeti 
hiçbir zaman tam olarak 
tasfiye edemez. “Andımız” 
meselesi bunun en basit bir 
örneğidir. Zira “andımız”, 
faşizmin oldukça revaçta 
olduğu ve Hitler’in tam 
olarak iktidarı ele geçirdi-
ği bir yılda, 1933’te, döne-
min Millî Eğitim Bakanı 
Reşit Galip tarafından 
yazılır ve mekteplerde 
okutulmaya başlanır.

doğru bu gidişi doğrulamaktadır: “Türk ocakları 
kapatılıyor. Artık bu örgütlerin ulusal bir işlevi 
kalmadı. Ocakların örgütleriyle mali varlıkları 
CHF’ye devredilecek. Öte yandan, yeni ilkeler 
çerçevesinde faşist örgüt benzeri bir gençlik örgü-
tü kurulması planlanıyor...”3 

Faşist kadrolar açısından halk, tanrısal bir 
güce sahip addedilen “önder”in ellerindeki ham 
bir maddedir. Yardımcılarıyla birlikte ellerinde 
yoğuracakları bir hamlık… Bir tür toplum mü-
hendisliğinin nesnesi… Esat Bozkurt’un Devrim 
Tarihi’ne göre “Kemalizm otoriter demokrasidir. 
Şef, otoritesini halktan alır, demokrasi de bundan 
başka bir şey değildir.” Mustafa Kemal’in yazdı-
ğı Medeni Bilgiler’e göreyse, 
bunu en iyi gerçekleştiren 
cumhuriyettir. Bu “cumhuri-
yet” ise otoriter bir şefliktir. 
Biçimsel olarak halka dayan-
sa da, özünde seçkinci bir 
başkalık içerisindedir.4 Al-
manya ve İtalya seyahatleri 
akabinde faşizme dönük cid-
di yapısal değişiklikler ger-
çekleştirilir ama yine de tam 
olarak bir geçiş sağlanmaz. 
Sınırlarda durulur. 1. Dünya 
Savaşının korkusu henüz at-
latılabilmiş değildir. Ve hatta 
son döneminde Atatürk, bu 
yönlü hevesleri kıracak bir 
biçimde devletçi İnönü’yü 
Başbakanlıktan alarak, yerine 
“liberal” Celal Bayar’ı getirir. 
İnönü daha sonra başa gelse 
de, bu ders unutulmaz. 

İzlenmekte olan siyasi yol, 
doğrudan popülizm ya da 
halk yardakçılığı da değildir. Zaten böyle bir şeye 
ihtiyaç da duyulmaz. Muhtaç olan halkın kendi-
sidir: Kalkınmaya, modernleşmeye, batılılaşmaya, 
medeniyete vb. Ama güvenilmezdir halka. Kay-
pak, omurgasız, cahil, yoksul; daha da kötüsü 
İsmet İnönü’nün deyişiyle “kurtarıcıları”na bile 
düşman. “Kurtarıcılar” tetiktedir bu yüzden ve her 
türlü tedibe hazırdır. Belki de bu sebepten iki kere 
“serbest” seçimlerle sınanır halk. Amaç demokrasi 
değildir elbet. Halk test edilir sadece ve öngörü 
değişmez. Çare korkuda aranır. Hitler’in yöne-
timde en etkili yöntem olarak tanımladığı kitle-

sel korku ve yıldırı… İstiklal Mahkemeleri, Şark 
Islahat Planı, sürgünler, mübadele vb. Her türlü 
nüfus hareketleri kullanılır. Komplolar, katliam-
lar, sindirme ve elbette ideolojik terbiye ve eğitim. 

Faşizmler ve Sonrası

Tam olarak faşizm de değildir uygulanan. Ni-
yetlenilir belki, özenilir. Ama araçlar yeterli değil-
dir. Faşist devletlerin ciddi bir işçi sınıfı ve altyapı-
sı vardır. Sanayileşme, teknoloji, ordu, üniversite 
ve bilimsel altyapı. Ama Türkiye her açıdan yok-
suldur. Ne sanayisi ne de işçi sınıfı vardır. “Harf 
darbesi” ile mevcut bilimsel birikim de heba edi-
lir. Uzun savaşlardan çıkan ordu, Yunanlıları bile 

Anadolu’dan güçbela çıka-
rabilmiştir. Avrupa’daki ege-
menler (burjuvazi) ise, ko-
münist ihtilal ihtimaline karşı 
faşizmi (Milliyetçi sosyaliz-
mi) yeğlerler. Kilise de buna 
razı olur. Ama Türkiye’de ne 
burjuvazi, ne sosyalist bir 
hareket, ne de Kilise vardır. 
Dinî diyebileceğimiz yegâne 
kuruluş olan Diyanet Teşkila-
tı ise “laik” devletin bir kuru-
mudur. 

Ancak tüm şaşaalı yükse-
lişine karşı faşizm, 2. Dünya 
Savaşında yenilgiye uğrar. 
Hem de kapitalist ve komü-
nist dünyaların işbirliği ile. 
Tabi sadece askeri güç ola-
rak değil, zihniyet olarak da 
yenilgiye uğramış ve tasfiye 
edilmiştir. Türkiye bile ale-
lacele -Marshall yardımları 
eşliğinde- o güne kadar tu 

kaka ilan edilen demokrasiye geçiş yapar. Öyle 
ki özellikle faşizmin egemen olduğu ülkelerde, 
faşizmi hatırlatacak her simgesel söz ve davranış 
bile nefretle karşılanmaktadır. Oysa Türkiye, doğ-
rudan faşizme geçmediği halde, o yıllarda devlet 
zihniyetine çöreklenen faşist zihniyeti hiçbir za-
man tam olarak tasfiye edemez. “Andımız” mese-
lesi bunun en basit bir örneğidir. Zira “andımız”, 
faşizmin oldukça revaçta olduğu ve Hitler’in tam 
olarak iktidarı ele geçirdiği bir yılda, 1933’te, dö-
nemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından 
yazılır ve mekteplerde okutulmaya başlanır. 
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1945 sonrasında, ister istemez faşizm 
hevesleri bir yana konularak bu kez 
de demokrasiye heveslenilir. Ama yine 
“mış gibi” yapılarak. Batı’nın desteğini, 
yardımını almak, en azından zararı-
nı görmemek için. Ama sonuçta kendi 
kendimizi kandırdığımız ortadadır. Ne 
batı inanır buna ne de biz. Sadece ina-
nır gibi yapılır. Çünkü günümüzde de 
çeşitli vesilelerle itiraf edildiği gibi, her 
iki kesimin de bu yalana ihtiyacı var-
dır.

Reşit Galip’i Bakanlığa kadar çıkaran hadi-
se ise, aynı zamanda onun ne kadar “devrimci” 
olduğuna misal olarak anlatılan, 1932 yılında, 
Dolmabahçe Sarayında, Atatürk’ün sofrasında, 
dönemin Millî Eğitim Bakanına karşı yeterince 
devrimci olmaması nedeniyle giriştiği sözlü sal-
dırıdır. Atatürk’ün sofradan kalkması için yaptığı 
ikaza rağmen saldırılarını sürdürür ve burası kim-
senin değil, “milletin sofrası” diyerek kalkmaz. 
Bunun üzerine Atatürk kalkar sofradan ama aka-
binde Reşit Galip Millî Eğitim Bakanı olur. Dikkat 
edelim: Oturulan yer Abdülmecid’in yaptırdığı 
Dolmabahçe Sarayı’dır. Oturulan sofra ise “mil-
letin sofrası” değil, Atatürk’ün sofrasıdır. Oraya 
milletin ferdinden bir kişi bile yaklaşamazdı. Reşit 
Galip’i o sofraya oturtan ise millet değil, Gazi’nin 
tensibiydi.5 O sofrada ise, anlatıda da örtük bir 
biçimde zikredildiği gibi Gazi isterse oturulur ve 
konuşulur, Gazi istemezse oturulmaz ve konuşul-
mazdı. Bu ise demokrat değil, diktatör bir liderin 
portresidir. Gerçek bir devrimci ise asla bir saray 
sofrasına, halkın yanına bile yaklaşamadığı bir 
mekândaki sofraya oturmaz, oturamazdı.

1945 sonrasında, ister istemez faşizm hevesleri 
bir yana konularak bu kez de demokrasiye heves-
lenilir. Ama yine “mış gibi” yapılarak. Batı’nın des-
teğini, yardımını almak, en azından zararını gör-
memek için. Ama sonuçta kendi kendimizi kan-
dırdığımız ortadadır. Ne batı inanır buna ne de 
biz. Sadece inanır gibi yapılır. Çünkü günümüzde 
de çeşitli vesilelerle itiraf edildiği gibi, her iki ke-
simin de bu yalana ihtiyacı vardır. Öyle ki sözüm 
ona demokrasiye geçildiği halde, faşizme heves-

li yıllarda Reşit Galip’in yazdığı “Ant”, metni 1972 
ve 1997 yıllarında daha da güçlendirilerek 2013 
yılına kadar ilk mekteplerde okutulmaya devam 
edilir. 

“Andımız” adlı bu ulusal bağlılık metninin 
mekteplerde okunmasından vaz geçildiğinde ise, 
bu çocukça metnin okunmasını durduran AK 
Parti’nin atadığı MEB bürokrasisi bile, Anayasa’yı 
dayanak göstererek bu karara itiraz etmişti. Şaşır-
mamalı, doğruydu bu karar: Zira bürokratlar ha-
kikate ve adalete göre değil, tıpkı Danıştay’ın ip-
tal kararındaki gerekçenin biçimselliği gibi, yasa-
ların biçimine göre karar verir. Esasında bu ka-
rar Anayasaya da uygundur. Çünkü 1930’lu yılla-
rın faşizminin ruhu, hâlâ Anayasanın satırlarında 
bir hayalet gibi dolaşmaktadır ve hiç kimse bu ha-
yaleti kovamamaktadır. Bu yılların faşizmini öz-
leyen bazı zevat ise “efendim ne var bunda, ne-
den rahatsız olunuyor ki?” diye apaçık ırkçı çağ-
rıların yükseldiği bir metni savunmaya devam et-
mekteler. Irkçı bir çağrı ise aynı zamanda ırk ay-
rımcılığının da savunulmasıdır. Neymiş? Bu ül-
kede yaşayan herkes Türk kabul edilmekteymiş. 
Oysa Müslüman bir ülkede insanları ırklarıyla öne 
çıkarmak doğru olmadığı gibi, demokratik bir ül-
kede de herkes sizin kültürel veya şövenist ka-
bullerinizi benimsemek mecburiyetinde değildir. 
Siz “andımız”ı çok seviyorsanız, gider halkevleri-
nizde okursunuz. Ama kendisini Türk olarak ka-
bul etmeyen, hissetmeyen ve Türk olmayan biri-
lerine de, milletin bütününe hizmet veren mek-
teplerde bunu okuma mecburiyetini dayatamaz-
sınız. Andımızın okutulmasına örnek olarak gös-
terilen ABD’deki yemin metninde ise bir ırka de-
ğil, adalet, özgürlük, millet, bayrak gibi değerlere 
atıfta bulunulmaktadır. Hoş bu niçin bir örnektir; 
bu tür bir yemine ne gerek vardır; bu ise başka bir 
tartışma konusu.
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sı üzerine geriye dönecektir. (Nakleden Yıldıray Oğur, Karar, 
21. 10 2018 tarihli yazısı.)



33

 Umran • Kasım 2018

  ORTADOĞUDAN 

Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

O rtadoğu bölgesinin tarihi iki 
dönemi ortaya çıkaracak. 

Cemal Kaşıkçı suikastı öncesi ve 
sonrası… Tıpkı 11 Eylül tarihi-
nin iki ayırt edici zaman işaret 
etmesi gibi. 

11 Eylül Suudi Arabistan’ın 
Batıyla ve özellikle de ABD ile 
ilişkilerinde yaşadığı en kötü 
krizdi ve Riyad, terörle savaşta 
yoğun istihbarat ve ilişki ağı üze-
rinden, Afganistan ve Irak savaş-
larında ABD’nin yanında saf tu-
tarak, medya, diplomasi, eğitim 
ve kültürel bir çaba sarf ederek 
bu krizi aştı. Kaşıkçı davası Suu-
di Arabistan’ı, Batı ile ilişkilerin-
de yaşadığı en büyük ikinci kriz 
olarak tekrar başlangıç noktasına 
götürdü. Acaba Suudi Arabistan 
Kaşıkçı davasının etkilerini aşa-
bilecek mi? 

Suudi Arabistan, Cemal 
Kaşıkçı’nın İstanbul’daki kon-
solosluğunda öldürüldüğünü 
itiraf ederek uğrayacağı zararı 
hafifletmeye çalışıyor, suçluların 
cezalandırılacağını vaat ediyor. 

Yani zararı sadece ceza boyutun-
da sınırlamaya çalışıyor ancak bu 
derin siyasi etkileri bertaraf ede-
bilecek mi? 

Davanın   birinci yan etkisi 
“reformist prensin” zayıflatılma-
sıdır. Bin Selman, Kaçıkçı dava-
sının etkilerinden kurtulama-
yacaktır. İktidardaki aile içinde 
uyuyan isyan canlanacak. Dene-
time tâbi olmayan mutlak yöneti-
min bir nevi iç şuraya dönüşmesi 
muhtemel. 

Resmi olarak Cemal 
Kaşıkçı’nın öldürüldüğünün ilan 
edilmesi akabinde Suudi istihba-
rat organlarının yapısının yeni-
den düzenlemesi gerektiği irade-
si ortaya konuldu. Ancak mesele, 
yapının yeniden ele alınmasıyla 
sınırlı olmayıp yöntem değişikli-
ğine de gidilmesidir. Suudi Ara-
bistan diplomatik eğilimlerinde 
ve içyapısında derin değişimler 
görecek. Bugünden itibaren te-
mel unsurlar kurban verilerek 
sorumluluğu nasıl taşıyacak? 
Korkutma ve teşvik yöntemini 
benimsemek mümkün değil ar-
tık. Zira Suudi Arabistan’ın ima-
jı, ölümün iğrençliği, cinayetim 
üzerini örtme çabası ve tartışmalı 
bir şekilde kabul edilmesi gibi 
birçok alanda zarar gördü. 

Ne var ki en büyük yan etkisi 
Batıyla ilişkileridir. ABD ve baş-
kanı Trump ne yaparsa yapsın, 
Suudiler, imajlarını düzeltme ve 
liderlerinin ellerini temizleme 
için ne kadar çaba harcarlarsa 
harcasınlar olayın yan etkilerin-
den kurtulamayacaklardır. Yal-
nız esas büyük dönüşüm Arap 
dünyasındaki değişim güçlerin-
de yaşanacaktır. Dev mali araç-
lar ve medya ağları üzerinden 
muhafazakâr güçler değişim etra-
fında toplanabildi ve Arap Baharı 
bu değişime destek oldu. 

Nisan 2016’da Körfez İşbir-
liği Ülkeleri yanı sıra Ürdün ve 
Fas’ı içine alan Riyad’daki bu-
luşma Arap Baharı’nın bittiğinin 
ilanıydı. Evet, Suudi Arabistan 
Beyaz Saray’a Trump’ın gelme-
siyle birlikte dev antlaşmalar ve 
önemli ilişki hamleleriyle ABD 
ile stratejik ilişkilerde taşları yeri-
ne koyabildi ancak Kaşıkçı dava-
sı dengeleri altüst etti ve iki ülke 
ilişkilerini gölgeledi. 

O halde Kaşıkçı sonrası dö-
nem tüm bölgedeki değişim un-
surlarına sorumluluk vermek-
tedir. Bu acı verici iğrenç olayı 
gündemde tutmak gerekiyor ki 
böylelikle hafızalardan silinme-
sin! Cemal Kaşıkçı’nın semboli-
ze ettiği değerlerin mücadelesini 
vermek gerekiyor. Kaşıkçı ifade 
özgürlüğü için canını verdi. Keş-
ke Kaşıkçı’nın yazı yazdığı Was-
hington Post gazetesi Cemal Ka-
şıkçı ödül töreni ihdas etse.

Medeniyetler çatışması tezi-
nin babası Samuel Huntigton’un 
da dediği gibi ortada Batı ve baş-
kaları yok, evrensel değerler var. 
Çekişmeyi körükleyenlerin yolu-
nu kesmek için İslâm dünyası ile 
Batı arasında köprüler kurmak 
kaçınılmazdır. Maddi araçları ve 
medya makinesini kullanabilir-
ler. Kaşıkçı davası, tablonun dü-
zeltilmesi ve iki dünya arasında 
sakin ilişkileri güçlendirmek için 
bir vesiledir. 

(Kudsü’l-Arabi gazetesi, 23 
Ekim 2016)

Cemal Kaşıkçı Zamanında Ortadoğu
Hasan EVRİD
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T unus’ta Ocak 2011’in baş-
larında Buazizi’nin ölümü 

Arap Baharının patlak vermesi-

nin sebebiydi. Buazizi, helal rı-

zık kazandığı basit el arabasına 

el koyan zalim yöneticilere tepki 

olarak kendisini ateşe vermişti. 

Karışıklıklar baş göstermiş, ar-

dından devrim olmuş ve slogan-

lar yükselmişti: Kedere, işsizliğe 

ve despotluğa hayır. Devrim tüm 

Tunus’a yayıldı ve Bin Ali Suud 

kaçmıştı. Kanımca Suudi gazeteci 

Kaşıkçı’nın ülkesinin Türkiye’de-

ki konsolosluğunda öldürülmesi, 

Suudi Arabistan’da Arap Baharı 

isyanının patlak vermesine sebep 

olması gerekirdi. Bu cinayetin 

ve planlamasının kalemi dışında 

hiçbir şeyi olmayan savunmasız 

bir insana karşı zalim, despot bir 

devlet tarafından yapılmasından 

kaynaklanmıyor sadece. Aynı 

zamanda bu rejimin, yolsuzluk-

ları ve sözde reform iddiasıyla 

Yemen’deki savaşı ateşlemesi, 

yakın birçok Arap ülkesinde te-

rörü ve teröristleri desteklemesi, 

âlimleri ve fakihleri hapse atması 

ve Saddam’ın Kuveyt’i işgali gibi 

bir planın başarısız olması sonra-

sı Katar devletini ablukaya alma-

sıdır. Ayrıca Suudi Arabistan’ın 

ümmetin düşmanlarına yakın-

laşıp onlara sevgi duyması, dini 

ve mezhepçi fitneleri ateşlemesi, 

ümmetin büyük direnişine karşı 

durması, devasa serveti heba et-

mesi, Batı hegemonyasına boyun 

eğmesi, Arap ve Müslüman kar-

deşlerine karşı kibirlenmesi zik-

redilebilir. 

Maktul ister büyük olsun is-

ter küçük, zengin veya fakir fark 

etmez, cinayet iğrenç bir suçtur! 

Öldürmek bir insanın kanını 

akıtmaktır, bu da ancak kısasla 

veya nefsi ve vatanı müdafaa ile 

olur. Allah Kur’ân’da bu suçun 

iğrençliğiyle ilgili olarak “Kim, 

bir cana veya yeryüzünde boz-

gunculuk çıkarmaya karşılık ol-

maksızın (haksız yere) bir cana 

kıyarsa bütün insanları öldürmüş 

gibi olur.” buyuruyor. Çünkü siz, 

Allah’ın yarattığı bir canı öldüren 

katilsiniz ve sizin bu canın üze-

rinde hiçbir yetkiniz yoktur. Her-

kes Kaşıkçı cinayetini ve planını 

Yüzyılın Cinayeti ve Suudi Arap Baharı
Kemal EL-HELBAVİ 

B ir hafta önce Suriye ile Ür-
dün arasındaki Nasib-Cabir 

sınır kapısı açıldı. Keza İsrail iş-

gali altındaki Golan bölgesi ile 

Suriye arasındaki Kuneytra kapı-

sı da. Aynı gün Irak ve Suriye dı-

şişleri bakanları Şam’da bir araya 

geldi ve Suriye dışişleri bakanı 

iki ülke arasındaki Bukemal sınır 

kapısının açılmak üzere olduğu-

na işaret etti. Kuzeydeki nüfûzun 

dışarıya açılan tek kapısını oluş-

turan Türkiye ile sınır kapılarıyla 

ilgili bilgi bulunmuyor. Lübnan 

açısından ise Suriye ile sınır hiç-

bir zaman kapanmadı, orta, gü-

ney ve sahil kesimlerinde Şam 

rejiminin kontrolündeki bölge-

lerin halkları için tek nefes alma 

noktası. 

Suriye’yi ve sınır kapılarını 

kuşatan her beş ülkenin sekiz yılı 

aşan krize yönelik tutumlarında 

farklı durumlar söz konusu. Su-

riye ve İran rejimleri arasındaki 

ittifak, İran’ın Irak ve Lübnan’da-

ki siyasi nüfûzunun artmasın-

da önemli bir rol oynadı. Bu da 

her iki ülkenin (Irak ve Lübnan) 

Beşşar Esed rejimine sıkıntı oluş-

turan bir tutum takınmasını en-

gelledi. Ancak bu iki ülkenin re-

jime dış meşruiyet sağlama gücü 

sınırlı ve hatta rejimin Suriye’nin 

kuzeyi hariç bölgelerin çoğunlu-

ğunu kontrol altına almasından 

itibaren yok gibi bir şey. Ürdün 

rejimle istihbarat ilişkilerini mi-

nimum düzeyde korumasıyla 

birlikte ve Suriye tarafının iste-

mesine rağmen sınır kapısının 

açılması antlaşması için Şam’a 

bakanını göndermedi. Yani Am-

man bu adımı rejimle siyasi 

normalleşme olarak görmüyor. 

Golan’da ise çok uluslu barış gü-

cünün dönüşü, Rus polis birlik-

lerinin sınırdaki varlığı kapının 

açılmasını gerekli gördü. Ayrıca 

Suriye içinde ve Golan arasında 

dağılmış Dürzi aileler arasında 

temas kurulmasına imkân ve-

rilmesi de kapının açılmasında 

etkin oldu. Yalnız İsrail yetkili-

lerinin çoğunluğunun Esed’e ve 

rejimine övgüler düzdüğünü ve 

Suriye’nin Sınır Kapıları                                     
Rejim Sorununu Çözmez
Abdulvehab BEDİRHAN

Trump                         Selman bin Abdülaziz
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gördü. Maktulü güvenli olduğu 
sanılan bir yere götürmek, cese-
di parçalara ayırmak ve gizlemek 
suçtur. Yalan şahitlik yapmak 
suçtur. Bu yüzden Kaşıkçı’nın 
öldürülmesinin yüzyılın cina-
yeti olduğunu ifade ediyorum. 
Bu suçların en büyüğü, suçun, 
alınan canın güvenliğini şerden 
-kanunen ve ahlaken- korumak-
la mükellef birinden gelmesi… 
Dahası bu suçun, İslâm’ın te-
rörle suçlandığı bir zamanda bir 
Müslüman tarafından işlenmesi, 
Mekke ve Medine’nin ülkesinde-
ki yetkililer tarafından yapılması. 
Bu iki kutsal şehirde ve etrafında 
insanların güvenliğinin sağlan-
ması gerekli… Hiçbir güvenlik 
timi kendiliğinden böyle bir işe 
girişmez, birçok önlem almaz, 
özel uçaklar tutmaz, binlerce 
kilometre uzakta bir Müslüman 
ülkede cinayet işlemez. 

Suudi Arabistan 11 Eylül 
2001 olaylarının sorumluluğunu 

taşıyor hâlâ. Bu saldırıları İslâm 
ve Arap düşmanlarının yaptığı-
nı düşünüyorum. Yüzyılın ci-
nayeti yani Kaşıkçı’nın öldürül-
mesi eski ve yeni dosyaları aça-
caktır, İslâm ve Arap düşman-
larına Arapları ve Müslümanları 
terörle suçlamalarını sürdürme-
lerine gerekçe verecektir. Bu iğ-
renç suça karşı farklı tavırlar ser-
gilendi ve bu farklılık özellikle 
Arap medyasında görüldü. Ay-
rıca Suudi küstahlığının etkileri 
bazı Arap gazetecilerinin ve hat-
ta Trump’ın tutumlarında görül-
dü. Trump’ı adalet ve zulümden 
çok Amerikan ve Siyonizm’in çı-
karları ilgilendiriyor. 

Kaşıkçı cinayeti karışık, an-
cak reform kisvesine saklanan 
diktatörlükleri ifşa ediyor, ent-
rikacı ve suçlu yöneticileri savu-
nan ikiyüzlüleri açığa çıkarıyor. 
Bu cinayet tüm dünyanın dik-
katini, Batıyı hoşnut etmek için 
İslâm dini, reform, kadınların 

otomobil kullanması, şarkı ve 

müziğe açılması adı altına giz-

lenen diktatörlüklerin zulmüne 

çekti. Entrikacılar ve küstahlar-

dan nasıl reformistler olabilir ki? 

Bu iğrenç suçun ekonomik, sos-

yal, siyasi ve güvenlik bakımın-

dan sonuçları görülmeye başla-

dı. Bazı gözlemciler, Trump ve 

Erdoğan da dâhil, Bin Selman’sız 

veya onunla birlikte suçluların 

cezalandırılması görüşündeler. 

Ancak Bin Selman’ın iktidardaki 

aile için bir ceza olduğunu düşü-

nüyorum. Yolsuzluk arttı, Suudi 

ailesi yönetimi içeride ve dışarı-

da yük oldu. Tek çözümün bu 

rejimin değiştirilmesi olduğunu 

düşünüyorum. O zaman bölge 

rahat bulur, işler ve şartlar sakin-

leşir, komplolar azalır. Bu da sa-

dece Suudi muhalefetinin değil, 

Suudi halkının da görevidir. 

(Reyulyevm gazetesi, 24 

Ekim 2018)

iktidarda kalması için açık destek 

verdiğini hatırlatmakta yarar var. 

Bağdat ile Şam arasında üç sı-

nır kapısından birinin açılmasını 

engelleyen bir sorun yok. Diğer 

iki kapıdan birini İranlı milisle-

rin Şam’a geçmek için kullanma-

ya çalışması sonrası Amerikalılar 

kapatmıştı. Ülkenin kuzey doğu-

sundaki ikinci kapıyı Kürt güçle-

ri kontrol altında tutuyor. Ancak 

Amerikalılar Tahran-Beyrut ko-

ridorunun kapısı olmaması için 

Bukemel’a sert denetim şartı ge-

tirdi. Dolayısıyla bu kapının açıl-

ması, Irak’ın İranlıları sınıra yak-

laştırmamasını ve Rusya’nın da 

Suriye tarafında bu sorumluluğu 

üstlenmesini gerektiriyor. Ancak 

asıl sorun Türkiye ile olan sınır 

kapılarında saklı. Rusya Türkiye 

ile yapılan Soçi antlaşmasının, 

rejimin İdlib kentini almasını 

engellememekle birlikte sınır ka-

pıları meselesini ele almayı erte-

liyor. 

Rejimin,  kapılardaki kontro-

lü sağlayarak bir yandan kendi-

siyle ilişkiye geçmeleri için tüm 

ülkelere bir emri vaki dayatacağı-

nı, diğer yandan en kötü şartlar-

da Rusya’nın rejimin tanınması 

yönünde uluslararası baskılarda 

bulunacağını düşündüğü açık. 

Yalnız hali hazırdaki gelişmeler 

bu senaryo doğrultusunda pek 

işlemeyeceğini gösteriyor. Zira 

Rus-Amerikan yakınlaşması ger-

çekleşmedi ve Ukrayna meselesi 

olası Rus-Avrupa yakınlaşması-

nı hâlâ başarısız kılıyor. Ancak 

Suriye’de savaşın sona ermesi-

ni isteyen Moskova, bu hedefi 

Suriye’nin yeniden imarı projesi 

ile gerçekleştireceğini düşünü-

yor. Bu proje de Batı finansma-

nına muhtaç. Batılı ülkeler ise 

finansmanı siyasi çözüme bağ-

lıyor ancak Moskova ve Şam’ın 

düşündüğü çözüm -Esed’in ve 

onun güvenlik sisteminin kal-

ması- ve uluslararası yaptırımlar 

Suriye’de hiçbir devleti yatırıma 

teşvik etmiyor. 

(Katar gazetesi el-Arab, 22 

Ekim 2018) 

Trump                         Selman bin Abdülaziz
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G ün geçtikçe ABD 
Başkanı’nın dünya ülkele-

rine, toplumlarına ve halklarına 
yönelik bakış açısında yeni nok-
talar ortaya çıkıyor. Bu devletler 
ona göre birer devle değil, müş-
teri ve müşterinin değeri, ahlaki 
ve hatta siyasi kriterlerden ziyade 
satın alım ve mali uygunluğuna 
göre belirleniyor. 

Dünya ülkelerine müşteri gö-
züyle bakmak dost ve düşman 
kamplarını yeniden tanımlama-
nın kriteri oldu. Elinizde Ame-
rikalılara yeni iş imkânları ya-
ratmak amacıyla “sağılabilecek” 
paranız varsa siz ABD için iyisi-
niz. Kim ve neci olduğunuzun, 
ortaya koyduğunuz değerin, kül-
türel ve insani referansın hiçbir 
önemi yok! 

Değerler ve ilkeler manzume-
sine ortak olsanız bile şayet bu 
müşterilerin sevgisini ve parala-
rını kazanım yönünde muhtemel 
rakiplerden iseniz siz ABD için 
kötüsünüzdür. Bu yaklaşım, zor 
adamın ABD’ye en yakın mütte-
fik ülkelere (NATO ülkeleri, AB 
ülkeleri, Kanada ve Meksika gibi) 

yönelik tutumuna, gerici, baskıcı 
ve despot ülkelerle -parasal an-
lamda güçlü oldukları müddet-
çe-  en iyi ve sağlam ilişkiler kur-
ma hazırlığına açıklık getiriyor. 

Değerlerin, yaratıcı ve üret-
ken rekabetin hiçbir anlamının 
olmadığı vurgunculuk borsasın-
da “alt sıradaki dünyalardan” bü-
yük servetler elde ettiği için dün-
yanın süper devletini yöneten bu 
adam, ekonomik rekabet, açık 
küresel pazar ve serbest ticare-
tin değerlerine değil, müşteri ve 
pazarlar kazanmak için “zorba”   
araçlara dayanıyor. 

Bu ülkelerin “egemen” ülkeler 
olması ve siyasi rejimlerin yapısı 
Trump’ı ilgilendirmiyor. Dahası 
diktatör rejimlere ve mutlak yet-
kilere sahip liderlere daha fazla 
hayranlık duyma eğiliminde. Ne 
demokrasiyle ilgileniyor ne de 
demokrasi yanlılarından bah-
sediyor. Hatta insan kelimesini 
dahi zikretmiyor. Zira adamdaki 
müşteri mantığı bu ülkelerde-
ki veya müşterilerdeki insanlara 
hiçbir değer vermemektedir. 

Küçükken elimizi kaldırıp 
taksi durdurduğumuzda şoförün 

bize nasıl baktığını, yola dizilen 
bizler hakkında ne düşündüğü-
nü sorgulardık. Hazır cevabımız 
şöyle olurdu: Bizler şoföre göre 
her yolcunun fiyatı olan 10 ku-
ruştan ibarettik. Küçükken edin-
diğimiz bu basit yaklaşım esasın-
da devlet/müşteri yaklaşımının 
özüdür. Başkan’ın ve yönetimi-
nin dayandığı fikri, siyasi, ahlaki 
ve değer yapısı bu yaklaşımdır. 
Yoksa devlet liderlerine, pazarla-
ma şirketlerindeki satış eleman-
ları gibi davrandığını görmezdik. 

Belki de bu adamın bitmek 
bilmeyen tweetlerini attığı cep 
telefonunun yanında kullandı-
ğı en önemli alet hesap makine-
sidir. Bu adamın tüm istediği he-
sap yapmaktır. Daha fazla şeye 
ise ihtiyacı yok. Ona göre ulusla-
rarası ilişkilerin, ABD’nin dünya-
daki rolü ve mesajlarının bu kü-
çük ve taşınabilir aletle hesaplan-
ması mümkün. 

“Yeniden Büyük Amerika” 
söylemini, ABD’nin yeri, imajı 
ve liderliği için en büyük tehdit 
haline getirdi bu adam. Yangınlar 
çıkarmakla ve farklı cephelerde 
endişe ve gerginlik iklimleri yay-
makla yetinmeyip ülkesinin dün-
yanın özgür lideri konumunu ve 
imajını tehdit etti. 

Zayıf bir ihtimal de olsa Ame-
rikan toplumunun direniş gü-
cüyle, süreci rayına oturtacağı 
ve dünya barışını tehdit eden bu 
tehlikeli üçüncü dünya yöneti-
mini Beyaz Saray’dan çıkaracağı 
düşünülüyor. Zannımca Cum-
huriyetçiler ve Demokratlar yanı 
sıra basın, kadın hareketi, hukuk 
örgütleri ve sistemin diğer olu-
şumları bu maskaralığın uzun 
süre devam etmesini kabul et-
mezler. 

(Ürdün Düstûr gazetesi, 19 
Ekim 2018)

Trump Devletleri Müşteri Olarak Görüyor
Ureyb ER-RENTAVİ 
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  ORTADOĞUDAN

B üyük gazeteci ve mağdur 
şehit Cemal Kaşıkçı’nın kor-

kunç şekilde öldürülmesinin, 
tüm ümmet için pencereleri ar-
dına kadar açacağından şüphem 
yok. Artık şiddet, kan ve kirli 
terör eylemleriyle anılan karanlık 
bir dönemin sonu gelmek üzere. 
Tunus’tan Aden’e bu dönemin 
binlerce masum kurbanı oldu. 
Bu eylemlerin başyakıtı ise Suudi 
Arabistan ve BAE’nin parasıdır, 
Riyad ve Abu Dabi’deki yeni yö-
neticilerin kötü eğilimleridir. 

Muhammed bin Selman, ba-
rışçı bir yazarın tasfiyesinin kont-
rolden çıkmış bir suç olduğunu 
kabul ettiği anda nüfûzunu güç-
lendirme savaşını kaybetmiştir. 
Bu tez basit ve kabul edilemez-
dir, zira genç Suudi veliahda 
Batıdan ve özellikle de Trump 
Amerika’sından verilen açık çeke 
bir nokta koymak dışında hiçbir 
önemi yoktur. 

Bu yüzden Kaşıkçı’nın öldü-
rülmesini itiraf etmek önemlidir, 
zira bu itirafın Muhammed bin 
Selman’ın en etkili isim olarak 
kalıp kalmayacağını bilmediği-
miz Suudi Arabistan Kraliyetinin 
gelecekteki politikalarıyla alakalı 
sonuçları olacaktır. 

Umarız sadece Selman bu 
ağır kayıptan çıkmaz. Zira orta-
da kötülük, şer ve komplolarla 
olgunlaşan bir ortak var. Abu 
Dabi veliahdı Muhammed bin 
Zayid’i kast ediyorum. Bu zat şu 
ana kadar Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de 
İstanbul’da ülkesinin konsolos-
luğunda öldürülmesinin kopar-
dığı yaygaranın arkasına gizlen-
meye çalışıyor. 

Amerikan Buzzfeed haber 
sitesinin yayınladığı gazetecilik 

araştırması BAE’nin finanse etti-
ği ve Bin Zayid’in bizzat başında 
bulunduğu karmaşık operasyon-
la ilgili olup Kaşıkçı cinayetinden 
altta kalmaz. Bu operasyonun en 
önemli ayakları İsrail istihbarat-
larından ve Amerikan özel güç-
lerden profesyonel katillerin ki-
ralanması, kendilerine Yemen’in 
güneyindeki Aden kentinde 
onlarca siyasi, dini, güvenlik ve 
askeri şahsiyetin yer aldığı liste-
nin verilmesi olarak görülebilir. 
Bu suikast operasyonlarının   bir 
kısmı başarılı oldu, bir kısmı ise 
başarısız. 

Bin Zayid’in Yemen toprak-
larında yönettiği terör suçları 
kanıtlarla ve suçluların suçlarını 
itiraflarıyla ön plana çıkıyor. BAE 
güçlerinin ve Bin Zayid’in adam-
larının güney kentlerinde cezaev-
leri ve gizli tutuklama kampları, 
yüzlerce Yemenliye yönelik çir-
kin ve ahlak dışı işkencelerle yö-
nettiği istihbaratın işlediği terör 
ve suçlar bu itirafı destekliyor. 

