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Ayda bir yayımlanır.

Ümran, bu ay, dört farklı dosya ve dopdolu bir içerikle karşınız

da. İlk dosyamız, ABD’nin 11 Eylül sonrasında Afganistan’a 

başlattığı saldırıyı ve muhtemel sonuçlarını anlamlandıran yazı

lardan oluşuyor: Rasim Özdenören;-Atasoy Müftüoğlu, Hüsnü 

Mahli ABD’nin Afganistan saldırısı dolayısıyla yaşanan ve hız

landırılmış bir film şeridi gibi gelişen olayları analiz ediyorlar. 

Ahmet Yüksel Özemre ile ABD’nin Afganistan’da başlatılan sa

vaşla ne yapmak istediğini ve İslam yaptığımız röportajda, dün

yasının geleceğini konuştuk.

Bu dosyamızda bir de ilginç bir isimden ilginç bir metnin çe

virisini yayımlıyoruz. Londra’da master öğrenimi gören arkada

şımız Rabia R. Kaya’nm çevirdiği ve gönderdiği bu metinde 

Hewlct Packard şirketinin yönetim kurulu başkanı Carly Fiori

na, ABD’ye yapılan terör saldırısından iki hafta sonra Ameri

kan yönetimini çılgınca işler yapmaması konusunda uyarıyor ve 

-özetle- “karşımıza aldığımız İslam medeniyeti, bizim bilimde, 

kültürde, düşüncede ve sanatta kendisine çok şey borçlu oldu

ğumuz ve şu an içinde bulunduğumuz karanlık çağda, pek çok 

bakımdan örriek almamız gereken bir medeniyettir” diyor. Son 

olarak bu sayımızın ck’inde Turan Kışlakçı’nın hazırladığı kap

samlı bir Afganistan portresi sunuyoruz.

Ramazan Dosyamızda dört güzel yazı yer alıyor: Ahmet 

Yüksel Özemre hocamız, Ramazanlarımızın karşılanış ve yaşanış 
biçimlerine ilişkin tatlı bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Engin No

yan, “eski ramazanlar”a neden nostaljiyle bakılmaması gerekti

ğini tutkulu, içten ve coşkulu üslubuyla tartışıyor. Ali Bulaç ve 

Abdullah Yıldız, oruç ayının manevi boyutunu Kutlu Kitab’a 

göndermeler yaparak inceliyorlar. Gelecek sayımızın kapak / 

ana dosya konusu Ramazan olacak: Ramazan’ı yeni bir imkan ve 

dil geliştirme sürecinde anlamlandırmaya çalışacağız.

11 Eylül sonrası oluşan yoğun gündem yüklemesi nedeniyle 

ertelediğimiz “Eğitim Dosyası”nı bu ay yayımlıyoruz. Halis Ay

han, Mehmet Akif Aydın, Hüseyin Emin Öztürk ve Yurdagül 

Konuk’un katıldıkları açıkoturumumuzda ülkemizin en kronik 

ve en hayati sorunlarından biri haline gelen eğitimi tüm yönle

riyle masaya yatırdık. Eğitim dosyamızda Rasim Ozdenören bir 

eğitim felsefesi yaparken; M. Emin Göksu, eğitim sistemimizin 

sorunlarını tartışıyor. Ayrıca Mehmet Doğan eğitimde dil soru

nunu; Mustafa Tekin, medya-eğitiın ilişkisini; Nazife Şişman’sa 

çocuk eğitimini ve süreçlerini araştırıyor ve sorguluyorlar.

İki genç arkadaşımız, Ömer Yaman ile Zafer Özdemir yayın

cılığımızın soykütiiğünii çıkaran, sorunlarını masaya yatıran ve 

yayıncılık dünyasındaki krizin nasıl aşılabileceğine ilişkin öne

riler sunan doyurucu bir yayıncılık dosyası hazırladılar.

Derin Düşünce’de bu ay, Geoıge Steiner’m, edebiyatın so

na ermediğini, bilişim teknolojisiyle birlikte yepyeni boyutlar 

kazandığını söylediği güzel bir yazısı yer alıyor. Ali Ural, artık 

tiryakisi olduğunuz şiir okumalarını Cemal Siireya ile sürdürü

yor. Mehmet Harmancı ise Şam mektuplarını sona erdiriyor. 

Yeni, dopdolu ve heyecanlı Ümranlarda buluşmak dileğiyle...

http://www.umran.org
mailto:umran@umran.org
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rih araştırmacısı.
Ali Bulaç: Düşünce adamı; yazar.
Abdurrahman Dili pak: Akit gazete

si başyazarı.
D. Mehmet Doğan: Türkiye Yazar

lar Birliği Kurucu Başkanı; 
RTÜK üyesi, dilci, yazar.

Mustafa Erdoğan: Anayasa profe

sörü; Türkiye’nin en yetkin 

hukukçularından.
Carly Fiorina: Hewlett Packard 

Yönetim Kurulu Başkanı.
M. Emin Göksu: Sosyal teorisyen.

Mehmet Harmancı: Öykücü, İslam 
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Yusuf Kaplan: İletişimci, yayıncı, 

yazar, çevirmen.
Turan Kışlakçı: Yeni Şafak gazete
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ANAYASA DEĞİŞTİ Mİ?

MUSTAFA ERDOĞAN

“Laik Cumhuriyet” kavratm, Türkiye'nin resmi ma

kamlarınca özgürlükçü ve barışçı olarak kavranma- 

maktadır. Bu resmi ideolojinin sembolik bir anlatı- 

mından ibarettir ve Türkiye'de haklar bu gerekçeyle 

kısıtlanmaktadır.

dukça cüzidir. Birkaç örnek ver-

bancılara da teşmili, taksitli suç

lardan hüküm giyenlere oy hakkı 

tanınması, siyasi partilerin kapa

tılmasının kısmen zorlaştırılması, 

TBMM'nin af yetkisini kullanma

sının mevsuf çoğunluk şartına bağ

lanması ve affın kapsamının genis- Başka bir örnek siyasi partilerin

letilmesi, Yüce Divan1 a sevk kara

rının alınmasında gizli oy şartının 

getirilmesi, ve nihayet 12 Eylül ta

sarruflarına yargı yolunun açılma

sı.

Cüz’i iyileştirmeler

Bunlar genelde olumlu değişiklik

ler olmakla beraber, bunların bir 

kısmının sağladığı iyileştirme ol-

T ürkiye Büyük Millet Mcc- 

lisi ikinci tur görüşmeler 

sonunda anayasa değişik

liği paketinin tamamına yakınını 

kabul etti. Değişiklikler Cumhur

başkanının onayından sonra yü

rürlüne girecek Bu değişikliğin ne 

getirdiğini anlayabilmek için me

seleyi üç başlık altında gözden ge

çirmek gerekiyor.

Değişikliklerin bir kısmı temel 

hak ve hürriyetlerde bazı iyileştir

meler sağlamaktadır. Bunların 

başlıcalan şunlardır: “dil yasağı” 

saçmalığının kaldırılması, toplu 

suçlarda hakim önüne çıkarılma 

süresinin kısaltılması, aramada 

yetkili merciin el koyma kararının

24 saat içinde hakim onayına su

nulması şartının getirilmesi, idam 

cezasının kısmen kaldırılması, adil 

yargılama hakkının ve kanunsuz 

yoldan elde edilen delillerin yargı

lamada kullanılamayacağı esasının 

anayasallaştırılması, dilekçe hak

kının Türkiye'de ikamet eden ya-

mek gerekirse: İdam cezası sadece 

barış dönemleri bakımından -o da 

kısmen- kaldırılmıştır. Çünkü, bu 

değişiklikten sonra da “terör suçla

rı” için idam cezası verilebilecek

tir. Oysa, Türk mevzuatında terör 

suçu olarak tanımlananların bir

kısmı aslında örgütlenme ve dü

şünce suçlarıdır. Ayrıca, mevzuatı

mızdaki “terör” tanımı da teknik 

hukuk gereklerine uygun nötr bir 

tanım olmayıp, büyük ölçüde res

mi-ideolojik kaygıların etkisi al

tında biçimlendirilmiştir. Bu ne

denlerden dolayı, söz konusu deği

şiklikten sonra bile hala gerçekte 

terör niteliğinde olmayan faaliyet

lerden (yayın, konuşma, bir araya 

gelme) dolayı idam cezası verilebi

lecektir. Bu demektir ki, idam ce

zası barış döneminde bile istisnai 

bir müeyyide değildir.

kapatılmasıyla ilgilidir. Bir parti

nin hangi hallerde anayasaya aykı

rı fiillerin “odağı” haline gelmiş ol

duğunun belirlenmesinde, münfe

rit partililerin bu nitelikteki söz ve 

eylemlerinin partinin yetkili organ 

ve makamlarınca “zımnen” be

nimsemiş olması yeterli sayılacak

tır. Bunun pratik anlamı, partinin 

yetkili organlarından sadır olma

yan, hatta partinin haberdar bile 

olmadığı kimi söz ve eylemlerin 

parti tüzel kişiliğine izafe edilebil

mesi kapısının açık olmasıdır. 

Anayasa Mahkememizin yasama 

sorumsuzluğu kapsamındaki ko

nuşmaları bile parti kapatma ge

rekçesi sayan içtihadını da hatırla

dığımızda, bu hükmün yaratması 

muhtemel sakıncaları kestirmek 

zor olmasa gerektir.

Nihayet, 12 Eylül tasarrufları

na yargı yolunun açılmış olması, 

bunların fiilen yargı önüne getiri

lebilecekleri anlamına gelmemek

tedir. Çünkü, anayasa değişikliği 

kanunu bir geçici hükümle bunun 

yolunu açık tutmuş olmadığına gö-
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ANAYASA DEĞİŞTİ M I’ /ERDOĞAN

re, dava süresi geçmiş olan kanun 

ve kanun hükmünde kararnamele

re karşı Anayasa Mahkemesi'nde 

doğrudan doğruya dava açılamaz. 

Bunlar olsa-olsa-defU—yoluyla de-

netlenebilirler ki bu yolla 12 Eylül 

mevzuatım makul bir süre içinde 

tasfiye etmek mümkün değildir. 

Kaldı ki, yerleşik içtihadını gözö- 

nünde bulundurduğumuzda, önü

ne gelmesi muhtemel bu tasarruf

lar karşısında yüksek mahkemenin 

her zaman -hatta çoğu zaman- öz- 

gürlükçü-demokratik ilkelerden 

yana karar vereceğinin hiçbir ga

rantisi yoktur.

Statükonun Muhafazası

Anayasa değişikliği bir yönüyle de 

ya statükonun muhafazasına ya da 

hak güvencelerinin zayıflatılması- 

na hizmet edecek niteliktedir. Ör

neğin, temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlanması ile ilgili 13. madde ile 

temel hak ve hürriyetlerin sözde 

“kötüye kullanılmasını yasakla

yan 14- maddenin yeni şekilleri 

halihazırdaki durumu olumlu yön

de değiştirmeye elverişli değildir

ler. Hatta 13. maddede bir yönden 

geriye gidiş bile söz konusudur. N i

tekim, bu maddeye “öze dokunma 

yasağı” güvencesi eklenmiş ve “ge

nel sınırlama nedenleri” de kaldı

rılmış olmakla beraber; hakların 

sınırlanmasının sınırı olarak, “de

mokratik toplum düzeninin ve laik 

Cumhuriyetin gereklerine aykırı ol

mamak” kaydı getirilmiştir. Oysa, 

“laik Cumhuriyet” kaydı kişiler le

hine güvence teşkil edemez, hatta 

bunun tam tersi amaca hizmet et

mesi ihtimali vardır. Çünkü, “laik 

Cumhuriyet” kavramı, Anayasa 

Mahkemesi dahil olmak üzere- 

Türkiye'nin resmi makamlarınca 

özgürlükçü ve barışçı olarak kav- 

ranmamaktadır. Bu daha ziyade

kurulu düzenin ve resmi ideoloji

nin sembolik bir anlatımından 

ibarettir ve Türkiye'de haklar çoğu 

kere bu gerekçeyle kısıtlanmakta

dır. Nitekim, bu kavrama atıf ya

panlar istisnasız olarak her durum

da bunu hakların daha da sınırlan

masını meşrulaştırmak amacıyla 

yapmaktadırlar. Türk hukuk uygu

lamasında -yargı içtihatları dahil- 

“laik Cumhuriyet" kavramına kişi 

hakları lehinde başvurulduğu bir 

örnek bulmak son derece zordur, 

ama tersine örnek bolcadır. Yine 

de, yeni metinde “laik topum dü

zeni” yerine “laik Cumhuriyet” te

riminin tercih edilmiş olması daha 

az kısıtlayıcıdır. Çünkü, bu İkinci

sinin anayasallaştırılması din öz

gürlükleri bakımından tam bir fe

laket olurdu.