Mağdur yazar Cemal 
Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili fo-
toğrafın netleşmesi sonrası dik-
katlerin Bin Zayid’in suçlarına 
çekilmesini umuyoruz. Yemen, 
BAE’nin şiddet yöntemi ve ah-
laksızlığın birbirine karıştığı ro-
lüyle ilgili gerçeklerin ortaya çı-
karılmasına geçmişten daha fazla 
muhtaç… Bu rol Abu Dabi’nin 
Yemen’deki savaşının iğrenç he-
deflerini üstleniyor. Bu hedefler 
arasında Yemen’in bölünmesi ve 
coğrafyasından önemli bölgeleri-
nin işgali ve dahası meşru yöneti-
me son verilmesi veya bu ülkede 
Riyad-Abu Dabi ittifakının jeo-
politik hedeflerini gerçekleştirme 
kılıfı olması için yeniden tasar-
lanması sayılabilir. 

Bin Zayid ve Bin Selman’ın 

finanse ettiği kirli bölgesel pla-

nın ağır bedelini Yemen, Libya 

ve Mısır ödüyor. Yalnız Yemen 

en kötüsü geçim sıkıntısı olmak 

üzere bir ağır yükün altında ezi-

liyor. Geçim sıkıntısı ülkeyi ben-

zeri görülmemiş bir açlığın içine 

soktu. BM Yemen’in bu yüzyılın 

en büyük açlık ülkesi haline dö-

nüştüğünü kabul etti. 

Suudi Arabistan, Bin Selman 

döneminde bölgesel eksenin yo-

ğunlaşma noktasını teşkil etti. 

Bölgemizin geleceğinin şekillen-

dirilmesinde kendi özel strate-

jisini dayatmak için dünyanın 

tüm kötülükleriyle donanıyor. 

Arap Baharının bitirilmesini, Fi-

listin davasının sonlandırılması-

nı, Kudüs’ten ödün verilmesini, 

Arap kaynaklarının Siyonist ve 

Amerikan projesine hizmet etti-

rilmesini ve daha da kötüsü Arap 

halklarının totaliterliğin, dikta-

törlük ve baskının getirdiği yeni 

gerçekleri kabul etmeye mecbur 

bırakılmasını kapsıyor. Keza bu 

kötülükler, Washington’un dün-

yada uzun bir süre özgürlük ve 

demokrasinin vasisi olması son-

rası Trump ABD’sinin kurban 

vermeyi kabul ettiği demokratik 

değerler de dâhil tüm soylu de-

ğerlerden uzaklaştırılmasını da 

içeriyor. 

(arabi21.com,   21 Ekim 

2018) 

Selman’dan Sonra Zayid de Kaybedecek
Yasin TEMİMİ 

Muhammed bin Selman      Muhammed bin Zayid
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  İNŞAİ SÖYLEMİN TAHAKKÜMÜ: TOPLUMSAL CİNSİYET SÖYLEMİ 

I

S on yüzyılda insanlı-
ğın tecrübe ettiği bir-

çok şey, modern öncesi 
dönemde muhtemelen 
hiç kimsenin muhayyi-
lesinin sınırlarına gir-
meyen şeyledir. Yanlış 
anlaşılmamak adına he-
men şunu açıklığa ka-
vuşturmam gerekiyor: 
Enstrümantal/araçsal 
teknolojiyi kastetmiyo-
rum. Evet, hiç kuşku-
suz mevcut teknolojik 
gelişmişlik modern öncesi durumla karşılaştırıl-
dığında arada büyük bir fark söz konusu edile-
bilir. Ancak her şeye rağmen mezkûr farkı çok 
da büyütmemek gerektiği kanaatindeyim. Zira, 
çok değil henüz birkaç bin yıl önce inşa edilmiş 
ve günümüze gelebilmiş bazı kültürel numunele-
ri çağdaş teknolojik gelişmişliğe rağmen yeniden 
üretebilme imkânı elimizde değil. Mısır piramitle-
ri buna verilebilecek ilk örneklerden olarak sayıla-
bilir. Ancak bu satırların yazarı başka bir veçheye 
dikkat çekmek istiyor: Sosyal hayattaki örgütlen-
meye.

Aydınlanma ile birlikte inşa edilen ‘birey’, 
hakikati rasyonel bir metotla elde edebileceği 
sonucuna vararak pre-modern dönemden –bir 
anlamıyla radikal- bir kopuşu iddia etmektedir. 

Kant’ın Logic, Ethic ve 
Aesthehic kritikleri bu 
iddianın başyapıtlarıdır 
hiç kuşkusuz. Gerek 
enstrümantal (doğa bi-
limsel) gerekse sosyo-
politik/kültürel (sosyal 
bilimsel) teknolojilerin 
geliştirilmesinde kilit 
rol oynayan logic ve et-
hic, ‘ratio’nun ‘hakikat’e 
vasıl olabilecek tek 
imkân olduğunu var-
saydı. Zira modern 
paradigma için ‘rasyo-

nalite hem felsefenin hem de sosyal teorinin en 
temel kavramı olarak zaten bizzat düşünmenin 
işleticisi/operatörü olarak görülmekteydi. Batı dü-
şüncesinde Aristoteles’ten beri insanın doğasına 
ilişkin geleneksel tanımlama, onun logos sahibi 
varlık olduğu şeklindedir. Batı geleneğinde bu 
tanım kanonik formuna Latince tercümesi ratio 
kavramı olarak yerleşmiştir. Bu tercüme masum 
bir tercüme biçimi olarak okunabileceği gibi, Batı 
düşüncesindeki evrilişin önemli uğraklarından bi-
risi olarak da alınabilir. İnsan animal rationaledir. 
Kavramın tarihsel seyri esnasında, modern felsefi 
söylem içerisinde ifade etmek gerekirse, ontolojik 
rasyonaliteden teknik/metodolojik rasyonaliteye 
bir kayma ortaya çıkmıştır. Ontolojik rasyonalite 
bilimsel rasyonaliteye dönüşmüştür. Bilimsel ras-

19. yüzyılda rüşeym halinde olan, 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ise temel sosyo-politik ve kültürel söylem üretmenin ve 
mücadele alanlarının biri haline gelen Gender, diğer adıyla 
Toplumsal Cinsiyet, bu bağlamda Aydınlanmanın ürettiği toplumsal 
kategorilere ve toplumsal rollere muhalefeti temsil etmektedir. Ancak 
bu muhalefetin radikal olup olmadığı meselesi hayli karışıktır.

İnşai Söylemin Tahakkümü:
Toplumsal Cinsiyet Söylemi

Erdal KURGAN



39

 Umran • Kasım 2018

  İNŞAİ SÖYLEMİN TAHAKKÜMÜ: TOPLUMSAL CİNSİYET SÖYLEMİ 

yonalite metot, ölçüt, algoritmik formalizasyon, 
etkin öndeyi ve kontrol gibi kavramlarda kendini 
ifade etmektedir’ (Yılmaz, s.16-17).

Ancak yukarıda anlatılanlara ek olarak denebi-
lir ki, pre-modern dönemden, hatta antik Grek’ten 
itibaren (Ong, 1977; 1981) ‘ratio’ bir şekilde dü-
şünmenin biricik yolu olarak kabul edilegelmiş-
tir (Heidegger, 1991:15). Feridun Yılmaz’a göre 
ratio’nun bu serüveni, diğer bir deyişle logos’un 
ratio’ya dönüşümü, ancak 20. yüzyılın düşünürü 
Heidegger tarafından radi-
kal bir yoruma tabi tutulur. 
‘Heidegger’e göre bir isim 
olarak logos, legein fiiline 
aittir. Bu iki kavram Latince 
tercüme ratio’nun hesapla-
yıcı düşünmesini içerse de 
ondan daha asli bir anlama 
sahiptirler. Logos ifade, le-
gein ise söylemek anlamı-
na gelir. Grekçe kökenin-
de söylemek bir şeyi açığa 
çıkarmak, ışığa çıkarmak, 
olduğu haliyle önümüze 
koymak anlamı taşır (He-
idegger 1991, 106-107). 
Ratio Avrupa düşüncesinde 
ifadesini daha sonra logic’te 
bulmuş, Kant’ın transen-
dental logic’inden sonra 
metafizikteki en yüksek an-
lamına Hegel ile kavuşmuş-
tur. Hegel’de logic mutlak 
sübjektivitenin ontolojisidir. 
Batı logic’inin nihai durağı 
ise lojistiktir (logistics) (He-
idegger 1968, 238-39). Yani 
Heidegger’e göre logos’un 
ratio’ya dönüşümü sıradan bir tercüme olarak de-
ğil de, Batı metafiziği içerisinde kavramın Grek-
lerdeki köklü karşılığından şimdiki hesaplayıcı/
teknik bir düşünmeye varışının serüveni olarak 
anlaşılmalıdır. Bu yüzden ratio’nun seyri aynı 
zamanda teknik/bilimsel rasyonaliteye varan bü-
tün bir Batı düşüncesinin de seyridir: “Bu biçim-
de bütün bilimler iki yolla, felsefenin rahminden 
çıkmıştır. Bilimler felsefenin dışına çıktılar, çünkü 
ondan ayrılmak zorundaydılar. Ve şimdi öylesine 
birbirlerine uzaklar ki ayrıldıkları o kaynağa, bi-
limler olarak kendi güçleriyle, tekrar dönebilecek 

bir imkândan yoksunlar” (Heidegger 1968, 18, 
aktaran Yılmaz, s.17-18). İnsanı ve Doğayı açık-
layabilmenin yegâne yolu bireyin rasyonalitesin-
den veya -hermeneutik gelenekte anlayabilmenin 
imkânı olarak- bireyin rasyonalitesinin eşlik ettiği 
tarihi-coğrafi-psikolojik arka planından başkası 
değildi. Bu bağlamda modern çağda sosyal, siya-
si, iktisadi ya da felsefi her düşünme çabası -eğer 
anaakım ya da marjinal akademik sınırlara tabi 
olarak yapılıyorsa- ratio’dan beri olmadığı gibi, 

Platon sonrası Grek gelene-
ğinin karakteristik izlerini 
de taşır; bu düşünmekten 
ziyade felsefe yapmaktır ve 
metafizikten bağımsız değil-
dir (Heidegger, 2007).

Dünyanın ve insanın 
yeniden kurulduğu Aydın-
lanma sonrasında, toplum 
inşa edilirken, toplumun 
en küçük yapı birimi ola-
rak ‘birey’ belirmişti. Kant’ın 
düşünme cüreti gösteren 
bireyi, ratio’yu merkeze ala-
rak toplumsal kategorileri 
ve rolleri de yeniden kur-
du. 19. yüzyılda rüşeym 
halinde olan1, 20. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren 
ise temel sosyo-politik ve 
kültürel söylem üretmenin 
ve mücadele alanlarının biri 
haline gelen Gender, diğer 
adıyla Toplumsal Cinsiyet, 
bu bağlamda Aydınlanma-
nın ürettiği toplumsal kate-
gorilere ve toplumsal rollere 
muhalefeti temsil etmekte-

dir. Ancak bu muhalefetin radikal olup olmadığı 
meselesi hayli karışıktır.

II

Gender, toplumsal bir kategori olarak ‘erkek-
kadın’ cins ayrımının biyolojik olarak değil top-
lumsal olarak kabul edilmiş farklılıklara dayalı 
cinsiyet sınıflandırması olduğu varsayımına daya-
nır. Bundan dolayı toplumsal cinsiyet tesmiyesiy-

1 İlk dalga feminizmi buna giden bir yol olarak okuma tarafta-
rıyım. E.K.

Gender, toplumsal bir kategori 
olarak ‘erkek-kadın’ cins ayrı-
mının biyolojik olarak değil 
toplumsal olarak kabul edil-
miş farklılıklara dayalı cinsiyet 
sınıflandırması olduğu varsa-
yımına dayanır. Bundan dola-
yı toplumsal cinsiyet tesmiye-
siyle, aslında cinsiyet kategori-
lerinin ve rollerinin verili değil 
inşai olduğunu ima etmekte-
dir. Biyoloji temelli bir cinsiyet 
kabulünün doğrudan verili bir 
durumu kabul etmek olduğuna 
vurguyla, bildik postyapısalcı 
retoriği çokça kullanır. 80’ler-
den itibaren feminist literatü-
re hâkim olan gender çalışma-
ları, bir anlamıyla da femi-
nizmi modernist bağlarından 
azade etmeye çalışmaktadır.
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le, aslında cinsiyet kategorilerinin ve rollerinin ve-
rili değil inşai olduğunu ima etmektedir. Biyoloji 
temelli bir cinsiyet kabulünün doğrudan verili bir 
durumu kabul etmek olduğuna vurguyla, bildik 
postyapısalcı retoriği çokça kullanır. 80’lerden iti-
baren feminist literatüre hâkim olan gender çalış-
maları, bir anlamıyla da feminizmi modernist bağ-
larından azade etmeye çalışmaktadır.

Toplumsal cinsiyetin inşai olduğu kabulü, 
erkek-kadın ilişkisini klasik patriarşik okumanın 
ötesine taşımaktadır. Çünkü çağdaş feministlere 
göre klasik patriarşik okuma, kadını ve erkeği de-
ğişmez sabit kategoriler olarak okumakta ve her 
iki kategoriyi izole bir alanda varsaymaktadır. Pat-
riarşik okuma, yeniden üretim ilişkilerini ve cin-
selliği odağına alırken, kendi içinde tutarlı, ho-
mojen bir “kadın” kategorisi var saymaktadır. Her 
ne kadar kadın ve erkek arasındaki fiziksel fark-
lar vurgulansa da -post-modernlerin beklentile-
rinin aksine- cinsiyetler arası eşitsizlikler ve ikti-
dar ilişkileri göz ardı edilmekte, toplumsal cinsi-
yet eşitsizlikleri diğer kategorik eşitsizliklerle bağ-
lantılı olarak ele alınmamaktadır. Bu ise toplumsal 
ilişkileri ve aktörleri tarihsizleştirmektedir.

Bireyler arası ya da farklı toplumsal gruplar 
arası ilişkilerde olduğu gibi cinsiyetler arası iliş-
kilerde de toplumsal davranışlara içkin imalar söz 
konusudur. Mezkûr imalar aracılığıyla farklı ka-
tegorilere ayrıştırılmış erkek ve kadın, kendile-
rinden beklenen davranış kalıplarını doğal oldu-

ğu varsayılan bir süreç içerisinde edinirler. Post-
modern dönem feministleri, bu nedenle toplum-
sal cinsiyet retoriği aracılığıyla, ‘kadın’lığın iliş-
kisel (relational) bir kategori olduğunu vurgula-
makta, sadece kadın üzerine çalışmayı eksik bul-
maktadır. Bu bağlamda, aynı zamanda erkeğin ve 
kadın-erkek rollerine biçilmiş toplumsal anlamla-
rın da kritize edilmesini talep etmektedir (Scott, 
1988:28-32).

İktidarın, cinsiyetler arasında biyolojik fark-
lılıklar temel alınarak eşitsiz bir şekilde dağılmış 
olduğuna dikkat çeken gender, bu yüzden ikti-
dar ilişkilerinin ifşa edilmeye çalışıldığı bir alan 
olma iddiasındadır (Scott, 1988:47). Cinsiyetlen-
dirilmiş ikili karşıtlıklar sayesinde belirli toplum-
sal ilişkiler, kurumlar ve eşitsizlikler meşru kılınır; 
sosyal refah devleti, sömürülenler ile sömürge-
ci devletlerarası ilişkiler (McClintock, 1995:1-6) 
ve daha pek çok sosyal kurum, toplumsal cinsiye-
te dayanan benzetmelerle meşru kılınır; böylece 
cinsiyetlendirilmiş benzetmeler, kodlamalar top-
lumsal olarak inşa edilmiş kurumları doğallaştır-
makta kullanılır. Hatta hiyerarşik yapılar çoğu za-
man cinsiyetler arası hiyerarşik yapı temel alına-
rak meşru kılınmaya çalışılıp normalleştirilir. 

Doğal bir süreç içerisinde kendiliğinden inşa 
edilen toplumsal cinsiyet, psikanalitik olarak da 
değerlendirilmektedir. Bireysel kimlik oluşumu-
nun çocukluk çağından itibaren başladığının ka-
bulüyle birlikte, mezkûr sürecin bilinç düzeyinde 
mi olduğu (Jean Baker Miller, Nancy Chodorow, 
ve Carol Gilligan’ın çalışmaları vb.), yoksa bilin-
çaltı operasyonlarla mı (Julia Kristeva, Luce Iriga-
ray, ve Helene Cixous’un çalışmaları vb.) olduğu 
tartışması bir yana, son tahlilde gündelik ‘dil’ bu 
pratiğin gün yüzüne çıktığı en güçlü yerdir. Çün-
kü her halükârda sosyal pratiklerin her türlü ile-
tişimi (ister linguistik ister bedensel/davranışsal 
jestler olsun) bir dil aracılığıyla olmak zorunda-
dır. Bu bağlamda linguistik olarak kullanılan ke-
limeler ile kültürel davranışlar, örneğin bir İngiliz 
pratiği olan centilmenlik ya da centilmence dav-
ranış veya çelebi davranışı, sosyal olarak aynı gö-
revi ifa etmektedir. Ancak dil sadece bununla top-
lumsal cinsiyete katkı sağlamaz; farklı dikotomi-
ler de gerekir. Böylece üretilen söylem üzerinden 
var olduğuna inanılan eşitsizliklerin yeniden üre-
tilmesi vb. süreçlerde temel argüman olarak dil 
karşımıza çıkar. Dil ile söylem arasındaki ilişkiye 
odaklanma, Aydınlanmacı düşüncenin hiyerarşik 

Dil temelinde yapılan eril/dişil düalizmi 
aydınlanma düşüncesinde rasyonellik ile 
irrasyonellik olarak da düşünülmekte 
ve erkek rasyonel olanı temsil ederken 
Kadın da irrasyoneli imler. Aynı şekil-
de Kartezyen felsefenin epistemik teme-
lindeki aklın ‘duygusal olmayan ala-
nın’ öznesi erkek iken, bedenin ‘duyu-
sal alanı’nın öznesi ise kadındır. Hatta 
bunu biraz daha rafine ederek görme-
nin yani ‘theoria’nın eril, dokunmanın 
ise dişil bir duyum olduğu bile söyle-
nebilir. Böylece bilginin kesinliği her 
zaman ‘görme’yle yani kadının dışlan-
dığı eril bilme biçimiyle ilişkilendirilir.
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yapısını ve rasyonaliteye olan vurgusuna saldıran 
feminist literatüre sosyal bilimler alanında en bü-
yük akademik destek ürünleri hiç kuşkusuz gen-
der çalışmalarından gelmektedir.

Dil temelinde yapılan eril/dişil düalizmi aydın-
lanma düşüncesinde rasyonellik ile irrasyonellik 
olarak da düşünülmekte ve erkek rasyonel olanı 
temsil ederken Kadın da irrasyoneli imler. Aynı şe-
kilde Kartezyen felsefenin epistemik temelindeki 
aklın ‘duygusal olmayan alanın’ öznesi erkek iken, 
bedenin ‘duyusal alanı’nın öznesi ise kadındır 
(Hekman, 2016:66). Hatta bunu biraz daha rafi-
ne ederek görmenin yani ‘theoria’nın eril, dokun-
manın ise dişil bir duyum olduğu bile söylenebi-
lir. Böylece bilginin kesinliği her zaman ‘görme’yle 
yani kadının dışlandığı eril bilme biçimiyle ilişki-
lendirilir (Keller & Grontkowski, 1983:213). 

Diğer taraftan toplumsal cinsiyetle gündelik 
dilin pratize edilmesi arasındaki ilişkide dil, bir 
yanda rasyonelliği iyi, yani tam kişilikle ilişkilen-
dirirken bir yandan da kadınları bu rasyonalite 
alanından uzak tutar. Gerekçe ise basittir: mak-
bul kişilik özelliklerinden mahrum olmak. Yani 
kadınlar ne tam rasyonel birer özne olabilmekte 
ne de etik anlamda tam insan olabilmektedirler 
(Hekman, 2016:66). Feminist retoriğin, tam in-
san olamama durumunu birçok şeye uyarlayabil-
mektedir. Örneğin, Ortaçağ cadı avlarına, doğa ile 
kadının özdeşleştirilmesine (Tabiat ana vb.) veya 
pozitivist bilimin doğaya tahakkümü kadına sahip 
olmayla benzeştirmesine, hatta kolonyalist/oryan-
talist motivasyonun ‘öteki’ni bakire, fethedilme-
yi bekleyen dişil nesne olarak okumasına kadar… 
Bu bağlamda erkeğin en rasyonel alanı olan siya-
setin de bu ayrımdan müstağni olmadığını söyle-
meye lüzum yok (Hillman, 1972).

Dil üzerinden toplumsal cinsiyetin inşai oldu-
ğu varsayımı her ne kadar biyolojik cinsiyeti tar-
tışmadan ırak tutmaya çalışsa da buna elle tutulur 
bir argüman sunamamaktadır. Erkeğin ve kadının 
tamamen inşai olduğu teorisi, ‘beden’e toslamak-
tadır. Kadının erkek olmadan ya da erkeğin kadın 
olmadan bir nesil vermesi, ölümsüzlüğü bulmak-
la eş değer bir çabadır. Ancak bu çabanın değerli 
değil, boş bir heva olduğunu ifade bağlamında eş 
değer diyebiliriz.

Çağdaş feminist hareket içerisinde, toplumsal 
cinsiyet tartışmalarının yedeğine düşmeyen farklı 
yaklaşımlar da yok değil. Gender tarafından kriti-
ze edilen erkeğin rasyonel aktör olarak kabul edi-

lip kadının rasyoneliteden dışlanması, radikal fe-
ministlerin bir kısmınca çok dikkate alınmamak-
tadır. Hatta rasyonalite tanımının eksik yapıldığı-
na dönük eleştirilerle birlikte, hissetme, duygu ve 
sezginin de ratio’ya dahil edilmesi gerektiği dile 
getirilmektedir. Çünkü bir tarafta aklı, diğer taraf-
ta hissetme ve duyguları yerleştiren aydınlanma-
cı dikotomi hem akıl hem de ahlak konusunda te-
mel bir yanlış içerisindedir (McMillan, 1982:21). 
Dikkat edilirse bu çağrıda kadının erillikle tanım-
lanan alana dahil edilmesi doğrudan istenmemek-
tedir. Eğer bu istek dile getirilirse, kadının kadınsı 
davranışlarını terk edip maskülen bir doğaya tes-
lim olması kaçınılmaz olacaktır. Oysa böyle bir 
daveti ısrarla yapan feministler reddettikleri ras-
yonalist perspektifi benimsedikleri -ya da en azın-
dan ona talip oldukları- için kadınların gerçek do-
ğasını kavrayamamışlardır. Bundan dolayı kadın 
özgürlüğü hareketi, kadınlara eril hakikat tanımı-
nı benimsemelerini önerdiği için doğaya karşı is-
yan etmektedir (McMillan, 1982:118-153). Çün-
kü özel alanı, yani çocuk yetiştirme alanı olan ev, 
erkeklerin ‘kamusal alan’ı kadar insani ve bu yüz-
den rasyoneldir. Kadınların eril rasyonellikle ve 
soyutlama alanı uğruna bu alanı terk etmelerine 
gerek yoktur (Hekman, 2016:69).

Tüm bu yukarıdaki anlatılanlar ışığında deni-
lebilir ki kadının trajedisi ağırdır. Zira rasyonel ey-
lemlerin biricik öznesi olan erkeklik heyecan ve 
duygunun, yani irrasyonel olan ‘kadınlığın’ kar-
şısına yerleştirilir. Bu karşıtlık, feministlere göre, 
kadınlar için dayanılmazdır. Çünkü kadınlar, ka-
bul edilemez iki seçenekle karşı karşıya bırakılır: 
Ya aynı kadınlar gibi -bir kadının, kadınlık dışı-
na çıkıp oradan ‘kadınlığı’ tanımlaması her nasıl 
mümkünse!- konuşacak ve ‘kadınsı’ davranacak-
tır ama irrasyonel olarak ya da erkekler gibi konu-
şacak, rasyonel davranacak ancak ‘kadınsı’ olma-
yacaklardır (Lakoff, 1975:6).

Klasik feministler erkeğin rasyonel olduğu 
kadar kadının da rasyonel olduğunu söyleyebil-
mek için kadınsılığı yok sayarken, çağdaş radi-
kal feministler rasyonalite alanına kadınsılığı da 
dahil etme derdindedirler. Kimsenin doğrudan 
ratio’nun kendisi ile bir derdi yoktur. Her iki mü-
cadeledeki amaç her halükârda kadını ratio’nun 
alanına dahil edebilmektir, daha fazlası değil. 
Ratio’nun erillikle sınırlandırılması gender çalış-
malarında olabilecek en radikal sınıra işaret eder. 
Oysa bu sınırın içerisinde kalmanın erkekçe veya 
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kadınca ya da ‘insanca’ olma imkânı gündem edil-
mez. Bu ise Aydınlanma ve dahi Grek geleneğinin 
hakikat arayışının içerisine hapsolmayı yineler.

III

Buraya kadar olan tartışmalar feminist hareket 
içindeki epistemolojik tartışmaları içerir. Kendi 
tarihsel tecrübesinde, batılı öznenin yaşadığı yaz-
gıda, bu eleştirinin haklılık payına sahip olduğu 
yönler yok değil. Roma Katolikliğinin paganik ka-
dın imgesini mutlaklaştırarak moderniteye miras 
bırakması bunda en büyük etkendir. Bununla be-
raber fıtrattan başka bir sapma olan Katolik ruh-
banlığın, insan-ı latifi olduğu yerden fıtrata muga-
yir başka bir derekeye oturtması da eleştirinin kıs-
mi haklılığı bağlamında önemlidir. Ancak rasyo-
naliteye bağlı bir karşı kadın imgesi için, mezkûr 
eleştirinin ürettiği söylem, evrensel bir ton taşımı-
yor. Batının tarihselliğine olan rabıtası nedeniyle, 
böyle bir talebi olması her ne kadar anlaşılabili-
yorsa da bu makul değil.

80’lerin ilk yarısından itibaren yoğun bir faa-
liyetle akademik üretim yapan feminist tartışma-
lar 2000’lere doğru yeni eleştiriye yelken açtı. An-
cak bu eleştiri de Batı düşünce geleneğinden radi-
kal bir kopuşu imlemiyor. Hatta yaptığı eleştiriler 
dolayısıyla Batı düşünce geleneğini tahkim ettiği 
de söylenebilir. Zira yeni üretilen eleştiri, 80’lerde-
ki ratio’dan pay isteyen kadın kimliği gibi, femi-
nizmin Batılı beyaz kadını öncelediği, ürettiği söy-
lem içerisinde Batının ırkçı tahakkümünü üretti-
ğine yöneliktir. Klasik sosyal bilimlerdeki ‘insan’ın 
batılı beyaz insan kastedilerek yapılan bir kavram-
sallaştırma olması gibi feminizmin hakkını savun-
duğu Kadın’ın da batılı beyaz kadın olduğu anla-
şılmaktadır. Bu bağlamda feminist söylemin üret-
tiği kadın imgesi (ister ezilen kadın isterse de mü-
cadele eden kadın) batılı beyaz kadının tecrübe-
sinden başkasını yansıtmaz. Aslında bundan dola-
yı, subaltern çalışmalarından mülhem, diyebiliriz 
ki Batılı beyaz kadın, kadınların kadınlık tecrübe-
sini tekeline alarak dünyanın geri kalan kadınları-
nı sessizleştirmekte, onları tarihsizleştirmektedir. 
Bundan dolayı kadın tecrübesi olarak okudukla-
rımız ya batılı kadının kendi tecrübesidir ya da 
batı-dışı dünyada yaşayan kadınların beyaz kadı-
nın gözüyle aktarılan tecrübeleridir. Onların ken-
di dilleri ve seslerine hatta tecrübelerine ancak ba-
tılı beyaz kadın aracılığıyla ulaşabilmek, feminist 

söylem içerisinde teorik olarak gerçekten de ka-
dını sessizleştirmek anlamına gelmektedir. Ayrıca 
bu sessizleştirmenin bir boyutuyla yönlendirme 
barındırdığını da eklememiz gerekiyor. Mezkûr 
eleştiriler nedeniyle, çağdaş feminist tartışmanın 
bir boyutunda, feminist retoriğin olanca üretimi-
nin salt Batılı beyaz kadının hanesine yazılması-
na karsı çıkılmakta, ancak doğrudan ne ratio ne 
de Batının modernist epistemolojisi veya ontolo-
jik kabulleri radikal anlamda hesaplaşma sahasına 
dahil olamamaktadır.

IV

Modern paradigmayla karşılaşan birçok batı-
dışı kültür dünyası (ya da din) onu aşmak için, 
kendileriyle modernite arasında bazı benzerlikler 
bulma/kurma yoluna gitti. Bu, batının olanca gü-
cüne rağmen onu radikal bir sapma olarak görüp 
ona toptan meydan okuma iddiasına karşı, nispe-
ten daha kolay bir yoldu. Ayrıca konforluydu da. 
Çünkü benzerlikler kurarak hem modern batının 
ve modernitenin külli olarak kötü olmadığı var-
sayılıyor hem de modernite bir boyutuyla varıla-
cak bir menzil olarak kodlanabiliyordu; modern 
uygarlığın alışkanlıklarını ve davranış biçimlerini 
‘ahlak’ kategorisiyle dışlayıp teknik ‘nimeti’ni al-
mak gibi… Ancak diğer taraftan, yapılan analoji-
ler son tahlilde modern uygarlığın alışkanlıklarını 
ve davranış biçimlerini batı-dışı dünya için norm 
haline getirmekte ve modernitenin nimetleri sade-
ce araçsal teknoloji ile sınırlı kalmamaktadır.

Modernite ile ilgili kurulan birçok analojiden 
bahsedilebilir. Ancak burada sadece kritik bir-
kaç tanesine değinmek, diğerleri hakkında yete-
ri kadar fikir verecektir. Sözgelimi rasyonalitenin 
ontolojik kökeni ile epistemolojik durumu hak-
kında çok fazla düşünsel mesaiye gerek duyma-
dan, Kur’ân-ı Kerim’de müminlere emredilen ve 
onların itikadi ayırt edici vasfı olan ‘akletme’ ile 
aynileştirilebiliyor. Dahası, ego’nun ratio aracılı-
ğıyla inşa ettiği, teknik uygarlık ile ratio arasın-
daki kopmaz ilişkinin farkında olunduğu halde 
bu tebcil edilerek dünya için çabalamanın ibaha-
dan öte vücubiyetine hamledilebiliyor. Ancak ras-
yonalitenin batı dünyası için neleri getirip nele-
ri götürdüğünün çetelesi yapılacak olursa, giriş-
te ratio ile ilgili söylediklerimizden mülhem, diye-
biliriz ki ‘Varlık’ın sesi artık kaybolmuştur. Meta-
fizik -felsefi veya bilimsel- düşünmenin imkanını 
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ratio ile alıp götürmüş, geriye ise araçsal rasyona-
litenin hüküm ferma olduğu ve kendini dayattığı 
bir güzergâh kalmıştır. Zamanın ahirinde yazgımı-
za düşen ise bununla imtihan olmaktır. 

Rasyonalitenin akletme ile eşdeğer tutulması 
gibi, 2000’lerden itibaren de yine benzer bir ana-
loji ile kadın hakları mücadelesinin hem argü-
manları hem de nimetleri Müslümanların/İslâm’ın 
adaleti hanesine yazılıyor. Burada -o bildik ar-
gümanı öne sürerek- yapılan, İslâm’ın kadına da 
haklar verdiğini ve bu hakların erkek dahil hiç 
kimse tarafından elinden alınamayacağının vur-
gulanması değildir sadece. Evet bu argüman çer-
çevesinde İslâm’ın adaleti vurgulanırken, aynı ar-
güman eşitlikçi ideolojisini adalete dayatarak geç-
mişteki birçok sünneti de zalimlik olarak addet-
mektedir. Negatif/Karşı adalet olarak tanımlana-
bilecek bu tutum, Batıdan ithal ettiği argümanı 
tüm tarihselliğinden ve otantikliğinden kopararak 
Müslümanlara dayatmaktadır. 

Her şeyden önce İslâm’ın toplumsal rolleri cin-
siyet bağımsız tanımlamadığını teslim etmemiz 
gerekiyor. Bu rollerin kökensel olarak inşai değil, 
verili olduğunu Kelam-ı Kadim ve Sünnet-i Se-
niyye iman edenlere bildiriyor hiç kuşkusuz. Hz. 
Âdem ile Hz. Havva soyut birer temsil değil, ça-
murdan yaratılmış müşahhas varlıklardır. Onlara 
öğretilen isimler ise son tahlilde -hem nefsi/husu-
si hem de umumi- bilgilerinin tecrübi değil, veri-
li olduğu gerçeğidir; ancak bu verili durumu baz 
alıp hemen başka bir analoji ile İslâm’ın ampi-
rizmle benzer bir tarafının olduğu söylenmemeli-
dir. Zira fıtrat dediğimiz şey, tabula rasa durumu-
nu ima etmez. Fıtrat-ı Selim ya da bozulmamış fıt-
rat, Hakikat’e meyyaldir ancak bu meyil onu sap-
maktan emin kılmaya yetmeyeceği için Peygam-
berlere ihtiyaç duymaktadır. Bu verili duruma 
rağmen, eşref-i mahlukat olan insan, aynı zaman-
da bir aileye, cemaate ve ümmete aittir. İnsan, bazı 
toplumsal davranış biçimlerini insanlar arası iliş-
kilerden edinebilmektedir; evlatlarımıza ergenliğe 

girmeden namaz kılmayı emredip tesettüre alıştır-
mak gibi ameller, salihlerle beraber olma, onlar-
la hemhal olma vb. teşvikler bir yanıyla toplumsal 
ilişkilerin insan davranışını şekillendirdiğine de-
lalet eder. Ancak bu delalet mutlak belirleyici de-
ğildir. Dolayısıyla toplumsallığının ona hiçbir şey 
katmadığını söylemek mümkün değilken, bu kat-
kının mutlak bir belirleyici olup olmadığını sor-
gulamamız gerekiyor. 

Toplumsallığın insan üzerindeki inşai etki-
si her ne kadar 80 sonrasında cinsiyet için gün-
dem edilmeye çalışılsa da, bir veçhesiyle köken-
lerini Locke ve Hobbes’a kadar götürülebilir. İn-
san Doğası başlığı altında tartışılan bu meselenin 
bize bakan yönü, her iki yaklaşımın da son tah-
lilde fiktif/soyut bir insan tanımı üzerinden yapı-
lıyor olmasıdır. Rasyonaliteyi adı geçen soyutluk 
üzerine giydiren modernitenin aksine, İslâm insa-
nı akıl sahibi bir varlık olarak muhatap alırken bu 
aklı soyut bir dünyaya referansla yapmamaktadır. 
Somut ilişkiler dünyasında tezahür eden bir akıl-
dır o ve vahye tabidir. Kur’an vahiyden bağımsız 
aklı ve o akla uymayı doğrudan ‘nefse tabi olma’ 
şeklinde değerlendirmektedir. Nefse tabi olmanın 
uhrevi neticesinin ise ebedi ateş olduğunu söyle-
mek izahtan varestedir. Nefsin ego ile olan merbu-
tiyeti de düşünüldüğünde, ratio’ya olan güvenin 
bir boyutuyla itikadi bir veçheye de tekabül ede-
bileceği pekâlâ söz konusu edilebilir.

Tüm bu aktardıklarımız ışığında, ister femi-
nist isterse de doğrudan gender çalışmaları bağ-
lamında olsun, ratio’dan pay kapmaya çalışmak 
bir özgürleşme ve tahakkümden kurtulmaya de-
ğil, ratio’nun inşa ettiği alanı meşrulaştırmaktan 
başka bir işe yaramamaktadır. Hele ki Kur’ân-ı 
Kerim ve Sünnet-i Seniyye’ye iman ettiğini ısrar-
la dile getirdikten sonra bu vartaya düşmek ma-
kuliyet çerçevesinin çok dışındadır. Diğer taraf-
tan hem İslâm’a olan mensubiyetini ısrarla vur-
gulama, politik arenada/kamusal alanda başörtülü 
olma -ya da kamusala başörtülü dâhil olma- mü-

Klasik sosyal bilimlerdeki ‘insan’ın batılı beyaz insan kastedilerek yapılan bir kavramsal-
laştırma olması gibi feminizmin hakkını savunduğu Kadın’ın da batılı beyaz kadın oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda feminist söylemin ürettiği kadın imgesi (ister ezilen 
kadın isterse de mücadele eden kadın) batılı beyaz kadının tecrübesinden başkasını yan-
sıtmaz. Aslında bundan dolayı, subaltern çalışmalarından mülhem, diyebiliriz ki Batılı 
beyaz kadın, kadınların kadınlık tecrübesini tekeline alarak dünyanın geri kalan kadın-
larını sessizleştirmekte, onları tarihsizleştirmektedir.
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de erkeklerin rasyonalitenin tek sahibi olmaları-
nı eleştiri konusu yapmak başka bir sapmayı işa-
ret eder. Zira Müslüman erkek ‘egemen’ değil, 
‘sorumlu’dur. Annesinden, kız kardeşinden, hanı-
mından, kızından ve tabi ki babası, erkek kardeşi 
ve oğlundan da… Bu sorumluluğu egemenlik çer-
çevesinden değerlendirmek, müminler arası iliş-
kileri iktidar ilişkisine indirgemek anlamına gelir 
ki bu hem usuli olarak doğru olmayan bir tutum 
hem de tarihsel olarak doğru olmayan bir durum-
dur. Bu demek değildir ki tüm tarihsel tecrübe ol-
ması gerekeni yapmıştır, farklı tarihsel durumlar-
da farklı problemli anlayışlar vücut bulmuş olabi-
lir ama bunlar umumi değil arızidir. Fakat Müslü-
manların ortak tecrübesi arızi değildir. Müslüman 
olmak şehadetle başlıyorsa, Müslüman kalmak da 
ümmetle birlikte olma ve tarihsel ortak tecrübeye 
tabi olmakla devam eder.

İslâm erkek ve kadını vahye muhatap olan in-
sanlar olarak değerlendirip onları birbirlerine ve-
layet ilişkisi ile bağlar. Erkeği rasyonel, kadını 
ise irrasyonel olarak tanımlama çabasına girmez. 
Hz. Peygamber’in kadınların aklı ve dininin ya-
rım olduğunu bildirdiği hadis-i şerif’i doğrudan 
rasyonalite-irrasyonelite dikotomisinde okumak 
hatadır; tabi adı geçen hadis-i şerif’i yok sayma 
hadsizliği de başka bir hata… Dilin gündelik pra-
tiklerde kurduğu dünya, vahiyden bağımsız değil-
dir; doğrudan vahyin esenlik bahşeden iklimine 
girmeyen sosyal pratikler Müslümanlar açısından 
mutlak değil geçici/arızidir. Eğer bu minvalde, 
Müslümanların kullandığı dile dönük eleştiriler 
onu ‘cinsiyetçilik’ kategorisinde değerlendirmeye 
kalkışacaksa -ki bu çabanın yararsız olduğu, Batı-
lı audiovisuala hizmet ettiği aşikârdır- hiç uzatma-
dan, lafı eğip bükmeden içinden konuştukları ba-
tılı söyleme göre Kur’an’ın da cinsiyetçi olduğunu 
itiraf etmeleri gerekir. Çünkü toprak-ekin ilişki-
sini, sahip-tarla metaforuyla anlatan Kur’ân-ı Ke-
rim, feminist biri için fazlasıyla erkek-egemendir. 
Bu itiraf varoluşsaldır ve gerçekten çok önemlidir: 
İslâm’a teslim olup olmamanın yegâne mihenk 
taşı burada yatmaktadır. 

V

Hz. Âdem ile Hz. Havva, balçığa ruhundan 
üfüren Rabbimizin kullarıdır; Hz. Havva ve ço-
cukları Hz. Âdem’in sorumluluğundadır yani on-

ları yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem aza-
bından koruyacak, onlara hakikat rehberliğini ya-
pacak olan odur. Yukarıda anlatılanların aile, ce-
maat ve ümmet ile olan ilişkilerini ve dahi ailenin 
ehemmiyetini hatırlatmayı sakil görüyorum.

VI 

Küreselleşme ile beraber postmodern toplum 
örgütlenmeleri ulusal aidiyetler bir tarafa bırakır-
ken, imanın oluşturduğu biraradalığı da sınırlayı-
cı ve dışlayıcı bulmakta. Sadece ulusal ya da dini 
aidiyetleri değil, erkek-kadın kimliklerini de ara-
daki farkı belirsizleştirip yok saymaya çalışmak-
tadır. İnsanın yersiz-yurtsuzlaştırıldığı bu düz-
lem, erkeği ve kadını da belirsizleştiriyor. Daha-
sı artık kadın yoktur, salt -ne olduğu fazlasıyla so-
yut olan!- insan vardır. İşin daha kötü ve Müs-
lümanlar açısından vahim tarafı ise, başörtüsü ile 
kamusala dâhil olmaya çalışan, kamusalı varlığı-
nın ifade olunduğu mekân olarak addeden insan-
ların fazlasıyla türemiş olmasıdır. Belki de kamu-
salın o baştan çıkarıcı davetine icabet etmek için 
onca başörtüsü eylemini yapmamak gerekiyordu. 
Ya da Zaman’ın/Dehr’in yazgısına boyun eğip im-
tihanımız üzerine hakiki anlamda düşünme ceh-
dine girmemiz gerekiyor. Hiç kuşkusuz, yazgımız 
son sözü söyleyecektir ve varoluşumuzun en yalın 
hakikati olan bu sözü, çocukların ‘yapıldığı’nı sa-
nanlar anlamayacaklar.
  
KAYNAKLAR
Gadamer, Hans-Georg (1977), Philosophical Hermeneııtics, (İngilizceye çe-

viren David E.Linge), Berkeley: University of California Press., aktaran 
Yılmaz, Ferudun (2009), Rasyonalite –İktisat Özelinde Bir Tartışma-, 
Paradigma yay. 

Heidegger, Martin (1968), What Is Called Thinking?, (İngilizceye çeviren 
(J.Glenn Gray), New York: Harper & Row. aktaran Yılmaz, Ferudun 
(2009), Rasyonalite –İktisat Özelinde Bir Tartışma-, Paradigma yay.

Heidegger, Martin (1991), The Principle of Reason, (İngilizceye çeviren Regi-
nald Lilly), Indianapolis: lndiana University Press, aktaran Yılmaz, Feru-
dun (2009), Rasyonalite –İktisat Özelinde Bir Tartışma-, Paradigma yay.

Heidegger, Martin (2007), Metafizik Nedir?, Türkiye Felsefe Kurumu yay.
Hekman, Susan (2016), Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi: Postmodern Bir Feminiz-

min Öğeleri, çev. Bekir Balkız & Ümit Tatlıca, Say yay.
Hillman, James (1972), The Myth of Analysis, Northwestern Uni. Press akta-

ran Hekman, Susan (2016), Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi: Postmodern Bir 
Feminizmin Öğeleri, çev. Bekir Balkız & Ümit Tatlıca, Say yay.

Keller, E. Fox & Grontkowski, Christine (1983), The Mind’s Eye, içinde Dis-
covering Reality, D. Reidel

Lakoff, Robin (1975), Language and Woman’s Place, Harper and Row, aktaran 
Hekman, Susan (2016), Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi: Postmodern Bir Fe-
minizmin Öğeleri, çev. Bekir Balkız & Ümit Tatlıca, Say yay.

McClintock, Anne (1995), Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in 
the Colonial Conquest. New York: Routledge

McMillan, Carol (1982), Woman, Reason and Nature, Basil Blackwell
Ong, Walter (1977), Interfaces Of The World: Studies in Evolution Of Couns-

ciousness And Culture, Ithaca: Cornell Uni. Press
Ong, Walter (1981), Fighting for Life: Contest, Sexuality and Counsciousness, 

Ithaca: Cornell Uni. Press
Scott, Joan Wallach (1988), “Gender: A Useful Category of Historical Analy-

sis,” içinde Gender and the Politics of History. New York: Columbia Uni-
versity Press 

Yılmaz, Ferudun (2009), Rasyonalite –İktisat Özelinde Bir Tartışma-, Para-
digma yay.



45

 Umran • Kasım 2018

  CHRISTOPHER LASCH, KİTLE TURİZMİ VE ELİTLERİN İSYANI 

Christopher Lasch, Kitle Turizmi ve
Elitlerin İsyanı

K endi memleketlerinde turistler… Tarihçi 
Christopher Lasch politik vasiyeti olan Elitle-

rin İsyanı yahut Demokrasinin İhaneti adlı kita-
bında bunun altını çizmişti. Birleşik Devletler’in 
“elit”leri (Lasch’ın kitabının nesnesi olmasalar 
dahi bu tespit aynen Batı Avrupa ülkelerinin 
elitleri için de geçerlidir) “dünyanın kımıl-
damasından” haz alırlar. Coğrafi yahut 
sanal fark etmez, yegâne idealleri akış-
kanlıktır. Yerden ziyade şebekeleri, 
sınırlara ve reel çeşitliliğe karşı 
hızlandırılmış üniformizasyonu 
yeğlerler. Kendilerini dünya va-
tandaşı gibi görerek vatandaş-
lığa mündemiç medeni 
vazifelerden kurtulmuş 
olurlar. Demokrasileri-
mizin çerçevesini teşkil 
eden milleti, kendileri-
ni hemşerileriyle politik 
ve ekonomik bakımdan 
dayanışmaya zorladığı 
ve özgürleşme ideal-
lerinin önünde köstek 
oluşturduğu için hor 
görürler.

“Hiçbir Yerin İnsanı”

Christopher Lasch 
soruyor: elitler kendile-

rini hâlâ Amerikalı gibi görüyorlar mı? Zira kendi 
hemşerilerinden ziyade başka ülkelerdeki mevki-
daşlarıyla ortaklaştıkları noktalar çok daha fazla! 
Birleşik Devletler’in sıradan insanlarının dünya 
görüşü ve hayat tarzları onlara yıldırıcı ve hatta 
yabancı görünüyor. Bu yüzden, bu müşterek yaz-

gıdan soyutlanabilmek için kendilerini “pa-
ralel ya da alternatif kurumlar oluşturma”ya 
adıyorlar. Kıyıların Amerika’sı, kök salmış 
oluşunu gericilik farz ettiği merkezin Ame-

rika’sını hor görüyor. Sıradan insanların 
Amerika’sı, tıpkı periferik Fransa gibi 

kendi ülkesinde turist gibi 
yaşamayı istemiyor. 

İklimlendirilmiş ve 
standartlaştırılmış bir 
evrende yurtsuzlaş-
maya çabalamıyor; 
kendini evinde, ken-
di tarihinin sürekli-
liği içerisinde hisset-
mek istiyor.

“Turist” kelimesi 
Napolyonyen hatı-
ratı yâd etmek üzere 
“turlar atan” yazar 
Stendhal’e kadar 
uzanır. Günümüzde 
ise bambaşka bir şey 
hâlini almıştır. Çağ-
daş turist –burada 

Laurent OTTAVI

Amerikalı sosyolog Christopher Lasch, kitlelerin isyanının toplumlarına 
yabancılaşan siyasi elitlere karşı gelişen sosyal bir reaksiyon olduğunu ileri 
sürer. Lasch’in bu yaklaşımından hareket eden Fransız gazeteci Laurent Ottavi 
yazısında, asıl idealleri akışkanlık, projeleri ise çokkültürcülük olan elitlerin artık 
içlerinden geldikleri toplumlara herhangi bir aidiyet duymadıklarının altını çiziyor. 
Ottavi’nin göçmen krizine değinirken söyledikleri ise Batılı zihin dünyasında 
Müslümanların nasıl varoluşsal bir tehdit olarak algılandığını gözler önüne seriyor.



46

 Umran • Kasım 2018

D O S Y A
D

O
S

YA
P

Ö
R

SÜ
M

Ü
Ş 

D
Ü

N
YA

N
IN

 K
EL

İM
EL

ER
İ

  CHRISTOPHER LASCH, KİTLE TURİZMİ VE ELİTLERİN İSYANI 

söz konusu olan bütün bir nesil– seyyah değildir. 
Olumsuzluklarından arındırılmış, saydam ve bu 
sayede istismara açık bir dünyayı kat eden mutlak 
bir tüketicidir o. Güvenliği, narsisizmi (selfiler) 
içerisinde konforla yan gelip yatar. Durmaksı-
zın farklılıklara olan aşkını haykırsa da “Aynının 
İmparatorluğu”nda yaşar (aynı restoran zincirleri, 
aynı globish’in hükümranlığı, aynı sloganlar…). 
Daima ayaküstü bir mutluluğun peşindedir ve 
bağımlılıkların kendisine ayak bağı olmasını iste-
mez.

Hervé Juvin’ın dediği gibi 
turist “hiçbir yerin insanı”dır. 
Tarihle ve coğrafyayla bir ala-
kası kalmamıştır. Böylece mili 
tarih yalnızca müzeler çerçe-
vesinde “değerlendirilir”, yani 
“dört duvar arasında” ve katil-
lerle cellatların ikili bir oku-
masının millî tarihe refakat 
etmesine ihtimam gösterilir. 
Müzeleştirme tarihin üstesin-
den gelmek değildir. Vitrine 
yerleştirmek suretiyle Tarihin 
trajik tarafıyla işimizin kalma-
dığını zannedişimizin simge-
sidir. Geçmiş mutlak surette 
gömüldü sanılır. Müzelerin 
ziyaretçileri yüzeysel bir göz-
le bu garip, savaşçı ve ataerkil 
insan ve medeniyetleri müşa-
hede ederler. Buna mukabil 
kendilerini mümkün kılan da 
bizzat onlardır. Coğrafi sınır-
lar ise malların, sermayelerin 
ve kişilerin dolaşımının– ve 
elbette elitlerin içinde rahat-
ça devindikleri şebekelerin– 
önündeki engellerdir. 

“Anlaşmalara karşı bir demokrasi olamaz” 
dendiğini işittik Yunan krizi esnasında. Bizi yö-
netmekten (çekip çevirmek) ziyade “idare” eden-
lerin benimsedikleri “turistik” dünya görüşü, ne 
halkı ne siyaseti tanımıyor. Buna mukabil demok-
rasi evvela bir politik gövdenin, hükümran bir 
demos’un mevcudiyetini içerir. Halkın iktidarıdır, 
halk tarafından ve halk için!

Fransız “elitleri”nin bunu Euro eleştirileri -şu 
“yüzsüz para” (Juvin)- karşısında “turistik” bir ar-
gümana dönüştürmeleri de manidardır. Euro sa-

yesinde turistler üye ülkelerin sınırları içerisinde 
kendi paralarını bozdurmaya ihtiyaç duymazlar. 
Aman ne ilerleme! Bu devasa başarının yanında 
ülkeler arasındaki artmakta olan ekonomik ve 
politik ihtilafların, endüstrileşmenin durmasının, 
işsizliğin ne hükmü olabilir ki? 

Hakikat Zindanlarda

Kendisini kültürel karmaşaya açtığını, yerli-
leri sevdiğini ve onların dostluğunu kazanmayı 
-yani etkilerini kırmayı- istediğini ileri sürse de, 

çağdaş turist, seyyahın aksine, 
ahalinin nefretini kazanmış-
tır. Şen şakrak küreselleşmeye 
meftundur! Buna rağmen bu 
sevdası da onu pek bağlamaz: 
bir istikametin işlemez hale 
gelmesi hemen bir başkasına 
yönelmesine kafidir. Onun 
için her şey ikame edilebilir-
dir! Dünyanın üniformizas-
yonuna (tatil yerleri, tabelalar, 
globish vs.) ve kaynakların 
mahvına (verimli arazilerin 
tahrip edilmesi, CO2 emis-
yonu vs.) iştirak eder. Tıpkı 
“yeşil büyüme”den söz eden 
elitler gibi, boşuna “sürdürü-
lebilir kitle turizmi”nin geliş-
tirilmesi çağrısında bulunmaz 
(o kadar da bilinçlidir zira!). 
İkisi de saçmalık.

Elitlerin mütemadiyen 
“insani” bir söylemle makyaj-
ladıkları Batı dünyası anla-
yışlarını yayma iddiası, kine 
tahvil edilerek ödeniyor. Zira 
bu iddia kendisini gelenek-

lerin göreneklerin, âdetlerin ve dillerin çeşitlili-
ğinin hor görülmesi üzerine kurmuştur. “Açık”, 
akışkan, daha demokratik, “sınırsız”, barışçıl bir 
dünya söylemleri, sayıları artan duvarlarla ve hat-
ta bölgelerin içindeki ayrışmalarla cevaplanıyor. 
Küreselleşmeyle birleşen dünya esasında çok daha 
bölünmüş bir dünya (birliklerin bozulması, cema-
atçilikler, İslâmcılık). 

Elitlerin iştirak ettikleri dünyanın çeşitliliğinin 
tahrip edilmesi süreci esasında gerçekliğin yıkı-
mıdır. Tahayyülleri eğlence endüstrisi tarafından 

Coğrafi yahut sanal fark 
etmez, yegâne idealleri 
akışkanlıktır. Yerden ziya-
de şebekeleri, sınırlara ve 
reel çeşitliliğe karşı hızlan-
dırılmış üniformizasyo-
nu yeğlerler. Kendilerini 
dünya vatandaşı gibi göre-
rek vatandaşlığa mün-
demiç medeni vazifeler-
den kurtulmuş olurlar. 
Demokrasilerimizin çerçe-
vesini teşkil eden milleti, 
kendilerini hemşerileriyle 
politik ve ekonomik bakım-
dan dayanışmaya zorladı-
ğı ve özgürleşme idealleri-
nin önünde köstek oluştur-
duğu için hor görürler.
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şekillendirilmiş turistler gibi elitler de bir tür “hi-
per-gerçeklik” içerisinde yaşıyorlar. Christopher 
Lasch’in de isabetle altını çizdiği üzere “gerçekli-
ğin sosyal konstrüksiyonu”nu boş yere dogma ha-
line getirmiş değiller. Sıfırdan yeniden inşa etmek 
için bu gerçekliği yapıçözüme uğratmak yeterli 
olacakmış. Cinsiyet ideolojisi ve transhümanistler 
de buna epey katkı sağlıyor malum!

Evrensel Pazar Olarak Çokkültürcülük

Elitlere göre yeniden inşa edilecek olan top-
lum muhakkak ki çokkültürlüdür. Dünya görüş-
leri bu hususta da turistiktir. Kafalarında bütün 
dünya mutfaklarını ve kıyafetlerini arza sunan 
rengârenk, müsamahakâr, şenlikli ve bereketli bir 
pazar imgesi vardır. Mülteciliği dünyayı kendi evi-
ne sokmanın ve böylece kendi evinde turist ola-
bilmenin bir yolu olarak görürler.

Ulaşabildikleri restoranların çeşitliliğinden ve 
çocuklarına yabancı kökenli bir dadının bakma-
sından zevk alırlar. Görünmez sınırlar içerisinde 
(dijital kodlu kapılar, özel kartla girilen okullar, 
oturdukları apartmanların sosyal ve kültürel ho-
mojenliği) korundukları için kitlesel göçün ulu-
sal kamunun her daim tecrübe ettiği yıkıcı netice-
lerine maruz kalmazlar. Tıpkı insanları birbirinin 
yerine ikame edilebilir olarak gören Avrupa Bir-
liği gibi iş görürler: Avrupa nüfusu azalıyor mu? 
“Noksanı” mültecilerle kapatalım!

Bu yaklaşıma, bir de tarihin cellatlar ve (po-
zitif ayrımcılık yoluyla zararlarının telafisini hak 
eden) kurbanlar üzerinden çift başlı bir biçim-
de okunması ilave edilir. Acıları abartılan belirli 
gruplar devletten bir tür “ihtiram” (Christopher 
Lasch) görürler. Büyük Anne kurban olduğu var-
sayılanları suhuletle ve merhametle bağrına basar-
ken, “ayrımcılık”ları körükleyenleri “psikiyatrize” 
eder ki bu kelimenin tedavülde oluşu dahi sahici 
farklılığa yönelen nefretin bir tercümesidir. 

Etimolojik bakımdan ayrımcılık (discrimina-
tion) esasında bir dirayettir (discernement). Ayır-

mak ya da farklı görmek değil, biricik bir hedefe 
yönelmektir. Şunu da dikkate alalım: Tarih’in kur-
banları ve müşfik telafi biçimlerine dair bu söy-
lemler cemaatçi ya da bireyci yaklaşımlar olup ko-
lektif bir karakter taşımazlar. Böyle bir anlayış so-
nucunda demokrasiden, çoğunluğun hükmün-
den geriye ne kalıyor?

Hatada Ayak Diremek

Elitlerin bir de “model” takıntısı vardır, bir ta-
rihe ve bir coğrafyaya bağlı olmayan, dışarıdan 
gelen bir “model”: ekonomi için Almanya, eğitim 
için Finlandiya, feminizm için İsveç. Elitlerin öz-
gürleşmesi yönünde ilerlemediklerindeyse tekil-
liklerin evcilleştirilmesi, norma sokulması gere-
kir. Dünya tekil olanın kökünü kazımaya çağırılır! 
Philippe Murray “dünyalaşma” derken “dünyanın 
mütecanisleşmesinden” ve “bütün düşünme ve 
yaşama yordamlarına gözünü kapayan küresel tu-
ristik normlara uydurulmasından” bahsediyordu.

Böylesi bir program savaşın asla gelip de şen-
liği akamete uğratmayacağına ilişkin -ölçüsüz- bir 
iyimserlik içerir. Bizi hedef alan İslamcı düşman 
-egemenlik kayıplarımızdan örflerimizin çözülme-
sine ve kutsallarımıza yönelik zayıf alakamıza- bü-
tün acziyetimizi yüzümüze vurdu. Tıpkı turistler 
gibi, aydınlatılmış ve konforlu yollardan, Tarihin 
trajik yönünden arındırılmış olan bu yere balon-
cuklar içinde geldiler. İyiliğin İmparatorluğu’nda 
Kötü, İslamcılık biçimde yeniden beliriyor, bizim 
feragatlerimizden ve korkaklığımızdan besleniyor. 
Buna mukabil topluma yön verebilecek olanların 
bütün bu olup bitene kadeh kaldırmamızı öner-
mekten başka söyleyecek sözleri yok.

Kaynak:
Laurent Ottavi (Gazeteci, Revue des Deux Mondes ve Po-

lony TV muhabiri), 
“Christopher Lasch, le tourisme de masse et la révolte des 

élites”, Le Figaro, 27 Temmuz 2018.

Türkçesi: Habil SAĞLAM

Elitlerin mütemadiyen “insani” bir söylemle makyajladıkları Batı dünyası anlayışlarını 
yayma iddiası, kine tahvil edilerek ödeniyor. Zira bu iddia kendisini geleneklerin göre-
neklerin, âdetlerin ve dillerin çeşitliliğinin hor görülmesi üzerine kurmuştur. “Açık”, 
akışkan, daha demokratik, “sınırsız”, barışçıl bir dünya söylemleri, sayıları artan 
duvarlarla ve hatta bölgelerin içindeki ayrışmalarla cevaplanıyor.
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  “MASAL” ŞİİRİ VE “YEŞİL SARIKLI ULU HOCALAR” 

Sezai Karakoç’un Kaderi Düşünmesi:
“Masal” Şiiri ve “Yeşil Sarıklı Ulu Hocalar”

T eknik dünyanın hâkimiyetinin 
belirginleşmesi karşısında 

modern zamanın Müslüman-

larının ne ile imtihan olduk-

larını sormaya başlamaları, 

sonradan İslâmcılık diye 

adlandırılan bir düşünce 

akımının da ortaya çık-

masına sebep olmuştur. 

İslâmcılık, reaksiyondan 

inşa teklifine kadar geniş 

bir kavramsal yelpaze su-

nar. Bu yelpaze, ana kay-

naklara dönmeyi savunan-

lardan modern düşüncenin 

kavramlarıyla geleneğin ihyası-

na, teknik dünyanın iyi yanlarının 

alınıp kötü yanlarının terkinden dinin 

esasını karartmış olan tarihsel kalıntıların mo-

dern düşünce marifetiyle temizlenerek bu esasın 

gün ışığına çıkarılmasına, teknoloji eleştirisinden 

modern dünyaya isyana kadar geniş bir yelpaze 

oluşturmaktadır. Yelpazede tuttukları yere göre 

gelenekçiler, modernistler, selefiler gibi alt adlan-

dırmalara da konu olmaktadırlar.

Bu yelpazedekiler, modern zamanın kendi-

si hakkında, yani kendi kaderleri hakkında dü-

şünmedikleri için, aslında hâlâ “düşünmemek-

tedirler”. Martin Heidegger’in “zamanımızın en 

düşünmeye değer şeyinin hâlâ düşünmüyor” ol-

duğumuzu dile getirmesindeki haki-

kate denk düşen bir durum söz 

konusudur. Bu iddialı ifadeden 

sonra haklı olarak şu sorular 

sökün edecektir: Düşün-

menin dünyadaki yegâne 

muhatabı ve mecrası 

olan Müslümanların 

modern dünyaya cevabı 

olan İslâmcılık nasıl olu-

yor da düşünmüyor ola-

bilir? Geniş bir yelpazede 

ortaya çıkan teorik çaba-

nın tamamını “düşünme-

mekle” itham düşüncesizce 

yapılmış bir itham değil midir? 

Bu teorik çabanın hiç değilse bir 

kısmı hakikate biraz olsun yaklaşmamış 

olabilir mi? Bunlar yerinde sorulardır. Ama bizi 

düşünmeye çağıran değil, aksine zamanımızın bir 

işareti olarak asıl düşünmeye değer olandan, ka-

derimizden uzağa fırlatan sorulardır da.

Düşünmeyi, bir insanın bir organı, beyni ma-

rifetiyle gerçekleştirdiği bir edim olarak anlayan 

ve bunu akla bağlayan gelenek, kökeni iki bin 

beş yüz yıl öncesine kadar giden ve zamanımızın 

asli karakterini veren Batı düşüncesidir. Animal 

rationale olarak tanımlanan insanın tecrübesi, 

modern teknik dünyada, belirli bir coğrafyada 

ortaya çıkıp orada etkili olan, diğer coğrafyaları 

Feridun YILMAZ

Sezai Karakoç, Türk şiirinin zamanı yani kaderi en çok düşünen şairlerinden birisidir. 
İçine doğduğu zamanın doğasını dillendirme, modern dünyanın Müslümanlarının 
imtihanını açık kılma gayreti şiirlerinin derin seslenişinin kaynağıdır. Zamanı kader 
olarak düşünmenin açıklığını bulabildiğimiz şiirlerinden birisi “Masal” şiiridir.
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ise yalnızca politik hâkimiyetine almış olan bir 

tecrübe değildir. Bu tecrübe zamanımızın kendisi 

haline gelmiştir. Teknik dünyanın belirlediği bir 

dünyanın o dünyayı hâsıl eden düşünme tecrü-

besi ile düşünüyoruz. Bu da, düşünmenin başlan-

gıç adımını atmaktan, zamanın kendisi hakkında 

düşünmekten bizi alıkoyuyor. Zamanın kendisi 

kaderdir ve kaderi yalnızca Müslümanlar düşü-

nebilir. Kaderi düşünmek, İslâm tarihinde karşı-

mıza Cebriye, Kaderiye gibi adlandırmalarla çıkan 

gelenekler dâhilinde düşünmek de değildir. Söz 

konusu gelenekler, özünde 

politik pratiğin ürettiği tar-

tışmaların sonucunda ortaya 

çıkmış tecrübelerdir. Onları 

bugünün düşünme tarzına 

taşıyıp düşünce geleneği 

haline sokmaya çalışmak, 

biz modernlerin animal 

rationale’nin zamanında 

yaşıyor olmamızla alakalı-

dır. Külli irade, cüzi irade 

ayrımlarına yaslandığımız-

da da aynı şeyi yapar ama 

kaderi düşünmüş olmayız. 

Yine akıl marifetiyle teolo-

jik bir tasnif yapmış oluruz. 

Teolojik tartışmada Tanrı’yı 

hiyerarşinin en üstüne yer-

leştirseniz bile o Tanrı’ya 

konumunu veren animal 

rationale’dir. Müslümanın 

dilinde ise bu şirktir. 

Kaderi düşünmek, za-

manı düşünmektir. Allah’ı 

anmak, zikretmek ve şük-

retmektir. Modern dünya-

nın bir düşünsel inşa ile 

tanzim edilebileceğine dair kibirli bir hümanizm 

tecrübesi dâhilinde akletmek, düşünmek demek 

değildir. Her inşa çabası, kendi içerisinde karşıtı-

nı da barındırdığı gibi, karşıtıyla beraber modern 

dünyanın tahkimine de hizmet eder. Hiçbir eleş-

tirel tutum ya da mesafeli tavır alış, sizi o gelene-

ğin dışına taşıyamaz. Gayretler, sistemik inşalar, 

alternatif çözümler, muhalif tavırlar biteviye o 

geleneğin yelpazesini zenginleştirme ve tahkim 

etme dışında bir işe yaramaz. Oysa Müslümanlar, 

ölmeye yazgılı varlıklar olarak kendi zamanları-

nı, kaderlerini düşünmek için Allah’ın kelamına 

ve Peygamber’in sözüne kulak kesilirler. O’ndan 

işittiklerine itaat ettiklerinde, mukadderata boyun 

eğdiklerinde bu büyük cehdin bereketiyle buluşa-

bilirler. Modern zamanlarda Müslümanın düşün-

meye yöneldiği yegane güzergah kendi kaderidir. 

Müslümanlar yalnızca kaderi düşünürken düşü-

nür. 

Sezai Karakoç, Türk şiirinin zamanı yani ka-

deri en çok düşünen şairlerinden birisidir. İçine 

doğduğu zamanın doğasını 

dillendirme, modern dün-

yanın Müslümanlarının im-

tihanını açık kılma gayreti 

şiirlerinin derin seslenişinin 

kaynağıdır. Zamanı kader 

olarak düşünmenin açıklı-

ğını bulabildiğimiz şiirlerin-

den birisi “Masal” şiiridir. 

“Masal” şiiri bir babanın 

yedi oğlunun sırayla Batıya 

gidip, altısının Batının türlü 

çeşit iğvasına kapılıp yol-

dan çıkmalarını, sonuncu 

oğulun ise kendi tarzında 

buna direnmesini anlatır. 

Şiire ilişkin yaygın yorum, 

İslâmcılığın yaygın kavram-

laştırmalarına uygun olarak 

Batının İslâm’ın oğullarını 

tek tek yoldan çıkarması 

yönündedir. İlk oğul, Batı-

nın göz boyayıcı törenlerine 

ve övgülerine kanar, bu da 

onun sonu olur. İkinci oğul, 

Batının kadınına kaybeder 

ve sonu uçurumda biter. Ça-

resiz baba üçüncü oğlunu yollar ve üçüncü oğul 

da rütbe ve paranın ayartısıyla uşak ruhlu birine 

döner. Dördüncü oğlu yoldan çıkaran bizzat eği-

tim ve Batının bilgisidir. Beşinci oğul şairdir ve o 

da Batının yol açtığı bir tür nihilizm çölünde kay-

bolur. Altıncı oğul içkiye kaybeder. Baba ölmüş-

tür ve nihayet yedinci oğul Batıya varır. Kendisine 

sunulan ayartılara kapılmaz, değişime direnir ve 

bir Doğulu olarak ölmeyi tercih ettiğini haykırır. 

Nurdan bir sütuna dönüşüp göğe uzanır. 

Kaderi düşünmek, zamanı 
düşünmektir. Allah’ı anmak, zik-
retmek ve şükretmektir. Modern 
dünyanın bir düşünsel inşa ile 
tanzim edilebileceğine dair 
kibirli bir hümanizm tecrübesi 
dâhilinde akletmek, düşünmek 
demek değildir. Her inşa çaba-
sı, kendi içerisinde karşıtını da 
barındırdığı gibi, karşıtıyla 
beraber modern dünyanın tah-
kimine de hizmet eder. Hiçbir 
eleştirel tutum ya da mesafeli 
tavır alış, sizi o geleneğin dışı-
na taşıyamaz. Gayretler, siste-
mik inşalar, alternatif çözüm-
ler, muhalif tavırlar biteviye o 
geleneğin yelpazesini zengin-
leştirme ve tahkim etme dışın-
da bir işe yaramaz.
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Yaygın yorum üzerinden gidilirse şiir 
İslâmcılığın neredeyse hülasası gibidir. Dünya öl-
çeğinde hâkimiyet tesis etmiş Batının, türlü iğva-
larla Doğunun ruhunu dönüştürmesi anlatılmak-
tadır. Bu bazen bilgi, bazen şiir, bazen de bizzat 
maddi dünyanın zenginlikleri olabilmektedir. Her 
nasılsa ve tarihsel tecrübenin de gösterdiği gibi 
Müslümanlar buna direnememekte ve hızla dö-
nüşerek kendileri olmaktan çıkmaktadırlar. Şairin 
düzyazılarındaki medeniyet ve diriliş kavramlaş-
tırmalarından da beslenen bu yorumlar, bu deği-
şime direnmenin yollarını inşa gayretine girerler. 
Bu gayretler, politik, iktisadi ve kültürel hayatın 
Batı karşısında dönüşmeyip, onu da dönüştürecek 
tarzda yeniden teorik inşasını hedefler. Fakat her 
bir teorik inşa teklifi animal rationale’nin, Batılı 
varoluşun, muhtelif formlarda yeniden üretimidir. 

“Masal” şiiri ise Müslümanın içine doğduğu 
zamanı düşünmeye çağırır bizi, kaderi düşünme-
ye çağırır. Şöyle başlar:

Doğu’da bir baba vardı
Batı gelmeden önce
Onun oğulları Batı’ya vardı

Kendisi gelmeden önce varılabilir bir yerdir 
Batı ve gelmeden önceye dair anlatılacak şeyler 
“masal” olarak adlandırılabilir. Oysa şimdi Batı gel-
miştir. Batının gelmesi, coğrafi olarak onun dünya 
ölçeğinde hâkimiyet tesis etmesi anlamında değil-

dir sadece. Çünkü Moğollar gibi İslâm dünyasına 

gelen başka müstevliler de olmuştur daha önce. 

Bu gelenler politik bir mücadele ile bir süre son-

ra kovulabilmişlerdir. Oysa Batının gelmesi, Batılı 

varoluşun dünya ölçeğinde bir yazgı olarak yayı-

lımıdır. Teknik dünyanın yayılımı ile birlikte Ba-

tılı varoluş bir yazgı olarak Batı ya da Doğu bırak-

mamacasına her yöne yayılmış, zamanın bir tür 

yazgısına dönüşmüştür. Oğulların imtihanı, coğ-

rafi olarak nerede doğmuş olursa olsun bu zama-

na doğmuş olmaktır. Bu yüzden artık oğullar bir 

“masalda” değil bizatihi hayatın içindedirler, im-

tihanın vuku bulduğu, ölüme doğru giden varlık 

olarak insanların yaşadığı hayatın içindedirler. 

Bu yüzden İslâmcılığın ilk reaksiyonunda so-

runu Batının hâkimiyeti ile baş etme sorunu ola-

rak teşhis etmesi ve çare olarak pratikte galebe 

çalma arayışına girmesi gayet hayatidir ve bizzat 

hayatın savunusudur. Lakin tarihsel süreçte Batı-

lı eğitimin yaygınlaşması Müslümanları bu hayat 

tekliflerinden uzaklaştırdığı gibi, geri kalmaları-

nın sebepleri üzerine teorik çabalara girişmeleri-

ne de yol açmıştır. Özü, yazgısı gereği hümanist 

olan bu çabalar, insan eliyle geri kalındığı ve yine 

insan eliyle bu geri kalmadan kurtulunabileceğine 

ikna etmiştir eğitimli Müslümanları. Sebebi ve ça-

reyi ister geleneğin ihyası isterse de bertaraf edil-

mesinde bulsun, İslâmcılığın her teorik hamlesi 

aynı kuşak veya bir sonraki kuşak tarafından ye-

tersiz bulunmuş, bu da yeni teorik arayışlara kapı 

aralamıştır. Teorik çabanın daha disiplinli ve et-

kili olabilmesi için her defasında daha yaygın ve 

daha etkin bir eğitim hamlesine ihtiyaç duyulmuş, 

bu eğitim hamlesini hızlandırmak için öğrenciler 

bizzat Batıya gönderilmiştir. Müslümanların ken-

di dinlerini doğru anlayabilmek için bile eğitime 

ihtiyaç duyulduğu söylenmeye başlanmıştır. 

Eğitim, yaygın kanaatin söylediği gibi insanın 

bilgisini artırmak için enformasyon yüklenimi an-

lamına gelmez. Greklerin Paideia dedikleri ve Al-

manların Bildung dedikleri eğitim, özünde insa-

nın bütün varlığının yönelim değiştirmesine doğ-

ru bir yol alıştır. Paideia’nın tezgâhından geçen 

insan modern zamanlarda kaçınılmaz bir hüma-

nizm ile maluldür. Bu da Batılı varoluşun yazgı-

sal olarak açığa çıkması demektir. Bizzat o eğitimi 

kullanarak hümanizm karşıtlığı ya da Batı karşıtlı-

ğı yapıldığında da bu yazgıdan kaçınılmış olmaz. 