Temel Haklar

Temel hakların kötüye kullanıl

ması yasağına ilişkin 14. maddeye 

gelince, burada da kötüye kullan

ma sayılan hak kullanma biçimleri 

sayı olarak azaltılmak ve Avrupa 

Sözleşmesi'ndeki gibi devletin de

temel hakları sınırlama yetkisini 

kötüye kullanabileceği öngörül

mekle beraber, geri kalan değişik

lik esas itibariyle biçimsel olup ya

sağın normatif sonucu bakımından 

herhangi bir değişiklik yaratabile

cek nitelikte değildir. Çünkü, hak

ların kötüye kullanılmasını fiili bir 

zarara sebebiyet vermekle ilişki- 

lend irmeyen her formül hak ve 

hürriyetlerini kullanacak kişiler 

için genel bir tehdittir. Oysa, 14. 

maddenin yeni şeklinde her ne ka

dar “kötüye kullanma”nin bir “fa

aliyet” olacağı belirtiliyor ise de, 

“kötüye kullanma" hala güdülen 

amaçla ilişkili olarak tanımlan

maktadır. Bu meselede amaca atıf 

yapan her norm özgürlükler için 

bir “Demokles ktlıcı”dır. Öte yan

dan, “laik cumhuriyet” ibaresinin 

bu maddeye de dahil edilmesi hük

mün temel haklar bakımından ya

rattığı tehlikeyi bir kat daha artır

maktadır. Bu şu demektir: Ti'ırki-
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TÜRKİYE GÜNDEMİ

ye'de hakların kötüye kullanılması 

sadece başkalarına ve kamuya fiili

Kir 7?)r3r VPrmpVİP i lai t i  r lpa ilr lir
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resmi ideolojiyi ve kurulu düzeni 

sorgulayan veya eleştiren ifadeler 

de hakların kötüye kullanılması 

sayılmaktadır.

Özellikle Avrupa Birliği norm

larına' uyum bakımından hayati 

önemi bulunan ifade hürriyetinde 

de kişiler lehine bir rahatlama sağ

lanmamış, aksine bu hak daha da 

kısıtlanmıştır. Nitekim, 26. mad

denin yeni şeklinde ifade hürriye

tinin sınırlanma nedenlerine 

“Cumhuriyetin temel nitelikleri” de 

dahil edilmiştir. Bunun pratik an

lamı, Anayasanın ideolojisinin ve 

kurduğu sistemin hiçbir biçimde 

sorgulanamayacak olmasıdır. Oy

sa, Avrupa İnsan Hakları Malike- 

mesi’nin de birçok kararında işaret 

ettiği gibi, eleştirme ve tartışma 

demokrasinin özüdür. Şiddeti teş

vik ve tahrik etmeyen her türlü 

eleştirinin, bu nitelikteki düşünce 

açıklamalarının, koruma altında 

olması bir anayasal demokrasinin 

temelidir. Türkiye'deki kurulu dü

zeni ve resmi-ideolojik referans 

çerçevesini anayasal dokunulmaz

lık zırhına büründürmek değişmez

liği ebedileştirmek ve var olanı 

kutsallaştırmaktır; bu, nesneyi 

Taıuı(sal)laştınnaktır. Bunun pra 

tik sonucu ise toplumsal ve siyasal 

gelişmenin önüne set çekmek su

retiyle toplumu dondurmaktır. Bu 

aynı zamanda demokrasinin de 

reddidir; çünkü temel siyasal ka

rarlar ve tercihler hiçbir biçimde 

değişmeyecekse rejiminize “de

mokrasi” diyemezsiniz.

MGK’nın Statüsü

Son olarak Milli Güvenlik Kuru- 
lu'nun statüsü ile ilgili olarak yapı
lan değişikliğe temas etmek iste
rim. Anayasa'nm Milli Güvenlik 
Kurulu'yla ilgili 118. maddesi şu 
değişikliklere uğratılmaktadır. Bi
rincisi, başbakan yardımcıları ve 
adalet bakanının da dahil edilme
siyle kurulun sivil -ve tabii, top- 
lam- üye sayısı artmaktadır. Bildi
ğimiz kadarıyla, burada güdülen 
amaç MGK'da sivil iradenin ha
kim olmasını sağlamaktır. Ne var 
ki, bu sonucun gerçekleşmesi Ku
rulun üye sayısından ve terkibin
den farklı olarak zaten olması ge
reken şeydir. Çünkü, Anayasaya 
göre MGK askeri bir organ veya 
kurum değil, sivil yönetimin (hü
kümetin) bir yardımcı kuruluşudur 
ve dolayısıyla onun inisiyatifinde-

dir. MGK milli güvenlikle ilgili 

kararların alındığı bir yer değil - 

çünkü Anayasaya göre (m. 117/2) 

bu kararları almaya Bakanlar Ku

rulu yetkilidir-, Bakanlar Kurulu 

ve Cumhurbaşkanının bu konular

da askerlerin görüşünü aldıkları bir 

platformdur. Eğer Kurul bu şekilde 

işlemiyorsa, bu Anayasal düzenle

meden değil, fiili güç ilişkilerin

den kaynaklanmaktadır. Bundan 

dolayı, 118. madde metninde yapı

lan diğer kelime ve kavram ayarla

maları (“öncelikle dikkate alınır” ye- 

“i. . . i
L L l i ^  i lU- l-l  İ U I  , iv U K i l  ti.ll bil.

alınması” yerine “alınan tavsiye ka

rarlan'' ibarelerinin getirilmesi) da 

kendi başlarına MGK'nın işleyi

şinde var olan sorunu çözmeye 

yetmeyecektir.

Sorun sivil iradeyi tesis edebi

lecek cesaret sorunudur. Bu yoksa, 

hiçbir kelime cambazlığı sadre şifa 

olamaz. Aslında, MGK'nın işleyiş

le ilgili sorunların büyük kısmı ka

nundan kaynaklanmaktadır. İlgili 

kanun Anayasaya açıkça aykırıdır, 

eğer MGK anayasal bir kurum ola

rak kalacaksa -ki bize göre buna 

gerek yoktur- bu kanunun değişti

rilmesi şarttır.

Sonuç olarak, bu anayasa deği

şikliğiyle Türkiye'nin anayasal sis

teminde özgürleşme ve demokra

tikleşme yolunda ciddi bir adım 

atmış sayılamayız. Yapılan iyileş

tirmeler cüz'idir ve üstelik bir o 

kadarı da statükoyu takviye edici 

niteliktedir. Türkiye'nin “Anayasa 

sorunu” maalesef devam ediyor. ■
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YA DA BAŞÖRTÜSÜ

ABDURRAHMAN DİLtPAK

B eklenmedik bir şekilde ba- 

şöıtiisü konusu bir kez daha 

gündeme geldi. Daha önce 

İstanbul İlahiyat’ta başlatılan ba- 

şörtüsü yasağı gizli bir el tarafından 

kaldırıldı ve bu gün yeniden uygu- 

lamaya konuldu.

Görünen o ki, kimse iddiasın- 

dan vazgeçmedi, ancak bastırılan 

talepler ertelendi ya da gizlendi.

Hemen belirtelim ki, bu başör

tüsü yasağı olmasaydı sorun çoktan 

kendiliğinden çözülmüş olacaktı. 

Baskı ve konu ile ilgili tartışmalar 

dikkati bu sorunun üzerinde yoğun

laştırdı. Bunun sonucu olarak da 

bir toparlanma yaşandı. Bir çok in

san bu tartışmalar vesilesi ile başör

tüsü ile tanıştı ve örtünenler, ba

şörtülerine sahip çıktılar ve bu ko

nuya daha çok özen gösterdiler ve 

yozlaşma en aza indi. Bu yasaklar 

bir “Bilinç Okulu"na döndü. Bu kız

ların insan hakları mücadelesi ile 

tanışmasına vesile oldu. Kaybettik

leri ve kazandıkları arasındaki farka 

bakacak olursak, pahalı ama önem

li bir ders oldu.

Eğer bu yasakların olmadığını 

varsayacak olsaydık, sanırım bugün 

birçok kişi başını örtmüyor olacak 

ya da örtenler dini disiplinin çok 

dışında geleneksel bir olay olarak 

bu işe sahip çıkacaklardı.

Bu gerçeklerden yola çıkarak 

“iyi ki bu yasaklar var” demek de 

mümkün..

Dini Boyut

Her ne kadar karşı görüşte olanlar 

başörtüsünün ideoloj ik-politik bir 

simge olduğunu söyleseler de, as

lında bunun dini bir sorumluluk ol

duğu çok açık. Başörtüsü her “hür 

ve iffetli" kadına farzdır. Başörtüsü 

bu anlamda “hürriyet”in ve “iffet"in 

simgesidir. Bu anlamda başörtüsü

din hürriyetinin bir parçasıdır.

Bu konudaki dini delil Kur’ân 

ayetleridir. Bilileri bu ayetleri bu 

şekilde anlamıyor olabilir. O za

man, bizim de bu konuyu onlar gi

bi anlamama hakkımızın olduğunu 

kabul etmek gerekir. Bu da vicdani 

kanaat hürriyetinin bir parçası ola

rak not edilmelidir.

Biz kimsenin ilah(/utküm koyu- 

cu)'ı ve Rabb(Terbiyeci)’i olmadı

ğımız gibi, Allah’tan başka kimse 

de bizim ilah’ımız ve Rabb’imiz de

ğildir, olamaz.

Bu anlamda başörtüsünün ya

saklanması ve kamusal alandan 

tecrit edilmeye çalışılması, İnsan 

Hakları açısından ağır ve kaba bir 

tecavüzdür. Devletin dine müdaha

lesidir. Bu durumu laiklikle açıkla

mak da mümkün değildir.

Laikliği din/devlet ayrılığı ya da 

dinin bireysel anlamda vicdanlara, 

toplumsal anlamda mabetlere hap

sedilmesi şeklindeki anlayış, Sov- 

yetlerin dağılması ile birlikte tarih 

olmuştur. Bu yaklaşım Sovyetik bir 

yaklaşımdır. Kaldı ki laikliğin obje

si din ve devlet değil, kilise ve dev

lettir, ayrılık değil, diyalog, payla

şım, işbirliği ve çatışmama ilkesi 

esastır. Laiklik son tahlilde İncil’in 

ön gördüğü bir modeldir. “Sezar’m 

hakkı Sezar’a, Tanrı’nm hakkı Tan- 

rı’ya” verilecektir. Kilisenin serve

te, silaha ve iktidara müdahalesi 

sonucu Sezar’ın hakkına müdahale 

etmesi sebebi iledir ki, laiklik Hıris

tiyanlığın şer’i bir kuralı olarak haya

ta geçirilmiştir. 1789’da Fransız 

halkı dine karşı değil, kiliseye karşı 

ayaklanmıştır. Asıl amaç ise Tanrı

nın açıklanan iradesinin dışına çı

kan kiliseyi tekrar kendi meşru ala

nına iade etmektir.

Kaldı ki, bugün hiçbir gelişmiş 

batı ülkesinde laiklik adına, başör

tüsü konusunda bizdekine benzer 

bir sorun yaşanmamaktadır. Eski 

Sovyet ülkeleri bile bu anlamda 

Türkiye’den çok daha özgür ve da

ha geniş bir yoruma sahiptir.

İşin Politik Yanı

Başörtüsü karşıtlarına göre başörtü

sü rejime başkaldırının ya da poli

tik ve ideolojik bir tutumun sem

bolüdür.

Bu yorumu kim yapıyor? Başör

tüsü karşıtları. Niye? Çünkü kendi 

baskılarını meşrulaştırmak için bir 

bahane bulmaları gerekiyor. Bir 

başka grup ise, bunun siyasi bir par

tinin tertiplediği, laikliğe karşı bir 

eylemin odağı olduğu iddiasında. 

Yargıtay Başsavcısının AK Parti- 

’nin kapatılması ile ilgili fezle

kesinde de bu görüşlere yer verili

yor.

Başörtüsünün rejime karşı bir 

başkaldırı olduğu iddiası mesnetsiz

dir. Bir çok kişi çok eskiden beri ör- 

tünmektedir. Kapıcılar, odacı ka

dınlar, temizlikçi kadınlar öteden 

beri başlarını örtmüşlerdir. Şimdi 

asıl sorun, bunların öğrenim göre

rek kamusal alanda yönetici olmak
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is le m e le r in d e n  If m '' n  a k  1 a 11 m  a k 19- 

ckı. Rejimin dilimli, bu yeni uuıu- 

mu içlerine sindirememektedirler. 