Sebebi ve çareyi ister geleneğin ihya-
sı isterse de bertaraf edilmesinde bul-
sun, İslâmcılığın her teorik hamlesi aynı 
kuşak veya bir sonraki kuşak tarafın-
dan yetersiz bulunmuş, bu da yeni teo-
rik arayışlara kapı aralamıştır. Teorik 
çabanın daha disiplinli ve etkili olabil-
mesi için her defasında daha yaygın ve 
daha etkin bir eğitim hamlesine ihtiyaç 
duyulmuş, bu eğitim hamlesini hızlan-
dırmak için öğrenciler bizzat Batıya 
gönderilmiştir. Müslümanların kendi 
dinlerini doğru anlayabilmek için bile 
eğitime ihtiyaç duyulduğu söylenmeye 
başlanmıştır.



51

 Umran • Kasım 2018

  “MASAL” ŞİİRİ VE “YEŞİL SARIKLI ULU HOCALAR” 

O yüzden Müslümanların eğitim düzeyi yüksel-

dikçe, İslâmî bilgileri arttıkça Batı karşısında üret-

tikleri çareler de çoğalmaktadır. Her bir çare Batılı 

varoluşun Müslüman bünyede tahakkümünün ar-

tışıyla sonuçlanıyor olsa da bu yazgı her yeri kap-

lar da durur. Bir yazgıdır çünkü.

Artık Batı gelmiştir ve “Masal” şiiri bizatihi 

Müslümanı yazgısını düşünmeye çağırır. Yedinci 

oğul şöyle anlatılır:

Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara

Baharın yazın güzün kışın sırrına ermişti 

ağaçlarda

Bir alınyazısı gibiydi kuruyan yapraklar onda

Bir de o talihini denemek istedi

Bir şafak vakti Batı’ya erdi

En büyük Batı kentinin en büyük meydanında

Durdu ve Tanrı’ya yakardı önce

Kendisini değiştiremesinler diye

Yedinci oğulun alınyazısını düşünmesi ve 

bunu ağaçlar ve kuruyan yapraklardan bilme-

si pastoral bir iç çekiş değildir. Çünkü yedinci 

oğul durur ve “Tanrı’ya yakarır”. Tanrı’ya yakarı-

şı onun düşünmesidir, kaderini ve zamanını dü-

şünmesidir. Çünkü Müslümanın düşünmeye de-

ğer yegâne tecrübesi kendi zamanıdır, kaderidir. 

Yedinci oğul, ölümü bilen oğul, Allah’a yalvara-

rak düşünür. Alınyazısı olan değişmek karşısında 

Allah’a sığınır, kaderine rücu eder. İçine doğdu-

ğu zamanı, insanı değiştiren bir zamandır. İmti-

hanının bu olduğunu görür. Ağaçlardan ve kuru-

yan yapraklardan öğrenmiştir bunu. Bunu ağaç-

lar bilmez ama o bilir. O, kaderini düşünme il-

tifatına mazhar olmuştur. Kaderi düşünmek, yal-

nızca bu düşünme size bahşedilirse mümkündür. 

Animal rationale’nin iradi bir eylemi değildir dü-

şünmek. Düşünmeye yönelen insan, yalnızca dü-

şünme ona bahşedildiğinde düşünebilir. “Yakarış” 

o yüzden kaderi düşünme yakarışıdır ve düşün-

menin bizatihi kendisidir. Kaderi insanı değiştir-

me olan zamanının değiştirmesinden kendini mu-

hafazanın yine yalnızca o “yakarışta” gizlendiğini 

bilen yedinci oğul, yönelir ve yakarır. 

Bu yüzden, “Masal” şiiri yaygın yoruma tabi 

olunduğunda, ilk altı oğulun Batı karşısında tah-

min edilebilir gerekçelerle değişimini anlatır, ama 

sıra yedinci oğula geldiğinde, İslâmcı düşüncenin 

üzerinde inşa olduğu çözüm yelpazesinin herhan-

gi bir kanadından çözüm vaat etmemiş olmasıyla 

ayrılır ve okuyucusunu şaşırtır. Yaygın yorumun 

içerisinde kalınırsa bir tür nihilizmle sonuçlanan, 

modern zamanların düşünme tecrübesi içerisinde 

olanların akledemeyecekleri bir hiçlikle karşı kar-

şıya bırakır okuyucusunu. Oysa yedinci oğul var-

lığını değiştirmekle mukadder bir zamana doğdu-

ğunu düşünmenin cehdiyle duaya sığınır. Deği-

şime direnmeye yönelik her akli çabanın, o de-

ğişimin nüfuzunu derinleştireceğinin farkında-

dır. Çünkü bizatihi akli çabanın kendisine ram ol-

makla en temelde değişmiş olmaktadır. İçine doğ-

duğu zaman, onu böyle bir mukadderatın içine 

bırakmıştır. O yüzden “yakarış”, zamanı düşünme 

cehdinin yurdudur. 

Masal şiiri 1969 yılında yazılmıştır. Sezai Kara-

koç 1967 yılında Hızırla Kırk Saat şiirinde zama-

nını, kaderi, bir yazgı olarak zaten gelmiş olan Ba-

tılı varoluşu şöyle düşünmektedir:

Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğret-

mediniz

Kardeşim İbrahim bana mermer putları

Nasıl devireceğimi öğretmişti

Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım

Ama siz kâğıttakileri ve kelimelerdekini ve söz-

lerdekini

Nasıl sileceğimi öğretmediniz

Burada söz konusu olan geleneksel dünyanın 

bilgisinin yetersizliği karşısında geleneksel ulema-

nın suçlanması değildir. Ama yazgı söze, dile si-

rayet etmiştir ve Müslümanlar eğitimin yaygın-

laşması eliyle bu yazgıyı düşünmekten her ge-

çen gün uzaklaşmaktadırlar. Eğitim Müslümanın 

yönelimini kendi zamanını düşünemez hale ge-

tirmekte, onu zikir ve şükürden alıkoymaktadır. 

Üstelik bu eğitim geleneksel ya da modern “yeşil 

sarıklı ulu hocalar”ını yetiştirmektedir. İster kla-

sik usulün hocaları isterse de modern üniversite-

lerin akademisyenleri olsun, yeşil sarıklı ulu ho-

calar olarak zamanı düşünme konusunda Müslü-

mana söyleyebilecekleri bir şeyleri yoktur. Öğre-

temezler.

Kimlerdir “yeşil sarıklı ulu hocalar”?

“Yeşil sarıklı ulu hocalar” geleneksel ulemadır, 

çünkü dillendirdikleri düşünme bu zamana ses-

lenmemektedir. Teknik dünyanın hâkimiyeti al-

tındaki zamanımızda insanın bir yurdu bir evi 

Temel Karamollaoğlu



52

 Umran • Kasım 2018

D O S Y A
D

O
S

YA
P

Ö
R

SÜ
M

Ü
Ş 

D
Ü

N
YA

N
IN

 K
EL

İM
EL

ER
İ

  “MASAL” ŞİİRİ VE “YEŞİL SARIKLI ULU HOCALAR” 

olmadığı gibi insan geleneksel ulemanın sesinin 

açıklığına da kapalıdır. Bilimsel faaliyet yalnızca 

insanın gündelik hayatını değil, genetik teknoloji-

si marifetiyle bizzat insanın doğasını değiştirebilir 

hale gelmiştir. Geleneksel ulemanın fıkhetmesinin 

açıklığı, modern dünyanın teknolojisine, malına, 

parasına, sermayesine, görüntüsüne, israfına ka-

palıdır. Bu ulemanın sözünün açıklığının bu za-

mana taşınmaya çalışılması, o sözün kendi asli za-

manından seslenişini bile perdeler. Söz, bu zama-

na taşındığında araçsal, formel bir kurallar man-

zumesine dönüşür. Hatta modern dünyanın yet-

kin insanlarınca bu formelliği yüzünden alaya bile 

alınır. 

“Yeşil sarıklı ulu hocalar” modern zamanın 

insanlarının tamamı anlamında modern ulema-

dır öte yandan. Modern ulema ile kastedilen yal-

nızca akademik endüstrinin teoloji departma-

nının müntesipleri değil, bu endüstrinin bütün 

müntesipleri başta olmak üzere, modern eğiti-

min tezgâhından asgariden azamiye kadar geçmiş 

olanlardır. Bu zamana doğmuş olmak, her zaman 

formel tarzda olmasa da, bu eğitimden geçmiş ol-

mak anlamına gelir zaten. Bu eğitimin nitelikli ya 

da niteliksiz, az ya da çok olmasının bir önemi 

yoktur. Modernler, her durumda kendinden ön-

ceki insanlara göre eğitimli olmalarıyla ayrılırlar. 

Eğitimin niteliği ve dozajı, niceliğe ilişkin tali bir 

tartışmadır. Modernler ve modern ulema, eğitim 

kelimesinin Grekçe’deki karşılığı olan paideia’nın 

zamanımıza has varoluşsal nüfuzuna maruz kal-

mış zümrelerdir. Bu nüfuz onların yönelimini 

hümanitas’a çevirmiştir. Bu yüzden modern dü-

şünce yelpazesinin hangi kanadında yer alırlarsa 

alsınlar, eğitimliler bir ve aynı yönelime aittirler. 

Tanrı tanır ya da tanımaz, gelenekçi ya da moder-

nist, sanatçı ya da bilimci, liberal ya da komünist, 

bireyci ya da komüniteryen, akılcı ya da duygu-

cu, ideolojik ya da eleştirel, doğal ya da kültürel, 

iktisadi ya da sosyolojik, rölativist ya da evrensel-

ci gibi sonsuzca çeşitlendirebileceğimiz kah onto-

lojik, kah epistemolojik ve kah metodolojik kalıp-

larda ortaya çıkan dünya görüşleri aynı yönelimin 

farklı adlandırılmalarından ibarettir. Bizzat dünya 

görüşü kavramının kendisi de buna dâhildir. Pa-

ideia onları humanitas’a raptetmiştir, bu yüzden 

asla düşünemezler. Zamanı, kader olarak zama-

nı düşünemezler. İşitecek kulakları olmadığı gibi 

itaat edecek yönelimleri de yoktur. Onların dün-

ya görüşleri vardır. Müslümanların modern eği-

timle ilk karşılaşmalarında ona verdikleri reaksi-

yon, modernlerin onları itham ettikleri cehalet-

lerinden değil, önyargılarındandır ve varoluşsal-

dır. Önü Müslüman olan bir yargının sahibinden 

başka ne beklenebilirdi ki. Uzun süre, en azın-

dan kızlarını modern eğitimden muhafaza gayret-

leri, bir düşünmenin sonucu değil de nedir? La-

kin zaman kaderleri olduğundan ve dışına çıkma 

imkânı olmadığından, bu muhafaza da zaman içe-

risinde mümkün olmaktan çıkmıştır.

O halde, artık modern zamanda yaşadığımı-

za göre, Müslümanların kendi başlarına gelen şeyi 

düşünmeye yönelmeleri gerekmez mi? Onların 

başına gelen şey, bütün insanlığın başına da gel-

miştir. Bütün insanlığa bir teklif olan Müslüman-

lardan başka zamanı düşünmeye ehil insanın ol-

madığı bilindiğine göre, bunu Müslümanlar na-

sıl yapacaktır? 

Şair, önce tehlikenin büyüklüğüne dikkat çe-

kerek modern zamanlarda putların bizatihi dilin 

Muharrem İnceModernler ve modern ulema, eğitim kelimesinin Grekçe’deki karşılığı olan paideia’nın 
zamanımıza has varoluşsal nüfuzuna maruz kalmış zümrelerdir. Bu nüfuz onların yöne-
limini hümanitas’a çevirmiştir. Bu yüzden modern düşünce yelpazesinin hangi kanadın-
da yer alırlarsa alsınlar, eğitimliler bir ve aynı yönelime aittirler. Tanrı tanır ya da tanı-
maz, gelenekçi ya da modernist, sanatçı ya da bilimci, liberal ya da komünist, bireyci ya 
da komüniteryen, akılcı ya da duygucu, ideolojik ya da eleştirel, doğal ya da kültürel, ikti-
sadi ya da sosyolojik, rölativist ya da evrenselci gibi sonsuzca çeşitlendirebileceğimiz kah 
ontolojik, kah epistemolojik ve kah metodolojik kalıplarda ortaya çıkan dünya görüşleri 
aynı yönelimin farklı adlandırılmalarından ibarettir. Bizzat dünya görüşü kavramının 
kendisi de buna dâhildir.
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içinde, onun doğasına nüfuz ederek büyüdüğünü 

görüp, şiirinde bu tehlikeyi düşünmeye yönelir:

Kardeşim İbrahim bana mermer putları

Nasıl devireceğimi öğretmişti

Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım

Ama siz kâğıttakileri ve kelimelerdekini ve söz-

lerdekini

 Nasıl sileceğimi öğretmediniz

Modern zamanlarda dil, animal rationale’nin 

iletişim aracı olarak ve nesnel gerçekliğin beyin-

deki yansımasının bilimsel yöntemle aktarımını 

sağlayan fonksiyonel bir araç olarak düşünülür. 

Oysa şair, Müslümanlar için esaslı bir tehlikeyi 

işaret etmektedir. Mermer putları kırmayı öğreten 

İbrahim’den sonra, şimdi bu zamanda putlar söz-

lerde ikamet etmektedir ve bu putları nasıl kıra-

cağını öğreten bir “yeşil sarıklı ulu hoca” yoktur. 

Sözlerdeki, kelimelerdeki put, bizatihi dilin ken-

disinin fonksiyon icra eden bir araca dönüşmüş 

olmasıdır. Üstelik bu araç tarihsel seyir içerisinde 

animal rationale’nin mantığının istilasına uğra-

mıştır. Dil ve düşünme mantığın buyruğuna veril-

miştir. Mantık, Varlığı varolan olarak düşünmenin 

Platon’dan beri gelen yorumudur. O zamandan 

beri insanın aklı ile kesin bilgiye ulaşmasının biri-

cik yolu olarak görülür mantık. Gündelik hayatta 

bir insanın uğrayabileceği en büyük aşağılamalar-

dan birisi onun “mantıksız” olduğunu söylemektir 

malum. Mantık, bu denli varoluşu hükmü altına 

almıştır. Dilin mantığın buyruğuna verilmesinin 

adı da gramerdir. Gramer, dilin içindeki düşün-

menin görünmez izlerini ortadan kaldırmak için 

animal rationale’nin kurguladığı en güçlü pran-

gadır. Modern zamanlar grameri dili kavramanın 

temelini oluşturduğunu söyler ve onu yüceltir. 

Henüz gramerini bile oluşturamamış olan dilleri 

küçümser modernler. Gramer üzerine titiz çalış-

maları da yüceltir. Zamanımıza has bir biçimde, 

düşünme ne zaman dilden bir açıklık olarak zikir-

le, şükürle ortaya çıksa onu anlamsız ya da saçma 

bulur. Çünkü zikir, gramer kurallarına riayet et-

mediği gibi semantiğin içine de sığdırılamaz. 

Yalnızca işittiği bir söz ve ona itaati ile Müslü-

man olan bir Müslüman, modern zamanda nasıl 

Müslüman olacak ve nasıl Müslüman kalacaktır? 

Elbette söze itaatini sürdürerek ve onu zikrederek 

yapar ki modern paideia’ya maruz kalmış birisi 

için bu alenen saçma bir şeydir. Sözün içeriksiz bir 

şekilde biteviye tekrarından, yani zikirden daha 

işlevsiz ne olabilir? Sözün muhafazasını kolaylaş-

tıran teknik ilerlemeler çağında, Müslümanların 

Allah’ın ve peygamberin sözlerini hafızalarında 

tutmalarından daha saçma ve daha “mantıksız” ne 

olabilir? Dili böyle tasavvur eden bir zamanda di-

nin kendisi bir kurallar manzumesi olarak, Müs-

lümanların ona ontolojik hiyerarşide daha üstün 

bir yer vermelerinden başka, modern dünyanın 

diğer kural manzumelerinden farkı ne olabilir? 

Böylece şairin köklü bir kaygıyla, Müslümanın 

kendi zamanının derin kaygısıyla dillendirdiği 

tehlike ortaya çıkmış ve zamanın Müslümanları 

edebiyat dilinden, bilim dilinden, siyaset dilinden 

bir de din dilinden söz etmeye başlamamışlar mı-

dır? “Din dilinden” söz edenler, modern ulema, 

devamında “insanın Allah ile ilişkisi”, “insanın Al-

lah tasavvuru”, “İslâmî dünya görüşü” gibi daha 

da çoğaltabileceğimiz putlarını kendi dillerinde 

yetiştirmekte değiller midir? 

Bu derin kaygının yol açıcılığında Sezai Kara-

koç şöyle dillenir ve asıl düşünmeye değer olana, 

yalnızca düşünmeye değer olana yönelir:

Ey ulular sizin bana öğretmediğinizi

Ben zamandan öğrendim

Zamandan kendi zamanını öğrenen bu şair 

daha sonra, 1971’de “Zamana Adanmış Sözler” 

yazmaya koyulur. Belli ki şair şu Peygamber sözü-

nü en derinden kavramıştır: 

“Dehr’e (zamana) sövmeyiniz çünkü zaman 

Allah’tır.”

Zamanın kader olduğunu düşünen şair,

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader 

vardır

Dediğinde de yüce Peygamberin bir başka sö-

zünün açıklığına erdiğini de dillendirmiş olur. 

Peygamberimiz şöyle buyurur:

“Kader hakkında konuşmayın, zira kader 

Allah`ın sırrıdır. Allah’ın sırrını faş etmeye kalk-

mayın.”
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İsmail COŞKUN

Ütopyalar yeniçağ başlangıcında bağımsız tür olarak ortaya çıkarlar, kriz 
döneminde ortaya çıkarlar, çözülme döneminde ortaya çıkarlar, bir düzen 
arayışıdır, bir düzen önerisidir, bir eleştiridir. Ancak bu öteki üzerinden, ötekiyle 
ilişki üzerinden, ötekinin bilgisi üzerinden, ötekisinin tepkisi üzerinden Batı 
içiyle konuşmadır. Nihayet bu model yeniçağda kurulmuş değildir, bunun 
kaynağı daha eski Avrupa tecrübesinde, eskiçağ Yunanistan tecrübesindedir.

Modern Toplum ve Ütopyalar

Ü topyalar ve modern top-
lum üzerine konuşacağız.1 

Niçin ütopyalar sorusunu 
sormadan evvel ütopyanın 
mahiyeti çerçevesinde kısaca 
bir şeyler söyleyerek ütopya-
nın tarihsel kaynaklarına işa-
ret edeceğiz. Öncelikle ütop-
yaların temel özellikleri ya 
da kişisel olarak bizim çıkış 
sorularımız nelerdir, onu açacağız, sonrasında ye-
niçağ başlangıcında modern toplumun yatağının 
ve ana mecrasının teşekkül etmeye başlamasın-
dan yola çıkarak o günkü tarihsel değişimlerle eş-
zamanlı bir şekilde ütopyanın yükselişi üzerinde 
duracağız. Sonrasında klasik iki ütopya; Thomas 
More ve Campanella’nın metinlerini ele alacağız. 
19. yüzyılda ütopyaların geri çekilmesi üzerine 
bir konuşmamız olacak, zira ütopyaların buhar-
laşması değil, ama ciddi biçimde geri çekilmesi, 
başka şeylere dönüşmesi söz konusu. 20. yüzyılda 
ters ütopyalar dediğimiz yeni bir ütopya tarzının 
yükselişi var. Aslına bakılırsa ütopyaların tersine 
dönmesi modern toplumun kendi dinamikleriyle 
ilişkili bir şekilde ortaya çıkar.

Hiç şüphesiz ütopyalar yeni bir tür olarak ye-
niçağ başlangıcında; 1450’lerden sonra görülme-
ye başlar. Bugün klasik ütopya tarzına adını da 
veren Thomas More’un Ütopya’sı 1516’da Latin-
ce yayımlandı. İkinci bir gelişme de şu: Yeniçağ 
başlangıcında yeni bir tür şeklinde ortaya çık-
tı. Peki, nasıl bir tür bu, bir edebiyat türü mü? 

1 Bu metin İsmail Coşkun’un Zeytinburnu Belediyesi’nde 11 
Ekim 2918’de yaptığı konuşmadan hareketle oluşturulmuştur.

Hemen söylemeliyim ki bir 
edebiyat türü değil, bu ba-
kımdan bir hikâye/öykü ya 
da anlatı tarzında bir türden 
söz edemeyiz. Peki, Batıda da 
örneğini gördüğümüz, İslâm 
toplumlarındaki siyasetna-
me geleneğiyle ilgisi var mı-
dır? Müsaadenizle biraz daha 
açarsak devlet işleri nasıl yü-

rütülmeli, ordu nasıl kurulmalı, iyi vezirin özel-
likleri nelerdir, saray teşkilatı nasıl olmalı, sofra 
adabı nasıl olmalı gibi hususları içeren siyasetna-
me tarzı bir eser mi ütopyalar? Ya da Batılı örneği 
Machiavelli’nin Hükümdar’ında karşımıza çıktığı 
gibi hükümdarlığa ilişkin bir siyaset önermesi 
şeklinde midir? Şunu hemen belirtmeliyiz ki he-
men hemen çağdaş sayabileceğimiz Thomas More 
ile Machiavelli farklı zeminlerden hareket ederek 
yaklaşımlarını ortaya koyarlar. Birbirinin zıddı de-
ğil, fakat ayrı ayrı vadilerde konuştuklarının altını 
çizmeliyiz. Kendi çağlarında konuşuyorlar, birisi 
Rönesans’ın zirvesinde ya da nihayete ermeye baş-
ladığı bir noktada konuşur. Ne realisttir, ne ütop-
yacıdır. İlk söyleyeceğim bu, dolayısıyla ütopyalar 
kesinlikle siyasetname tarzında değildir.

Peki, ütopya felsefe mi, bir felsefi metin midir? 
Bir felsefi soruşturma yürütür mü ütopya metin-
leri? Elbette hayır, bir felsefi soruşturma da yürüt-
mez. Bununla beraber insana, topluma ilişkin me-
selelere hakkına konuşur, ama felsefenin insana, 
evrene ve zamana dair sorularını kesinlikle sor-
maz. Tekrar altını çizelim; ütopyalar bir felsefi so-
ruşturma metni de değil, bir siyaset metni de de-
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ğildir, ama bir tarih metni de değil. Peki, ne o za-
man? Şöyle devam edelim; hem edebiyat, hem si-
yaset, biraz da felsefidir; tabir caizse melez yeni 
bir tür olarak karşımıza çıkar ütopyalar. Hiç şüp-
hesiz bahsettiğimiz türlerden tınılar, özellikle ses-
ler taşır. Bir siyaset önerir, ama bir siyasetname 
değildir. Felsefi sonuçları vardır, değerlendirme-
leri vardır, ama bir felsefe metni değildir ya da bir 
roman ya da öykü metni değildir. Bağımsız bir tür 
olarak yeniçağ başlangıcında ortaya çıkan ütopya-
larla ilgili ilk tespit etmemiz gereken şey budur.

Ütopyalar ve Kriz

İkinci bir özellik de şudur: Ütopyalar yeniçağ 
başlarında; bir krizin içinde, bir çözülmenin bağ-
rında, bir altüst oluş sürecinde, bir hercümerç du-
rumunda ortaya çıkar. Hepimize 1500’lerden iti-
baren bir tarih işaretlenir: Batıda modern dün-
yanın, modern devletin, modern sanatın, mo-
dern ekonominin, modern üretim tarzının, mo-
dern dünya görüşünün/kavrayışının ortaya çıkışı 
sanki basamak basamak vuku bulmuştur. Bu yüz-
den her şey bir ilerleme süreci içerisinde sunulur 
bizlere. Dolayısıyla modern toplum ve devlet or-
taya çıkar. Ancak 1500’lü yılları yaşayan insan, 
1510’ları, 1520’leri, 1530’ları, 1540’ları, 1550’leri, 
1560’ları, 1600’ün başını yaşayan insan ilgili yıl-
ları bize işaretlendiği şekilde düşünmez. Diğer bir 
deyişle bu dönemin insanları gelecekte bir mo-
dern toplum, bir modern devlet/ulus devlet, mo-
dern ekonomi/kapitalizm ortaya çıkacak ümidiy-
le yaşamaz. Bu sonradan; 19. yüzyıl başında tüm 
özellikleriyle, kurumlarıyla ortaya çıkmış modern 
toplumun kendisine bir tarih inşa etmeye başladı-
ğı andan itibaren gelişir. O açıklama dili bize san-
ki doğal bir ilerleyiş, bir evrim içerisinde modern 
toplumun ortaya çıktığını, yeniçağın başladığını 
söyler. Oysa 1550’lerin insanının üzerindeki gök 
kubbe çökmektedir, dağılmaktadır. Thomas More 
bile ıstırap duyar: “Hıristiyan kralları bir avuç top-
rak için birbirlerini yiyorlar aşağıda Türk ilerle-
mesi varken” diyor. Şurası kesin, More’un dünya-
sı dağılıyor; Hıristiyanlık âlemi parçalanıyor. Mer-
kezi kilise varken çok farklı kiliseler teşekkül eder 
hale geliyor, adeta kıyamet kopuyor. Genel ola-
rak Katoliklik ve Protestanlık anlamında ikiye bö-
lünmenin ötesine geçen çeşitli mezheplerin orta-
ya çıkması söz konusu. Dönemin feodal dünya-
sıya birlikte, değerler parçalanıyor. Herkesin her-
kesle savaşı başlıyor. Neyi kastediyorum? Şiddet 

yükleniyor toplum, dolayısıyla o günü, 1500’lerin 
başını yaşayan insan şunu demiyor: “A ne güzel, 
artık güzel şeyler oluyor, modernleşiyoruz, gelişi-
yoruz, kalkınıyoruz, gelecekte fabrikalar açılacak, 
modern devlet kurulacak.”

Hâlbuki bunun işaretleri yok, bilakis çöküş, 
parçalanma, bölünme ve şiddet var. Bunu en iyi 
dile getiren isimlerden biri hiç şüphesiz Stefan 
Zweig’tır. Herkesin tanımasını isterim, özellik-
le biyografi metinlerini, otobiyografik metnini, 
günlüklerini tavsiye ederim. Öykülerini bilmem 
ama onun Dünün Dünyası, Köleliğe Karşı Özgür 
Düşünce, Calvin’e Karşı Castellio, Rotterdam’da 
Erasmus, Yarının Dünyası, Kendi Hayatına Saldı-
ranlar, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar kitapla-
rı tek kelimeyle muhteşemdir. Zweig, “Fransız İh-
tilalinde Bir Politikacının Portresi: Fouche” isim-
li biyografisinde 20 yıl Paris Emniyet Müdürlüğü-
nü yapmış, her gelen iktidarla başka türlü çalışma 
tarzı geliştiren efsane bir siyasi figürün etrafında 
o günkü Fransız siyasetini, Fransız tarihini gözler 
önüne serer. Zweig yeniçağ başlangıcı için, “şiddet 
yüzyılı” diyor. 

Batıda bir söz var; “İnsan insanın kurdudur.” 
Doğrusu herkesin savaştığı yerde insan ister iste-
mez hatta çarçabuk insanın kurdu haline gelir. Bu 
bakımdan Hobbes boşuna çıkmıyor; güçlü, mut-
lak bir otorite arayışı o şiddet ortamıyla, o çöküş 
ortamıyla, istikrarı temin etme arayışıyla ilgili. 
Dolayısıyla ütopyalara dönersek ütopyalar kesin-
likle bir kriz ikliminde var olan toplumsal duru-
mun, halin, dengenin, siyasetin, ekonominin çö-
zülmesi, parçalanması durumunda ortaya çıkar. 
Diğer önemli bir husus ise ütopyalar, tümüyle Ba-
tıya özgüdürler, Avrupalıdır. Ütopyalar Batıya öz-
güdür derken, Batı Avrupa’yı kastediyorum. Mo-
dernliğin gerçek çekirdek coğrafyasını dikkate alı-
yorum. Başka bir ifadeyle Fransa, Almanya, İn-
giltere, Hollanda’yı analizimin merkezine yerleş-
tiriyorum. Diğerleri Avrupa değil, şüphesiz Avru-
pa, ama ikinci, üçüncü derecede Avrupa’lar. Akla 
şu gelebilir: Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, 
Doğu Avrupa, kısmen Rusya, bunlar Avrupa’ya 
dâhil değil mi, Batıya dâhil değil mi? Hiç şüphesiz 
dâhil, ama çekirdek, kök modernliğin coğrafyası 
Batı Avrupa’dır. Buna İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında modernliğin son noktasını temsil etme an-
lamında Amerika Birleşik Devletleri yahut Kuzey 
Amerika eklenir. Çekirdek coğrafyanın çerçevesi 
budur. Bu anlamda ütopyalar Batıya özgüdürler. 
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Avrupa tecrübesine aittir. Bunun dışındaki kültür-
lerde ütopyalar görülmez. 

Şöyle yargılar duyarız zaman zaman; “Efen-
dim, doğuda ütopya var”, “doğuda sosyoloji var”, 
“doğuda felsefe var”, “doğuda birey var.” Doğru-
sunu söylemek gerekirse bunlar moderniteyle; 
19. yüzyıldaki o sert karşılaşma neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Doğu coğrafyası, Osmanlı İmparatorluk 
coğrafyası bu karşılaşmada hasar gördü, yenildi ve 
kaybetti. Bu kayıp karşısında kendi tecrübeleriy-
le Batı arasında bir karşılaştırma yapan aydınlar, 
“bizde de felsefe var” diyerek kendini müdafaaya 
soyundu. Elbette İslâm ortaçağındaki fikri mi-
ras güçlü, oylumlu, zengin, 
dönemin bilgisini kuşatan, 
aşan, farklı uygarlık tecrübe-
leriyle karşılaşmanın yanında 
bin bir türlü meseleyle uğra-
şan bir düşünce iklimi, tarih 
ortamı, ama bu Batılı mana-
da, Avrupai manada bir felse-
fe değildir. Buradan hareketle 
“Bizde felsefe var”, derseniz, 
“Sosyoloji bizde de var” der-
seniz yanıltıcı olur. Zira me-
sela sosyoloji çok ayrı, özel 
koşulların ürünüdür. Sınıf-
lı toplumların dinamiğidir, 
modern endüstrileşmeyle 
alakalıdır, bu çatışmalarla il-
gilidir. Ne var ki yenilginin 
getirdiği savunma psikoloji-
siyle oradaki tecrübeleri dik-
kate almadan bizde de var söylemi ortaya çıktı. 
Hayır, sizde yok. O başka bir dünyaya ait. Elbette 
bunu siz sosyoloji yapamazsınız, siz modern felse-
fe yapamazsınız anlamında bir şey söylemiyorum, 
tam da bu anlamda ütopyalar Batıya özgüdürler, 
Avrupa’ya aittirler, Avrupa tecrübesine aittirler. 

Şunun altını çizmeliyim: Bunu kesinlikle 
Avrupa’yı yüceltme yahut Weberci imâ anlamında 
kullanmıyorum. Weber tüm modern ekonominin 
kurumlarını, işleyişini, modern devleti, bürokra-
siyi, modern sanatı, estetiği, mimariyi sadece ve 
sadece Batıya özgülüğünü temellendirmek için 
ömrünü vermiştir. Modern kapitalizmin sadece 
ve sadece Batı Avrupa’da çıkabileceğini temel-
lendirmek için Çin’le, Hindistan’la, Hinduizmle, 
İslâm’la ilgilenmiştir. Onun bütün derdi modern 
ekonominin niçin Batı’da ortaya çıkabildiğini 

açıklamaya matuftur. Weber, bize bu akılcılık sa-
dece Avrupa’da doğabilirdi diyerek bir yüceltme 
hikâyesi kurar. Etkili aktördür, güçlü ve kurucu 
sosyologdur, bu ayrı ama bütün çabası Batıyı, Av-
rupa deneyimini yüceltmektir. Bu anlamda Batıya 
özgülüğün altını çizer. Bizim burada ütopyaları 
Batıya özgülük içerisinde değerlendirmemiz, onu 
bu şekilde tanımlamamız, tespitimiz ya da kabu-
lümüz ya da çıkış sorumuz Weberci imânın ter-
sidir. 

Ütopyalar, Batıdaki zayıflığa, bir sıkıntı duru-
muna, bir kriz durumuna işaret etmesi anlamında 
Batıya özgüdür. Doğuda ütopya yoktur; Çin, Hint, 

Sümer, Babil, Mısır tecrübe-
leri ya da askeri tecrübeler, 
Pers, Asur, Hitit, Selçuklu 
büyük siyasi tecrübelerdir, 
büyük toplumsal tecrübe-
lerdir, uygarlık tecrübeleri, 
çözümün kurumlaşması tec-
rübeleri. Burada toplumsal 
ve siyasi çözüm kurumlaş-
mıştır. Bu kurumlaşmaya 
bağlı olarak da ütopya tar-
zında bir şey ortaya çıkmaz. 
Çözümsüzlük durumu değil; 
çözümün kendisini yeniden, 
yeniden üretme imkânlarına 
sahip olmuştur tarihsel ola-
rak, modern dönem hariç, 
tarihsel olarak söylüyorum. 
Bu anlamda Avrupa’da ütop-
yalar kriz durumunda ortaya 

çıkarlar ve Batıya özgüdür. Temel bir tespit ya da 
çıkış sorusu olarak bunu söyleyebiliriz.

Kendinde Olmayanı Aramak

Bir üçüncü nokta olarak şunu söyleyeceğim: 
Ütopyalar kendinde olmayanı arayıştır, yok ola-
nı arayıştır. Kendi bünyesinde, yapısında, gele-
neğinde, tecrübesinde olmayan toplumsal düze-
nin, siyasal istikrarın peşine düşer. Bu anlamda 
ütopyalar bir düzen, bir siyaset, bir istikrar ara-
yışıdır. Ancak bu arayışın temellendirilmesini bir 
dördüncü özellik olarak zikrediyoruz, kesinlikle 
öteki üzerinden gerçekleşir. Nedir ötekiden kas-
tımız? Yeniçağ başlangıcında o gün için yaşanan 
tarihsel bir durum var. Yeni coğrafyalarla ve ül-
kelerle karşılaşılır, yeni ticaret yolları bulunur. 
Hindistan’a yeni yol bulunur. Amerika kıtasının 

Hem edebiyat, hem siyaset, 
biraz da felsefi tabir caiz-
se melez yeni bir tür ola-
rak karşımıza çıkar ütopya-
lar. Bahsettiğimiz türlerden 
tınılar, özellikle sesler taşır. 
Bir siyaset önerir, ama bir 
siyasetname değildir. Felsefi 
sonuçları vardır, değerlen-
dirmeleri vardır, ama bir 
felsefe metni değildir ya da 
bir roman ya da öykü metni 
değildir.
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adı bile bugün için Batı Hindistan’dır, biraz son-
ra Amerika kıtası adını alacaktır. Bu coğrafyalarla 
yeni topluluklarla, oradaki toplumsal düzenlerle 
karşılaşılır. Bu karşılaşmaya bağlı olarak ütopyalar 
o yeni gelen toplumsal düzen bilgilerinden yarar-
lanarak içeriye konuşmadır. Batı dışı coğrafyaları 
tanıyanların bilgileri üzerinden bir düzen yahut 
bir siyaset önerisi sunarlar. Burada esas olan ken-
dini öteki üzerinden kurmaktır. Mesela ütopyaları 
İnkalar ya da başka şeyler şeklinde yorumlayan-
lar var. Ötekine dair bilgiler ve ilişkiler üzerin-
den “Bakın, orada böyle bir toplumsal düzen var” 
demek suretiyle Batının iç tartışmalarına dair bir 
konuşmadır. Dolayısıyla aynı zamanda öteki üze-
rinden söz almaktır.

Ütopyalar eleştirel metinlerdir. Var olan top-
lumsal duruma bir eleştiri yöneltirler. Toplum çö-
zülmektedir, yeni bir ticaret, siyaset ve mülkiyet 
anlayışı toplumun dokusuna doğru sızmaktadır. 
Bu sızmaya bağlı olarak birtakım problemler orta-
ya çıkar. Thomas More diyor ki: “Yere yığılsın sizin 
yeni ticaret anlayışınız”. O günün İngiltere’sindeki 
toplumsal durumu, birinci kitapta eleştiriyor an-
cak bu eleştiri yapaydır, başkası, öteki üzerinden-
dir, hayalidir. Doğrudan bir özne olarak Thomas 
More herhangi bir eleştiride bulunmaz, kendisi 
konuşmaz. Ütopyalar diye bir topluluk var, orada 
böyle bir düzen var, “Bakın, onlar böyle yapıyor-
lar” diyerek ya da o coğrafyalarda gezmiş denizci 
üzerinden konuşur, eleştirir. Altını özellikle çiziyo-
rum; eleştirir, ama başkası üzerinden. Niçin bu şe-
kilde söz alıyor, derseniz baskı engizisyon şartla-
rı çözülmeye uğrarken zirveye çıkar. Kilise çözül-
dükçe kurallara daha çok vurgu yapar, oysa özgü-
veni yerinde yahut gücü olan açıktır. Buna mukabil 
çözülme noktasında kapalılık artar. İki savaş arası 
dönemde Avrupa’da deneyiminde olduğu gibi fa-
şistlerin yükselişini bize sadece Hitler üzerinden 
ezberlettiler. Hâlbuki Stalin de aynı dönemin ürü-
nü, Mussolini de öyle. Fransa çok mu demok-
rat ve özgürlükçü, liberal iki savaş arası dönem-
de, İngiltere ya da Amerika? Oralarda da çok sert, 
çok faşizan rejimlerin yükseldiğini görürüz. Çün-
kü bir çözülme durumu ortaya çıkabilir evhamıy-
la en küçük insan davranışını bile kontrol etme-
ye yönelir yönetimler. Bu yüzden boşuna çıkmaz 
ters ütopyalar 20. yüzyılın ilk yarısında, o totali-
ter toplum rejimlerini ters ütopyalarda görüyoruz. 