Köyden kente göç eden yoksulla

rın, büyük kentlerin varoşlarından 

çıkıp kentin merkezine doğru yürü

meleri bililerini rahatsız etmekte

dir. Dil bilen, yurt dışında ihtisas 

yapmış bir kapıcının örtülü kızının 

ekonomik, politik ve bürokratik 

alanda öne geçme talebi belli çev

relerin tepkisini çekmektedir. Ba

şörtülü bir hanımın otomobilin di

reksiyonunda olması ya da İmam 

Hatipli kızların liselerarası yarışma

da birinci olmaları, örtülü kızların 

en yüksek puanları tutturmalarının 

ötesinde okullarında hep birinci ol

maları belli çevreler için “Türkiye 

Nereye Gidiyor” sorusunu gündeme 

getirdi? Gidilen yeni yer, statüko

dan rant sağlayan çevrelerin gele

ceklerini tehdit ediyordu. Onun 

için politik alanda dini semboller 

bazılarını rahatsız ederken, Anado

lu sermayesinin önlenemeyen yük

selişi Yeşil Sermaye şeklinde tanım

lanarak hedef tahtasına oturtuldu. 

Eğitim, siyaset ve ekonomi alanın

daki bu “topyekün savaş” stratejisi,

h i n ,7 rlr> T i  irl/-iyp n o ı lo n  k/Sylr» <-» '.r-ı ı 

sıma uevap arayan ya da bu soruyu 

soran çevrelerin bulacakları cevap

ların, statükodan beslenen çevrele

ri suçüstü etme endişesinden kay

naklanıyordu.

Başörtüsü konusunu bu çerçe

vede değerlendirmek gerekir.

İnsan Hakları ve...

Aslında Türkiye’de bir başörtüsü 

sorunu yok. İnsan haklan sorunu 

var. Yani insanların inandıkları gi

bi yaşamaları ve düşündüklerini öz

gürce ifade edebilmeleri sorunu 

var.. Darbelerin arkasında da aynı 

gerçekler yatmaktadır..

Temel sorun Hukuk devleti soru

nudur. Adalet, Barış ve Özgürlük ol

madan bu sorunun üstesinden gel

mek mümkün olmayacaktır. Bu he

defe ise ancak toplumsal bir taleple 

ulaşılabilir. Toplumun belli kesim

lerinin kendi adlarına talepleri, 

toplumun öteki kesimlerinde tepki

lere, kaygılara sebep olmaktadır. 

Onun için de herkesin eşit şekilde 

yararlanacakları ortak bir talep 

içinde bu taleplerin değerlendiril-

rr> r»oi •»*

Ülkemizde yapılan darbeler, de

rin müdahaleler, faili meçhul cina

yetler, medya, mafya, sermaye, siya

set ve bürokrasi arasındaki karanlık 

ve kanlı network tarafından des

teklenmektedir. Toplumun ideolo

jik, dini, politik, etnik farklılıkları 

kışkırtılarak aynı vatanın çocukla

rının kanları ve gözyaşları üzerine 

siyaset yapılmaktadır. Onun için de 

amaca ulaşma konusunda ciddi so

runlar yaşanmaktadır.

Bu Sorun Çözülecek, Ama!

Bu sorun çözülecek çözülmesine de, 

bu sorunu çözecek olanlar ülkenin 

gelecek on yılına damgasını vura

cak olanlar olacaktır. Onun için bu 

sorunun çözücüsü “istenmeyen bi

ri” olmayacaktır. Bu siyasi rant an

cak uygun bir şahsiyetin siyasi icra

atı içinde yer alabilir. Bu bir.

İkincisi, bu sorun başka bir ta

kım projelerin içine gizlenerek, bu 

sorunla birlikte eş zamanlı olarak 

başka sorunların da çözümü gerçek

leştirilecektir. Onun için de zaman 

almaktadır. Bu konuda yapılan bas
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larını ve felsefelerini benimseme

mizi istiyorlardı. Bu olmayınca, kız

larımızın okumasına şiddetle karşı 

çıktılar. Çünkü okumuş münevver 

kızların hala inançlarına ve gele

neklerine bağlı kalmaları beklen

miyordu.. Bugünkü inanış ve gele

neklerine bağlılığın cahilliklerin

den kaynaklandığını düşünüyorlar

dı. Okuma onlar için bir modernleş

me, inanç ve gelenekten soyutlan

ma aracı anlamını taşıyordu. Bu ol

mayınca o zaman kızların okuması 

kendi mücadeleleri için bir araç de

ğil, planlarına yönelik bir tehdit 

anlamına gelmeye başladı.

Onlara göre önce kızlar dönüş

türülürse arkasından toplumu dö

nüştürmek çok güç olmayacaktı. 

Kızlar ana olarak eşlerini ve çocuk

larını moderniteye entegre edecek 

birer sosyal ajan görevi üslenecekti. 

Kadınlar batılılaşmanın misyoner

leri olarak mevzilere sürülmek iste

niyordu. Okul ise bu zihinsel devri

min aracı olacaktı.

Sonuçta evdeki hesap çarşıya 

uymadı.

Şehirleşme sürecinde de benzer 

bir hesap vardı. Köylere kadar rad

kılar, haksızlıklar ve acıların bü

yüklüğü, amaçlanan etki gücünü 

artıran bir unsur olacaktır.

Sorunun çözümü bu açıdan za

man alacağa benzemektedir. Soru

nun çözümü için genel yapısal de

ğişikliği beklemek gerekecektir.

Bu İslam adına, M üs lü manlar 

tarafından sonuçlandırılacak bir iş 

değil, demokrasi adına, Batı’nm 

himmet ve himayesi ile onların bir 

promosyonu olarak sunulacak. 

Böylece Batı’ya şükran duyguları 

d uymam ız sağlanacak tır.

Laikçilerin Çelişkisi

Laikçilerin en büyük çelişkisi, 

Müslüman kesimin kızlarını okut

mamalarına yönelik eleştirilerinin 

gerçekte çok farklı bir amaçları ol

duğunu ortaya çıkartan başörtüsü 

mücadelesinde kendini gösterdi.

Kızlarımızı okutmadığımız için 

bizi suçlayanlar, şimdi kendi inanç

ları ve geleneklerine bağlı kalarak 

okuma talepleri karşısında en bü

yük engeli oluşturuyorlar.

Onlar gerçekte kızlarımızın 

okumasını değil, kendi yaşam tarz

yo, televizyon ve sinema, okul, ga

zete, dergi götürüldüğünde bu işi 

başaracaklarını sandılar. Bu ku

rumlar birer Truva atı gibi topluma 

zerkedildi. Önemli etkileri olması

na rağmen bir türlü istenen olmadı. 

Şehirleşme sürecinde de, köyden 

kente göç olayında da bu insanlar, 

sadece yüklerini alıp gelmediler, 

inançlarını ve geleneklerini de 

kente taşıdılar. Varoşlarda gece

kondularda başlayan serüvenleri, 

kent merkezlerine yürüyüşleri ile 

sürdü. Yaşam biçimlerini değiştir

meden yönetimden ve refahtan pay 

istiyorlardı.

Aslında bu durum ilk önce, Do- 

ğu’nun yoksul köylerinden topla

nıp, Batı’nın en gelişmiş kentlerine 

fırlatılıp atılan kültürel donanımla

rı bakımından en zayıf kesimlerde 

bile öne çıkan savunma mekaniz

ması ile kendini gösterdi. Berlin, 

Köln, Paris, Roma, Viyana, Brük

sel, Amsterdam gibi en zengin, en 

kozmopolit kesimlerde bile bu in

sanlar, Anadolu’da olduğu gibi kısa 

sürede camilerini, kahvehanelerini 

kurarak buralarda mevzilendiler ve 

bir savunma battı oluşturdular.
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Kendi inanç, kültür, yaşam biçim

lerini Avrupa’nın merkezlerine ta

şıdılar. Teslim olmadılar. Aynı du

rum köyden kente göçte de kendi

ni gösterdi.

Çatışmanın İki Ucu

Aslında bugün başörtüsünde sem- 

bolleşen bu mücadelenin temelin

de bir sınıf çatışması var. Anadolu 

sermayesi ile, Siyasi emellerini müs

tevlilerin siyasi emelleri ile tevhid

eden, şahsi çıkarlarını yabancı ser

mayenin çıkarlarını önceleyerek 

korumaya çalışan Levantenler arası 

bir rekabet bu çatışmayı besliyor. 

Kendi içimizde yaşadığımız bir me

deniyetler arası çatışma durumu söz- 

konusu. Onun içindir ki Hürriyet 

gazetesi, 28 Şubat sürecini anlatır

ken “topyekün bir savaş” tan bahse

diyor. Taksim Camii onun için so

run, Ayasofya onun için sembol, 

Yeşil Sermaye onun için tehdit, 

İmam Hatipler onun için potansiyel 

suçlu. Kur’an Kursları’nın onun 

için tasfiyesi gerekiyor. İrtica onun 

için öncelikli tehdit. Onun için 

darbeler yapılıyor.. 28 Şubat Post

modern Darbesinin arkasında da 

bu 300 yıllık rekabetin / mücadele

nin izlerini görmek mümkün..

Bu süreçte tek başına başörtüsü 

mücadelesini kazanmak mümkün 

olmayacaktır. Çünkü burada tek 

bir sorun vardır ve hepsi birbirine 

bağlıdır.

Burada sorunun çözümü açısın

dan ciddi bir yöntem sorunu yaşa

dığımız da bir gerçek. Sorunun acil, 

kalıcı ve en az maliyetli olan, çatış- 

masız olarak çözümü, Türkiye’nin 

genel siyasi yapısının, hukuk devleti

nin gereklerine göre, insan hakları 

çerçevesinde radikal şekilde değiş

tirilmesi ile mümkündür.

Mevcut durumda Tevhid-i Ted

risat konusu her zaman sorun olma

ya devam edecektir. Yine aynı şe

kilde bugünkü resmi ideoloji ve Mil

li Eğitim müfredatı, siyaset anlayışı

buna manidir. O zaman anayasa

dan başlayarak, tüm mevzuatın el

den geçirilmesi ve eğitim ve öğreti

min devletin tekelinden kurtarıl

ması gerekmektedir.

Burada Mustafa Kemal’in güzel 

bir sözünü hatırlatmak isterim: 

“Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa 

var, satıh bütün vatandır.” Biz bunu 

şöyle ifade edebiliriz: “Hattı müdafa 

yok, sathı müdafaa var. Satıh hukuk 

devleti ve insan haklarıdır".

Kendi adımıza hak talebinden 

vazgeçerek, insanlığa örnek olacak 

ve herkesin meşru haklarına sahip 

olacağı bir çözüm üretmemiz gerek

mektedir. Unutmamalıyız ki “Baş

kaları / Ötekiler için de kurtuluş ol

mayan bir çözüm, bizim çözümümüz 

olmamalıdır.” Onun için de hukuk 

devleti ve insan hakları konusunda 

öteki insanlarla el, gönül ve fikir 

birliği içinde olmamız gereklidir. 

Yani yeni bir Hılful Fudûl (Erdemli

ler İttifakı) sağlamadan Medine tül 

Fazıla'ya ulaşma şansımız yoktur.

Haksızlıklar kimden gelirse gel

sin, kime yönelik olursa olsun, 

mazlumun yanında zalimlere karşı 

durmalıyız. Başarı ötekilere rağmen 

değil, ötekilerle birlikte elde edile

cek bir onur olmalıdır.

Konunun temelde laiklikle bir 

ilgisi yoktur. Aksine başörtüsü ya

sağı, anti laik bir uygulamadır. 

Devletin dine müdahelesidir. Za

ten Türkiye’deki laiklik dünyadaki 

örneklerine yabancı nev-i şahsına 

münhasır, iddiaları kendinden 

menkul bir laikliktir. Bu yaklaşım 

daha çok da Bizantinizme (Yani 

devletin dine müdahale ettiği sistem) 

ya da resmi ideolojilerini eminleşti

ren rejimlerin kendine özgü teokratik
J.v I • I I I *liic ueiU-CUicMcUii.

Kaldı ki, iktidarlar bu konuda 

başından beri çifte standartlı dav

ranmıştır. Kılık Kıyafet Devrimi’nde 

başörtüsü yoktur. Mustafa Ke

mal’in annesi ve eşi de başörtülü

dür. Bugün başörtüsünün siyasi bir 

simge olduğu iddiası da suçluluk 

psikolojisi ile üretilen gerçek dışı 

bir bahaneden başka bir anlam ta

şımamaktadır. Yakup Kadri Kara- 

osmanoğlu’nun Ulus gazetesinde 

neşredilen “Çarşaf ve Peçeye Dair” 

yazısı daha işin başından beri bu 

çevrelerin zihinlerinin ne kadar ka

rışık olduğunu gösteren ilginç bir 

belge olarak hatırlarda yerini al

maktadır.

Ben 30 yıldır bu konuyla ilgili 

bir dramı yaşıyorum. Eşim, kızkar- 

deşim bu yüzden okuyamadı. Kızım 

ve yeğenim (biri yüksek okula gitmek

ten vazgeçti) öğrenimini yurt dışın

da sürdürmek zorunda kaldı. Gelini

min bu yüzden tıp fakültesi son sı

nıftan kaydı silindi.