Tekrar başlangıca dönersek: Niçin bu dönem-
de ortaya çıkar? Varolan baskı ortamını aşmak 

için ütopyalar yazılır. Unutmamak gerekir ki Tho-
mas More, kendi görüşlerinden taviz vermeyerek 
hayatını ortaya koyan bir şahsiyettir. Krala itiraz 
eder, Katoliklikte ısrar eder. Oradaki sorun salt 
kralın nikâhını, yeni evliliğini onaylamak mesele-
si değildir. More, Katoliklikte dolayısıyla Vatikan’a 
bağlılıkta ısrar ediyor. Kral diyor ki: “Ben ulus 
devlet olma sürecine giriyorum, bağımsız bir İn-
giliz millî kilisesini kurmak istiyorum”. Bu parça-
lanma anlamına geliyor Thomas More’un zihniye-
tinde, kabullerinde, onun için diyor ki: “Hayır”. 
Böylelikle başını verir, idamı seçen bir adam. Baş-
ka bir ifadeyle kenara geçip “Peki efendim, tamam 
efendim, keramet buyurdunuz efendim, siz hak-
lısınız efendim” demiyor. Dikkatinizi çekmek is-
terim; Thomas More’u, 400 yıl sonra Katolik ki-
lisesi boşuna şehit ilan etmiyor, aziz ilan etmi-
yor. 1930’larda 400. yıldönümünde kilise azizleri 
arasındadır Tommaso Campanella. Geçerken ifa-
de edelim ki ütopya yazarlarını dönemin hüma-
nistleriyle mesela Erasmus’la karşılaştırdığınızda 
şunu fark etmemek mümkün değil. Dönemin hü-
manistleri, Erasmus ne kadar güçlü olursa olsun 
şaklabanlığın arkasına sığınır, bir şalın, bir perde-
nin arkasından konuşur, Deliliğe Övgü’de. Eleşti-
ri, taşlama, yergi, ironi tavan yapıyor, ama Tho-
mas More başka türlü konuşur ve eleştirir. Fa-
kat yine ütopyalar üzerinden konuşur, ütopyalı-
lar üzerinden konuşur. Yine o da başka türlü bir 
şeyin arkasından konuşur. Kolay değildir çözülme 
şartlarında açık bir toplumsal gruba yaslanmıyor-
sun, doğrudan bir özne ve aktör olarak konuşma 
imkânı yok. Onun için ütopyalar bu anlamda baş-
kası üzerinden bir eleştiri olarak gelişir. Ortamın 
da getirdiği bir zorunluluktur bu.

Ütopyaların Kaynağı

Ütopyalar evet, yeniçağ başlangıcında bağım-
sız bir tür şeklinde karşımıza çıkar, ama kaynağı 
eskiçağ Avrupa düşüncesidir, eskiçağ Yunan tec-
rübesidir, o günkü Grek tecrübesidir. Kaynak es-
kiçağ, model Eflatun’dur. Biz Eflatun demeyi ter-
cih ediyoruz, felsefecilerimiz Platon demeyi tercih 
ediyor. Türk dünyasında, İslâm dünyasında, ya-
şadığımız coğrafyada kültürellikte güzel Türkçe-
mizde eskiçağ dünyasında iki isim Türkçeleşmiş-
tir, yerlileşmiştir. Biz çocuklarımıza Eflatun ismi 
veriyoruz, İskender ismi veriyoruz. Yerli karşılığı 
vardır, onun için Eflatun demeyi tercih ediyoruz. 
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Yerlileşmesinin dinamikleri ayrı, o tartışmaya 
girmiyoruz, ama İskender de aynı konumdadır. 
İskendername diye ayrı bağımsız tür var tarih ve 
şiir geleneğimizde, siyasetname geleneğimizde, bu 
denli yerleşmiştir. Kendisinin de kafası karışmış-
tır zaten. Yunanistan dediğiniz coğrafya dört köşe-
si dağlık bir coğrafya, Herodot diyor ki Yunanistan 
için: “Yoksullukla sütkardeştik”. İskender gelmiş 
beden eğitim merkezine, bin bir gecenin coğrafya-
sına, zenginliğin diyarına, üretimin diyarına, o gün-
kü üretim diyarına geldiğinde başka türlü bir dün-
ya kurmak arayışında, orayla ilişki kurmasında tu-
haf tercihleri de vardır. Mesela yanındaki subayları 
yeni coğrafyadakilerle evlendirmek gibi bir tür me-
lez kültür teşekkül ettirme teşebbüsleri de vardır.

Ütopyalar yeniçağ başlangıcında ortaya çıkar-
lar, ama bunun kaynağı eskiçağ Yunan tecrübe-
sidir. Kaynak da Eflatun’dur, model Eflatun’dur. 
Uygarlık tarihinde, insanın tarihi 300.000’lere ka-
dar gidiyor. Uygarlık tarihi, yerleşik tarımın besin 
üreticiliği evresine geçiş, neolitik dönemin başlan-
gıcı, yaban hayatın evcilleştirilmesi, bitki örtüsü-
nün, bitkilerin evcilleştirilip, ekilip, biçilip, diki-
lip hasadının yapılması, yabani hayvanın evcilleş-
tirilerek etinden, sütünden, enerjisinden, gücün-
den yararlanma sürecine geçiş; birinci evre bu. 
İkinci evre yerleşik tarımın başlangıcıdır. Yerleşik 
tarımla beraber şehrin, uygarlığın, devletin, mer-
kezi devletin, büyük dinlerin ortaya çıkış süreci 
başlıyor. Bu anlamda uygarlık başlangıcı 6000’dir. 
Bu bilgiyi niye veriyorum? Şunun için veriyorum: 
MS 2000’lerdeyiz, MÖ 4000’lerden başlayan bir 
uygarlık tarihimiz var. Bu uygarlık tarihi içerisin-
de eskiçağ Yunan tecrübesi 600’lerden başlar, 800 
sonrası yoktur, karanlıktır. MÖ 600’ler, 500’ler ve 
400’ler. Yunan tecrübesinin ya da 19. yüzyılın di-
liyle konuşursak ki öyle bir mucizenin olmadığı 
daha sonraki uygarlık tarihi çalışmalarıyla, mo-
dern arkeolojinin verileriyle ortaya çıktı. Yunan 
mucizesinin, uygarlık tecrübesinin zirveye çık-
tığı, en zengin ve en güçlü olduğu dönem yak-
laşık 150 yıllık bir dönemdir; 500’ler ve 450’ler, 
450’den sonra iniş sürecidir. 

Eflatun eski çağ Yunanistan’ının iniş sürecinin 
çocuğudur. Yunanistan’ın krize girdiği, Atina baş-
ta olmak üzere sınıf savaşlarıyla çözülmeye başla-
dığı site devletlerinden söz ediyoruz, bir impara-
torluktan söz etmiyoruz, merkezi büyük bir dev-
letten söz etmiyoruz, site ölçeğinde bir devletten 
söz ediyoruz. Eflatun bu sitenin, devletin çözül-

düğü durumun çocuğudur. Soylu ve güçlü bir ai-
leden geliyor, devleti yönetmiş bir aileden geli-
yor, vatandaş bir aileden geliyor. Eski güzel gün-
lerin hatırası canlı, daha taze, aileden dinlenmiş 
bunlar, tanıklıklar var, ama yaşadığı dönem sı-
kıntılıdır. Doğduğu yıllar Peloponez harplerinin 
Hellas’ı, Attika’yı, eskiçağ Yunanistan’ı, Yunan Ya-
rımadasını kasıp kavurduğu döneme rastlar. Pelo-
ponez harpleri iç savaştı. Site içerisinde yaşanan 
savaşa ilave olarak ikinci bir savaş daha yaşanır; 
siteler arası savaş. İki düzeyde iç savaşı yaşıyor Yu-
nanistan eskiçağı Peloponez harpleriyle, Atina si-
tesi çözülürken siteler arası savaş da var. Doğmuş, 
birkaç yıl sonra Peloponez harpleri başlamış ve 27 
yıl sürmüş. Sparta’yla birbirini yiyor sürekli.

İç savaş her zaman, iç kanama gibidir ve 
iç kanamalar öldürücüdür ve bir daha eskiçağ 
Yunanistan’ı ayağa kalkamamıştır. Eflatun bu an-
lamda bu kriz dönemine doğan bir isimdir. Bü-
tün metinlerde Eflatun’un eserleri -ben felsefe bil-
mem- daha geç gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık dö-
nemi gibi üç kategoride ele alınır. Erken dönem-
de daha Sokratik diyaloglardan oluşan, Sokrates’le 
diyalog üzerinden, onun öğretilerinden, tartışma-
larından, soruşturmalarından beslenir. Böylece 
onu kayda geçirir, onun Eflatun’u kurması gibi 
aynı zamanda Eflatun’un kendisini de kurduğu 
metinlerdir. Bu daha çok ahlak üzerine odaklanan 
metinlerdir. İkinci evresinde; olgunluk dönemin-
de artık devlet üzerine düşünüyor. İyi devletin ne 
olduğu soruşturmasına başlar. Nitekim Devlet bu 
dönemin ürünüdür. Üçüncü evrede Yasalar var-
dır. Yasalar, Devlet’i ve Cumhuriyet metnini aşan 
daha ayrıntılı bir programa dönüştürmeye yöne-
len bir metindir. Sorun ne? Devlet ve düzen üze-
rine odaklanır, bu istikrarsızlık, bu kriz durumu-
nun nasıl aşılacağını mesele edinir.

Dolayısıyla ütopyalar, yeniçağ başlangıcın-
da bağımsız bir türe dönüşür, ama bunun kayna-
ğı eskiçağ Yunanistan’ı, özelde Eflatun’un kurdu-
ğu modeldir. Baktığımızda iki düzeyde modeldir: 
Hem Eflatun’un metinleri modeldir, hem de o dö-
nemde eskiçağ Yunanistan’ın çözülme durumun-
daki o kriz durumuna verilen tepkilerin çözüm-
lenme, okunma ve yorumlanma biçimi üzerinden 
de bir modeldir. Tarihi şartlar itibariyle model es-
kiçağ Yunanistan’ıdır; o şartlarla etkileşim içeri-
sinde ortaya çıkma anlamında bir modeldir. Ken-
dini bulan Eflatun’un eserlerinde eskiçağ ve site 
dolayısıyla devlet ve istikrarsızlık sorunu var. Ef-
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latun kendi döneminde, eskiçağ Mısır’ı için, eski-
çağ Yunanistan’ı için Mısır yakın doğu olağanüs-
tü önemlidir ve merkezidir. Herodot’a baktığınız-
da hayranlıkla anlatır. Başlangıçtaki giriş cümlesi 
şöyledir: “Bu kitap Yunanlılarla Yunan olmayan-
ların, Yunanlılarla onun karşısında barbar dünya, 
ötekilerin karşılaşmasının öyküsüdür ya da kar-
şılaştırılmasının öyküsüdür, araştırmasıdır”. Böy-
le başlar, ama anlattığı bütün doğudur, Mısır’dır, 
Babil’dir, Pers’tir ve hayranlık yüklüdür. 

Unutmayalım ki Mısır, güçlü bir uygarlık mer-
kezidir. Kurumlaşmış, yerleşik, her türlü müda-
haleye rağmen kendisini üretmeye devam eden 
çeşitli çölden gelen, yakın doğudan gelen baskı-
ları püskürtmüş, yaşamaya devam etmiş binlerce 
yıllık bir uygarlıktan bahsediyoruz. Etkileyici bir 
merkezdir, bir düzendir, istikrardır, devlettir, ba-
yındırlıktır, işleyiştir, üretimdir, takvimdir, astro-
nomidir, astrolojidir, Doğu Akdeniz böyledir. Al-
fabedir, vesaire. Bu anlamda güçlü ışıkları olan bir 
yerdir. Eflatun bu ışıklar âlemiyle, bu zenginlik 
coğrafyasıyla, bu bayındırlık coğrafyasıyla ilişkili-
dir. Döneminde bilinen öykülerdir, uzak bir yer 
değildir. 

Tıpkı Osmanlı coğrafyasında Halep’in 
İstanbul’a uzak olmayışı gibi, Gaziantep’in 
Maraş’a, Adana’ya uzak olmayışı gibi, Yemen’in 
imparatorluğun parçası olması gibi… Bilmem kaç 
tane Yemen türkümüz var. Ben Çukurova çocuğu-
yum, benim çocukluğumda bile genç kızların çe-
yizleri Halep’ten gelen kumaşlarla, dokumalarla, 
dantellerle hazırlanırdı. Kilis üzerinden ya da de-
ğil, uzak bir yer değildir. Rakka bizim için çok ya-
kın bir yerdir. Türküsü bile var bizde Çukurova’da: 
“Ceritler Rakka’dan sökün eyledi/Çek atın başını 
Urum’a doğru/ Urum’da Avşar var, öldürür seni/ 
Çek atın başını Kırım’a doğru.” Türkmen Fran-
sız sömürgeciliğinin bölgeye nüfuzuna bağlı ola-
rak Suriye’de sıkışmaya başlamış. Binlerce atlı, 
yaya, koyun, hayvan, sürü ne varsa çekiliyor içe-

riye doğru imparatorluk, içeriye doğru büzülüyor 
imparatorluk. Gene Çukurova’ya girmek istiyor. 
Yerleşik topluluklar var, diğer Türkmen gruplar 
var, Avşar var, Avşar sert, karşılıyor. Türkü onun 
hikâyesidir, giriş mısraları budur. Rakka uzak coğ-
rafya değil, o denli yakın anlamında söylüyor.

Tepkisel Metinler Olarak Ütopyalar

Başka bir ifadeyle eskiçağ Yunanistan’ı için de 
Mısır yakın bir yer, menzilinde olan bir yer, uf-
kunda olan bir yer, bildiği bir yer, beslendiği bir 
yer, ilişki kurduğu bir yer, gidip geldiği, ticaret 
yaptığı yer, mamul, madde aldığı yer. Öğrendiği, 
heykel öğrendiği yer, çanak, çömleği yapmasını 
öğrendiği bir yer, alfabeyi öğrendiği bir yer Doğu 
Akdeniz; Fenike alfabesinin, model alfabenin kay-
nağı. Bu kaynaklık olması her şey değildir, bunu 
da abartmayalım, o anlamda söylemiyorum, ama 
ciddi bir etkileşimdir. Başka bir düzen var, Efla-
tun Mısır’ı sever. Mısırlı kaynaklarla etkileşimi var, 
burada bir düzen var. Yunanistan coğrafyasına, 
eskiçağ Yunanistan’ı konuşurken anlattığı aslında 
Mısır hikâyesidir, Mısır devletidir, Mısır şehridir, 
Mısır devlet aygıtıdır, Mısır üretim tarzıdır. Öte-
ki üzerinden konuşur ütopyalar özelinde olduğu 
gibi, hikâye Mısır üzerinden kurulur. 

Bu manada Eflatun’un Devlet metni bir ütopya 
metni olarak görülebilir, Yasalar daha somutlaş-
masına rağmen yine onun devamı, aşkın bir yahut 
bir üst modeli olarak göreceğimiz ikinci bir şeydir, 
ama bu anlamda baktığımızda Eflatun Mısır üze-
rinden de konuşur. Sadece onun üzerinden de-
ğil… Onun iki diyalogu, birisi Timaios diyalogu 
ihtiyarlık dönemi metinlerindedir, diğeri Kritias 
diyalogu. Timaios, Eflatun’un en önemli ve gü-
nümüzde de üzerinde çeşitli tartışmaların yürü-
tüldüğü, yaşlılık dönemi diyaloglarından biridir. 
Eflatun, bu diyalogda kozmolojisini, evrenin nasıl 
oluştuğuna dair kendi öğretisini ve doğa anlayışı-

PeloponezEflatun
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nı ortaya koyar. Diyaloğun diğer önemli bir yanı 
ise, Eflatun’un, sonraları farklı çalışmalara ve tar-
tışmalara yol açacak olan Atlantis’ten ilk kez bura-
da söz etmesidir. 

Kritias, Eflatun’un geç dönem diyaloglarından 
biridir. Diyaloğa adını veren Kritias, yaptığı uzun 
konuşmasında eskiden rahiplerin anlattığı ve 
Solon’un da kaydettiği savaşlardan, Akropolis’ten, 
şehrin yapısından ve nasıl kurulduğundan söz 
eder. Başlangıçta hikâyeyi anlatır bize, bir Mısırlı 
rahibe Yunanlı Kritias’ın gidişi var. Mısırlı rahip 
-efsane, Hollywood da olsa efsane replik- diyor 
ki: “Siz Yunanlılar çocuksunuz, gelin ben size si-
zin hikâyenizi anlatayım.” Aslında devlet demek 
kayıt demektir, arşiv demektir. Binlerce yıllık bir 
uygarlıktan, kayıt geleneğinden söz ediyoruz. We-
ber orada çırpınıp duruyor; modern bürokrasi, 
kayıt, prensipler, usul, vesaire. Asur’da, Hitit’te 
her şey kayıt altında hem de çift nüsha, Asur çift 
nüsha kayıt alıyor. Birisi Ninova’da, sarayda, pa-
dişahlık merkezinde diğeri Babil’e, eski uygarlık 
merkezine, eski devlet merkezine, eski siyaset 
merkezine. Mısırlı rahip “Kayıt mı aradın, gelin 
ben size kendi hikâyenizi, tarihinizi anlatayım, siz 
Yunanlılar çocuksunuz” diyor. Karşınızdakine hiç 
çocuksunuz denilir mi? Aslına bakılırsa bu senin 
tarihin yok demektir, sen reşit değilsin demektir, 
sen bilmiyorsun, gel ben sana anlatayım demek-
tir. Zemahşeri’nin Arapça konusunda Araplara 
“Gelin, ey Araplar, ben size Arapçayı öğreteyim” 
diye bir Türk’ün kalkıp o tür bir challenge yapma-
sı gibidir aslında Mısırlı rahibin konuşması, tam 
da budur. Hikâye böyle bir hikâye...

Mısırlı rahip anlatıyor şimdi: “Tufandan 9000 
yıl önce iki uygarlık vardı, iki devlet vardı, iki 
site vardı, iki şehir vardı: Birisi Atina’ydı, biri-
si Atlantis’ti.” Hikâye bu, Mısırlı rahibin anlattı-
ğı hikâye… Kritias diyalogu Atlantis’le 9000 yıl 
önceki Atina’nın öyküsüdür. Tufandan önceki 
ve esas anlatılan da Atlantis’tir. Hâlâ efsane, yok 
Cebelitarık’ın açıklarında okyanusta depremlerle 
kaybolmuş batmış, yok Akdeniz’de batmış, çeşit-
li Atlantis arkeolojik keşif denemeleri, vesaireler 
vardır. Hakikaten efsane, kaynağı Eflatun… Kri-
tias diyalogu, Eflatun bunları uydurmadı, bunlar 
anlatılan şeyler, o günün bilgisinde olan şeyler. 
Kritias diyalogu bunu anlatıyor. Esas olarak da 
anlattığı Atlantis’tir. Zengin, güçlü, müreffeh, ba-
yındır, düşün-yönet mekanizması, şehirler ciddi 
biçimde tahkim edilmiş, vesaire. Atina da anlatı-
lır, ama şöyle anlatılır: Daha çok tabii özellikleri 
itibariyle anlatılır eski Atina, güçlüydü, güzeldi, 
bugünkü gibi taşlık değildi Hellas, o zaman be-
reketli güçlü ormanlar vardı, gümrah ormanlar 
vardı gibisinden bir anlatım vardır, ama esas met-
nin odaklandığı yer daha geniş yer tutan Atlantis 
kısmıdır, ayrıntılı anlatılan da odur. Söylediği şu 
Eflatun’un: “Atina eskiden güçlüydü. Yine güçlü 
olabilir, Atlantis benzeri bir uygarlığı burada ku-
rabiliriz, Mısır benzeri bir uygarlığı burada kura-
biliriz.” 

Aslında Cumhuriyet bu hikâyenin modellen-
mesidir. Devlet, Yasalar bu işin modellenmesi-
dir. Yalnız bir tartışmayı burada başlatalım, son-
ra nasıl açarız bilmiyorum, o da şu: Kaynağı Mısır 
tecrübesi Eflatun’un ama Mısır modelini olduğu 
gibi transfer ederek birebir şekilde kendi şehrinde 
kurmak şeklinde değil. Bir Mısır tecrübesi var, Ef-
latun bu tecrübeyi alıyor, eskiçağ Yunanistan’ında 
o günkü problemler ışığında yeni bir model ku-
ruyor. Kurduğu modelin kaynağı, esin kaynağı ne 
denli Mısır olursa olsun burada kurduğu ütopik 
model, devlet modeli, yasalar modeli artık başka 
bir şeydir. 

Mısır kamucu, toplumcu bir düzendir. Modern 
sosyalizm manasında değil, toplumculuk burada 
sosyalizm, kamucu çıkarını merkeze alan bir dü-
zendir. Üretimi, toplum çıkarını merkeze alan bir 
düzendir. Ama ne Eflatun’un Devlet’inde, ne Tho-
mas More’un Ütopya’sında, ne Campanella’nın 
Güneş Ülkesi’nde hiçbirimiz yaşayamayız. Zira 
bunlar çözülme dönemine tepki gösteren metin-
lerdir. Orada bir model var: İnkalar böyle yaşamış, 

İlk roman Cervantes’in Don Kişot’unun 
kaynağının Akdeniz ya da Müslümanlar 
olduğu ya da Khristof Kolomb’un gemi-
sinde Müslümanların bulunduğu, 
Amerika’yı keşfettiği yahut da Daniel 
Defoe’nun Robinson Crusoe’sunun kay-
nağının Hayy bin Yekzan olduğu şek-
linde değerlendirmeler var. Doğrusu 
ben buna katılmıyorum. Buna ben-
zer örnekler yenilgi sonrasında bun-
lar bizde de var şeklindeki savunmacı 
anlayışın yansımasıdır.
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Orta Amerika böyle yaşamış, eski Amerika uygar-
lığı böyle yaşamış, Mısır tecrübesi böyle yaşamış. 
Fakat bunu model alıp o kötü şartları; sınıf ça-
tışmasını, siteler arası savaşı, çözülmeyi, istikrar-
sızlığı aşmak için gündeme getirilen sert ve aşırı 
bir müdahaledir. Tüm toplumsal dinamizmi, can-
lılığı yok edecek düzeyde aşırı kamulaştırmadır. 
Devletin, siyasetin, siyasal iktidarın her şeyi işgal 
etmesidir. Neredeyse Foucault’a rahmet okutacak 
düzeyde iktidarın her yerdeliği söz konusudur. Bu 
ütopya yaşanmaz, ütopik toplum, ütopyacı top-
lum muhteşem bir toplum değil; problem o kadar 
kötü ki toplumun enerjisini bitiren iç savaşların 
sebep olduğu istikrarsızlık karşısında bir çıkış 
arayışı. Üç günde bir erken kalkan darbe yapıyor. 
Orta Afrika ülkesi gibi istikrarsızlık, devlet işlemi-
yor, site işlemiyor, kapanın elinde kalıyor ticaret, 
kim güçlüyse, o ticaret yapıyor. Ticaret yapayım 
derken soyuyor. Hukukun, sözleşmenin anlamı 
yok. Böyle bir ortamda bunu çözmek için aşırı 
tepki veriyor. Tüm sınıf dinamikleri üzerinden 
işleyen siteyi istikrara kavuşturmak için sınıf yok 
etme adına oluşturduğu model tüm toplumsal di-
namizmi emici bir modeldir, dondurucudur. 

Bir fotoğraf karesi donukluğunda bir düzen 
önerisidir Eflatun’un Devlet ve Yasalar metinle-
rinde karşımıza çıkanlar, çok ayrıntılıdır. Thomas 
More’da da bunu görürsünüz. Bütün şehirler bir-
birinin aynıdır. Sabah kaçta kalkacaksın, kaçta ya-
tacaksın, vesaire, her şey belirlidir. İstikrarsızlığın 
kaynağı nedir sitede? Sınıflardır. Sınıf çatışması-
nın kaynağı nedir? Mülkiyettir. Mülkiyetin kay-
nağı nedir? Ailedir. Niye ailedir? Çocukların ge-
leceğini koruma anlamında mülkiyet, vesaire. Ai-
leye de müdahaleler yapılır, çocuklar alınır. Sizi 
devletin yüksek menfaatini koruyacak koruyucu-
lar sınıfına asker ya da entelektüel olarak yetişti-
receğiz denilir. Aileye diyor ki: “Sen yetiştiremez-
sin bunu, ben yetiştiririm.” Tıpkı ters ütopyalarda 
olduğu gibi, insanların kafası karışıyordu. Bu ka-
dar kitap okuyup da ne yapacak diyor, insanların 
sorunu yok, bak mutlular hepsi diyor. Cesur Yeni 
Dünya, 1984, Fahrenheit 451 hepsi budur. İnsan-
lar düşünürse sorun çıkıyor, mutsuz oluyorlar, bı-
rak diyor, velinimet ya da Ford-Cana o tür karşı-
laşmalar, diyaloglar. Ütopyalar buna izin vermedi. 
Bu da toplumun bütün o canlı, devingen, dinamik 
yapısına yönelik müdahaledir.

Başa dönersek, ütopyaların kaynağı eskiçağdır, 
Eflatun’dur. Burada belki kısaca liberal siyasete 

de değinmek lazım; gündelik insan ilişkilerinde 
sonuna kadar liberal olabilirsiniz. Bizim geleneği-
mizde ilişkilerimiz açıktır, ama siyasette ve toplum 
geleneğinde liberalizmin karşılığı yoktur. Buna 
karşın Batı içi çekişmelerde liberal siyaset önemli 
bir aktördür ve başat aktördür, egemen aktördür. 
Batı içi çekişmelerde liberallerin ütopyacı modele, 
Eflatun’a, sosyalizme, Hegel’e, Marx’a saldırmaları 
boşuna değildir. Diğer bir ifadeyle canlılığı ve di-
namizmi emici bir şey… Sınıf çatışmasını, yarat-
tığı tahribatı, sömürüyü görüp ona müdahalede 
kantarın topuzu kaçıyor, elinin ayarı yok ütop-
yacılığın. Bireysel alanda aileyi de, mülkiyeti de, 
özerk alanları da tanımlamaya dönüşüyor.

Buna karşın o liberal saldırıyı kesinlikle onay-
lamıyorum; ister Eflatun’a ister Hegel’e isterse 
Marx’a yönelsin. Bu manada Karl Popper’den söz 
etmek lazım; zira Açık Toplum ve Düşmanları’nda 
bir cilt ayırmıştır. Açık Toplum ve Düşmanları 
kitabının birinci cildi sadece Eflatun’a saldırıdır, 
ikinci ciltte hedef Hegel ve Marx’tır. Aslına bakı-
lırsa niye hedef aldığını anlıyoruz, ama o kadar da 
haklı değil. Çünkü ikisi de Batı tecrübesinin başka 
bir ürünüdür. Dolayısıyla toparlarsak, ütopyalar 
yeniçağ başlangıcında bağımsız tür olarak ortaya 
çıkarlar, kriz döneminde ortaya çıkarlar, çözülme 
döneminde ortaya çıkarlar, bir düzen arayışıdır, 
bir düzen önerisidir, bir eleştiridir. Ancak bu öteki 
üzerinden, ötekiyle ilişki üzerinden, ötekinin bil-
gisi üzerinden, ötekisinin tepkisi üzerinden Batı 
içiyle konuşmadır. Nihayet bu model yeniçağda 
kurulmuş değildir, bunun kaynağı daha eski Av-
rupa tecrübesinde, eskiçağ Yunanistan tecrübesin-
dedir. Eskiçağ Eflatun tecrübesindedir.

İbn Haldun için de aynı şeyi söyleyebiliriz, 
ama o ütopyacı değildir. İslâm dünyasında bir 



62

 Umran • Kasım 2018

K R İ T İ K   İKTİDAR DÖNÜŞTÜRÜR YA DA VİCDANIN DİP NOKTASI 

krizin yaşandığı dönem tabii; bütünsel siyasi ik-
tidarların olmadığı, Emevi hilafetinin çözüldüğü, 
Endülüs’ün çözülme sürecine girdiği, küçüldüğü, 
Osmanlının tam yükselişi yakalayacak derken çö-
züldüğü bir dönem. 

Farabi de başka türlü bir şeydir bu anlamda, 
ama ütopyacı olarak değerlendiremeyiz, ama bir 
çöküşün, krizin yaşandığı vakidir. Tam da bu 
noktada Farabi’nin el-Medinetü’l-Fâzıla’sına deği-
neceğim. Önce şunu vurguluyayım: Batıya özgü-
lük meselesi, doğuda ütopya yok derken, aslında 
bunun örnekleri var. Tıpkı ilk roman Cervantes’in 
Don Kişot’unun kaynağının Akdeniz ya da Müs-
lümanlar olduğu ya da Khristof Kolomb’un ge-
misinde Müslümanların bulunduğu, Amerika’yı 
keşfettiği yahut da Daniel Defoe’nun Robinson 
Crusoe’sunun kaynağının Hayy bin Yekzan oldu-
ğu şeklinde değerlendirmeler var. Doğrusu ben 
bunlara katılmıyorum. Buna benzer örnekler ye-
nilgi sonrasında “Bunlar bizde de var” şeklindeki 
savunmacı anlayışın yansımasıdır. Sanılanın ak-
sine doğru değildir bunlar. Evet Farabi İslâm or-
taçağının doruk noktasının yaşandığı başka türlü 
bir dengenin de içeride sıkıntıya düştüğü bir dö-
nemde ortaya çıkar. Farabi o anlamda eskiçağ Yu-
nan tecrübesiyle hesaplaşmış, onu sindirmiş, onu 
aşmış o döneme konuşan bir düşünce insanımız. 
Fakat orada söylediği o ortaya çıkan dengenin 
sarsılma dönemine ilişkin yaklaşımları hem İslâm 
düşüncesinin kalıpları içinde kalır, hem siyasetna-
me geleneğiyle buluşur. Ayrıca o krizden kalkarak 
yerleşik kabullerden, geleneklerden hareket eder. 
Yunan tecrübesi başta olmak üzere pek çok husus-
ta usul ve yöntem esaslı olarak bir mesele vazeder. 
Ama daha çok siyasetnamedir. İslâm düşüncesini 
yerleştirmekten yanadır, dolayısıyla öteki üzerin-
den konuşma, başka tecrübeler üzerinden konuş-
mayı görmeyiz. Güçlüdür; tok bir sestir, hâkim 
bir sestir konuşan, dışarıdan konuşmaz, işin sa-
hibi olarak konuşur. El-Medinetü’l Fâzıla bu an-
lamda başka türlü bir değerlendirmeyi hak ediyor. 
Başka bir ifadeyle onun devletinde yaşarsın ama 
Eflatun’un Devlet’inde yaşanmaz. Nasyonal sosya-
list ya da sosyalist Lenin’in Stalin Devletinde nasıl 
yaşayamazsan aynı şekilde ütopyaların sunduğu 
model de biraz öyledir. Buna karşın Farabi daha 
esnek, görece başka bir şey sunar.

Bacon’ın Yeni Atlantis’i de ütopyalar geleneği 
içerisinde değerlendirilir, ancak hem More örne-

ğinde olduğu gibi, hem Campenalla örneğinde 

o zincirin parçasıdır, klasik ütopyaların başında 

gelir, aynı şekilde More, Campenalla’yla eklenen 

üçüncü halka olarak görülebilir. Fakat tamam-

lanmamış bir projedir. Habermas gibi oldu, ama 

Bacon’ın Yeni Atlantis’i tamamlanmamış bir me-

tindir. Bacon o günkü oluşmakta olan siyasetin, 

devletin, bürokrasinin içinde olan bir insan aynı 

Thomas More gibi baş yargıçlığa kadar yükselen 

üst düzey bürokrattır. Fakat rüşvet almaktan tas-

fiye olur. Bir kenarda durmaktadır. Bunu dalga 

geçiyor gibi düşünmeyin, bir proje metnidir Yeni 

Atlantis, bir tür. Yine öteki coğrafyalar üzerinden, 

batı dışı coğrafyalar üzerinden ütopyalar gibi baş-

ka bir insan topluluğu üzerinden ayrı bir adada, 

yalıtılmış bir coğrafyada kurulan bir toplumsal 

düzenden çok bir işliktir, bir atölyedir, bir proje 

gibidir. Aslına bakılırsa bütün bu coğrafi keşifleri, 

maddenin, tabiatın araştırılmasını, ülkenin araş-

tırılmasını bir bilimsel heyet, bir ekip, bir labora-

tuvar tarafından yürütülmesi gibisinden bir proje 

olarak görmek lazım. Bu anlamda ütopya zinci-

rinin parçasıdır, ama Thomas More gibi, Campe-

nalla gibi klasik ütopyalar halkasına eklenmekle 

beraber eksik, tamamlanmamış bir şeydir. Metin 

birdenbire biter zaten, kesiktir. Kritias diyalogu-

nun bitmesi gibi öyle ansızın biter. Biraz iş alma 

teşebbüsü olarak, biraz küçümseme olarak değil, 

hakikaten iş alma teşebbüsüdür. Yeniden akredite 

olma teşebbüsü olarak da görebiliriz.

Ütopyalar kendinde olmayanı arayış-
tır, yok olanı arayıştır. Kendi bünyesin-
de, yapısında, geleneğinde, tecrübesin-
de olmayan toplumsal düzenin, siya-
sal istikrarın peşine düşer. Bu anlam-
da ütopyalar bir düzen, bir siyaset, bir 
istikrar arayışıdır. Ancak bu arayışın 
temellendirilmesini bir dördüncü özel-
lik olarak zikrediyoruz, kesinlikle öteki 
üzerinden gerçekleşir.
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Dilaver DEMİRAĞ

Sadece üçüncü havalimanında değil ülke genelinde AK Parti’nin “güvencesizleştirme/
esnekleştirme” temelli emek siyaseti uygulanmaktadır. Burada kitlenin büyüklüğü 
nedeniyle çok fazla ön plana çıkmaktadır. Örneğin havalimanı inşaatında günde 
3 bin kamyon faaliyet gösteriyor. Hafriyat kamyonlarının iş yetiştirme baskısı 
sonucu yaptıkları kazalar sonucunda yaşamını yitirenler günden güne arttı. 

İktidar Dönüştürür ya da
Vicdanın Dip Noktası

İ ktidar büyülü bir yapıya sa-
hiptir, kendisine ram olanı 

dönüştürür ve kendine ben-
zetir. Bu anlamda bu ülkenin 
mağdurlarının siyasi örgütlen-
mesi olarak AK Parti’nin gel-
diği nokta bu düşünceyi haklı 
çıkarır mahiyettedir. Düşünün 
ki bir iktidar kendi dönemle-
rinde özellikle OHAL iklimi içinde grev yapmanın 
imkânsızlaşması ile övündü. Üretim ve üretkenlik 
fetişizmi yaparken diğer yandan da acımasız bir 
sömürü çarkı ile iş birliği yapmanın yola çıkış re-
toriği olan mazlumlar için adalet söylemi ile ne 
denli ters bir nokta olduğunu düşünmüyor bile. 
Bu söylemde birkaç unsuru yan yana görebiliriz. 
Öncelikle kalkınmacı modernlik çevresinde üret-
kenliğin olumlanmasını ve emekçinin bir dişli ha-
line gelmesi, devletle sermaye arasındaki bütün-
leşmenin tam da kalkınma adına olumlanması, 
ahbap çavuş kapitalizminin dikensiz gül bahçesi 
talebinin yeni sağ piyasacılık içinde eklenmesi ve 
bunun sağ pragmatizmi içinde bir olumlanması.

Emek ve emekçi kavramları modern kapi-
talizm tarihinden ayrı düşünülemez. Modern 
anlamı ile emeğin kutsanması ve işçi sınıfı olgu-
su sosyalizm tarihi ile ilişkili olsa da esas olarak 
sanayi toplumunun ya da sınai kapitalizmin bir 
ürünüdür. İlk kez Adam Smith tarafından kulla-
nılan emek kavramı zenginliğin ölçüsü haline gel-
di. Aslında anormal olan bu durum kapitalizmde 
normal olurken sol söylem garip bir biçimde batı 
dillerinde bir zamanlar acı ile birlikte anılan eme-
ği Ricardoya ait emek değer teorisini değiştiren 
Markx üzerinden kutsar oldu.

Yazıya emek ve iktidar 
bağlamı ile başlama nedenim 
emek ile sermaye arasındaki 
ilişkinin bir tahakküm yan si-
yasi egemenlik ilişkisi olması 
nedeniyle olsa da esas mesele 
Türkiye’nin dünya ölçeğinde 
bir itibar projesi olarak lanse 

edilen ama doğaya ve insanlara maliyeti ağır olan 
üçüncü havalimanı inşaatının birinci etabı sonu-
na yaklaşıldığı geçtiğimiz günlerde işçilerin kötü 
olan çalışma koşulları ve işçi ölümlerini gerekçe 
göstererek iş bıraktılar. İş bırakarak kamuoyuna 
durumlarını arzeden ve iş bırakan işçilere jandar-
ma müdahale etti, işçilerin bazıları gözaltına alın-
dı ve 24 işçide tutuklandı.

Bu süreç esnasında AK Parti’ye yakın olan 
medya organlarında işçiler hain ilan edilirken 
akla hayal gelmedik komplocu izahlar yapıldı. Ne 
olursa olsun burada insani bir hal tercümesi var, 
işçiler için bıçak kemiğe dayanmış aşırı çalışma, 
kötü beslenme, ücretleri zamanında ve tam ola-
rak alamama, temizliğin olmadığı bir yatakhanede 
kalmak zorunda olan işçiler söz konusu. Üstelik 
işçi ölümlerinin en çok yaşandığı inşaat olduşu 
resmi kayıtlar tarafından da doğrulanıyor. Bu du-
rumda vicdan sahibi olanların hükümete “Ey hü-
kümet, ey bakanlık bu koşulları düzelttir, vardiya 
düzeni, iş güvenliği vb. konularda gereken iyileş-
tirmeleri yap!” demeleri gerekirdi. 

Her dönemin baş borazancısı Engin Ardıç ve 
Fatih Altaylı açılışa beş hafta kala bu eylemlerin 
yapılmasını manidar buldular. Oysa ki 13 Şubat 
tarihinde işçilerin temsilcisi konumundaki Gala-
tasaray yazarı Hıncal Uluç mankenlerden fırsat 
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bulup konu üzerine yazarken aynı damgayı yapış-
tırdı “hainler”. Onlar böyle konuşa dursun yük-
lenici İGA Şirketinin CEO’su Kadri Samsunlu ise 
gayet makul bir biçimde sorunların nedenlerini, 
kendilerinin neler yaptıklarını anlattıktan sonra 
“İşçi arkadaşlarım haklıydı” diyerek olayın asıl 
sorumluluğunun taşeronlarda olduğunu belirti-
yordu. Gerçi bunun bir aldatmaca olduğu çabuk 
anlaşıldı. Bu iklimde bazı kalemler vicdanı çiğne-
medi. Nihal Bengisu Karaca ve Cihan Aktaş ise 
hükümet medyasından esen “hainler”, “provoka-
törler” tarzındaki “ezin” söylemlerine itiraz ettiler. 

İşçinin Fıtratında Ölmek mi Var?

İşçi olarak çalışan insanların meslek kazası, iş 
kazası olarak adlandırılan olaylara maruz kalması 
çok da aykırı gelmiyor bize. Dalgınlıkla elini hıza-
ra kaptıran, düşen, elektrik kablosu ile yaralanan 
ya da felç geçiren işçiler hep oldu ve yerlerini ala-
cak olan robotlar işi yüklenene kadar da olacak. 

ILO, dünya çapında yaklaşık 2,3 milyon kadın 
ve erkeğin, her yıl işle ilgili kazalara veya hastalık-
lara yenik düştüğünü tahmin ediyor. Bu her gün 
6000’den fazla ölüme tekabül eder. Wikipedia’da 
yer alan bilgilere göreyse her yıl iş başına 337 
milyondan fazla kaza gerçekleşmekte ve meslek 
hastalıkları ile birlikte yılda 2.3 milyondan fazla 
ölümle sonuçlanmaktadır. İLO’nun son raporuna 
göreyse durum şu şekilde:
• Her 15 saniyede 160 işçi, iş kazası geçirmek-

tedir.

• Her gün yaklaşık 6 bin 400 kişi iş kazası veya 
meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybet-
mektedir. Her yıl yaklaşık olarak 350 bin kişi 
iş kazası, 2 milyon kişi meslek hastalıkların-
dan dolayı yaşamını yitirmektedir.

• Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmek-
te, 313 milyonu aşkın işçi ölümcül olmayan iş 
kazası geçirmekte (bu bir günde ortalama 860 
bin işçinin iş kazasına maruz kaldığı anlamına 
gelmektedir) ve 160 milyon kişi meslek hasta-
lıklarına yakalanmaktadır.

• Her yıl, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, 
zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşa-
mını yitirmekte ve dünyada meydana gelen 
cilt kanseri hastalıklarının yüzde 10’unun iş-
yerlerinde zehirli maddelerle temas yüzünden 
oluştuğu belirtilmektedir. ILO’ya göre bildirim 
ve kayıt sistemindeki eksiklikler nedeniyle 
çoğu ülke için gerçek rakamların daha yüksek 
olması kaçınılmazdır.

• Her yıl asbest yüzünden 100 bin kişinin ya-
şamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Üstelik 
dünyada asbest üretimi 1970’lerden bugüne 
sürekli azalmasına rağmen, geçmiş dönemde 
temasta bulunanlar için risk hâlâ devam emek-
tedir.

• Her yıl silis tozundan kaynaklanan ve ölüm-
cül bir akciğer hastalığı olan silicosis, on mil-
yonlarca insanın hayatını etkilemektedir. Latin 
Amerika’da maden işçilerinin yüzde 37’si bu 
hastalığa yakalanmıştır. Bu oran 50 yaşın üze-
rindeki işçilerde yüzde 50’ye yükselmektedir. 
Hindistan’da taş kalem işçilerinin yüzde 50’si 
ve taş kırma işçilerinin yüzde 36’sı bu hastalığa 
yakalanmış durumdadır.

• ILO’ya göre tüm dünyada istihdam açısından 
önemli bir yer tutan inşaat sektöründe oldukça 
yüksek sayılarda iş kazası yaşanmaktadır. Sek-
törde mekanizasyon artmasına karşın el emeği 
hâlâ büyük bir rol oynamaktadır. ILO rakam-
larına göre tüm dünyada inşaat sektöründe her 
yıl yaklaşık 60 bin ölümcül kaza yaşanmakta. 
Buna göre her 10 dakikada bir kişi iş kazası 
sonucu yaşamını yitirmektedir.
Hakikat şu ki Birleşmiş Milletlerin 70 yılı, 

ILO’nun 90 yılı aşan çabalarına rağmen iş kazaları 
ve meslek hastalıkları önlenememiştir.

İş Kazaları Artıyor ve Cinayete Dönüşüyor

İş kazaları ile taşeronlaşma arasında kopmaz 
bağ olduğu gibi işçi haklarındaki gerileme ile pa-

Yapılan araştırmalara göre ülkemiz-
de en fazla kaza yaşanan sektör 10 bin 
283 iş kazası ile toplam iş kazaları-
nın yüzde 14’ünü oluşturan ‘metalden 
eşya imalatı’. İkinci sırada 6 bin 483 
iş kazası ile toplam kazaların yüzde 
9’unu oluşturan inşaat sektörü, üçün-
cü sırada 6 bin 11 iş kazası ile top-
lam kazaların yüzde 8,5’ini oluşturan 
kömür madenciliği geliyor. En fazla 
ölüm yaşanan sektörler arasında ise 
290 kişi (yüzde 25) ile inşaat sektö-
rü birinci sırada, 163 kişi (yüzde 10) 
ile nakliyat ikinci sırada. Ancak ilginç 
olan ‘bilinmeyen’ kategorisinin yüzde 
32 ile asıl birinci olması.
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ralel olarak iş yeri güvenliği de giderek erozyona 
uğruyor. Dahası kayıtdışı istihdam ile birlikte iş 
güvenliği daha da büyük bir erozyona uğramakta. 
Tüm bu olumsuzlukların en çok yaşandığı sektör 
ise inşaat sektörü… İnşaata dayalı ekonomik bü-
yüme modeli, özelleştirme, taşeronlaştırma olgu-
sunun görüldüğü iki alan olan inşaat ve maden 
sanayi özel bir başlığı hak ediyor. 

DİSK-AR; TÜİK, SGK, ILO ve Eurostat verile-
rini kullanarak hazırladığı raporda, iş kazalarının 
yüzde 90’ının kayıt dışı olduğu görülüyor. Rapo-
ra göre, her on iş kazasından yalnızca bir tanesi 
SGK kayıtlarına yansıyor. İş kazalarında kayıt dı-
şılık yüzde 90. Mesela SGK istatistiklerinde 2012 
yılı için iş kazası sayısı sadece 74 bin 871 iken 
TÜİK 2013 verilerine göre bu rakam 706 bin ola-
rak görülüyor. İki veri arasında zamansal uyum-
suzluk bulunsa da aradaki devasa fark kayıt dışı 
iş kazalarının ne kadar yüksek olduğunu ortaya 
koyuyor. TÜİK verilerine göre iş kazalarının sa-
yısı SGK verilerinin yaklaşık 9,5 katı. Aynı veriye 
göre her 100 kayıtlı iş kazasının yaklaşık 1’i ölüm-
lü olarak gerçekleşiyor. 

Kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, sendika katı-
lım oranlarının düşüklüğü, taşeron işçilik ve özel 
istihdam bürolarının açılması gibi faaliyetler TÜ-
SİAD ve MÜSİAD gibi işveren örgütlerinin belir-
tilenin aksine Türkiye emek piyasasının esnekliği-
ni göstermektedir. Nitekim kayıt dışı alanlarda is-
tihdam edilenlere bakıldığında, uzun çalışma sa-
atleri, düşük ücret ve güvencesiz ortamlarda uzun 
süreli çalışma gibi olumsuzluklar göze çarpmak-
tadır. Bu olumsuzluklar çalışanların yeteneklerini 
ve özgüvenlerini tahrip ederek hem maddi hem 
de manevi kayıplara yol açmakta. İşçiler bu olum-
suzluklarla yüzleşirken firma sahipleri ise bu sü-
reçten fayda sağlamaktadır. Çünkü firmalar ka-
yıt dışı istihdam vasıtasıyla emek piyasalarındaki 
yasal düzenlemelerden etkilenmemekte diğer bir 
ifadeyle bu yasal düzenlemelerin yarattığı maliyet-
lerden muaf olmaktadır. Kayıtlı ekonomi içinde 
kalan firmalar ise bu maliyetlere katlanarak hak-
sız bir rekabete maruz kalmaktalar. Kayıt dışı ça-
lışmanın en çok görüldüğü alanlar genelde merdi-
ven altı diye tabir edilen işyerleri. Mesela İstanbul 
Davutpaşa’da 20 çalışanın ölümüne yol açan may-
tap atölyesinin kendisi de kaçaktı ve elbette istih-
dam edilenler de kayıtdışıydı.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde en fazla 
kaza yaşanan sektör 10 bin 283 iş kazası ile top-
lam iş kazalarının yüzde 14’ünü oluşturan ‘metal-

den eşya imalatı’. İkinci sırada 6 bin 483 iş kazası 
ile toplam kazaların yüzde 9’unu oluşturan inşaat 
sektörü, üçüncü sırada 6 bin 11 iş kazası ile top-
lam kazaların yüzde 8,5’ini oluşturan kömür ma-
denciliği geliyor. En fazla ölüm yaşanan sektörler 
arasında ise 290 kişi (yüzde 25) ile inşaat sektö-
rü birinci sırada, 163 kişi (yüzde 10) ile nakliyat 
ikinci sırada. Ancak ilginç olan ‘bilinmeyen’ kate-
gorisinin yüzde 32 ile asıl birinci olması.1 Aslında 
bu durum kayıt dışılığı gösteriyor.

AK Parti döneminde iş kazalarının iş cinaye-
ti diye anılmasına yol açan olay Tuzla Tershane-
ler bölgesinde yaşanan iş kazaları oldu. Ne ilginç-
tir ki taşeronlaştırılmış bir kamu işi olan gemi ya-
pım işi taşeronlar vasıtası ile yapılıyordu. Çünkü 
taşeron genelde az deneyimli ve iş güvenliği ko-
nusunda bilgisiz, sendikasız işçilerle daha ucuza 
iş yapabiliyordu. Eğer sendikalı, sosyal güvenliği 
tam iş deneyimi olan, üstelik iş güvenliği için ge-
reken önlemlerin alındığı şekilde çalışılsa taşeron 
para kazanamayacaktı. Yapılan incelemelerde iş-
yerlerinin yasada olması gerekli olarak belirtilen 
-ki uluslararası standartlar bakımından yasa yeter-
siz ve esnek sayılmasına rağmen- koşulların bile 
sağlanmadığı görülüyor. Üstelik bu Bakanlık in-
celemelerinde geçmesine rağmen hiçbir tersaneye 
ne ceza kesiliyor, ne de işyerleri kapatılıyor. 

Taşeronların kar marjı düşük olduğundan, iş 
yeri güvenliği mali bir yük olarak görülmekte. İşçi 
işyerinden iş güvenliği ile ilgili taleplerde buluna-
mıyor. İşyeri güvenliği, kişisel koruyucu donanı-
mın sağlanması yani güvenli iskele, sağlam elekt-
rik kablosu veya baret, koruyucu gözlük, emni-
yet kemeri talep etmekte ısrarcı olmak, fazla me-
saiye kalmak istememekte ısrarcı olmak, sendika-
lı olmak ve SSK primlerinin ödenip ödenmediğini 
sorgulamak yani işçi olarak en doğal haklarını is-
temek işten atılmak için yeterli sebep. Dahası ta-
şeronların, işyeri güvenliği için önemli olan şeyle-
ri piyasadan ucuza temin etmek istemesi malzeme 
kalitesinde düşüşe neden oluyor.

Taşeronluk-İnşaat Sektörü ve                           
Üçüncü Havalimanı İnşaatı

Bir taşeron, bir şahıs veya birçok durumda, bir 
başkasının sözleşmesinin yükümlülüklerini kıs-
men veya tamamen yerine getirmek için bir söz-
leşme imzalayan bir işletmedir. Dünyanın dört bir 
yanındaki işverenler sendikaları yok etmek, işgü-

1 Erkan Arslan, Kimya Mühendisleri Odası-Çetin Durukanoğlu, Metalurji 
Mühendisleri Odası, “Tuzla Tersaneler Bölgesi Gerçeği”, TMOB Metalurji 
Mühendisleri Odası Metalurji Dergisi, 2008, say: 150, s.27.
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cü maliyetlerini azaltmak ve kendi çalışanları için 
sorumlu tutulmaktan kaçınmak için güvencesiz 
çalışma biçimleri yaratıyorlar. Kalıcı, düzenli iş-
ler, taşeronluk emeği ve geçici, kısa vadeli işler ile 
değiştirildiği zaman güvencesiz çalışma yaratılır. 
Dünyanın dört bir yanındaki tüm sektörlerdeki iş-
ler, istihdam kurumlarından veya işçi kooperatif-
lerinden hızlı bir şekilde taşeronluk veya taşeron-
luk hizmeti alıyor. Birçok iş geçici hale geldi ve iş-
çiler kasıtlı bir çarpıtma ile bağımsız yükleniciler 
olarak sınıflandırıldı.

Son yılların kendisinden mucize beklenen si-
hirli kavramı “esneklik”tir. Büyüme artık daha 
az düzgün iş yarattığından, istihdam artışı daha 
çok standart dışı işlerden beklenmekte, öyle de 
olmaktadır. İşin önemi yok, yeter ki ay sonun-
da maaş ödensin’den ‘maaşın ne kadar olduğu-
nun önemi yok, yeter ki işimiz olsun’ a dönüştü.” 
Böylece uzun zamandır metaya dönüşen iş, şim-
di daha az ve zor bulunur bir meta haline gelmek-
te; karşısındaki meta-emek ise, “mebzul” miktar-
dadır. Bu durumda hep daha aza razı olmayacak 
da ne yapacak.

Taşeron çalışma dediğimizde, montaj işçile-
ri, tersane işçileri, maden işçileri, belediye işçile-
ri, çağrı merkezi işçileri, kadınlar ve erkekler, ye-
tişkinler ve çocuklar, göçmenler ve göçmen olma-
yanlar, vasıflı, yarı-vasıflı ve vasıfsız olanlar, diğer 
bir deyişle, toplumsal işbölümü olarak baktığı-
mızda üretim, dağıtım, tüketim ve yeniden üretim 
alanlarındaki işçilerden bahsetmekteyiz.

Taşeron çalışma AK Parti iktidarı ile birlik-
te yükselişe geçti, en yaygın olarak da belediyeler 
ve inşaat sektöründe kamu tarafından taşeronlaş-
tırma teşvik edildi. 2017 yılında yapılan araştır-
malara göre AK Parti döneminde taşeron işçi sa-
yısının 387 binden, 750 bini kamuda olmak üze-
re 2 milyon civarına çıktı. Bununla paralel olarak 
Türkiye’de toplam işçi sayısı 13 milyon iken, sen-
dikalı işçi sayısı 1.5 milyon oldu. Yani Türkiye’de 
her 10 çalışandan yalnızca biri sendikalı. Güven-
cesizlik işçiler için adeta kader haline geldi. DİSK/
Genel-İş Araştırma Dairesi 2016 yılındaki kamu 
ve genel işler işkolunda istihdamı değerlendiren 
rapor hazırlamıştı. Rapora göre 2016 yılında ka-
mudan 83 bin 45 kişi ihraç edildi, kamu istihda-
mı 60 bin 611 kişi azaldı, belediyelerde çalışan iş-
çilerin yüzde 73’ü taşerondu.

Verilen onca sözlere rağmen işçiler taşeronluk-
la en yoğun şekli ile sömürülmekteler ve dahası iş 
güvenliğinden yoksun, işlerin hızlı bitirilmesi bas-
kısı altında aşırı çalışma ile kazalarda ölmekteler. 
İşte medyada yuvalanan ve vicdansızlık sergileyen 

bazı köşe yazarları, bu gayri insani sömürüye, da-
hası işçi ölümüne fıtrat diyen bir anlayışa kayıtsız 
teslimiyet içindeler. 

Taşeronluk bir baskıcı emek siyasetidir ve ka-
pitaliste sınırsız bir sömürü ile sermaye biriktirme 
hakkı verir. Despotik emek rejimleri, baskının rı-
zaya üstün geldiği rejimlerdir. Despotik emek re-
jimleri, piyasanın anarşik yapısına tabidir. Piyasa-
nın anarşik yapısı, kapitaliste istediği gibi işe alıp 
çıkarma ve istediği sürelerde çalıştırma imkânı 
sağlamaktadır. Marx’ın çok doğru bir biçimde “pi-
yasa despotizmi” olarak adlandırdığı bu durum, 
emeğin sermayenin mutlak egemenliği altına gir-
mesini sağlarken, üretimin siyasetine de despo-
tik bir karakter verir. Despotik emek rejimlerin-
de, emek gücünün yeniden üretimi devlet tarafın-
dan güvenceye alınmamıştır. Devlet, fabrika için-
deki yapıya emek politikaları ve/veya sosyal poli-
tikalarla müdahale etmemektedir. Despotik emek 
rejimi, bir yedek işçi ordusunu oluşturan işsizle-
rin rekabeti altında yapıldığı bir arkaplan içinde 
gerçekleşmektedir.

Taşeron çalışma bir despotik emek rejimidir; 
çünkü taşeron firma ile ana firma arasındaki ba-
ğımlılık ilişkisi baskı koşullarını yeniden üret-
mektedir. Taşeron çalışma, üretim sürecinin par-
çalanmasının bir ürünüdür ve bu parçalanma, ana 
firma ile taşeron firma arasında bağımlılık ilişki-
si yaratmaktadır ve bu bağımlılık ilişkisinde ana 
firma çok güçlüdür. Bu bağımlılık ilişkisi içinde 
ana firma merkez işgücünü istihdam etme kapa-
sitesindeyken, diğer bir deyişle, işgücüne göreli 
iyi ücretler, sosyal güvence ve belki sendikalaşma 
imkânı tanırken; kendine bağımlı taşeron firma-
yı, işgücüne yönelik uygulamalarda “en geri” nok-
taya gitmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla, düşük iş-
gücü maliyeti baskısı, despotik emek rejimlerini 
yaratmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de 
inşaat sektörü taşeronlaşmanın ve kamunun Bele-
diyelerden sonra en çok taşeron kullandığı alan. 
Özünde bir finansman modeli olan Kamu Özel 
Sektör Ortaklığı, Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, Yap-
Kirala-Devret, İşletme Hakkı Devri formatların-
da karşımıza çıkmakla birlikte ülkemizde uygu-
lanan en yaygın model Yap-İşlet-Devret modeli-
dir. Kalkınma Bakanlığı sözleşme değeri verilerine 
göre Türkiye’de mevcut Kamu Özel Sektör Ortak-
lığı arasında, 68,5 milyar dolarlık sözleşme değe-
ri ile havaalanı projeleri ilk sırada yer alıyor. Bunu 
sırasıyla enerji (25,8 milyar dolar), karayolu (18,3 
milyar dolar), sağlık tesisi (11,5 milyar dolar) pro-
jeleri takip ediyor.
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Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in 
verdiği bilgilere göre 2002’den 2016’ya kadar in-
şaat sektörü reel olarak 2.8 kat büyüdü. Sektörün 
ekonomideki payı yüzde 4.3’ten yüzde 7.6’ya, is-
tihdamdaki payı ise yüzde 4.5’ten yüzde 7.3’e çık-
tı. İnşaat sektörü bizzat devlet eliyle desteklenerek 
ve teşvik edilerek çok ciddi bir büyüme trendi ya-
kaladı. Ancak bu büyümeye çok ciddi hak ihlal-
leri de eşlik etti. Bugün itibariyle sektördeki her 3 
kişiden 1’i kayıt dışı, 750 bin kişi sigortasız çalışı-
yor. Sektörde haftalık ortalama çalışma süresi 53.4 
saati bulmuş durumda, 1 milyon işçi yasal sınırla-
rın üzerinde çalıştırılıyor. İnşaat güvencesiz istih-
damın en yaygın yaşandığı sektörlerden biri, sek-
tördeki her 2 işçiden en az 1’i taşeron işçi.

Resmi verilere göre 2003-2016 yılları arasında 
sektörde 200 binin üzerinde iş kazası yaşandı, bu 
kazalarda 5 bin 328 işçi yaşamını kaybetti, 7 bin 
42 işçi sakat kaldı. Bütün bunların yanı sıra inşaat, 
sendikal örgütlenmede son sırada yer alıyor; inşa-
at işçileri sendikal haklarını kullanamıyor. 

Havalimanı inşaatında 500’e yakın taşeron fir-
ma görev yapıyor. 150 bin çalışanın neredeyse 
dörtte üçü taşerona bağlı çalışıyor. Taşerona bağ-
lı olarak göçmen işçiler de çalıştırılıyor. Uzun ça-
lışma saatler, kötü işyeri koşulları vb. tüm prob-
lemlerin ana kaynağı ise taşeronluk sistemi. An-
cak İGA tüm sorunların taşerondan kaynaklandı-
ğını söylerken bir gerçeği gizliyor, bu sistemi ku-
ran ve olup biten her şeyden haberdar olan bu ana 
yüklenici kaldı ki taşeron ana şirket üzerinden iş 
yaptığı için yasal tüm sorumlulukta ana şirket ola-
rak İGA’ya ait. Dolaysıyla bu kötü koşullar ma-
liyet düşüklüğü nedeni ile çok daha kârlı oldu-
ğu için bizzat ana yüklenici tarafından oluşturul-
muş durumda ve tüm iş koşulları ile ilgili dene-
timleri yapacak olan da ana yüklenici olarak İGA 
(Cengiz-Kolin-Limak-MAPA-Kalyon Ortak Giri-
şim Grubu).

Üçüncü havalimanı inşaatında binlerce işçinin 
işçi sağlığı ve güvenliği şartlarının yerine getiril-
mediği ve bu nedenle çok fazla ölümle ve ağır ya-

ralanmalarla karşılaşıldığı sendikalarca rapor edil-
di. Yüzlerce taşeron firmaya iş yaptırılan bu alan-
da 6331 sayılı kanunun ne kamu ayağının ne de 
şirket ayağının sorumluları belirli değildir. Kayıt-
dışı çalışmanın yaygın olduğu bu sektörde işçi ya-
ralanmaları ve ölümlerinin çoğu kayda bile girme-
mekte. 

Medya Profesyonelleri ve Müslüman Vicdanı

Şüphesiz medya profesyonelleri entelektüel 
değildir. Öz uzman olarak medya mensubu haki-
katle, bilgi ile değil enformasyonla ilgilidir. Onun 
derdi insanların gerçekleri bilmesi keşfetmesi de-
ğildir, onun işlevi mesaj iletmektir, bu bakımdan 
o hakikat arayıcısı değildir. O organik aydın ola-
rak öz uzmandır. Meselesi kamuoyudur, kitle top-
lumudur kamuoyunu (bu yüzyılın başlarında al-
lame Walter Lippman’ın tarif ettiği şekillerde) bi-
çimlendiren, onu konformistleştiren, iktidarda-
ki bir avuç çokbilmişler olarak uzmanlar, eşdost 
grupları, profesyoneller, düzen adamları kamuo-
yunu biçimlendirmek, yönlendirmek için kanaat-
leri ortaya koyarlar. Kanaatler bilgi değil enforma-
tik paketlerdir. Bu bakımdan kanaat teknisyenli-
ği ile propagandist arasındaki farkı ortaya koymak 
zordur ama yine de seçkin modeli üzerinden bu 
fark ortaya konabilir, kanaat teknisyeni beğeniler-
le, zevklerle bir kültürel sermaye üretir. Manipü-
lasyonu tam da bu yüzden propagandanın meka-
nik ve kaba dilinden farklı olarak ince işçilikle ye-
rine getirir. 

Ey Müslümanlar, kendinize gelin ve unut-
mayın ki, “Yerler ve gökler adaletle ayakta du-
rur.” Sünneti şekle indirgemekte mahir olanlar 
Peygamber’in ücret konusunda söylediklerini, kö-
lelere ev ahalisi gibi davranmayı, yediğimizden 
yedirmek, giydiğimizden giydirmek gibi sahih bir 
sünneti ne zamandır unuttunuz!?

İşçi işyerinden iş güvenliği ile ilgili taleplerde bulunamıyor. İşyeri güvenliği, kişisel 
koruyucu donanımın sağlanması yani güvenli iskele, sağlam elektrik kablosu veya 
baret, koruyucu gözlük, emniyet kemeri talep etmekte ısrarcı olmak, fazla mesaiye 
kalmak istememekte ısrarcı olmak, sendikalı olmak ve SSK primlerinin ödenip öden-
mediğini sorgulamak yani işçi olarak en doğal haklarını istemek işten atılmak için 
yeterli sebep. Dahası taşeronların, işyeri güvenliği için önemli olan şeyleri piyasadan 
ucuza temin etmek istemesi malzeme kalitesinde düşüşe neden oluyor.
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fazla Türk ziyaretçi olacağı ha-
yalperestliğine kapılmıştım. Zira 
artık kendimizi içe kapattığımız 
ve dünyayı sınırlarımızdan iba-
ret saydığımız günler geride kal-
mıştı. Kimi görsem Arapça öğ-
reniyor ya da öğrenmek istiyor-
du. Her tarafta Arapça kursları, 
Arapça eğitim kurumları, %100 
Arapça İlahiyatlar bile açılmıştı. 
Hiç değilse bu kurumların eği-
tim personeli ve öğrencileri böy-
le bir kültür şenliğine iştirak 
ederler, diye düşünüyordum. 

Onlar Burada, Biz Neredeyiz? 

Fuara girdiğimde bu düşün-
cemde ne kadar yanıldığımı an-
ladım. Stantlar arasında dolaş-
tıkça, bu mülahazam iyice pekiş-
ti. Neredeyse hiç Türk ziyaretçi 
yoktu! Hâlbuki pek çok Arap ül-
kesinden onlarca Arap yayınevi, 
itinayla stant kurmuşlar, Türkler 
gelir ümidi ile alışveriş yapacak 
kadar Türkçe bile öğrenmişlerdi. 
Ziyaretçilerin çoğu, Türkiye’de 
yaşayan Araplar, özellikle de Su-
riyelilerdi. Elbette onların, ken-
di dillerindeki kitaplara erişim 
imkânı bulması güzeldi, ama 
“biz” her zaman olduğu gibi bu-
rada da yoktuk. İnsan-insana 
karşılaşmalara, neden kendimizi 
kapatmıştık?.. 

“Acaba ekonomik sıkıntı se-
bebiyle mi fuara ilgi az?” diye 
düşündüm bir aralık. Bu sırada 
fuardan önce Türkiye’de faaliyet 
gösteren bir Arap yayınevi yet-
kilisinin, söyledikleri geldi aklı-
ma. Kendisine fuarın neden ge-
çen sene olduğu gibi CNR Kitap 
Fuarı bünyesinde yapılmadığı-
nı sorduğumda şöyle cevap ver-
mişti: “Türkler, Araplarla aynı 
fuarda bulunmaktan rahatsız ol-
muş, o nedenle iki fuarı, ayırdık-
ları söyleniyor.” Bu cümle, aslın-

İ nsan, bir düşünceyi; kelimele-
re büründürdüğünde, yani di-

line indirdiğinde görünür kılı-
yor. Kendimizi, konuşurken gö-
rebiliyoruz, aslında ne düşündü-
ğümüzü, testinin içindekini, dı-
şarı sızınca fark ediyoruz. Yine 
bizim dışımızdakinin/başkasının 
bize görünür olduğu yer de ora-
sı, dil… Kısacası karşılıklı ola-
rak beyanla, açığa çıkıyor, âyân 
oluyoruz. Böylece birbirimizin 
hakikatine muttali oluyor, yani 
görü/şü/yoruz. Konuşmak, söy-
leşmek hem içimizi, hem dışımı-
zı seyreylediğimiz çoklu âyineler 
hâline geliyor. Bu sebebe mebnî, 
kadîm zamanlarda “sohbete” ve 

“sözlü kültüre” yaslanmışız. Dü-
şünceleri, konuşurken temize 
çekmenin güzelliğini fark etmi-
şiz… Hâlbuki nicedir konuşmu-
yoruz, ne kendimizle ne de baş-
kası ile. Kapandıkça kapanıyor, 
etrafı karartan bencil ve tenha 
bir sessizliği koyultuyoruz. 

Bu duygu-düşünce kırıntı-
ları, Yenikapı Avrasya Gösteri 
Merkezi’nde 1-9 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen 4. Ulusla-
rarası İstanbul Kitap Fuarı’nı ge-
zerken zihnimde dolaşıp durdu. 
200’den fazla Arap yayınevinin 
katıldığı bu fuara heyecanla koş-
muştum. İçeride, Arapça kitap-
lara temas etmek isteyecek çok 

GÖRMEK, GÖRÜNMEK, 
TEMAS ETMEK…
4. ULUSLARARASI İSTANBUL ARAPÇA 
KİTAP FUARI ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Fatma ZEHRA

Bu konuda neler yapılabilir, sorusunun peşinden gidebiliriz. 
Mesele ilk başta, “Devlet desteğine ihtiyaç var, bu bizim işimiz 
değil, organizatörlerin işi…” şeklinde okunabilir. Bunların 
payı olsa da, asıl işin “biz”de, meseleye bakışımızda başladığını 
görmek gerekiyor. Mesela Araplarla aynı çatı altında bir fuara 
gitmekten rahatsız olmayı bir kenara bırakarak işe koyulabiliriz.
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da meseleye bakışımızı özetliyor 
ve başından beri ham hayallere 
kapıldığımı gösteriyordu. Prob-
lemin ekonomik değil, tamamen 
psikolojik ve sosyolojik boyutla-
rı olduğunu da açıkça ortaya ko-
yuyordu. 

Ayrıca fuara teveccüh göste-
rilseydi, bazı stantlarda –özel-
likle Mısır yayınevlerinde- ki-
tapların sudan ucuz fiyatlara sa-
tışa sunulduğu anlaşılırdı. 3 ile 
20 TL arasında ne hazineler var-
dı… Yurtdışından getirtmek is-
tediğimizde yüksek meblağlara 
mâl olacak nice kitap, nice der-
gi bin emek ve masrafla önümü-
ze serilmişti ama biz bu güzellik-
lere bigâneydik… Sonra fuarın 
düzenlenme tarihinin oldukça 
kötü bir zamana tekabül ettiğini 
fark ettim. Eğitim kurumlarının 
henüz açılmadığı bir dönemde 
kitap fuarı fikri, pek yerinde sa-
yılamazdı. Fuar, eğitim-öğretim 
dönemi içinde açılsaydı, imam-
hatip ve ilahiyat öğrencileri, ho-
calarının da teşvik ve tavsiyesi ile 
fuarı ziyaret edebilirlerdi. 

Stantlardaki görevlilerle ko-
nuşmaya başladım. Kendi dille-
rinde hitap edilince mutlu olu-
yorlar, gözlerinin içi gülüyor-
du. Hemen stantlarından hedi-
yeler vermeye kalkışıyorlardı. 
Hikâyelerini anlatmaya başlıyor, 
bir Türk’e, başka dilden bir din 
kardeşine, görünür olmaya çalı-
şıyorlardı. Devletleri değil, insa-
nı görüyordum bu hikâyelerde… 
İnsan, insana karşılaşmalarda ya-
şanan güzelliğin tüm tonlarını… 
Sonra bir şeyler soruyor, bu so-
rularıyla bizi tanımak ve görmek 
istiyorlardı… Ama dediğim gibi 
orada biz yoktuk…“Senin gibi 
Arapça bilen çok Türk var mı? 
Fuara gelirler mi?” diye soru-
yorlardı, ama benim verecek ce-
vabım da yoktu… 

Özellikle Arapça öğretmenle-
rine hayret ediyordum. Yüz sene-
dir değişmeyen kitaplarla, gün-
cel olmayan, Arapça ile temas et-
tirmeyen materyallerle dil öğret-
meye çalışan ama bir türlü öğre-
temeyen hocalara… Hâlbuki ne 
materyaller satılıyordu, Arap-
çayı etkin bir şekilde öğretmek 
için… Gelip-görmek, bunlar-
dan bazılarını alıp sınıflarında-
ki havayı değiştirmek çok zor ol-

masa gerekti. Ama onlar, burada 
yoktu… İslâm birliği diyen, üm-
metçilik diyen, milliyetçiliği söy-
lemde reddeden İslâmcıları ara-
dı gözlerim. Her zaman katıl-
dıkları “eylem”de, onlar da yok-
tu… Kültürü önemseyen, kitabı 
baş tacı edenlerden bulunur mu, 
diye bakındım. Biz’den pek kim-
se yoktu işte…1

Suriyeliler, maddî durum-
larına kıyasla rağbet göstermiş-
lerdi fuara ve imkânları elver-
diğince kendileri için, çocukla-
rı için alışveriş yapıyorlardı. Kül-
türsüz zannettiğimiz Suriyelile-
ri, aslında burada görmeliydik. 
Bin emekle kitap yüklenip fark-
lı ülkelerden gelen Arap yayın-
cıları, kitapçıları da… Görme-
liydik, konuşmalı, temas etme-
li, ayne’l-yakîn tanımalıydık. Ki 
muamelâtımızda bize başkaları 
tarafından gösterilen Arap ima-
jına değil, kendi tasavvurumuza, 
şahitliğimize yaslanalım. Ken-
di bakışımızı, kendimiz belirle-
yelim. 

İşin ziyaretçi yanı böyle idi, 
bir de yayıncı tarafına bakmak 
istedim. Hepsi istisnasız olarak 
stant fiyatlarından yakınıyordu. 
Zaten pahalı olan ulaşım, nak-
liye, konaklama vb. ücretlerin 
üzerine her stant için, metre kare 
başına 45 dolar gibi bir rakam 
ödediklerini söylüyorlardı. Hal-
buki kitapları TL cinsinden satı-
yorlardı ve dediğim gibi sirkülas-
yon olması açısından kitapların 
birçoğunu olmayacak fiyatlara 
satıyorlardı. Hele standından sa-
hafiye kitap ve dergileri çok cüzî 
bir ücrete tedarik edebildiğim 
bir Mısırlı, stant için 600 dolar 
ödediğini, toplamda ise 2000 
dolar masraf ettiğini ama bunun 
yarısını bile çıkaramadığını söy-
ledi! Kiminle konuşsam “Hasâr, 
külluhû hasâr, velâkin elhamdü-
lillah alâ külli hâl…” diyordu… 
Bazıları ise seneye gelmek iste-
mediklerini ifade ediyordu... 