Ben bu dramı yaşayanlardan sa

dece birisiyim. Ve bu zulüm bugün 

hala sürmektedir. ■

Kılık Kıyafet Devrimi’nde başörtüsü yoktur. Mustafa 

Kemal’in annesi ve eşi de başörtülüdür. Başörtüsünün
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üretilen gerçek dışı bir bahanedir.
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1 Eylül’de New Yok ve Was- 

hington’a yapılan esrarengiz 

-terör— saldırısından sonra 

ABD’nin Afganistan’da savaş baş

latması dünyamızı belirsiz ve kaotik 

bir dönemecin eşiğine getirip bırak

tı. Çünkü ABD’nin Afganistan’da 

başlattığı savaşla 11 Eylül’de 

ABD’ye düzenlenen (ve henüz ki

min, ne amaçla düzenlediği açıklığa 

kavuşturulmayan, belki de hiçbir za

man açıklığa kavuşturulamayacak) 

“terör saldırısı” arasında hiçbir inan

dırıcı bağlantının bulunmadığı artık 

yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya baş

ladı.

Afganistan Saldırısı, 

Önceden Planlanmış!

Şimdiye kadar yaşanan gelişmeler

den, 11 Eylül saldırısı ile ABD’nin 

Afganistan’a düzenlediği saldırı ara

sında doğrudan bir bağlantının ol

madığının önümüzdeki aylarda çok 

daha net bir şekilde ortaya çıkacağı

nı söyleyebiliriz. Ama öyle anlaşılı

yor ki, Amerikan yönetimi, ne olur

sa olsun, kendi bildiğini okumakta 

ve önceden (11 Eylül öncesinden) 

tasarladığı strateji ve politikaları uy

gulamakta kararlı görünüyor.

ABD’nin, 11 Eylül saldırılarını, 

çeşitli şekillerde sarsılma emareleri 

gözlenen küresel hegemonyasını res

tore etmek ve pekiştirmek için sade

ce bir bahane olarak gördüğü anla

şılmak ve kanıtlanmak üzere.

ABD’nin bu tür bir savaşı önce

den planladığı konusunda Attila Il

han, TRT 2’deki “Attila Ilhan’la 

Zaman İçinde Yolculuk” başlıklı 

programında (3 Kasım 2001) ilginç 

açıklamalarda bulundu. ABD’de, 

aralarında ABD’nin Savunma Baka

nı Rumsfeld’in de bulunduğu Ame

rikan "politbüro”sunun önde gelen 

kafadarları, 11 Eylül’deki terör ola-

ABD’NIN SON TANGOSU
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ymdan aylar önce bu tür savaş hazır

lıkları konusunda hummalı bir çalış

ma içine girmişler ve son olarak 28 

Ağustos’ta ABD’deki bir üniversite

de düzenledikleri bir “toplantı”da bu 

konuda önemli kararlar almışlar. 

Attila İlhan, bu konunun, 11 Ey- 

lül’den birkaç hafta önceki Ameri

kan gazetelerine bakıldığı zaman ko

laylıkla görülebileceğini anımsattı 

programında.

Ama ben, ABD’nin Afganis

tan’da neden esrarengiz bir savaş 

başlatma ihtiyacı duyduğu meselesi

ni gazete haberlerinden yola çıkarak 

değil, birazcık geriye, en azından bir-

gerçekleştirdiği bütünleşme süreci

ne, öte yandan da başta Çin olmak 

üzere Rusya, Hindistan ve Japon

ya’nın stratejik olarak başını çektiği 

Uzak Asya’daki ekonomik sıçrama

ya bakmamız ve tüm bu olayları ge

niş bir tarihî, siyasî, ekonomik ve 

stratejik bağlama oturtarak anlam

landırmamız kaçınılmaz hale geli

yor.

Belirsizlikler ve Geçiş Çağı

Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1989 yı

lı, uluslararası ilişkilerin seyri açısın

dan tam bir dönüm noktası. Bu ta-

Müslümarılar için zor/lu ama sonuçları sadece müs- 

lümanlar için değil tüm insanlık için hayati önem 

taşıyacak son derece anlamlı hir tarihi dönüm noktası 

asıl bundan sonra başlıyor. O halde sorulması gereken 

soru şu: Çanlar kimin için çalıyor, sahi?

kaç on yıl öncesine giderek açıklığa 

kavuşturabileceğimizi düşünüyo

rum.

Burada bu meselenin açıklığa 

kavuşturulması için önce son on- 

onbeş yılda dünyada yaşanan olayla

ra bakmamız gerekiyor. Bu on-onbeş 

yıllık süre içinde yaşanan olayları 

anlamlandırabilmek içinse, hem İs

lam dünyasının içinde bulunduğu si

yasi, kültürel ve jeo-ekonomik at

mosfere, hem de bir yandan AB’nin

rih, yalnızca çok kutuplu dünyanın 

sona erdiği ve başını ABD’nin çek

meye başladığı tek kutuplu bir dün

yanın başlangıcı olan bir moment de

ğil; aynı zamanda Wallerstein’m de

yişiyle bir “belirsizlikler ve geçiş ça- 

ğı”ntn başlangıç noktası olan bir ta

rihtir.

O halde burada sorulması gere

ken soru şu: Kim için bir geçiş çağı 

ve neden bir belirsizlikler döneme

ci? Ya da soru, şöyle de sorulabilir:
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Nereden nereye geçiliyor ve geçiş 

sürecinin “belirsizlikler çağı” olarak 

adlandırılmasının nedenleri neler?

ikinci dünya savaşının en büyük 

galibi Amerika olmuştu. Bu savaş

tan sonra 1648 yılında imzalanan 

Westphalia Anlaşması, 1948’de 

BM’nin kurulmasına kadar süren 

300 yıllık süreçte Avrupalıların 

dünya üzerinde küresel bir hege

monya kurmalarını tetikleyen bir 

anlaşmaydı. Avrupa’lıların dünya 

üzerinde kurmaya çalıştıkları siyasi, 

askeri, ekonomik ve küresel hege

monya, ikinci dünya savaşından 

sonra kesinkes sona erdi: Avrupa, 

ikinci dünya savaşıyla birlikte hara- 

bu tıirab oldu ve modern tarihinde 

ilk kez kendi fiziksel coğrafyasına çe

kilme!: zorunda kaldı.

İşlc bu noktadan soma Avru

pa’nın yerini ve rolünü ABD aldı: 

Bir yandan Avrupa’yı ayağa kaldıra

cak bir dizi proje başlattı; öte yan

dan da gerek BM, gerekse NATO 

aracılığıyla dünya üzerindeki en güç

lü küresel hegetnon haline geldi.

ikinci dünya savaşından Soğuk 

Savaş’m sona erdiği 1989 yılına ka

dar hakim olan iki kutuplu dünyada 

ABD, dünyanın en büyük hegemo- 

nu olmasını sağlayacak bir atılım 

gerçekleştirdi: Ekonomik, askeri, 

teknolojik, siyasi ve kültürel bakım

dan küresel hegemonya kurmasını 

sağlayacak bir performans ortaya 

koydu ve sonuçta Sovyetler Birliği 

çöktü.

Sovyetler’in çökmesi, ABD’nin 

dünya üzerinde tek başına hem sa

nal, hem de gerçek boyutları olan 

küresel bir imparatorluk kurmasını 

kolaylaştırdı ama bu durum, Ameri

ka’nın işini kolaylaştırmadı; aksine 

zorlaştırdı: Bir yandan AB siyasi, 

ekonomik ve teknolojik açıdan, öte 

yandan da Japonya, Asya Kaplanları 

ve son olarak da Çin ekonomik açı

dan Amerikan hegemonyasına mey

dan okuyabileceklerine dair ciddi 

sinyaller verdiler.

ABD’nin Paniği: Küresel 

Hegemonyasını Koruyabilmek

İşte bu durum, Soğuk Savaş sonrası

nın yeni belirsizliklerle, meydan 

okumalarla, stratejik ve ekonomik 

çatışmalarla geçeceğini haber veri

yordu. ABD, küresel hegemonyasını 

sorunsuz bir şekilde tamamlayacak 

mıydı? Çin’in, Japonya’nın, Alman

ya’nın ve kısmen de Rusya ile Hin

distan’ın gelişi, Amerika’nın tek ba

şına kurmaya çalıştığı küresel hege

monyayı sarsabilir miydi? Bu konu

da, Amerika’da yapılan araştırma ve 

projeksiyonlar, Amerika’yı ve dola

yısıyla dünyayı yepyeni oluşumların, 

karışıklıkların ve güç mücadeleleri

nin beklediğini ortaya koyuyordu.
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hegemonyasını koruyabilmesi, hem 

de bu hegemonyaya karşı gelişen 

meydan okumaları göğüsleyebilmesi 

veya püskürtebilmesi için yepyeni 

bir strateji belirlemesi ve yepyeni 

atılımlar gerçekleştirmesi gerektiği

ne karar verildi.

İşte ABD, bu geleceğe dönük 

araştırma ve projeksiyonlar sonra

sında, küresel hegemonyasının 

önündeki engelleri ortadan kaldıra

bilmek için, önce 1990’ların başın

dan itibaren Körfez Bölgesi’ne, ar

dından Balkanlar’a ve son olarak da 

Afganistan operasyonuyla birlikte 

Orta Asya’nın göbeğine yerleşti.

ABD, Körfez’e yerleşmekle, ön

celikli olarak, İslam dünyasında 

meydana gelebilecek muhtemel 

meydan okumaları önlemeyi ve bu 

arada Almanya ve Japonya’nın Orta 

Doğu’nun zengin doğal kaynakların

dan pay almalarını engellemeyi 

amaçlıyordu. Bu nedenle, ABD’nin 

Körfez’e yerleşmesinden sonra Ceza

yir’den Malezya’ya kadar İslam dün

yasında ABD hegemonyasını sarsa

bilecek İslami söylemler ve oluşum

lar, Türkiye’deki 28 Şubat projesine 

benzer projelerle etkisiz hale getiril

meye ve hadım edilmeye çalışıldı.

ABD’nin Balkanlar’a yerleşmesi 

ise Avrupa’nın (Almanya’nın) dur

durulması amacını güdüyordu. Çün

kü tarihsel olarak Balkanlar hep 

tampon bölge işlevi görmüştür ve 

ABD, Balkanlar’a yerleşmekle bir 

yandan Avrupa’yı kontrol altında 

tutmayı, öte yandan da bu tampon 

bölgeden Kafkaslara uzanabilmeyi 

amaçlamıştı. Burada, ABD’nin Boş

nakların yanında yer almasının sa

dece bir tesadüften ya da konjonktür 

öyle icap ettirdiği için sözkonusu ol

duğunu asla unutmamak gerekiyor.

ABD’nin Afganistan saldırısı, 

1989’dan sonra oluşan “belirsizlikler 

yumağı”na son vermeyi ve ABD’nin 

1989’da telaffuz ettiği ve tam bir ye

ni dünya düzensizliğine dönüşen ye-
l .. 1 . . .  1 I
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geçirmeyi amaçlayan bir saldırıdır: 

Amerika, Afganistan’a sadece sal

dırmakla kalmayacağını ve bölgeye 

yerleşeceğini çeşitli şekillerde açık

ladı. ABD’nin Afganistan’a kesin 

olarak yerleşmesi, Çin’in ve Rus

ya’nın başını çektiği ve Asya’nın 

gerçekleştireceği meydan okumanın 

ilk ciddi habercisi olan Şanghay 

Beşlisi projesini suya düşürmüş oldu. 

Tabii en azından şimdilik.

ABD’nin Soğuk Savaş sonrasın

da önce Körfez’e, sonra Balkanlara 

ve son olarak da Afganistan’a, dola

yısıyla Orta Asya’ya yerleşmesi, be

lirsizlikler çağının daha da belirsiz 

boyutlar kazanmasına yol açacaktır. 

Amerika’nın Afganistan saldırısı, bu 

belirsizlikler çağında ABD’nin sah

neye koyduğu son tangodur.

Bu belirsizlikler çağından nereye 

geçilebileceği iki gelişmeye doğru

dan bağımlı olacaktır: Birincisi 

ABD’nin sarsılmak üzere olduğunu 

sezinlediği küresel hegemonyasını 

ve çıkarlarını korumak ve pekiştir

mek için Afganistan’da başlattığı 

çok yönlü, çok katmanlı, çok amaç

lı ve çok bilinmeyenli operasyona 

kısa ve orta vadede Avrupa (= Al

manya), Çin, Rusya ve Japonya’nın
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vereceği tepkilerin nasıl olacağı ile 

ilintilidir. Tüm göstergeler, bu güç

lerin ABD’nin yapmaya çalıştıkları

nı seyretmekle yetinmeyecekleri yö

nündedir.

ABD Hegemonyası ve İslam’ın 

Yeniden Tarih Sahnesine 

Çıkma Emareleri

İkincisi, belki de daha önemlisi de, 

orta ve uzun vadede İslam dünyası

nın nasıl bir şekil ve görünüm alaca

ğı meselesidir. Çünkü açık sömürge

ciliğin bir şekilde fiilen sona erdiği 

ikinci dünya savaşından, özellikle 

de 1970’li ve 1980’li yıllardan itiba

ren İslam dünyasında yaşanan çal

kantı ve gelişmeler, İslam’ın yeni

den tarih sahnesine aktif bir özne 

olarak çıkabileceğini gösteren işa

retlerle doludur. Sadece ABD değil, 

gerek Çin ve gerekse Rusya ile AB 

ülkeleri, İslam’ın yeniden tarih sah

nesine çıkmasından fena halde ürk

mekte ve tedirgin olmaktadırlar. 

Ayrıca İslam dünyasındaki Batılı kı

rın strateji ve projelerini uygula

maktan (ve tabii bu arada kendi 

halklarını bastırmak ve ülkelerini si

yasi, ekonomik ve kültürel olarak 

batırmaktan) başka hiçbir şey yapa

mayan seküler-totaliter elitler de, İs

lam’ın kurucu bir aktör ve tarihe 

müdahale edecek bir özne olarak ye

niden tarih sahnesine çıkmasından 

son derece rahatsızlık duyuyorlar. 

ABD’nin terörü bahane ederek Af

ganistan’da başlattığı çok yönlü ve 

çok bilinmeyenli operasyonun, hem 

diğer dünya güçleri, hem de İslam 

dünyasındaki seküler-totaliter re

jimler tarafından desteklenmesinin 

tek nedeni budur. İslam dünyasın

daki seküler-totaliter elitlerin 

ABD’nin Afganistan’da başlattığı 

operasyona zaman zaman çekinceli 

destek vermelerinin nedeni ise, 

ABD’nin bu işi, İslam’a karşı bir sa

vaşa dönüştürmesi ve dolayısıyla bu 

sekliler elitlerin totaliter, oıotiter 

rejimlerinin ve iktidarlarının bir an

da bir domino etkisi ile teker teker 

sallanmasına yol açabileceği endişe 

ve korkusudur.

Ancak yakın tarihe analitik bir 

gözle dikkatle baktığımızda, 

ABD’nin 1989’dan itibaren giriştiği 

tüm operasyonların ve geliştirdiği 

tüm büyük ölçekli stratejilerin 

Amerikan hegemonyasının büyük 

sarsıntı geçirmesine imkan tanıya

cağını görebiliriz.

Her şeyden önce, Amerika, dün

ya üzerindeki şu anki hegemonyası

nı, büyük ölçüde İslam dünyasında 

yaşanan boşluğa ve İslam dünyası 

üzerinden devşirdiği siyasi, ekono

mik ve tabii imkanlara ve avantajla

ra borçlu. Başka bir deyişle, Osman- 

lı’nın tarihe karışmasından sonra İs

lam coğrafyasında oluşan büyük va

kum (boşluk), önce Avrupa’nın, 

sonra da Amerika’nın bölgeyi her 

bakımdan kendi çıkarları doğrultu

sunda çekip-çevirmeleıine, bölge

nin kaynaklarını kendi çıkarları 

doğrultusunda ku 11 anab ilmelerine 

zemin hazırlamıştı.

Ancak son 30 yıldan bu yana İs

lam coğrafyasında ve dünyada yaşa

nan iki kilit fenomen, İslam dünya

sının kendi kaderini kendisinin be

lirleyebileceğini ve sömürgeci Batı- 

lıların (ve onların çıkarlarını koru

yan ve Batılılarm karikatürleri olan 

seküler-totaliter rejimlerin) bölge

deki sonunun yaklaştığını haber ve

riyor. Bu iki fenomenden birincisi 

kentleşme süreci, İkincisi de küre

selleşme süreci.

Kentleşme süreci, müslüman 

toplumlaıda çevreye hapsedilen bü

yük kitlelerin siyasi, ekonomik ve 

kültürel iktidar aygıtlarının üretildi

ği ve kullanıldığı yer demek olan- 

kente göç etmesi ve zamanla kentte 

yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve kül

türel iktidar aygıtlarına sahip çık

maya ve hakim olmaya başlaması, 

sadece kendi grupsal veya sınıfsal çı

karlarını koruyan elit azınlığın hak

sız, adaletsiz ve zorba hegemonyası

na son verecektir.

Küreselleşme süreci ise, özellikle 

ikinci aşamasında, (ki bu aşama Af

ganistan saldırısıyla fiilen başlamış

ın), müslüman tpplumların sadece 

Batıkların çıkarlarını koruyan bir 

"dünya sisteminin tüm kürumlanylö 

işletilmeye ve dünyanın her bakım

dan sömürülmeye çalışıldığını daha 

net bir şekilde görmelerini kolaylaş

tıracak ve bu süreç haksız, adaletsiz 

ve sömürüye dayalı Batı-güdümiin- 

deki dünya sistemine köklü itirazla

rın yükseltilmesine zemin hazırlaya

caktır.

Son Tango ya da

Çanlar Kimin İçin Çalıyor?

Hem kentleşme, hem de küreselleş

me sürecinde müslüman toplumla- 

rın kendi kaderlerini kendilerinin 

belirlemelerini sağlayacak en esaslı 

dönüştürücü dinamik yüzleşme kav

ramıyla ifade edilebilecek dinamik

tir. Kırda yaşayanlar kent hayatıyla; 

ulus devletlerin totatiler ve baskıcı 

sınırları içinde yaşamak zorunda bı

rakılanlar ise dünya’nm gerçekleriy

le yüzleşecekler ve asıl ikinci rauııd 

işte o zaman başlayacak.

Müslüman toplumların kendi 

özgürlüklerini, özgünlüklerini, öz- 

ne’liklerini elde etme süreçleri ve 

çabaları, Amerikan hegemonyası 

için son tango anlamına gelecektir. 

Müslüman toplumlar için tarih, asıl

o zaman başlayacak ve müslüman 

toplumlar ancak bundan sonra za

mana ve tarihe aktif, belirleyen, asa- 

letli ve şahsiyetli bir şekilde müda

hale etme ve şekil verme imkanına 

kavuşmuş olacaklar.

Müslümanlar için zor/lu ama 

sonuçları sadece müslümanlar için 

değil tüm insanlık için hayati önem 

taşıyacak son derece anlamlı bir ta

rihi dönüm noktası asıl bundan son

ra başlıyor. O halde sorulması 

gereken soru şu: Çanlar kimin için 

çalıyor, sahi? ■
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21. YÜZYILIN ÖRNEK ALMASI 
GEREKEN MEDENİYET

CARL Y F/ORINA 

Tiirkçesi: RabiaR. Kaya

B
ilgi teknolojisinin devlerinden 

Heıvlect-Packard firmasının 

Genel Yönetim Kumlu Başka

nı Carly Fiorina 26 Eylülde Mineso- 

ta'da yeni şirket yönetim stratejileri 

hakkında bir konuşma yaptı. Dünya

nın karşı karşıya olduğu ekonomik ve 

sosyal sorunlar konusunda küresel şir

ketlerin üzerine düşen rolü açıklayan
Flrvrm/7 nm 1/(1111/vr Y]n*.-mrin

yeni yönetim anlayışları üzerine söyle 

dikleri arasında dikkat çekici noktalar 

var.

11 Eylül olayının dünyanın sadece 

siyasi yapısında değil, sosyal ve kültü

rel yapısında da köklü dönüşümlere 

yolaçacağını söyleyen Fiorina, liderlik 

konusunda da ciddi değişimler olması 

gerektiği kanısında. Her şeyden önce 

dünyanın en büyük çok uluslu şirket

lerinden birinin Genel Müdürünün, 

küreselleşme karşıtlarının düşündüğü 

gibi, çok uluslu şirketlerin dünyanın 

dengesini koruma konusunda başarısız 

olduklarını belirtmesi önemli bir eleşti

ri.

Fiorina; insanlığa yararlı olma ga

yesini güden, çok kültürlü, meritokra- 

tik, çalışanlann yetenek ve hayallerini 

göstermelerini teşvik eden bir liderlik 

anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söylü

yor.

Fiorina, konuşmasını, dünyanın 

karanlık ve kaotik bir dönemeçten geç

tiği bir zaman diliminde, Batının pek 

çok şeyi borçlu olduğu İslam medeni

yetini düşman olarak konumlandır

mak yerine örnek alması gerektiğini 

söyleyerek bitiriyor. Şimdi sizi HP 

Yönetim Kurulu Başkanı Carly Fiori- 

na’nın bu önemli uyarıları ile başbaşa 

bırakıyoruz.

“Bir hikaye anlatarak bitirmek

istiyorum konuşmamı.

Bir zamanlar dünyada çok bü

yük bir medeniyet vardı.

Bu medeniyet bir okyanustan 

diğerine, kuzey iklimlerinden tro

piklere ve çöllere uzanan kıtalara

rası bir süper devlet yaratmayı ba

şarmıştı. Hakimiyetinde farklı din 

ve etnik kökenden oluşan yüz mil

yonlarca insan bir arada yasadı.

Dillerinden biri, dünyanın ço

ğunun evrensel dili ve yüzlerce ül

kenin insanları arasında bir köprü 

haline geldi. Orduları birçok farklı 

milliyetten oluşuyordu ve daha ön

ce hiç görülmemiş bir barış ve refah 

düzeyinin yaşanmasını sağladı. Ve 

ticari sınırları Latin Amerika’dan 

Çin’e uzanıyordu.

Ve bu medeniyet her şeyden 

çok yeni buluşlarla gelişimini sür

dürdü. Mimarları, yerçekimine 

meydan okuyan binalar dizayn etti

ler. Matematikçileri, bilgisayarların 

yapılmasını ve eneryption’in (şifre

leme sistemi) bulunmasını sağlayan 

cebiri ve algoritmayı yarattılar. 

Doktorları, insan vücudunu incele

diler ve birçok hastalığa çare buldu

lar. Astronomları göğü incelediler, 

yıldızları adlandırdılar ve uzay araş

tırmaları ile uzaya yolculuğun önü

nü açtılar.

Yazarları, binlerce hikaye yarat

tı. Cesaret, aşk ve gizem hikayeleri. 

Şairleri aşkı yazdılar, onlardan ön

cekiler bunları düşünmekten bile 

korkarken.

Diğer milliyetler düşünceden 

korkarken, bu medeniyet düşünceyi

geliştirdi ve canlı tuttu. Geçmiş 

medeniyetlerin bilgisi sansür tara

fından tehdit edilirken, bu medeni

yet ilmi yaşattı ve geleceğe miras 

bıraktı.

Günümüz Batı medeniyeti bu 

özelliklerin çoğu hakkında aynı gö

rüşü paylaşıyorsa da, ben başka bir 

medeniyetten sözediyorum:800’ler- 

den 1600’lere kadar hüküm süren 

ve Osmanlı İmparatorluğunu, Bağ

dat Krallığını, Şam’ı, Kahire’yi ve 

Kanuni Sultan Süleyman gibi aydın 

yöneticileri içine alan İslam Mede- 

niyeti’nden.

Bizler çoğunlukla bu medeniye

te olan teşekkür borcumuzun far

ımla olınasu l< ı K nnım heri i vp jerı

bizim luuasuuıziii büyük L>u jjaıiya- 

sını oluşturuyor. Arap matematik

çilerinin katkısı olmadan bugünün 

endüstri teknolojisi varolamazdt. 

Mevlana C. Rumi gibi sufi şair- fi

lozoflar, şahsiyet ve hakikat kav

ramlarımıza meydan okudular. Ka

nuni Sultan Süleyman gibi liderler 

ise tolerans ve sivil liderlik düşün

cesine katkıda bulundular.

Ve belki de Kanuni’den şöyle 

bir ders çıkarabiliriz: Tevarüse de

ğil, bireysel yeteneğe dayalı bir li

derlik, içinde Hıristiyan, Müslü

man ve Yahudi geleneklerini barın

dıran çok çeşitli bir halkın bütün 

yeteneklerinden yararlanan bir li

derlik. Kültürü, kalıcılığı, farklılığı 

ve cesareti besleyen böyle aydın bir 

liderlik 800 yıllık bir gelişim ve ba

şarıya önderlik etti.