Hâlbuki ben ve benim gibi 
Arapça kitapları çalışmalarında 
kaynak olarak kullanan, Arap-
larla Türkler arasında köprü ol-
maya gayret edenler için bu fuar, 
bir vaha gibiydi. Bir daha nere-
den bulacaktım, Corci Zeydan’ın 

Özellikle Arapça öğret-
menlerine hayret ediyor-
dum. Yüz senedir değiş-
meyen kitaplarla, gün-
cel olmayan, Arapça ile 
temas ettirmeyen mater-
yallerle dil öğretme-
ye çalışan ama bir türlü 
öğretemeyen hocalara… 
Hâlbuki ne materyal-
ler satılıyordu, Arapçayı 
etkin bir şekilde öğret-
mek için… Gelip-görmek, 
bunlardan bazılarını 
alıp sınıflarındaki hava-
yı değiştirmek çok zor 
olmasa gerekti. Ama 
onlar, burada yoktu…
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fî tarihinde çıkarttığı Osmanlı ta-
rihi ile alakalı dergileri 20 TL’ye! 
Birçok tozlu hâtıratı, son dönem 
Osmanlı Mısır’ını gösteren siyah-
beyaz fotoğrafları, görsel kaynak-
ları, son çıkan akademik Arapça 
çalışmaları, kızıma Arapça öğre-
tirken kullanacağım bin bir türlü 
Arapça çocuk kitabını! Onların 
gelmemesi, bu çeşitliliğe erişe-
mem/iz demekti, yazı-çizi ürete-
memem/iz, başka dünyalara aşi-
nalık kesbedememek demek… 
Onlar gelmeyince bizim yoksul-
luğumuz artacak, kültürel yok-
sunluğumuz koyulaşacak, ilmî 
hayat daha bir çoraklaşacak... 

Kültürel bir buluşma nokta-
sı olabilecek, kardeşliği pekişti-
recek, iki tarafın birbirine bakı-
şını tashih edecek, dünyaya ba-
kışımızı çeşitlendirecek bir ki-
tap fuarından beklenecek kâr, bu 
saydıklarım olmalı… Bir çırpı-
da tükenecek ve asla doyulama-
yacak olan maddi hâsılâtlar de-
ğil. Bir imam-hatip liseli öğren-
cide, “Arapça öğrenirsem bu ki-
tapları okuyabilirim!”, bir ilahi-

yatlı gençte “Aslında sadece din 
dili olarak değil, kültür dili ola-
rak da Arapça’ya kütüphanem-
de yer açabilirim!” düşüncele-
rini uyandırabilmek değil mi-
dir, asıl kâr hanemize yazılacak 
olanlar… Veya bizi, zenginleşti-
recek, çoğaltacak, yeni buluşma-
lar, insanî karşılaşmalar değil mi, 
asıl kazanç olan… 

Bu düşüncelerimin ardından 
bir de meselenin organizasyon 
cephesine bakmak istedim. Ba-
sında konuyla alakalı çıkan çok 
az haberde, organizatörlerin, 
“Artık İstanbul’da çok Arap yaşı-
yor, böyle bir fuar ihtiyaç oldu.” 
nevinden cümleleri ile karşılaş-
tım. Demek ben ve benim gibi-
ler, yani görmek, görünmek, te-
mas etmek isteyenler, düzenle-
yicilerin odağına hiç girmemiş-
ti bile… İşin kültürel karşılaşma 
cephesi göz önüne bile alınma-
mıştı… 

Haydi bunun da bir adım ol-
duğunu düşünelim. Lâkin bizi 
bir dünyanın eşiğine getiren ve 
Araplara kitap bulma imkânı su-
nan bu insanlara, yüksek stant 
ücretleri ile cefa etmek neden, 
sorusu yine muallakta kalıyor… 
Türkçe kitap fuarlarında bile ya-
yıncılar neredeyse tek masrafla-
rı olan stant ücretinden, satılan 
onca kitaba rağmen şikâyet eder-
ken… Sadece Araplara yönelik 
olarak açıldığı ifade edilen bu fu-
arda, ne kadar kitap satılabilir-
di ve dışarıdan gelen yayıncı, bu 
masrafları nasıl karşılayabilirdi?2 

Her Sene Tam-Tekmîl “Orada” 
Olan, Dünyanın En Büyük Arapça 

Kitap Fuarı3: Sharjah 

Fuarı gezerken aklıma Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nde 
1982’den beri her sene düzen-
lenen, dünyanın en büyük ki-

tap fuarlarından “Sharjah Ulus-
larası Kitap Fuarı” geldi. Her yıl 
Kasım ayının başında Sharjah’da 
açılan bu fuar, etkinlikleri ile, çe-
şitli dallarda verdiği ödülleri ile 
bütün Arap basınında günlerce 
kendine yer bulabilecek, devasa 
bir etkinlik. Sadece Arap dünyası 
değil, Avrupa’dan Uzakdoğu’ya 
kadar tüm dünyanın ilgi göster-
diği, dünyanın sayılı kitap fu-
arlarından… Bir kültürel karşı-
laşma alanı, buluşma noktası… 
Türkiye’den de başta Kültür ve 
Turizm Bakanlığı olmak üzere 
bazı yayınevleri katılıyor, bu fua-
ra. Pek çok telif anlaşması imza-
lanıyor, Arapça ve yabancı dilde 
edebiyat ödülleri dağıtılıyor, pa-
neller, şiir akşamları, çocuklara 
yönelik etkinliklerle dolup taşı-
yor. Önde gelen Arap ve Arap ol-
mayan yazar, şair, akademisyen-
ler davet ediliyor, masrafları kar-
şılanıyor. Devlet, bu işe çok bü-
yük bir bütçe ayırıyor.

Bedevî geçmişleri sebebiyle 
kültürel anlamda geri olduğunu 
varsaydığımız Arapların, kültü-
re yaptıkları yatırım parmak ısır-
tıyor bu fuarda… 100 yıllık bir 
tarihi bile olmayan bu devlet, 
kültüre sadece zemin hazırlayıcı 
olarak değil, teşvik edici olarak 
da katkı veriyor. İlk olarak ken-
di vatandaşlarını, sonra da baş-
ta diğer Araplar olmak üzere bü-
tün dünyayı kendisini görmeye 
davet ediyor. Sadece bu sene bü-
tün dünyadan 1000’i aşkın ya-
yıncının4 ağırlanacağını ve pek 
çok dalda yerli, yabancı yazar ve 
şaire dudak uçuklatacak meblağ-
larda ödüller dağıtılacağını söy-
lersek, vaziyet daha net anlaşı-
lır herhalde… 5 Bu arada bu sene 
50. kez kapılarını açan klasikleş-
miş Kahire Kitap Fuarı’nın koz-
mopolitliğini hatırlatmadan geç-
meyelim.6

Her yıl Kasım ayının 
başında Sharjah’da açı-
lan bu fuar, etkinlikleri 
ile, çeşitli dallarda ver-
diği ödülleri ile bütün 
Arap basınında günler-
ce kendine yer bulabi-
lecek, devasa bir etkin-
lik. Sadece Arap dün-
yası değil, Avrupa’dan 
Uzakdoğu’ya kadar tüm 
dünyanın ilgi gösterdi-
ği, dünyanın sayılı kitap 
fuarlarından… Bir kül-
türel karşılaşma alanı, 
buluşma noktası.
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Bu kadar sitemden sonra, fu-
ara dair birkaç izlenim aktara-
lım. Fuarda en fazla stant, Mısır, 
Suriye, Ürdün ve Lübnan’a aitti. 
Bunları Birleşik Arap Emirlikle-
ri takip ediyordu. Suriye’nin sa-
vaşta olduğunu, Mısır’ın şu anki 
dikta yönetimi altında ezilip bü-
yük bir maddi krizle boğuştuğu-
nu düşünürsek bu kadar standın 
kurulması, bize bir şeyler fısılda-
malı... Kültürel olarak içerik yel-
pazesi en geniş ve bize yarayışlı 
materyalleri en fazla bulunduran 
stantlar, yine bu iki ülkeye ait-
ti, denilebilir. Bilhassa yukarıda 
zikrettiğim sahafiye malzemeyi 
getiren, Corci Zeydan’ın kurucu-
su olduğu meşhur Daru’l-Hilal’in 
eski-yeni pek çok neşriyatını ta-
şıyan Mısırlı kitapçının standı 
hem çok ucuz hem de çok zen-
gindi. Bize dair de nice malze-
mesi vardı. Bazılarını heybeme 
atmak mutluluğuna eriştim şü-
kür ki…

Ürdün stantlarında, daha çok 
selefî eğilimdeki kitaplar bulu-
nuyordu, yani ülkenin temayülü 
ile buraya gelen kitaplar paralel-
lik arz ediyordu. En kaliteli, en 
pahalı neşriyat ise Arap matbu-
atının merkezlerinden Lübnan’a 
aitti. Her bir Lübnan standın-
da bu nitelikli yayınlara daya-
nan haklı bir özgüven mevcut-
tu. Özellikle akademik eserler 
yayınlayan “Merkezü Dirâsâti’l-
Vahdeti’l-Arabiyye”7nin kitapla-
rı, kalitesi ve ciddiyeti ile başı çe-
kiyordu. Fuarda Cezayir, Tunus, 
Fas, Libya gibi kuzey Afrika ül-
kelerinin stantları ile ya hiç kar-
şılaşmadım, karşılaştımsa da az-
lığından aklımda kalmamış. Yine 
Filistin ve Yemen de gözümün 
aradığı ama göremediği ülkeler-
den idi… 

Birtakım etkinlikler mevcut-
tu ama içerikleri daha çok geniş 

Arap kitlelerin ilgisini çekecek, 
popülist yaklaşımla hazırlanmış 
etkinliklerdi. Arap akademisyen-
lere, gazetecilere ve derinlikli ya-
zarlara en azından ben rastlaya-
madım… 

Hâtime Yerine… 

Bunca kelamdan sonra bu 
konuda neler yapılabilir, soru-
sunun peşinden gidebiliriz. Me-
sele ilk başta, “Devlet desteğine 
ihtiyaç var, bu bizim işimiz de-
ğil, organizatörlerin işi…” şek-
linde okunabilir. Bunların payı 
olsa da, asıl işin “biz”de, mese-
leye bakışımızda başladığını gör-
mek gerekiyor. Mesela Araplar-
la aynı çatı altında bir fuara git-
mekten rahatsız olmayı bir kena-
ra bırakarak işe koyulabiliriz. 

İkinci adım olarak ülkemiz-
de tabu hâline getirilen, bu-
nunla birlikte bir türlü öğretile-
meyen / öğrenilemeyen yaban-
cı dil’in klasik ilimler bahsinde 
“âlet ilmi” addedildiğini artık ha-
tırlamalıyız. Ve bu çok işlevsel 
“âlet”in, ancak başka kültürlerle 
karşılaşmalarda işe yarar hâle ge-
leceğini fehmetmeli… Bir lisanın 
da ancak bu suretle öğrenilebile-
ceğini… 

İçinden çıktığımız devasa 
kültürün üzerinde yükselirken, 
gözlerimizle, gönlümüzle âlemi 
seyreylemenin güzelliğini ya-
şayalım. Kurulmakta olan yeni 
dünya düzenine, âlem-şumûl 
bakışların yön vereceği, diğerle-

rinin ise sadece kendilerine ta-
nınan hudutlarda yaşayabilece-
ği hakikatini görelim. Sınırla-
rın dışına çıksın bakışlarımız, 
Doğu-Batı demeden, ibret gö-
züyle âlemi seyreyleyelim. 

Bir röportajında Mehmet 
Genç, Ö. Lütfi Barkan’ı, üniver-
sitede okurken takip ettiği An-
nales dergisiyle tanıdığını söy-
ler8. Bu anlatıdan bize seslenen 
iki ibretin farkına varalım: Ulus-
lararası dergide yazan bir hoca 
ve uluslararası dergiyi takip eden 
bir üniversite öğrencisi! Böyle 
hocalar, öğrenciler yetiştirmeye 
talip olalım… Hâsılı artık başı-
mızı kabuğumuzdan çıkaralım, 
dünyaya bakışımızı tashih ede-
lim. Görelim, görülelim, görüşe-
lim… 

Dipnotlar
1  Arap yayıncıların izlenimi de, 

Türklerin katılımının az olduğu 
yönünde idi. 

2  Bu konuda konuştuğum bazı yayın-
cılar, buna çözüm olarak Türkiye 
Yayıncılar Birliği’nin ziyaretçilere 20 
TL’lik kuponlar dağıttığını ama bunun 
da derde deva olmadığını söylediler. 

3  En fazla Arapça yayını ve kitabı bün-
yesinde barındıran fuar olduğu için 
böyle ifade ettim ama aslında İngilizce 
ve pek çok dilde kitabın sergilendiği 
evrensel bir fuar burası… 

4  Bu sene fuarda 77 ülkeden 1874 
yayıncı ve 1,6 milyon kitap, yer alaca-
ğı ifade ediliyor. Bkz.: https://thenew-
publishingstandard.com/80000-titles-
1-6-million-books-1874-publishers-
77-countries-message-intercultural-
tolerance-sharjah-prepares-break-
2017-record/ 

5  Bu fuar hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz.: http://www.sibf.com/ ve 

6  Kahire Kitap Fuarı hakkında bkz.: 
https://thenewpublishingstandard.
com/books-pyramids-sun-worlds-
biggest-book-fair-will-50-january-
yes-egypt/ ve https://thenewpublis-
hingstandard.com/arab-renaissance-
2-eager-readers-buy-books-suitcase-
cairo-international-book-fair/ 

7  Yayınevi hakkında ayrıntılı bilgi ve 
neşriyatını incelemek için bkz.: http://
www.caus.org.lb/ 

8  Yusuf Temizcan, “Para, Şöhret ve 
Mevki İlimle Uzlaşmaz – Mehmet 
Genç ile Söyleşi”, Okur Kitap Dergisi, 
sayı: 6, Haziran, Temmuz Ağustos 
2018, s. 41. 
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Camii) Sırplar tarafından ele 
geçirilmiş, minaresi yıkılmış ve 
kiliseye çevrilmiş. Bugün mün-
tesibi kalmayan bu yapı koru-
ma altına alınmış haldedir. Biz-
deki Sultanahmet Camii ne ise 
Prizren’de Sinan Paşa Camii de 
odur, denilse sezadır. Emin Paşa, 
Maraşlı Maksut Paşa Camiileri 
de ayrı bir güzellik katıyor şehre. 
Şar Dağları’ndan akıp gelen Ak-
dere, Prizren’in tam ortasından 
geçiyor. Bayraklı Camii’ni yap-
tıran Mehmet Paşa ve camisinin 
hikâyesi oralarda İslâm’ın maya 
tutması açısından tasavvufi bir 
neşve olarak görülebilir.2 Bizde 
türbelere, kimi ulu ağaç dallarına 
çaput bağlama geleneği buralar-
da tarihi köprülerin korkulukla-
rına takılan kilitler olarak yansı-
mış. Kilitler, karşılıklı ahitleşme 
(sadâkat) ve sevginin nişanesi 
olarak bazı köprüleri süslüyor. 

Buranın manzarası biraz Saf-
ranbolu evlerini andırıyor. Bal-
konlar, kapı üstleri ve pencereler 
çiçeklerle süslü. Özellikle kimi 
tarihi evlerdeki kapı teknikleri 
muhteşem bir zarâfet örneği teş-
kil ediyor. Sokakları dolaşırken 
üçlü bir kapı dikkatimizi çekti. 
Her bir kapının kapı tokmağı 
farklı şekilde idi. Bunların ses-
leri de farklı imiş. Kapıya gelen 
kişi şayet erkek ise kendine özgü 
kapı tokmağını vurur ve kapıda-
ki kişinin erkek olduğu anlaşılır-
mış. Kadın ise kadına özgü kapı 
tokmağını, çocuk ise çocuklara 
özgü olanı tıklatırmış. İçerideki-
ler de kapıya geleni bu sese göre 
anlar ve istikbal edermiş. Kapı 
zilinin olmadığı o dönemlerde 
böylesi bir ince fikir ve zarafet 
örneği sahiden harika. Burada 
hâlâ yaşıyor bu gelenek… 

Cerrahi-Halveti Tekke-
si dikkate değer başka bir yer-
dir. TİKA ve Yunus Emre Ens-
titüsü, bu topraklarda bize dair 

B alkan coğrafyası ülkemiz için 
tarihsel birikim açısından 

önem arz eder. Mezkûr coğrafya-
da yüzyıllar boyunca siyasi, aske-
ri, iktisadi ve kültürel açılardan 
hâkimiyet kurmuş Osmanlı’nın 
izlerini oradaki mimari eserler-
de görebilmek önemli bir hu-
sustur. Hâlâ daha Türk denilin-
ce Müslüman’ın anlaşıldığı bu 
coğrafyadaki bâkiyeyi yerinde 
gözlemleyen biri için tarihî, dinî, 
kültürel açıdan Türkiye’nin sa-
dece Türkiye’den ibaret olmadığı 
yakından görülür. 

Balkan coğrafyasında İslâm 
ve Müslümanlık açısından Koso-
va Meydan Muharebesi’nin ayrı 
bir yeri vardır. Babasından dev-
raldığı beyliği beş kat büyütüp 
onu devlet konumuna yükselten 
ve bugün türbesinde (meşhed) 
yer alan samimi duasıyla1 Mu-
rat Hüdavendigâr’ın bu coğraf-
ya açısından ayrı bir yeri vardır. 
Çimpe Kalesi’nin fethi (1353) ile 
Kosova (1389) arasındaki tarih 
aralığı, Osmanlı’nın nasıl zinde 
bir ruha, deha seviyesinde stra-

tejiye, geniş ufka sahip olduğu-
na işaret eder. Bugün Kosova’da 
Müslüman nüfus önemli bir 
yekûnu teşkil ediyor. Kosova’nın 
başkenti Priştine’de yer alan Fa-
tih Camii, Halil Rüşdü Paşa Ca-
mii gibi tarihi eserleri TİKA onar-
mış ve mezkûr camiler tarihi do-
kusuyla ibadete açılmış. Bundan 
yaklaşık bir buçuk asır önce Sul-
tan Abdulaziz’in Avrupa seyaha-
tinde nüfusu bir milyon civarın-
da olan Kosovalılardan yedi yüz 
bini Sultan’ı istikbal etmiş. Dö-
nem göz önüne alınırsa halk açı-
sından karşılama töreninin nice 
yokluklar içinde gerçekleşmiş 
olduğunu düşünebiliriz. 

Balkanların Müslümanlaşmasında 
Tasavvuf Etkisi

Prizren, altın şehir anlamında 
imiş. Fatih döneminde 1455’te 
fethedilen şehir 1924’lere ka-
dar Osmanlı’ya bağlı kalmış ve 
askerî şehir konumunda olmuş-
tur. Halifelik 1924’te ilga edilin-
ce, şehrin Fethiye Camisi (Cuma 

TARİH VE BALKANLAR

Ahmet ÇAPKU

Aliya, “geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın”, der. İnsanlığı 
unutmamak adına hemen her ülke, hiç olmazsa İslâm coğrafyası bunu 
yapabilir. Kötülük işleyenlerin yaptıkları yanına kâr kalmaz elbette. 
“Allah’ın değirmeni yavaş işler ve fakat iyi öğütür”, derler. Gerçekte 
insan, öfke anında belli olurmuş. Öfkeyi denetleyebilmek için iyi 
eğitilmiş bir akıl ve ona istikamet sağlayan sahih bir vahiy önemlidir.

Selanik
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kültürel mirasın yaşatılmasın-
da önemli bir mevki işgal edi-
yor. Mehmet Akif’in baba tara-
fının bugün İpek şehrinin Susi-
ca Köyü (Kosova’da) olduğunu 
ve Prizren’e çok yakın bir yerde 
bulunduğunu belirtmek gerekir. 
Merhum Akif’in, “Ben ki, evet, 
Arnavud’um…” ifadesi bununla 
ilgilidir. Aynı şekilde Fraşeri ai-
lesinden Şemseddin Sami’nin de 
buralı olduğunu hatırda tutmak 
gerek. Demek ki, Türkçemize 
nice faydalı hizmetleri olan bü-
yük şairler, dilciler ve düşünür-
lerin bir kısmının mezkûr mu-
hit ile ilgisi var diyebiliriz. Aynı 
şekilde nice sadrazamın da Priz-
ren kökenli olduğunu ifade ede-
biliriz. 

Adriyatik boyunca uzanan 
Karadağ ve diğer ülkelerde yer 
alan İşkodra, Ulcin, Budva, Ko-
tor gibi mühim sahil şehirleri 
de görülmeye değer yerlerdir. 
Budva’daki üçlü çanlı kiliseler 
dikkat çekici. Bunların her biri-
nin sesi farklı imiş… Bunlardan 
biri, şayet Osmanlı askeri gö-
rülürse sadece ilgili çan çalınır, 
halk da buna göre erkenden uya-
rılırmış. Bu hat boyunca, başka 
yerlerde pek görülmeyen üçlü 
çanlı kiliseler göze çarpar. Budva 
Kalesi içinde Katolikler ile Orto-
dokslar iç içe. Ancak Balkanlar 
boyunca camiler ile kiliseleri 
komşu olarak görebilmek müm-
kün. Hırvatistan’ın Dubrovnik 
kalesi ile İşkodra’nın (Rozafa) 
Kalesi, kale tarihi çalışanlar için 
mühim yerlerdir. 

Bosna Hersek’teki Mostar 
şehri her açıdan dini ve tarihi 
bir mekândır. Mostar’daki Bla-
gaj (Blagay) bu açıdan önem-
li bir yer. Şehrin tarihi mezarlı-
ğı ziyaret edilmeye değer. Nice 
Osmanlı paşasının kabri de bu-
rada yer alır. Günümüzde Azizi-
ye ve Hamidiye fesleri erkekler 

için mezar başlığı olarak yapıl-
maya devam ediyor. Vefat etmiş 
âlimler/ilim adamları için mü-
derris sarığı geleneği de. Bura-
daki Blagay Tekkesi üzerine nice 
belgesel yapılabilir, nice eser ya-
zılabilir. Uzaktan bakılınca yeri 
pek anlaşılmayan, yaklaşıldık-
ça uzaktan gelen çağlayan sesleri 
ile bir ırmağa yaklaştığınızı fark 
ettiren bir mekândan söz ediyo-
ruz. Irmak (su) sesi, sizi tekke-
ye doğru götürür. Yaz ortasında 
gürül gürül akan bir ırmak, ger-
çekte kocaman bir dağın içinden 
doğuyor. Irmak çıkış yeri itiba-
rıyla sessiz ve sakin. Ancak bir 
süre sonra hafif gürültülü olma-
ya başlar. Buz gibi soğuk ve de-

bisi hayli ileri seviyede… Etra-
fa hayat bahşeden bir su kaynağı 
konumunda…

Horasan erenlerinden olan 
Sarı Saltuk ve alperenleri eliy-
le kurulan bu tekke, asırlar bo-
yunca manevi bir hayat bahşet-
miş. Su nasıl ki, canlılık verirse 
buradaki ilim-fikir-zikir meclis-
leri de bu coğrafyanın ihtidasın-
da, manevi açıdan hayat bulma-
sında önemli fonksiyon icra et-
miş. Sarı Saltuk’un tekke içinde 
bir makam kabri vardır. Hemen 
birçok hakikat, mağara köken-
lidir.3 Burası da İslâm hakikati-
ni bağrında barındıran bir dağ/
mağara gibi görünüyor. Büyük 
insanların birçoğunun hayatın-
da mağara hikâyesinden söz edi-
lebilir. Demek ki, nice serden-
geçti, alperen burada iç benliği 
ile baş başa kalmış, bilinçlerin-
deki şeytana dair eğilime galebe 
çalmış ve tekkeden yola çıkarak 
nice gönüllere, mekânlara kanat 
açmış, ihtida dirilişine vesile ol-
muş. Bu uğurda icabında Yahya 
Kemal’in deyimiyle yerden yedi 
kat arşa kanatlanmışlardır. 

Gönülleri Bağlayan Köprüler

Mostar özellikle ziyaret edil-
mesi gereken bir şehir. Köprü-
ler sadece karşı iki yakayı değil 
insanları, gönülleri de birbirine 
bağlar. Mostar Köprüsü sanırım 
bunu sağlayan en başta gelen 
köprülerden sayılabilir. Mimar 
Sinan’ın talebesi Mimar Hayred-
din tarafından 1566’da yapılmış 
bu güzelim köprü. Bosna har-
bi yıllarında en çok zarar gören 
köprülerden biri de bu köprü idi. 
“Taş kesilmiş hilal” denilen bu 
yapı, yüzyıllar boyunca bu bölge 
insanına hem bir köprü hem es-
tetik bir anlayış hem de günlük 
tenezzüh mekânı olmuş. Kim 
bilir bu köprüde nice tanışmalar, 
nice güzel anlar, nice tarihe konu 

Horasan erenlerinden 
olan Sarı Saltuk ve alpe-
renleri eliyle kurulan 
tekke, asırlar boyunca 
manevi bir hayat bah-
şetmiş. Su nasıl ki, can-
lılık verirse buradaki 
ilim-fikir-zikir meclis-
leri de bu coğrafyanın 
ihtidasında, manevi açı-
dan hayat bulmasında 
önemli fonksiyon icra 
etmiş. Sarı Saltuk’un 
tekke içinde bir makam 
kabri vardır.

Saraybosna Hünkar Camii Haziresi
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olan buluşmalar gerçekleşmiştir. 
Köprü tarihi çalışanlar için hari-
ka bir yapı burası. İki farklı kı-
sımda iki farklı dini-ırkî-kültürel 
yapıyı birleştiren bir köprü gibi 
duruyor Mostar Köprüsü. Altın-
dan Neretva Nehri’nin akıp gitti-
ği bu köprüde her yer tarih ko-
kuyor. Köprü etrafında o kadar 
güzel dinlenme, hasbihal etme 
yerleri var ki… Köprü 68 met-
re yüksekliğinde imiş. Eskiden 
köprüde doksan dokuz basamak 
var iken, tamir sonrası bunun 
doksan altıya düştüğü söylencesi 
ilgi çekicidir. Burası vaktiyle bel-
ki de külliye olarak tasarlanmış 
olabilir. Mescidi, tarassut ku-
lesi, kütüphanesi, hemen yanı 
başındaki Koski Mehmet Paşa 
Camii de bir külliye (komleks) 
olarak inşa edilmiş. Mehmet 
Paşa Camii’nin giriş kısmı taç 
kapı olarak tasarlanmış. Baye-
zıt Sahaflar Çarşısı’nı anımsatan 
iç avluda bir çarşı söz konusu. 
Soğuk su akan bir şadırvan, tür-
be, nehre bakan sohbet mahalli 
ve cami… Bu camiyi şimdilerde 
TİKA onarıyor. 

Mostar’dan Saraybosna’ya 
(Sarajevo) giderken Neretva 
Nehri ve onu çevreleyen yüksek 
sarp dağlar boyunca hoş man-
zaralar sizi karşılar. (Hikâyesi 
uzun olmakla birlikte) 1945’ler-
de Tito’nun mareşal unvanı aldı-
ğı savaşın cereyan ettiği yerdeki 
yıkılmış tarihi demiryolu köprü-
sü ve tren hâlâ orada durur. Tito, 
Müslümanlara dini inançları-
nı yaşama konusunda müsama-
halı tavır sergileyen biri olmuş. 
Bu yönüyle epey sempati gör-
müş Müslümanlar tarafından. 
Bosna Hersek onun birlik kar-
deşlik idealinin tecessüm ettiği 
yer imiş. 1986’da ölümü sonrası 
Bosna Hersek’teki Müslümanlar 
adeta iki farklı dini ve ırkî yapı 
arasında kimsesiz kalmış ve sa-

vaşa hazırlıksız yakalanmışlar. 
Savaş, gençleri bitirmiş, savaş 
sonrası işsizlik ise geri kalanları 
Avrupa içlerine çekmiş… 

“Geçmişi Unutmayın                    
Ama Onunla da Yaşamayın!”

Saraybosna (Sarajevo) bu 
bölgenin adeta kalbi konumun-
da. Şehir içindeki milli park ve 
İgman Dağları dibinden gün 
yüzüne çıkan ve Saraybosna bo-
yunca akıp giden nehri görmek 
gerek. Savaş boyunca bu su, ku-
şatma altındaki Saraybosna halkı 
için tek su kaynağı olma özelliği 
taşımıştır. Su o kadar berrak ve 
soğuk ki, gençler yaz dönemin-
de ayaklarını su içinde tutma 
yarışına girerlermiş! Buraya ‘ha-
yat ırmağı’ denilebilir. Su kayna-
ğından Umut (Hayat) Tüneli’ne 
geçildiğinde insanî dramın her 
türlüsüne tanık olunur. Saray-
bosnalılar kuşatma altında iken 
havaalanından yaklaşık sekiz 
yüz metre ilerideki bir evin altına 
tünel açmışlar. Kendisinden evi-
ni isteyen Aliya İzzetbegoviç’in 
oğluna, Sida Kolar nine, evimi 
değil tarlamı da alın, diye mu-
kabele eder ve hemen tünel ka-
zısı başlar. Umut (Hayat) Tünel’i 
kazısı böylece başlamış ve dört 
ay dört gün sonra 30 Temmuz 
1993’te kazı işleri bitmiş. Bos-

nalılar, Türkiye’den gelen yar-
dımlarla hayata tutunmuşlar ve 
düşmanlarına karşı direnmişler. 
Saraybosna’da kuşatma esnasın-
da hareket eden her canlıya ateş 
edildiği hesaba katılırsa Hayat 
Tüneli’nin savaş boyunca nasıl 
hayatî bir fonksiyon icra ettiği de 
anlaşılır. 

Saraybosna kuşatması ve ora-
da olup bitenleri Bedir Harbi’ne 
benzetmek mümkündür. Saray-
bosna suyu ve stratejik bu tü-
nel, savaşın gidişatını değiştirmiş 
görünüyor. “Beşerin azmini tev-
kif edemez sun‘-ı beşer!” hakika-
tinin tecelli ettiği yer burası olsa 
gerek. Bu ev şimdilerde savaş 
(tünel) müzesi olarak duruyor. 
Her şey daha dün gibi… Evin 
gövdesi kurşun izleri, içi ise ora-
da olup bitenlerden haber veren 
eşyalarla ve sembollerle dolu…

Fatih Sultan burayı 1455’te 
Osmanlı’ya katmış. Prizren’in 
de aynı tarihlerde fethedildiğini 
düşündüğümüzde buranın Os-
manlı için anlamı daha iyi anla-
şılır. Fatih Sultan, Saraybosna’da 
kıyamete kadar ezanların susma-
ması için dua buyurmuş. “Hü-
ner bir şehir bünyâd itmekdür 
/ Reayâ kalbin âbâd itmekdür” 
diyen Avnî mahlaslı şair Fatih 
Sultan’ın bu dizeleri gerçekte fe-
tih düşüncesinin ve devlet felse-
fesinin özetini sunar bize. Ken-
disi, Milaçko Nehri yanında-
ki Hünkâr Camii’ni yaptırmış. 
TİKA bu camiyi onarmış. Bura-
sı aslında bir külliye halindedir. 
Bahçesindeki imarethanenin bü-
yük bacası hâlâ ayaktadır. Koca 
sarıklı mezar taşları (ki, ben bu 
büyüklükte sarıklı taşları baş-
ka yerde görmemiştim ve bu ha-
cim, aynı zamanda ilmin ileri se-
viyesine de işaret imiş), ilim eh-
linin burada ne çok olduğuna 
işaret ediyor. Mezarlık varsa ta-
rih de vardır diyebiliriz. Fatih’in 

Ohrid Halveti 
Tekkesi
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askerlerinden bazı şehitlerin me-
zarları da burada yer alıyor. Neh-
rin her iki yakasında muhte-
lif dinlerin mabetlerini görebil-
mek mümkün… Ancak bura-
da, Aliya’nın çocukluk ve genç-
liğinin de geçtiği4 Başçarşı, Se-
bil, Kanuni’nin halası oğlu Gazi 
Hüsrev Bey külliyesi, Moriça 
Han hep birlikte ele alınmalıdır. 
Medresenin iç avlusu ve dışarıya 
kapalı mimarisi bana Sivas Gök 
Medrese’yi hatırlattı.5 Bu mima-
rinin eğitim açısından yeniden 
incelenmesine tarafım. Buradaki 
mimari, bize Edirne’yi, Bursa’yı, 
Üsküdar’ı hatırlatıyor. Yan yana 
camileri, bedestenleri, sebille-
ri ile büyülü bir Osmanlı şehri 
gibi duruyor Saraybosna. Savaş-
ta Osmanlı’dan kalan arşiv binası 
epey zarar görmüş, yanmış. Kü-
tüphanede yangından geriye ka-
lan eserleri güvenilir aileler ev-
lerinde koruma altına almışlar. 
Ne vakit ki, yeni modern bir ar-
şiv binası yapılmış onlar da eser-
leri getirip teslim etmişler. Burası 
Osmanlı tarihi ile ilgili kapsamlı 
arşivin olduğu kütüphanelerden 
biri imiş.

Aliya İzzetbegoviç aslen Boş-
nak bir ailenin insanı. Ancak ba-
baanne tarafından Üsküdarlı bir 
Türk… Bu da onu, tıpkı Mehmet 
Akif gibi, hem doğulu hem batılı 
kılıyor. Bir yönüyle Bosna Her-
sekli oluşu, bir yönüyle Türkiye 
ilgisi sanırım onun bu özelliği ile 
ilgili. Bunda tarihi bağlar yanın-
da ailevi, dini ve kültürel bağlar-
dan söz edilebilir. İnsanların ve 
toplumların birbirini sevmesin-
de menfaat ilişkisinden bahsedi-
lebilir. Ancak menfaatin ötesinde 
ve üzerinde başka önemli faktör-
ler vardır. Aliya, Saraybosna ko-
nusunu George Bush’a açtığında, 
“bu Avrupa’nın iç işidir”, cevabı-
nı alırken o dönemde Türkiye’yi 
idare edenlerin tavrı farklı ol-

muştur. Tavırların farklı oluşun-
da öyle anlaşılıyor ki, yukarıda 
dile getirilen ve duygu (hissiyat) 
bağlarını oluşturan hususların 
etkisi söz konusudur. 

Aliya’nın kabri bu-
gün Saraybosna’da Kovaçi 
Şehitliği’nde yer alıyor. Kendisi, 
“Mezarıma anıt yapmayın. Öl-
düğümde Osmanlı askerleri ve 
Bosna şehitleriyle yan yana yat-
mak istiyorum”, demiş. Beyaz 
zambaklar misali uzayıp giden 
şehit mezarları. 1992-93’lü yıl-
lara ait bu mezarlar genelde tek 
tip ve Bakara Suresi 154. aye-
tin meali yazılı: “Allah yolunda 
katledilenlere ölüler demeyiniz! 
Aksine onlar hayattadır lakin siz 
bunun şuurunda olamazsınız.” 
Yaşları genelde on beş ilâ yirmi 
beş arasında gencecik insanlar… 
Bu manzara yüreği olan herkesi 
farklı bir halet-i ruhiyeye bürün-
dürür. Genç yaşta gök ekin mi-
sali toprağa düşmüş, şehit olmuş 
insanlar. Aliya’nın kabrinin çev-
resi hilal şeklinde tasarlanmış. 
Kabri ise sekiz sütun üzerine ku-
rulu üstü açık bir yapı halinde. 
Aliya6, baş taşına Abdullah Alija 
yazılmasını istemiş. Abdullah, 
Allah’ın kulu demektir. Bu da 
onun, gerçekte (çağdaş) bir der-
viş ruhu taşıdığına işaret ediyor.7 
Aliya’nın kabrinin etrafı çevrili 
değil. Kabrin üzerinde sadece 
toprak yığını var. Koca iki sütun 
halindeki baş ve ayak taşları ol-
masa belki kabir olup olmadığı 
bile pek anlaşılamaz. Bu durum 
bana, kimi dervişlerin kabir taşı 
bile istemediğini, ‘bizi bilen bilir 
ve gelip ziyaret eder, bilmeyen 
ise geçip gider. Bizler Fatiha di-
lencisi değiliz’ şeklindeki tavır-
larını anımsattı. Bu mezarlığın 
aşağı tarafında eski bir Osmanlı 
Mezarlığı var. Geçmiş/gelenek ile 
çağdaş tarih burada iç içe geçmiş 
halde. 