Şu anda içinde bulunduğumuz 

karanlık ve hassas dönemlerde, biz- 

ler kendimizi böyle muhteşem top

lum ve kurumlar inşa etmeye ada- 

malıyız . Ve her şeyden çok, liderli

ğin önemi üzerine odaklanmalıyız, 

gözüpek kararlı ve girişimci lider

liği” ■
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A merika’mn Afganistan’a 

yönelttiği saldırı karşısın

da şaşkın ve kararsız kalan 

insanların başında Müslümanlar ge

liyor. Hatta belki de, dünyada onlar-

AFGANİSTAN ’A YÖNELTİLEN SALD IR I KARŞISIN DA

MÜSLÜMANLARIN YAŞADIĞI
T̂ R A J I K D U R L J M

dan başka şaşkın ve kararsız kalan 

bir insan topluluğu bulunmuyor de

sek yeridir. Bütün ülkeler (dolayısıy

la o ülkenin insanları) daha ilk gün

den başlayarak söz konusu saldırı 

(veya operasyon veya savaş) karşı

sında berrak ve açık bir tutum belir

lemişlerdir. Müslüman halklar veya 

onların hükümetleri ise kararsız, tu

tuk, şaşkın, çoğu kez belirsiz, çekin

gen bir tutum içinde görünmüşler

dir. Hükümetlerin belirlediği açık 

ve berrak tutumlar karşısındaysa o 

hükümetlere bağlı halklar, bu karar

lılığı benimseyen, onaylamayan bir 

tutum içinde olmuşlardır. Bu karar

sızlık, belirsizlik, ne istediğini bile- 

meyiş tavrı hem bireysel temelde, 

hem ülkeler temelinde müşahede 

edilmiştir.

Halihazırda “modern dünya”nın 

isterleri istikametinde şekillenmiş 

olan ve nüfusunun çoğunluğunu 

Müslümanların oluşturduğu acaba 

ne ölçüde ve ne kadar Müslüman 

adıyla anılmaya liyakat kesbedebili- 

yor? Gerek sınırları birbirinden ayrı, 

gerekse yönetim şekilleri ve gele

nekleri birbirinden farklı, fakat hal

kının çoğunluğu din olarak İslâm’a 

izafe edilen ülkelerde acaba İslâm’ın 

hukuku uygulanıyor mu? İslâm hu

kukunu uyguladığı iddiasında olan 

yerlerde bu durumu ne derce ciddiye 

almak mümkün? Bu soruların, önü

müzde, şimdilik bir soru olarak kal

ması gerekiyor.

Sınırları Birinci Dünya Savaşın

dan sonra belirlenmiş ve Müslüman 

nüfusun yaşadığı ülkeler, aslında, 

modem zamanların millî devletle

rinden başka bir şey değildir. Onla

rın anayasal düzenlemesi (dolayısıy

la hukukî rejimleri) millî bir karak

ter taşıyor. O ülkelerde yaşayan in

RASİM ÖZDENÖREN

sanların Müslüman oluşu, hatta 

anayasalarında devletin aslî niteliği

nin İslâm’a izafe ediliyor olması, te

meldeki “millî” özelliği haleldâr et

miyor. Devletin millî olma özelliği 

her halükarda asliyetini koruyor. 

Değindiğimiz durumun tipik örneği 

Pakistan tarafından ortaya konuldu. 

Pakistan devlet başkanı Müşerref, 

birkaç gün bocalamadan sonra 

Amerika Birleşik Devletleri nezdin- 

de yer aldığını açıklarken bunun ge

rekçesini: “Ben Pakistan’ın devlet 

başkanıyım ve her şeyden önce bu 

ülkede yaşayan insanların çıkarları

nı gözetmek mevkiindeyim.” diye

rek belirtti. Bu cümle, işte, tam mil

lî bir devlet mümessilinin zihniyeti

ni dışa vuruyor.

Ama ne Pakistan’da, ne başka 

halkı Müslüman olan ülkelerde, 

halk, hiç de hükümetleriyle aynı gö

rüşü paylaştığını göstermiyor. Bila

kis, hükümetlerin aldığı karara rağ

men, halk, hükümetlerini ve Ame

rika’nın Afganistan’a yönelik saldı

rısını protesto ediyor. Gerçi protes

tocuların temsil yetkilerinin ve ye

terliliklerinin ne olduğu hakkında 

fikir sahibi olmamız da mümkün gö

rünmüyor. Çünkü hükümetlerini, 

aldıkları kararda destekleyen insan

ların var bulunduğu da kesin. Ama 

burada, önemli olan, hükümet ile 

halkın bir kesimi arasında bir çatla

ğın, bir kopukluğun var bulunduğu

nun tespitidir. Dahası, bizzat hükü

metler, Amerika nezdinde yerlerini 

alırken, bu yer alışı içlerine sindire

mediklerini hissettirmeye çaba gös

termişlerdir.

Burada, hükümetlerin olsun, in

san topluluklarının olsun, parçalan

mış kimliklerini görmek gerekiyor. 

İnsanlar, bir yandan reel ve aktüel 

kısa vadeli ihtiyaçları açısından

i
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kendilerini güçlü tarafın nezdinde 

yer almak mecburiyetinde görürken, 

bir yandan da bu hissi iptal eden, 

onu aşan duygular taşıyor. O duygu- 

lar da, onları, bir bakıma mazlum 

olarak telakki ettikleri Afganlıların 

yanında yer almaya zorluyor. Bu du

rum., bizzat saldırgan Amerikan hal

kı tarafından bile yaşanıyor. Nite

kim Amerikan askeri bomba attığı 

yerlere gıda paketi atmayı da ihmal 

etmediğini dünya kamuoyuna ispat 

etmek istiyor. Halkı Müslüman olan 

(ilkelerde, söz konusu duyguların ka

rışıklığı girift bir tablo içinde görü

nüyor. Bu insanlar, Afgan halkının 

zulme uğramışlığını ifade etmeye ha

zırlandıkları her defasında, ikiz kule

lere yapılan saldırıyı kınadıklarını da 

belirtmeden geçemiyor. Veya Afgan 

halkının yanında yer aldıklarım be

lirttikleri her seferinde, Hu durumun 

Taliban’a destek verme anlamını ta

şımadığını da belirtmek lüzumunu 

hissediyorlar.

Başka hiçbir savaşta, insanlar 

böylesine karışık duygular yaşama

mıştır sanırım. Hükümetlerin veya 

devletlerin birbirlerine karşı açtıkla

rı savaşlarda, her defasında, bu sa

vaşta asıl düşmanın karşı tarafın yö

netimi olduğunu belirtmeye her za

man dikkat edilmiştir. Ama bu be

lirtme, ora halkının düşmanlığını 

bertaraf etmeye yönelik bir söylem

den ibarettir. Oysa Afganistan’a yö

neltilmiş olan saldırıda, gerek tek 

tek bireyler, gerekse insan topluluk

ları, Amerika’yı saldırısında haklı 

görse bile, Afgan halkını kayırma 

duygularını hiçbir zaman yitirme

ni işlerdir.

Acaba böylesine karışık, karma

şık duyguların yaşanmasına neden 

olan etmenler neler olabilir? İmdi, 

bir kere, bazı Müslümanlar, ikiz ku

lelere yapılan saldırıyı Taliban’m 

veya ona bağlı olarak Usame bin La- 

din’in gerçekleştirmiş olduğuna 

inanmak istemiyor. Böyle bir vukuat

varsa, bu vukuatın kaziye-i muhke

me halinde ispat edilmiş olmasını 

öngörüyor. Bir kısım Müslümanlar

sa, bu işin Taliban veya Usame ister 

yapmış olsun, ister olmasın onun ha

reketleriyle kendini bağımlı görmü

yor, görmek de istemiyor. Bazı Müs

lüman lar, aynen Amerikalılar kadar 

ve onlar gibi, bu işi Üsame’nin ger

çekleştirdiğine inanıyor ve Üsame’yi 

işaret eden karineleri pekâlâ delil 

yerine koyabiliyor.

Fakat bütün bunların ötesinde, 

kimin kimden ne istediği, ortada is

tenen (talep edilen) bir husus varsa 

onun gerçek muhatabının kim oldu

ğu pek de açıklıkla bilinemiyor. 

ABD’nin veya diğer devletlerin mu

hatabı şahıs olarak Usame midir, 

yoksa onu himaye ettiği söylenen 

Taliban yönetimi midir? Eğer ger

çekten Taliban yönetimi muhatap 

olarak ciddiye alınıyor olsaydı, onun 

karşı taleplerine ve defilerine niçin 

hukuki yoldan cevap verilmedi de 

savaş açılmasına karar verildi? Hu

kuki düzlemde, bu sonucun bir ter

cih meselesi olduğunu iddia etmek 

gülünç olur. Çünkü bu takdirde za

ten hukuki zeminin dışına çıkılmış 

olduğu anlaşılır.

Burada, aslında yalnızca Ameri

ka Birleşik Devletleri açısından de

ğil, halkı Müslüman olan ülkeler ba

kımından da, Afganistan’da, Tali

ban yönetiminin muhatap olarak 

kabul edilmesini içine sindiremeyen 

bir kamuoyunun var bulunduğunu 

görmemiz gerekiyor. Bu bir. Öte 

yandan, yalnız Afgan halkı için de

ğil, bütün dünya Müslümanları göz 

önüne alındığında da, onlar adına 

muhatap kabul edilebilecek bir mer

ciin bulunmaması gerçeği ile karşıla

şıyoruz. Dolayısıyla Müslüman in

sanların kararlarına iç huzuruyla in- 

kıyâd edecekleri bir merciin mevcut 

bulunmayışı, onlar adına alınan ka

rarlarda onları tereddüde, dahası is

yana sevk ediyor. Müslüman insan

lar yukarı tükürse bıyık, aşağı tükür- 

se sakal durumuna düşüyor. Trajik 

olan da işbu karar veremeyiş halidir. 

Onlar, aslında, ikiz kulelere saldırı

nın cezalandırılmasını isterken, bu 

cezalandırma işlemiyle masum in

sanların da öldürülebileceğini ve öl

dürüldüğünü görüyor ve bu netice

nin sorumluluğunu üstlenmek iste

miyor; masum insanlara zarar vere

cek mülahazasıyla saldırının cezasız 

kalmasından yana tavır koysalar, bu 

sefer de, kendilerini hiçbir zaman 

bağlamadığını düşündükleri bir terör 

olayına destek çıkmış olmak gibi bir 

durumun içine giriyorlar. Bu durum, 

halen, Müslüman insanların yaşadı

ğı gerçek bir trajik durumdur.

Toparlayarak söylediğimizde, ikiz 

kulelerin ve Pentagon’un maruz kal

dığı terör gerekçesiyle Amerika’nın 

Afganistan’a yönelik saldırısı karşı

sında dünya Müslümanlarının içine 

düştüğü trajik durumda şu etkenle

rin rol oynadığı tespit edilebilir:

Müslümanlar halen parçalanmış 

bir kimlik sorunu yaşıyor; kimlikleri

nin aslını belirlemekte zorlanıyorlar.

Hükümetlerinin kimliği ile ken

di kimlikleri arasında bir bölünme

nin, bir çatlağın var bulunduğunu 

görüyorlar.

Dünyada onlar adına konuşacak 

yetkili ve etkili merkezi bir merciin 

var bulunmadığını tespit ediyorlar.

Bu etmenler ve etkenler, onları 

münferiden hareket etmeye yönelti

yor olmasına rağmen, içine düştük

leri bu halden de memnun olamıyor

lar. Bu durum, Müslümanların tarihi 

boyunca, onları toptan etkileyen ve 

toptan yaşadıkları yepyeni bir dene

yim olarak karşılarına çıkıyor. Kim 

bilir, bu yeni ve farklı durum, onla

rın toplu hayatında belki yeni bir 

safhanın açılmasına da yol verebilir. 

Dünyanın gözünde onların Müs

lüman olarak bir bütün halinde 

görülmesi onların da yeni bir yargıya 

ulaşmasını sağlayabilir.
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İ
nsanlık durumlarını umursa

mayan, anlamayan, paylaşma

yan, insani dünyaya yabancı 

ve kayıtsız kalan her irade/güç, bü

tün toplumlar için her zaman bü- 

yük bir tehdit oluşturur. Güç poli

tikaları dışında bir dayanakları bu

lunmayanların, insanlığı, toplum- 

laıı, insanlık ilişkilerini anlamlı 

kılmaları düşünülemez. İnsanı, fi

zik ve biyolojiyle sınırlı bir alanda 

tanımlayan modern kültür ve uy

garlık, insanlık durumlarını ve ta

rihini doğru açıklayamaz. Endüst

riyel/teknolojik uygarlık kendi 

ürettiği araçlar üzerindeki deneti

mini yitirmiştir; endüstriyel uygar

lığın geliştirdiği araçlar yoluyla in

sanlık tehdit edilmekte, korkutul- 

maktadır.

Yalnızca kendi kendisini yücel

ten, kendi kendisine alkış tutan; 

anlamsızlıkları/sapkınlıkları bir 

anlam olarak savunan modern kül

tür ve uygarlık; toplumları egemen 

iletişim sistemi aracılığıyla oto

matlara/yığınlara dönüştürüyor. 

Bilmek gerekir ki; insanlık bilinci

ni, ruhunu, vicdanını, kontrol altı

na almak, kuşatmak ve egemen 

iletişim sistemi yoluyla baskı altın

da tutmak, yanlış yönlere koşul

landırmak; insanlığı yok etmeye 

çalışmaktır. Kendi kendisinin yeri

ne, başkasını koyma ahlakı, düşün

cesi, erdemi ve yeteneği bulunma

yan toplumlar, kültürler ve uygar

lıklar, insanlık acılarını anlayama

dıkları gibi, bu acıları daha da de

rinleştirirler ve çoğaltırlar.

Egemen küresel sistem, insani, 

ahlaki, manevi alana yabancılaştı

ğı için, sorunları şiddet yoluyla 

çözmeyi esas alıyor, tarih boyunca 

hiçbir insanlık sorununun şiddet 

yoluyla, askeri yöntemlerle çözüm

lenemediği gerçeğini unutuyor.

KÜRESEL YOZLAŞMA

ATASOY MÜFTÜOĞLU

İçeriği olmayan ideolojik putların 

ve putperestliklerin, insandan ve 

insanlıktan daha öncelikli ve daha 

değerli hale geldiği/getirildiği gü

nümüz dünyasında, derin ideolo

jik/politik karşıtlıklar, saldırgan

lıkları, yıkıcılıkları, anarşizmi ve 

nihilizmi kışkırtıyor. Hiçbir ba

ğımlılık, ideolojik/politik putpe

restliğe bağımlılık kadar tehlikeli 

sonuçlar doğurmuyor.

Tarihin her döneminde, engel

lenen, kısıtlanan, dışlanan, etiket

lenen, aşağılanan bireyler ve top

lumlar, engelleyen, kısıtlayan, dış

layan ve aşağılayan iradeye karşı 

derin tepkiler ve nefretler geliştir

diler. Kendisini tehlikede hisseden 

her canlı çok doğal olarak tehlike

yi bertaraf etmek amacıyla uygun 

yöntemler geliştirdi.

Modern egemen sistem, ku

rumlar ve nesneler arası ilişkiler

temelinde gelişen bir sistem oldu

ğu için, insani ilişkilere önem ver

miyor; insanın iç etkinliklerine, 

eğitimine, üretkenliğine imkan 

vermiyor. Modern kültür ve uygar

lığın, insanın ruhunu, kalbini, vic

danını anlamak için bir çabası ve 

niyeti olmadığını biliyoruz. Mo

dern kültür, dini insanların günlük 

hayatından uzaklaştırmıştı!'. Mo

dern bilgi/eğitim, maneviyattan ve 

ahlaktan bağımsızlaştırılmıştır. Bu 

nedenledir lci, modern hayatta ma

nevi sefalet ve yozlaşma sınır tanı

mıyor.

İçerisinde bulunduğumuz ağır 

bunalım döneminde, öncelikle bu

günkü olumsuz ve ürküntü veren 

insanlık koşullarını hazırlayanlar 

kendilerini sorgulamalıdırlar. Kar

şıtları sömürmeye, kullanmaya, de

netlemeye, yok etmeye yönelik her 

strateji, barışı yok etmeye yönelik
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bir stratejidir. İnsani yetilere saygı 

duymayan, sevgiye, ahlaka itibar 

etmeyen emperyalizmler, kendi çı

karlarına ulaşabilmek adına güc 

kullanımını keyrı bir gelenek hali

ne getirmiş bulunuyor. Emperya

lizmler, insanlığı kendi ideolojik/ 

politik dilinin egemenliğini sağla

yabilmek için kategorize ederek, 

ayrımcılığa tabi tutarak, insanlık 

ölçeğinde insani uyumu bozmuş

tur. İnsanlığın, akli, ruhi, ahlaki 

gelişimi durdurulmuştur. Şiddet’in 

aklı/mantığı yoktur. Şiddeti hazır

layan, akılsızlığı ve mantıksızlığı 

kışkırtan, zorlayan nedenleri doğru 

anlamak gerekir.

Yirminci yüzyıl boyunca başka

larına acı çektirenlerin, içerisinde 

bulunduğumuz dönemde her şeyi 

yeni baştan düşünmeleri gerekir. 

Emperyalizmler kendi çıkarları 

doğrultusunda gerçekleştirdikleri 

tüm ahlaksızlıkları, zulümleri, soy

kırımları, haklı çıkarmak gibi, küs

tahça bir tavrın sahibidir. İnsanlı

ğa karşı girişilen hiçbir ahlaksızlık 

haklı çıkarılamaz. İnsanlığı yoldan 

çıkaran bir kültür toplumların sos

yal ve ahlaki yapısını tahrip eden 

bir kültür, şiddet yoluyla insanı, ta

rihi, toplumu, inançları ve dünya

yı değiştiremeyeceğini öğrenmeli

dir.

Dünyayı aynılaştırıcı bir biçim

de düzenlemek, insanlığı, bağlı bu

lundukları anlam sistemlerinden 

soyutlayarak bir boşluğa terk et

mek demektir. Hiçbir irade hiçbir 

nedenle farklılıkları yok edemez, 

başkalıkları yok edemez, tükete- 

mez. İnsanlık dünyası, insanlık de

ğerleri, insanlık tarihi Amerikan 

dünya görüşü açısından yorumla

namaz. Çünkü, Amerikan dünya 

görüşünün kendi çıkarları dışında 

hiçbir mukaddesi yoktur. ABD ön

cülüğündeki küresel sistem tarafın

dan daha düne kadar kutsanan, ço

ğulculuk, insan hakları, özgürlük, 

farklılığa saygı, gibi tanımların ge

çiri bir moda’ dnn, bir propaganda 

malzemesi olmaktan başka bir şey 

olmadığı anlaşılmıştır. ABD öncü

lüğündeki küresel sistem, bir baha

ne bularak, bir fırsat yakalayarak 

gerçek yüzünü göstermiş bulunu

yor. Yani küresel moda, militarizm

dir, faşizm’ dir, Haçlı Seferleri’ dir. 

Kendi gerçekliği dışında hiçbir 

gerçekliği umursamayan, dünyayı, 

kendi gündemine ve sorunlarına 

mecbur ve mahkum eden, dünyayı 

kendi kuklası gibi gören, dünyanın 

sahibi gibi davranan, dünyayı ken

di iradesine bağımlı kılabilmek 

için toplumları zelil, hor ve hakir 

kılacak şekilde baskı altına alan, 

ABD öncülüğündeki küresel ikti

dar, egemenlik, tahakküm, sömü

rü, şiddet ve terör tekelini elinden 

kaçırmak istemiyor. Hatırlamak ve 

hatırlatmak gerekiyor ki, en büyük 

terör, haksızca tahakkümdür, sö

mürgeci egemenliktir, haksız işgal

dir, soykırımdır, dünya ölçeğinde 

uygulanan adaletsizliklerdir, halk

ları ezmek ve aşağılamaktır.

İnsani anlam ve amaçlara yara

şır bir hayat tarzı için, insanların

ve toplumların aşağılanan, sömü

rülen, nesne olmaktan, edilgin ol

maktan, sistemin ruhsuz bir parça

sı olmaktan özgürleşmesi gerekir. 

Günümüzde insanlar ve toplumlar 

koşullar tarafından belirleniyor, 

koşulların insanlar tarafından be

lirlendiği bir hayat ve siyaset tarzı

na ihtiyacımız var.

İnsani dünyaya hitap eden kül

tür ve uygarlıklar, insani dramları 

çoğaltarak değil, yok etmeye çalı

şarak var oluşlarına süreklilik ka

zandırırlar. Küresel emperyalist ik

tidarın büyük yanılsamalar içerisi

ne girerek, teknolojik üstünlüğüne 

güvenerek, ağır bir histeri ve para

noya ile özellikle İslam dünyası ça

pında ve İslâmî topluluklar Ü7erin 

de, insani dramları çoğaltmak üze

re askeri girişimlerde bulunması, 

partizanca etnik ayrımcılıklar yap

ması, İslami ve etnik aidiyetleri 

kuşatma altına alması, küresel ege

menliğin sonunun başlangıcında 

olduğunu gösteriyor.

Hiçbir kültür, hiçbir uygarlık, 

hiçbir ideoloji güç siyasetleriyle 

ayakta kalamaz. Hiçbir kültür, hiç

bir uygarlık, hiçbir ideoloji sahte 

düşmanları istismar etmek suretiy

le varlığını sürdüremez. İslam dün

yası ile, İslam dünyası toplumları 

ile ilgili olarak, bu dünyanın ve 

toplumların iradelerini, düşüncele

rini yok sayarak, ABD’nin nihai 

kararlar alması, bu toplumlara key

fi terör hukukunu dayatması, İslam 

dünyasının siyasal uyuşukluk duru

mu ile, hiçbir şekilde işlevsel ol

mayan teslimiyetçi politikalar içe

risinde olduğunu gösteriyor. Küre

sel iktidarın dayatmış bulunduğu 

çerçeveleri/ müdahaleleri kabul 

eden toplumlar, kendilerinden 

beklenen değişim/dönüşüm umut

larını da yok etmiş oluyorlar. ■
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1
1 Eylül’de Newyork ve Was

hington’ı hedef alan eylem

lerle birlikte ve onu izleyen 

günlerde bir çok çevrede terörün 

tanımı ile ilgili olagak^l&klı tartış-

11 EYLÜL YA DA 
HANGİ TERÖR

malar yaşanmaya başlandı. Bu çev

relerin bazıları ise 11 Eylül eylem

cilerinin tanımını yaparken zorla

nıyordu. Nasıl oldu da bu 19 kişi 

uzun bir hazırlık dönemi gerekti

ren bu eylemleri hiç bir fire verme

den gerçekleştirdiler? Üstelik bu 

insanların bazıları da kendi deyim

leri ile “radikal İslamcı” değildi. 

Bir bölümü de varlıklı veya en 

azından orta sınıf aile çocukları 

idi.

Peki eğer bu insanlar bu eylem

leri gerçekten yaptıysa neden yap

mış olabilirdi?!

Yani ABD ve Avrupa ülkele

rinde eğitim gören bu gençler nasıl 

olup da batının o “engin kültür ve 

tatlı yaşamının” zenginliklerinden 

bıkarak ölüme seve seve gidebil

mişlerdi?!

İşte bir çoğunun yanıtını bula

madığı soru da buydu.

Oysa soru ne kadar kolay ve ya

lın ise yanıtı da o kadar kolay ve 

anlaşılırdı.

Tabi onlar için değil ama, o 

gençlerin yaşadığı koşulları yaşa

yanlar ve bilenler için.

Çünkü o gençlerin tümü Arap 

ülkelerinden gelmişti ve 50 yıldır 

aynı ızdırapları farklı düzeylerde 

de olsa hep beraber yaşıyor ve ta

nık oluyorlardı.

1948 öncesini unutsalar bile, 

Ingiltere ve Amerika’nın yarattığı 

“İsrail Devleti”nin Filistin ve di

ğer Arap halklarına yaptıklarını 

gören ve yaşayan bu insanlar 50 

yıldır kendilerinin ve babalarının 

hiç bir şey yapamamalarının acı

HÜSNÜ  MAHLİ

ızdırabını da yaşıyorlardı. Çünkü 

ABD başlarına öylesi yönetimleri 

getirmişti ki zaman zaman umut

suzluğun son çizgisine geliyorlardı.

Ancak İran devriminin gerçek

leşmesi, Afganistan’da Rusların 

yenilmesi, Cezayir’de FIS’in de

mokratik bir seçimde büyük bir za

fer kazanması ve peşinden de Su

dan’da İslami bir yönetimin işbaşı

na gelmesi bir çoğunun moralini 

yükseltmişti.

2000 yazında Hizbullah’ın İsra

illileri güney Lübnan’dan atma ba

şarısını göstermesi bir çokları için 

(yalnız müslümanlar için değil) 

inanılması güç bir moral kaynağıy

dı. Hele hele bu moral Filistin hal

kının ayaklanması (İntifada) ile 

desteklenince işler büsbütün farklı 

gelişmeye başlıyordu.

Ama bütün bu olup bitenleri

Batılıların, hele Amerikalıların 

anlaması mümkün değildi. Onlara 

göre bu Araplar ve müslümanlar 

şiddete meraklıydı ve dolaysıyla 

teröristti.

Nasıl olsa kendi yaptıkları film

lerde de olayları böyle gösteriyor

lardı ve doğal olarak da kendileri 

bu filmlere inanıyor ve bizim de 

inanmamızı istiyorlardı.

Ama hiç kimse bu insanların 

neden terörist oldukları sorusunu 

sorma ve araştırma gereğini duy

muyordu. Duymadıkları için de 

olup bitenleri anlamıyorlardı, an

layamayacaklardı da.

Ama bir musibetten bin nasi

hat çıkacaktı.

Pakistanlı yazar Ahmet Ra- 

şit’in 2000 yılında yazdığı ve Tali- 

ban’ı anlattığı kitabı bir yıl süreyle 

yalnız ve yalnız 3000 adet satabil-
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inişli. Ayıu kitap geçen bir ay için

de Amerika’da 350 bin, Londra’da 

ise bir haftada 80 bin adet sattı.

İlk defa Amerikalılar ve dostla

rı İngilizler Taliban’ı, tabi bir an

lamda da kendi deyimleri ile radi

kal İslam gerçeğini tarafsız bir yaza

rın kaleminden öğrenme gereğini 

duyuyorlardı.

Yine benzer şekilde CIA, FBI 

ve Amerika’nın resmi ve özel bir 

çok kurumu Peştunca ve Afganis

tan dilleri ile Arapça ve Farsça bi

len elemanlar aramaya başladılar. 

Bu kurumlar bu bölgeleri ve insan

larını öğrenmeye ve belki de çöz

meye ilk kez başlıyorlardı.

Ve amaçları ne olursa olsun bu 

tercihleri ile er ya da geç bazı ger

çekleri göreceklerdir. Yani; kendi

lerinin mutlak olarak koruduğu İs

rail’in Filistin halkına yaptıkları

nın, yalnız Filistinlileri değil tüm 

Arapları ve müslümanları çileden 

çıkardığını ve “terörist”(!) yapma

ya zorladığını göreceklerdir.

Yine kendilerinin çifte standart 

politikalarının yalnız Arapları ve 

müslümanları değil dünyadaki tüm

yoksul ve mazlum halkları padama 

noktasına getirdiğini de görecek

lerdir.

Ayrıca her türlü siyasi, ekono

mik, sosyal, kültürel ve psikolojik 

yöntemlere ve yollara başvurarak 

insanları şiddet ve teröre yönelt

menin hatta zorlamanın terörün ta 

kendisi olduğunu da göreceklerdir.

Göreceklerdir de, gördüklerin

den bir şeyler anlayacaklar mıdır!

İşte soru ve sorun burada başlı

yor ve burada bitiyor!

Eğer ABD ve Batı bütün bu 

olup bitenlerden gereken dersi çı

karmaz ise, o zaman bundan sonra 

olacak olanlardan kimseyi sorumlu 

tutamayacaklardır ve tutmaya da 

haklan olmayacaktır.

Durup dururken yoksul Afgan 

halkının başına her gün tonlarca 

bomba yağdıran, orada öldürülen 

yüzlerce (şimdilik) sivil insanın 

ölüm haberlerini bile ciddiye al

mayan, Türkiye, Pakistan ve Öz

bekistan gibi müslüman ülkeleri 

Afganistan batağına sürüklemeyi 

planlayan, dünyadaki tüm islami 

gruplara karşı topyekün bir “haçlı

seferi’ başlatan, İsrail'i korumaya, 

Arap ve müslüman ülkelerdeki 

dikta ve anti-demoratik yönetim

lere arka çıkmaya, bu ülkelerin 

zenginliklerini talan etmeye, başka 

halkları ve ulusları hor görüp aşa

ğılamaya ve hepsinden önemlisi 

kendilerinden olmayan insanların 

onuru ile alay etmeye devam ede

cek olan Amerika ve batıdaki yan

daşları bir gün gelip ne büyük hata 

yaptıklarının farkına varacaklar

dır.

Belki de o zaman iş işten geç

miş olacak ve herkesin ödemesi ge

reken bedel ise çok daha pahalı 

olacaktır.

Ama herkes ve özellikle Ame

rikalılar bilmelidir ki yoksul ve 

mazlum insanların kaybedecek za

ten fazla bir şeyleri kalmamıştır. 

Onların yalnız ve yalnız bir onuru 

kalmıştır. Bunu korumak için de 

her şeyi yapmayı göze alabilirler.

Ama Amerikalıların ve yan

daşlarının kaybedecek çok şeyleri 

vardır.

11 Eylül en azından bu gerçeği 

onlara öğretmiş olmalıdır!!! ■
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Yusuf Kaplan: Hocam, ABD’nin 

Afganistan’da başlattığı savaşın 

pek çok nedeni ve boyutu olduğu

nu biliyoruz. Sizinle başta enerji 

savaşları sorunu olmak üzere diğer 

muhtemel gelişmeleri konuşmak 

istiyoruz. Sizce Amerika, bu savaşı, 

aynı zamanda, dünyanın en zengin 

enerji ve doğal gaz yataklarını ve 

kaynaklarını kontrol etmek için 

başlatmış olabilir mi? ikinci sorum 

da şu: ABD’nin Afganistan’da baş

lattığı savaşı, 20. yüzyılın diğer sa

vaşlarıyla karşılaştırarak anlamlan

dırmanızı istesem neler söylersiniz?

Ahmed Yüksel Ozemre: 20. 

yüzyıl başında vuku bulan bütün 

savaşların da, şu an yaşanan sava

şın da dünyanın enerji kaynakları

na erişmek, enerji kaynaklarına gi

den yolları kontrol etmek veya en 

azından enerji kaynaklarını dünya 

piyasasına açık tutmak gayesiyle 

yapıldığı söylenebilir. Her millet 

kendi enerji politikasını belirle

mekle mükelleftir. Kendisine yete

cek kadar enerji kaynağı olmayan 

milletlerin başka ülkelere bağımlı 

olmaları kaçınılmazdır. Türki

ye’nin bu açıdan hali içler acısıdır. 

Türkiye enerji kaynakları bakı

mından sarfettiği enerjinin % 50 

kadarını dışarıdan ithal etmek 

mecburiyetindedir. Ve Türki

ye’nin enerji ihtiyacı bugünkü 

oranda artacak olursa, önümüzde

ki 20 sene içinde Türkiye’nin tü

kettiği enerjinin % 70’i dış kay

naklı olacaktır. Enerji bakımın

dan kendi kendine yeten ülke 

dünyada pek azdır. Bu arada Ame

rika’yı zikretmek lazım.

Kaplan: Hocam, Amerika’dan 

önce, 1. Dünya Savaşı’nda İngiliz- 

lerin özellikle Ortadoğu’nun hari

talarını yeniden çizmelerinde

‘ABD, HER 10 YILDA BİR SAVAŞ —  
ÇIKARMAK ZORUNDA’ |

- . -------

AHMED YÜKSEL ÖZEMRE 

Konuşan: Yusuf Kaplan

50 sene sonrası için sakladığı pet

rol yataklarıdır.

Kaplan: Niçin elli sene sonra

sı?

O zemre: Çünkü yapılan hesap

lamalara göre, dünyanın enerji tü

ketiminin aynı oranda sürdüğü 

dikkate alındığında, 2050 senesin

de petrol yatakları, 2150 senesinde 

de kömür yatakları tükenmiş ola

caktır. Şu anda 2050 senesi dünya 

için fevkalade kritik bir senedir. 

Düşününüz 2050 senesinde Rus

ya’nın, Azerbaycan’ın, İran’ın, 

Irak’ın, Kuveyt’in, Bahreyn’in, Ka

zakistan’ın ve Kuzey Denizi’nin 

petrol kaynakları tükendiğinde 

Amerika’nın elinde hala Alas

ka’da ve Texas’ta 50 sene sonrası 

için rezerv olarak sakladığı petrol 

yatakları Amerika’ya en az 20 sene

enerji kaynaklarının rolü nedir?

O zemre: İngilizler, Hindistan’ı 

ele geçirdikten sonra, Ortado

ğu’nun bütün enerji kaynaklarına 

sahip olmak istediler. Ve Osmanlı 

İmparatorluğunun yıkılmasına se

bep olan bütün hareketler, özellik

le İngilizlerin İrak petrollerini ele 

geçirmeleriyle alakalıdır. Şimdi, 

bütün dünya ülkeleri arasında dev

letinin geleceğini Amerika kadar 

berrak bir şekilde düşünen başka 

ülke yoktur. Amerika sahip olduğu 

kömür ve petrol yataklarına rağ

men elindeki gerek Texas, gerekse 

Alaska’daki petrol yataklarının bir 

kısmını kesinlikle işletmeye açma

makta, bunları ilerisi için bir re

zerv olarak kullanmayı düşünmek

tedir. Texas ve Alaska’daki petrol 

yataklarının % 40’ı Amerika’nın
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muazzam bir üstünlük sağlayacak

tır. Bütün dünyada petro-kimya sa

nayii çökmüş, bütün otomobillerin 

çoğu durmuş, uçaklar özellikle de 

askeri uçaklar benzinsiz kalmış 

iken Amerika bütün bu uçaklarını 

uçuracak ve bütün arabalarını işle

tecek ve petro-kimya sanayiine tek 

başına hakim olacaktır. İşte onun 

içindir ki, Amerika, dünyada ken

di ülkesinin dışındaki tüm petrol 

kaynaklarının bütün ülkelerin isti

fadesine açık tutulması, hiç kimse

nin egemenliği altında olmaması 

için büyük bir gayret sarfetmekte- 

dir. Bunun sebebi de şudur: B li

petrol kaynakları bir an evvel hat-

ıq  7 0 ^ 0  t - ' e r ı < - > < - Mr v  le n  n n f ' P  t i  i U e f i  U m  n

ve Züjü senesinden sonra Ameri

ka’nın bu atîye matûf rüyası gerek- 

leşsin; böylece Amerika, enerji 

kaynaklarının büyük bir kısmını 

elinde tutarak enerjisiz kalmış 

dünyaya tam manasıyla hakimiye

tini dikte ettirebilsin.

Kaplan: Peki, Hocam, bu ara

da başka enerji kaynaklarının üre

tilmesi mümkün olamaz mı?

Ozemre: Şimdi burada şunu 

söylemek lazım: Hali hazırda dün

yada pek çok ülkenin ihtiyacını 

karşılayan nükleer enerji var. Nük

leer enerji bugün dünyada 32 ülke

de kullanılmakta ve dünya elektrik 

üretiminin % 18’ini karşılamakta 

olan bir enerjidir. Nükleer enerji

de en ileri gitmiş devlet Fransa’dır. 

Kendi elektrik üretiminin %75- 

76’sını nükleer enerjiden karşıla

maktadır.

Kaplan: Fransa, hangi anlam

da ileri hocam?

Ozemre: Tüketim alanında 

nükleer enerji kökenli elektriği en 

fazla Fransa kullanıyor. Belçika % 

55, Almanya % 37 ve İspanya %

35 civarında nükleer enerji elde 

etmektedir. Tabii nükleer enerji

nin bu kadar yayılması özellikle 

dünya petrol ve kömür kartelleri

nin işine gelmemektedir.

Kaplan: Hocam, bu tespitiniz 

önemli. Bunu biraz açar mısınız?

Ozemre: Tabii.. Bakınız bir mi

sal vereyim: Türkiye 1000 mega

watt elektrilclik bir nükleer santral 

tesis etse, bu 1000 M W ’lik nükleer 

santralın, bir senede üreteceği 

enerjinin petrol eşdeğeri 1 milyon 

600 bin tondur. Bir nükleer santra

lın ömrü 40 sene olduğuna göre, 

40 sene süresince Türkiye tıpkı 64 

milyon ton petrol tasarruf etmiş gi

bi olacaktır. Eğer Türkiye’nin on 

tane nükleer santrali olsa, -ki bu 

aşağı yukarı 10.000 MW elektriğe, 

yani bugünkü müesses / kurulu 

elektrik gücümüzün % 40’ma teka

bül etmektedir- o zaman Türkiye, 

bu santrallerin 40 senelik ömrü 

zarfında sanki 640 milyon ton pet

rol tasarruf etmiş gibi olacaktır. 

Eğer Türkiye’yi Kuzey Afrika, Or

tadoğu ve Orta Asya’daki 10 Müs

lüman ülke daha izlese, o zaman 40 

senede Müslüman ülkelerin tasar

ruf edeceği petrol miktarı 6 milyar

400 milyon tona baliğ olacaktır ki, 

bu, dünya kömür ve petrol karteli

ni fevkalade endişeye sevkedecek 

ve batmasına sebep olabilecek bir 

rakamdır.

Kaplan: Dünya kömür ve pet

rol kaynaklarını kontrol eden belli 

bir güç, bir kartel var mı?

Ozemre: Kartel var tabi; kö

mür ve petrol karteli var. Bir de 

bunlar uluslararası şirketler.

Kaplan: İngilizlerin, Fransızla

rın filan mı?

Ozemre: Hepsinin var, hepsi

nin var.

Kaplan: Yani stratejik bir bo

yutu var bu işin...
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becre var. Petrol kartelinde Hol

landa da var, İngiltere de var,' 

Amerika da var, Suudi Arabistan 

da var. Esas kartel yedi tane büyük 

şirketten müteşekkil; bunların 

içinde Ruslar falan yok, yani Batı 

karteli bunlar. Belki Suudi Arabis

tan da