Saraybosna’daki tünel nasıl 
ki, 20. yüzyılın bittiği yer ise8 
Srebrenitsa’daki Potoçari Anıt 
mezarlığı da insanlığın bittiği 
yerdir, denilse sezadır. Savaş es-
nasında pek çok Boşnak burada, 
güvenli bölge olması itibarıyla 
NATO gücüne sığınmış. 24 bin 
nüfuslu şehir kısa sürede 50-60 
binlere ulaşmış. Ellerinde der-
me çatma silahlarla kendilerini 
savunan Boşnakların bir kıs-
mı, silahlarını buradaki NATO 
güvenlik gücüne teslim etmiş. 
Oradaki görevli güvenlik güçleri 
ise çeşitli sebeplerle şehri boşalt-
mış ve Sırplar silahsız 8372 (ki, 
bu sayı sürekli artıyor) Boşnak’ı 
vahşice katletmiş! Rehberimizin 
anlatmasına göre kimi sağlık-
lı Boşnak insanların organları 
alınmış ve düşmanlarının has-
talarına nakledilmiş. Bugün için 
Boşnakların katledildiği büyük 
fabrika binasının içi sıvanmış ve 
savaş izleri yok edilmiş. Mehmet 
Akif’in, “Şu mezarlar ki, uzan-
mış gidiyor, ey yolcu // Nereden 
başladı yükselmeye, bak nerde 
ucu !”9 mısraları burayı anlatıyor 
denilebilir. İbret alınsaydı teker-
rür mü ederdi, fehvasından hare-
ketle merhum Aliya, “Soykırımı 
unutmayın! Unutulan soykırım 
tekrarlanır” diye uyarır insanları.

Blagay Tekkesi
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Srebrenitsa için çok şey söyle-
nebilir. Tarih, din, ahlak, eğitim, 
savaş, menfaat gibi daha pek çok 
açıdan üzerinde durulması ge-
reken bir faciadan söz ediyoruz. 
Tarihler acı veya kahramanlık 
üzerine kurulurmuş. Ben kah-
ramanlık (umut, iyilik) üzerine 
kurulmasına tarafım. Çünkü acı, 
insanı acımasızlığa ve karamsar-
lığa sevk edebilir. Burada insan-
lığın bittiği söylenebilir ise eğer, 
onu tekrar canlandırmak da in-
sanlığın ödevi olsa gerektir. Bu 
açıdan buradaki anma törenleri-
ne öncelikle Müslümanlar, hiç ol-
mazsa belli ölçüde, insanî açıdan 
katkı sağlayabilir. Aliya, “geçmişi 
unutmayın ama onunla da yaşa-
mayın!”, der. İnsanlığı unutma-
mak adına hemen her ülke, hiç 
olmazsa İslâm coğrafyası bunu 
yapabilir. Kötülük işleyenlerin 
yaptıkları yanına kâr kalmaz el-
bette. Allah’ın değirmeni yavaş 
işler ve fakat iyi öğütür derler. 
Gerçekte insan, öfke anında bel-
li olurmuş. Öfkeyi denetleye-
bilmek için iyi eğitilmiş bir akıl 
ve ona istikamet sağlayan sahih 
bir vahiy önemlidir. Bu açıdan 
Aliya, “Yeryüzünün öğretmeni 
olabilmek için göklerin talebesi 
olmak”a dikkat çeker. Bir Bosna 
gazisi, Bosna’da Müslüman Boş-
nakların savaşın gidişatını kendi 
lehlerine çevirebilecekleri esna-
da barışın onların önüne kondu-
ğunu ve bu konuda Aliya’nın zor 
durumda kaldığını ifade etmişti. 
Hatta kimi İslâm ülkesi liderleri 
bu konuda Aliya’yı ikna etmeye 
de çalışmış. Kim bilir, Aliya’nın 
şu sözü buna işaret olabilir: “Ve 

her şey bittiğinde hatırlayacağı-
mız şey, düşmanlarımızın sözleri 
değil dostlarımızın sessizliği ola-
caktır!”

***

Belgrad, Sırbistan’ın başken-
ti. Belgrad’ın tarihi açıdan gezi-
lip görülecek epey yeri vardır. 
TİKA’nın onardığı ve ibadete ha-
zır hale getirdiği Bayraklı Camii, 
Belgrad’da baki kalmış en önemli 
cami olsa gerek. Yanındaki park, 
bir zamanlar Osmanlı mezarlığı 
imiş. Hiçbir iz kalmamış tarihe 
dair. Cami avlusunda ise şuraya 
buraya atılmış sarıklı mezar taş-
larını gözümüze ilişmişti. Belg-
rad Kalesi ise hâlâ gezilip görüle-
si bir mekân. Burada Mora fatihi 
Ali Paşa’nın türbesi bulunuyor. 
Az ileride, Sava Nehri’ne ba-
kan kısımda Sokoloviç Mehmet 
Paşa’nın (Sokollu) yaptırdığı bir 
çeşme var. Tuna ve Sava nehir-
leri burada birleşip Bulgaristan’ı 
geçerek Karadeniz’e dökülüyor. 
Yine şehirde modern binalarla 
dolu bir cadde var ki, burada 
Rus, Fransız, Osmanlı, Sırp vb. 
mimariyi görmek mümkün. 

Sırpça’da dört veya beş bin 
kadar Türkçe kelime varmış. Bu 
da mezkûr kültür ile Osmanlı’nın 
ne kadar iç içe geçmiş olduğuna 
işaret eder. Şehir temiz, park-
lar ise edipler, şairler ve önemli 
kişilerin büstleri ile süslenmiş. 
Üniversite ve fakültelerin bulun-
duğu binalar mimari açıdan dik-
kate değer. 

Sofya, Bulgaristan’ın mi-
mari açıdan oldukça güzel bir 
şehri (başkenti). Kadı Seyful-
lah Efendi Camii (1567) şehir-
de Osmanlı’dan geriye kalmış 
en önemli mabet konumunda. 
Caminin altından tünel, yanın-
dan tramvay geçiyor. Sofya’da 
vaktiyle onlarca cami varmış. 
Bulgaristan’da da tarihi açıdan 
gezilip görülmeye değer daha 
pek çok yerin olması tabiidir. 
Filibe (Plovdiv), Rusçuk, Plevne, 

Varna, Eski Zağra, Kırcaali, Şum-
nu gibi yerler bunların başında 
gelir. Aynı husus Sırbistan için 
de geçerlidir. Diğer ülkelerde ise 
gezilip görülecek, ziyaret edile-
cek o kadar çok yer, eser vardır 
ki… Balkan mimari eserler uz-
manı Michael Kiel, bu bölgede 
Osmanlı’dan kalan eserlerin sa-
dece yüzde iki (% 2) civarında 
olduğunu söylermiş. Sözü edilen 
miktar bile o kadar çok ki, say-
makla, ziyaret etmekle bitmiyor 
sanki!...

Tüketti sanma hezâran 
hikayet-i aşkı,

O sevdâdan dahî söylenme-
dik neler kaldı.

Dipnotlar
1  http://www.sultanmurad.com/murad-

han-2/ [Erişim: 09.09.2018]
2  Sahte Mustafa hadisesini çözüme kavuş-

turan Mehmet Paşa, buraya cami yaptır-
mış. Paşa bu camiyi yaptırmadan önce 
bütün altın paralarını ırmağa atar. Helal 
ise kalır, haram ise varsın suya karışsın git-
sin diye. Belli bir müddet sonra bakarlar 
ki, paralar olduğu gibi duruyor. O para-
lar alınıp bu cami yapılmış. Cami inşa-
sı esnasında hamam ihtiyacı ortaya çıkın-
ca hamam yapılmış ve caminin kubbele-
ri için ayrılan kurşun plakalar hamam için 
harcanmış. Caminin inşası biterken kubbe-
ler için gerekli olan kurşun plakalar yetme-
miş. Para da bitmiş. Mehmet Paşa, bir rüya 
görmüş ve rüyaya göre, falan yer kazılmış. 
Oradan kubbelere yetecek kadar kurşun 
plakalar çıkarılmış ve cami inşası böyle-
ce tamamlanmış. Bu caminin minaresinde-
ki sancak, komünizm döneminde bile hep 
orada bağımsızlık nişanesi olarak kalmış. Bu 
yönüyle olsa gerek buraya Bayraklı Camii 
deniliyor. 

3  http://www.kumruluyuz.biz/yazar/2183-
inziv-magara.html [Erişim: 17.07.2018]

4  Bence Aliya İzzetbegoviç, bu muhit ile bir-
likte dikkate alınarak düşünceleri tahlil 
edilmesi gereken bilgedir. İnsanı muhitten 
bağımsız ele alamayız. Bu doğrultuda yapı-
lan çalışmalar, bizde maalesef, o kadar az 
ki…

5  https://www.dunyabulteni.net/ecdad-
se lcuklu-nun-anadolu-ya-armagan-
ettigi-10-unlu-medrese-p10-aid,26832.
html#galeri [Erişim: 17. 07. 2018]

6  Aslında “Ali” olması gerekirken bölge insa-
nı, kimi isimleri uzatarak telaffuz edermiş. 
“Ali” kelimesinin “Alija”ya dönüşmesi gibi. 

7  Bu açıdan ‘bilge kral’ tabiri, üzerinde düşü-
nülmesi gereken bir sıfattır. Zira ‘kral’ ünvanı, 
Müslüman idareciler için kullanılmamıştır. 

8  Tünelin girişinde böyle bir levha var: “The 
Place that ended 20th century. Tunel Spasa” 

9  http://siir.me/gitme-ey-yolcu [Erişim: 
17.07.2018]

Aliya İzzetbegoviç’in Kabri
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sesini duyuramazsın... Unutma! 
Daha çok bağırdığında daha çok 
dinlenmezsin... Gürültünün par-
çası olursun sadece. Ormandaki 
hiç bir hayvan, ırmağın gürültüler 
koparan yerinden su içmeye çalış-
madı şimdiye kadar. Hepsi, hep sa-
bahın en sakin anını bekledi suyun 
durgun yerlerini bulabilmek için, 
gittiler ve sakin sakin ihtiyaçları-
nı giderdiler. Onlar için en uygun 
olan ve kendi istedikleri zaman-
da... Unutma; senin işin rahmet 
olmak, afet değil! Vadiler varken 
önünde ve ovalar varken, yayıla-
bileceğin küçük ırmaklara ayırabi-
liyorsan kendini ve bardaklara bö-
lebiliyorsan, hayat verirsin çevrene. 
Ve yaşayabilirsin dünya dönmesine 
devam ettiği müddetçe... Yoksa hep 
duyulmayan, dinlenmeyen, korku-
lan ve kaçılan olursun; seller, afetler 
gibi... Tercih elindeydi hep ve hep 
de senin ellerinde olacak... Ya tut-
mayı öğreneceksin dilini veya hiç 
durmadan konuştuğun için, sadece 
bomboş ve anlamsız sesler çıkartan 
birisi olduğunu zannettireceksin 
çevrendeki insanlara! Ama yapman 
gereken şu değil mi? Düşüneceksin 
ne zaman ne söyleyeceğini. Düşü-
neceksin kimin dinleyip dinleme-
diğini, kimin anlayıp anlamadığını. 
Düşüneceksin anlatmak istedikle-
rinin ne kadarını anlatabildiğini..

Dil Kusuru ve Düşünceler

Konfüçyüs’e sordular:
“Bir memleketi yönetmeye çağ-

rılsaydınız ilk işiniz ne olurdu?”
Büyük filozof şöyle cevap verdi:
“Hiç şüphesiz, dili gözden ge-

çirmekle işe başlardım”. Ve dinle-
yenlerin hayret dolu bakışları kar-
şısında sözlerine devam etti:

“Dil kusurlu olursa, sözcükler 
düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce 
iyi anlatılmazsa, yapılması gereken 
şeyler doğru yapılamaz. Ödev-
ler gereği gibi yapılmazsa, töre ve 
kültür bozulur. Töre ve kültür bo-
zulursa, adalet yanlış yola sapar. 
Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içi-

Teknoloji Transferinin Engellenmesi

G ünümüzde ciddi sorunlar ya-
şayan Türk-Amerikan ilişkileri, 

içinde ilginç ve ibretamiz anekdot-
lar barındırmaktadır. Bu sahneler-
den biri de daha sonra defalarca 
göreceğimiz “teknoloji transferinin 
engellenmesi”dir.

1830 tarihinde ABD ile Osman-
lı arasında yapılan ilk anlaşma olan 
1830 Ticaret Antlaşması’nın önemli 
maddelerinden biri de ABD’de Os-
manlı donanması için maliyet fiya-
tına gemiler yapılması ve İstanbul 
Tersanesi’nde Amerikalı mühen-
disler tarafından gemi inşa edilmesi 
çerçevesinde teknik yardımları ön-
gören gizli maddedir. Bu gizli mad-
de, Amerikan Senatosu tarafından, 
İngiltere Fransa gibi ülkelerle ihti-
laflara yol açacağı endişesiyle red-
dedilmiş ancak Osmanlı Devleti’ni 
kaybetmek istemeyen Amerikan 
makamları, madde resmen kabul 
edilmemiş olsa da pratikte haya-
ta geçirilmiş ve kısa bir süre son-
ra 1831’de gemi inşa mühendisi 
Henry Eckford İstanbul’a gelerek 
Osmanlı Devleti’nin hizmetine gir-
miştir. Henry Eckford inşa ederek 
seyahat ettiği United States adlı 
korveti 150 bin Amerikan Dolar 
bedelle Osmanlı Devlet’ine satar. 
Devlet Eckford ile de bir sözleşme 
yaparak, Tersane‘de istihdam eder 
ve gizli maddenin gereği yerine ge-
tirilmiş olur.

Bu dönemde savaş gemisi ya-
pımında Amerikan teknolojisin-
den üst düzeyde yararlanılmış-
tır. 1832’den itibaren, Osmanlı 
Devleti’ne teknoloji aktarımı baş-
lar. Türkiye’de inşa edilen ilk gemi 
Aynalıkavak’ta 1837’de yapılan ve 
“Eser-i Hayr” ismi verilen gemidir. 

Ayrıca bu işbirliği sayesinde, dö-
neminin en büyük gemilerinden 
biri olan Mahmudiye kalyonu da 
İstanbul’da inşa edildi. Aynalıka-
vak Tersanesi’nde, Nev Eser, Nus-
retiye, Eser-i Hayr, Mesir-i Ferah, 
Tair-i Bahri ve Adliye isimleri ve-
rilen Amerikan tipi savaş gemileri 
inşa edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin 
Amerikan teknolojinden denizcilik 
alanında yoğun olarak yararlandığı 
bu ilk dönem 1840 yılında sona er-
miştir. Amerikalı mühendislere her 
türlü kolaylık ve desteği sağlayan 
Sultan II. Mahmud’un ölümü ve 
Çengeloğlu Tahir Paşa’nın Kaptan 
paşalık azli bunda etkili olmuştur. 
Özellikle Mustafa Reşit Paşa’nın 
yükselişiyle önce ABD’lilerin etkisi 
ve rolü azaldı, bilahare İngiltere’den 
hazır yapılmış gemi alma dönemi 
başladı. Reşit Paşa’nın İngiltere ile 
ilişkileri tek taraflı o kadar fayda 
sağlar ki Reşit paşa sadrazamlıktan 
alındığı zaman İngiltere doğrudan 
müdahil olarak paşanın yeniden 
sadrazamlığa getirilmesini sağladı-
ğı gibi, 1856 Paris Konferansı’nda 
Osmanlı Devleti’ni, İngilizlerin 
adamı olarak bilinen paşanın tem-
sil etmesine Fransa itiraz etmiştir.

(Metin Ünver, Teknolojik Geliş-
meler Işığında Osmanlı-Amerikan 
Silah Ticareti’nin İlk Dönemi, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergi-
ler /18/1842/ 19403. pdf)

Su Gibi

Şimdi sen su olduğunu düşün. 
Su kadar özel, su kadar faydalı ve 
su kadar çok... Tükenmez... Ama 
ister çeşmelerden dökül, ister gök-
lerden yağ, ister nehirler dolusu ak, 
dibi olmayan bir kovayı doldura-
mazsın. Yani; seni dinlemeyenlere 

YANSIMALAR
Abit YAŞAROĞLU
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ne düşen halk, ne yapacağını, işin 
nereye varacağını bilmez. İşte bu-
nun içindir ki, hiç bir şey dil kadar 
önemli değildir.”

“Söylediklerinize dikkat edin 
düşüncelere dönüşür, Düşünceleri-
nize dikkat edin duygularınıza dö-
nüşür, Duygularınıza dikkat edin 
davranışlarınıza dönüşür, Davra-
nışlarınıza dikkat edin alışkanlık-
larınıza dönüşür, Alışkanlıklarınıza 
dikkat edin değerlerinize dönüşür, 
Değerlerinize dikkat edin karakte-
rinize dönüşür, Karakterinize dik-
kat edin kaderinize dönüşür”

Gandhi

Yakılan Hatırâtlar

Meslek hayatımın duygularla 
örülü yılları 1951-1954 arasıdır. 
Osmanlı İmparatorluğumuzun 
Teşkilât-ı Mahsûsa Reisi rahmet-
li Eşref Sencer Kuşçubaşı, otuz 
yıla yakın gurbetten sonra vatana 
dönmüştü. Beraberinde cephane 
hurçlarına doldurulmuş belgeler, 
fotoğraflar, bakir anılar ve yurt dı-
şında geçirdiği çeyrek yüzyılı aşmış 
devrede yazdığı binlerce sahifelik 
hatıratı ile... Diyeceğim ki dünya-
mın sınırları genişlemişti…

Dört yıl, yekûnu kırk bin sahi-
feyi bulan ve İmparatorluğumuzun 
son devrine geçit resmi yaptıran 
hatıraları nasıl kitaplaştıracağımızı 
düşündük. Önümüzdeki zorluk 
sadece para meselesi değildi. Hatta 
hiç değildi. Asıl güçlük, tarih adına 
söylenmiş ve yerleştirilmiş olanla-
rın karşısına çıkabilmek imkânı idi.

Çöküşünden elli yıl öncesine 
kadar, hudutları üzerinde ‘hâlâ gü-
neşin batmadığı o koskoca impa-
ratorluğun olayları içinde yaşamış’ 
bu emektarın asıl korkusu, yeni 
nesli büsbütün boşlukta bırakmış 
olma günahıydı. Bu düşünce yor-
gun kafasında öylesine yer etmiş 
ki, bir yaz günü, Söke’deki çiftliği-
nin fırınında, hemen hemen hepsi 
asıl, tek, otantik, benzerinin olması 
imkânsız belgeler, vesikalar, fotoğ-

raflarla örülü o on binlerce sahife-
lik hatıraları yaktı, kül etti. Benim 
arşivimde olanlar, o dört yıl içinde 
yakılanlardan derlediklerimdir.

(Cemal Kutay, Pembe Mendil, 
Yeni Asya Yayınları, s. 7-8)

Siz Türk Oldunuz, Ben Yunanlı

1957’de Akşam yazarı olarak, 
“Eski Türk Adaları bugün ne hal-
de” adlı bir yazı dizisi hazırlamak 
için Yunan adalarına gittim. Türk-
Yunan ilişkileri daha şimdiki gibi 
gerginleşmemişti. Ayvalık’tan bir 
motor tutarak Midilli’ye geçtim. 
Yol iki saat tuttu. Ada’ya varır var-
maz beni liman karakoluna götür-
düler. Bir süre sorguya çekildikten 
sonra serbest bırakıldım. Girit’te 
beni havaalanından Kandiya’nın 
merkezine götüren otobüsten iner 
inmez ilk işim, bir kahveye girmek 
oldu. Amacım Türkçe konuşan in-
sanlar bulmaktı. Kahvenin sahibi 
beni şöyle bir tepeden tırnağa süz-
dükten sonra, “Siz Türk’sünüz gali-
ba,” dedi. “Türkçe bilen birini arı-
yorsanız sizi bir Türk’le tanıştıra-
yım.”

“Elbette isterim,” dedim.
“O halde, Niko Stavrinidis’i bu-

lacağız.”
“Niko Stavrinidis Türk ola-

maz ki,” diyecek oldum. Kahveci, 
“Niko Bey Türk sayılır,” diye kesip 
attı. Kahveci önde, ben arkada, kal-
kıp Belediye kütüphanesine gittik. 
Niko Stavrinidis oranın müdürü 
imiş. Kahveci beni tanıştır tanıt-
maz, “Ooo, buyurun bakalım, hoş 
geldiniz. Ben de sizi bekliyordum,” 
dedi.

“Peki,” dedim, “geleceğimi ne-
reden biliyordunuz? “

Stavrinidis, “Geçenlerde Ati-
na gazetelerinde okudum. Bir Türk 
gazetecisi Adaları dolaşıyor diye 
yazmışlardı. Ben de kendi kendi-
me ‘Hıfzı Bey Girit’e gelince mut-
laka karşılaşırız,’ dedim. Uzun za-
mandan beri Kandiya’ya gelen ilk 
Türk siz oldunuz.”

Niko Stavrinidis katıksız bir 

Osmanlı Türkçesi konuşuyordu. 
Masasının üstü eski harflerle ya-
zılmış bir yığın evrak ve belge 
doluydu. Bana yer gösterdi, otur-
duk. Kahveler geldi ve Niko Bey 
anlatmaya başladı. Doğma büyüme 
İzmir Karaburunlu imiş. İstiklal 
Savaşı’ndan sonra Girit’e yerleşmiş-
ler. “Benim işim çok güç. Eski ku-
yudattan (kayıtlardan) Girit tarihi-
ni çıkartıyorum. Girit’in fethinden 
bu yana bütün fermanı, fetva ve 
kararları elden geçirmem gereki-
yor. Şimdiye kadar hiç bilinmeyen 
ve tarihe ışık tutacak belgeler bul-
dum. Girit tarihinin yazılabilmesi 
için 1669’dan 1893’e kadar süren 
Osmanlı döneminin iyice aydın-
lanması gerekiyor,” dedi.

Niko Stavrinidis bir kütük def-
teri alarak bana uzattı, “Bakın, oku-
yun,” dedi.

“Ben,” dedim, “eski harfleri bil-
mem.”

“Ah, siz cahiller,” dedi. “Ben 
Osmanlıyım, Osmanlı. Siz son-
radan yetiştiniz. Ama şimdi siz 
Türk oldunuz, ben Yunanlı. Size 
bir şey söyleyeyim mi? Bizi bura-
da Yunanlı saymıyorlar. Bize ‘Türko 
spros’ yani Türk tohumu diyorlar! 
Biz Türkiye’yi severiz evladım, biz 
Türkleri severiz. Giritliler Türkle-
ri çok sever. Türkler buradan ayrıl-
dı, özlem başladı. Türkler için ya-
zılmış ne güzel şiirler vardır, siz bil-
mezsiniz.”

(Hıfzı Topuz, Eski Dostlar, 
Remzi Kitabevi, s. 94-95)

Hepsini Size Verecektir

Eisenhover cumhurbaşkanı 
seçilince yaptığı ilk basın toplan-
tısında iyi bir hatip olmadığını 
belirttikten sonra devam etmiştir 
“Bu bana Kansas’taki bir çiftlikte 
geçirdiğim çocukluk yıllarını ha-
tırlatıyor. Yaşlı bir çiftçinin, satın 
almak istediğimiz bir ineği vardı. 
Kendisini görmeye gittik ve ineğin 
pedigrisini (türünü) sorduk. Yaşlı 
çiftçi bilmediğini söyledi. Bunun 
üzerine ineğin süt yağı istihsalini 
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sorduk. Onun hakkında da zer-
rece bilgisi yoktu. Nihayet ineğin 
senede ne kadar süt verdiğini bilip 
bilmediğini öğrenmek istedik. Çift-
çi başını sallayarak şunları söyledi 
“bilmiyorum, fakat namuslu bir 
inektir ve kendisindeki bütün sütü 
size verecektir”.

Evangelist Propaganda

Son günlerde papaz Brunson 
tartışmaları ile papazın mezhebi 
olan Evangelizmi daha sık duyma-
ya başladık. İsrail’in mitleştirilme-
sinde ve eleştirilmesi dahi mümkün 
olmayan bir tabu haline getirilme-
sinde Evangelist propagandanın 
büyük bir rolü olduğu artık tartışıl-
mayan bir gerçeklik. Bu gerçekliği 
EvangelistIerin önemli liderinden 
biri ve Amerika’daki Hıristiyan 
fundamentalizmin sembolü Moral 
Majority (Ahlaki Çoğunluk) adlı 
kurumun yöneticisi Jerry Falwell, 
şöyle açıklamaktadır: “Sanmıyo-
rum ki Amerika İsrail’e sırtını dön-
sün ve sonra da ayakta kalmaya de-
vam edebilsin. Diğer milletler İsrail 
milletine nasıl davranıyorsa, Tanrı 
da onlara öyle davranır.”

İsrail’de yaptığı bir konuşmada, 
“İsrail yanlısı olmayan hiçbir ada-
yın, Amerikan Kongresi’ne seçile-
meyeceği günler çok yakındır” di-
yen Jerry Falwell, 6 Şubat 1983’te 
yaptığı bir konuşmada, İsrail’in Nil 
ve Fırat nehirleri arasında kalan 
tüm toprakları işgal etmesini “rica” 
etmiştir. Falwell, bu açık işgal ta-
raftarlığının peşi sıra da şunu ek-
lemiştir: “Tanrı, kendisi için değerli 
olanı, yani İsrail’i desteklediğimiz 
için Amerika’yı kutsamıştır.”

Evangeliklerin düzenlediği I. 
Hıristiyan Siyonist Kongresi’nde 
geçen bir tartışma bu mezhebin dü-
şüncelerini oldukça basit bir şekil-
de açıklıyor. 1. Siyon Kongresi’nin 
toplanışından yaklaşık 100 yıl 
sonra, 1985 Ağustosu’nda yine 
1. Siyon Kongresi’nin toplandığı 
Basel’de, ilk kongrenin yapıldı-

ğı salonda yapılan kongreye, 27 
ayrı ülkeden 589 delege katıldı. 
Ancak bu kongrenin, Theodor 
Herzl’in düzenlediği ilk Siyonist 
Kongre’den çok önemli bir farkı 
vardı. Çünkü Kongre’nin adı I. Hı-
ristiyan Siyonist Kongresi’ydi. Ku-
düs Uluslararası Hıristiyan Elçiliği 
(International Christian Embassy 
Jerusalem) tarafından düzenlen-
mişti ve katılımcıların da büyük 
bölümü Hıristiyan’dı. Üç gün süren 
kongre görüşmelerinin sonucunda 
bazı tavsiye kararları alındı. Bunlar 
arasında, tüm dünya Yahudilerinin 
İsrail’e göç etmeye çağrılması ve 
İsrail’in 1967’de İşgal etmiş oldu-
ğu Batı Şeria’yı resmen ilhak etmesi 
talebi yer alıyordu.

Kısacası, Hıristiyan Siyonistler, 
Siyonizm’in daha da ileri gitmesi-
ni, işgal ettikleri toprakları daha 
fazla “Yahudileştirmesini” talep 
ediyorlardı. Bir ara dinleyici sırala-
rında oturan ılımlı bir İsrailli ayağa 
kalkarak son cümledeki ifadenin 
biraz yumuşatılmasında yarar ola-
bileceğini, çünkü İsrail halkının da 
yaklaşık üçte ikisinin Batı Şeria’nın 
ilhakına karşı olduğunu söyledi. 
Bunun üzerine öfkelenen Ulusla-
rarası Hıristiyan Elçiliği temsilcisi 
Van der Hoeven, şöyle bağırmıştı: 
“İsraillilerin ne düşündüğü umu-
rumuzda değil; biz Tanrı’nın ne 
söylediğine bakarız. Ve Tanrı, o 
toprakların Yahudilerin malı oldu-
ğunu söylüyor.”

SAMİMİYET VE HİÇ KAYBOLMAYAN TEBESSÜM
HALİT VERGİLİ

C emil benim için gerçek bir kardeşti. Muhakkak ki 
“müminler kardeştir” ayetindeki kardeş var ya, işte 

o kardeş benim için Cemil’di.
Benim peygamberim henüz risalet gelmeden önce 

Muhammedü’l Emin diye anılırdı. Cemil kardeşim o 
emin peygamberin ümmetiydi. Emin sıfatının yakıştı-
ğı bir mümin idi. Biliyorum ki birçok dostu ona değerli 
emanetler bırakırlardı ve asla problem yaşanmazdı. 

Çalışmaktan zevk alırdı. Bir şeyler üretmek çaba ve gayretindeydi. Dünya 
işlerini elinin tersiyle itmek gibi bir tembelliğe hiç düşmedi ama ahireti de 
asla unutmadı. Allah diyen herkesle mutlaka ortak bir nokta bulma çabasın-
daydı. Kıyamet kopsa dahi elindeki fidanı dikmeye gayret edecek karakteri 
içine sindirmişti 

Her işini ciddiye alırdı. Vakıfta ve de aramızdaki toplantılarda mutlaka 
olurdu. Fikirlerini açıkça ifade eder, bir görev üstlenmiş ise mutlaka kıymet-
lendirirdi, asla savsaklamazdı.

Aramızdaki dostluğumuzda da, çalıştığı kişilerle olan ilişkilerinde de ke-
sinlikle sevilen, güvenilen ve sayılan bir kardeşimizdi. Selamı ile gittiğiniz her 
arkadaşı mutlaka en samimi tavrını alırdı. Kısacası adam gibi adamdı.

Biz zaman zaman Tuzla’ya giderdik. Beni arar ve o kibar sesi ile müsaitsen 
bana yol arkadaşı ol derdi. Bir gün üç dakika geciksene kardeşim. İstanbul’un 
bu akıl almaz trafiğine rağmen o tam zamanında gelirdi. Mütebessim yüzü ile 
onunla sohbet etmek, zaman zaman dertleşmek dünya dertlerinden uzaklaş-
tırırdı beni. Gülümsemek onun yüzüne en çok yakışan, onunla özdeşleşen bir 
sıfattı. “İnsanlara tebessüm etmeniz de bir sadakadır” onun benliğine, kişili-
ğine işlenmişti.

İyi bir inanmış olmanın iyi insan olmadan gerçekleşmeyeceğini lisanı hali 
ile anlatırdı. Mümindi, Müslümandı ve de iyi insandı. Hayatı boyunca enerji-
sini hiç kaybetmedi. Her zaman genç bir öncü idi o. Nasıl bilirsiniz diye sorul-
duğunda hiç tereddüt etmeden iyi biliriz, dediğim nadir insanlardan biriydi 
Cemil kardeşimiz.
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Müslümanlarda 
Yanlış Din 
Anlayışları

İhsan Süreyya   
Sırma

Müslümanların tarihi 
bize göstermiştir ki, ne 
zaman İslamî Devlet, 
sahih din adamları va-
sıtasıyla dini konularda 
yanlışlar yapıldığında 
müdahale etmişse, o 
zaman dini yanlış an-
lama nispeti azalmış; 
Kur’ân ve Sünnet’e göre 
değil kendi rüyalarına 
göre din oluşturmaya 
çalışanlar fazla bir varlık 
gösterememişlerdir.
Fetullah denen yanlış 
din kurucusu, gösteriş-
li salonlarda hezeyanla-
rını savururken, Diyanet 
İşleri Başkanlığı buna 
müdahale etseydi/ede-
bilseydi, bu örgüt neş-
vünema bulmaz, söner 
giderdi! Ama heyhat ki 
heyhat; bütün uğraşla-
rımıza rağmen bu yapıl-
madı; bilakis tebcil bile 
edildi!

Türkiye’nin Yeni Kültürü
Ercan Yıldırım

Ercan Yıldırım kitabında bir dertle ve merakla kültürü iki boyutuyla ele alıyor, bu alanla ilgili tartışmalardan ha-
reketle analitik ve siyasi bir bakış için pencere açıyor. Gündelik hayattaki ciddi dönüşümlerin fotoğrafını çekiyor. 
Küresel kültür, evi, mahremiyeti, sınırları, İslâmi değerleri, geleneksel düşünüş biçimini, dindarlığı, insan ilişkileri-
ni dönüştürüyor. Bu yüzden, gastronomiden mimariye, küçük burjuva zevklerinden muhafazakâr ve seküler ke-
simin yeni trendlerini tartışmanın merkezine yerleştiriyor. Zira yeni insanın kahraman kültleri oluşturup hemen 
her şeyi ticarileştirmesi gerilimlerin altında yatan müştereklikle ilgili…
Türkiye’nin Yeni Kültürü, kültürel iktidarla küresel medeniyetin teklifleri arasında güçlü bir bağ olduğunu, kültü-
rel iktidarın ancak köklü bir siyasi dönüşüm, kapitalizm dışı iktisadi sistem vasıtasıyla güzideler sınıfından olu-
şan bir kültür cephesi eliyle kültür savaşı verilerek kurulabileceğini vurguluyor.

İslâm’da Tasvir Sorunu Var mı?
Silvia Naef

Kitap, sık sık tartışmaya açılan bir konuyu mercek altına alıyor: İslâm dini tasviri 
tabu olarak görür mü? İslâm dünyasında tasvir olgusunu tarihsel bir perspek-
tife oturtan Silvia Naef, İslâm geleneğinin tasviri bütünüyle reddettiği fikrini 
hem güncel hem de tarihsel verilerden yararlanarak tartışmaya açıyor.
İslâm’ın farklı dönemlerini ve akımlarını tarihsel ve coğrafi bir panoramada su-
nan Naef, Müslümanların geçmişten bugüne, özellikle de 19. yüzyıldan itibaren 
canlı bir imge dünyasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. 
Tasvire karşı cephe alan din adamları ile İslâm’ı peçe ve sakal gibi klişelere 
indirgeyen oryantalist bakışın aynı ölçüde taraflı ve indirgemeci olduğunu ha-
tırlatan bu yaratıcı ve eleştirel çalışma okuru basmakalıp cevapları bir kenara 
bırakmaya davet ediyor.

Milliyetçilik Çağında Kur’ân Tercümeleri
Brett Wilson

Son iki yüzyıl boyunca İslâm’ın temel metni ikili bir devrimden geçti. Yerkürede-
ki Müslüman cemaatler Kur’ân’ın basımını ve tercüme edilmesini kabul ederek, 
elyazması bir metni fiilen her dilde okunabilir bir hale dönüştürdüler.
Osmanlı İmparatorluğu ve Güney Asya’daki yerel dillerde yapılan şerh ve çe-
virilerin tartışmalı basımlarıyla başlayan süreç, Mısır ve Suudi Arabistan gibi 
Arapça konuşan ülkeler de dahil olmak üzere, İslâm dünyasının her bölgesin-
de yaygın bir şekilde Kur’ân’ın çevrilmesi ve basımı çabalarına evrildi. Yirminci 
yüzyılın şafağında Müslümanların çoğunun Kur’ân çevirilerinin imkânsız, izin 
verilemez, hatta kâfirlik olduğunu addettikleri dikkate alındığında bu çabalar 
olağanüstüdür. En sonunda Kur’ân’ın basılı ve çevrilmiş versiyonları Müslüman 
cemaatler tarafından yaygın bir biçimde kabul edilmiştir. 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’ye odaklanan ve Rusya, Mısır, Endonezya ve 
Hindistan’daki tartışmaları da takip eden bu kitap bu devrimin nasıl olduğu so-
rusunu irdelemektedir.

Hediye Vermek ve Hediye Almak Üzerine
Wilhelm Schmid

Bayramlarda, doğum günlerinde, yıl dönümlerinde sevdiklerine hediye almak 
âdettendir. Ama birine hediye vermek için bu vesileleri beklemek gerekmez illa. 
Bazen sevdiğine değer verdiğini göstermenin, bazen birinden af dilemenin, ba-
zen de arzu edilen bir şeye ya da konuma ulaşmanın yoludur hediye.
Hediye vermek güzel ama zahmetlidir. Hayatı güzelleştiren ve zenginleştiren 
bu sanat bilgi, beceri ve incelik gerektirir. Doğru hediye nasıl seçilir? Maddi ve 
manevi hediyelerden hangisi daha makbuldür? Hediye almak, kişiye doğrudan 
karşılık verme yükümlülüğü getirir mi? Schmid, kitabında hediyelerin gündelik 
hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Yazar hediye seçi-
minde özenli ve ölçülü olmanın önemini vurgularken, farklı durumlarda uygun 
hediyeyi bulmak için değerli tüyolar veriyor.

Pınar Yayınları
2018

Alfa Yayınları

2018

İletişim Yayınları

2018

Beyan Yayınları
2018

Ayrıntı Yayınları 

2018

 


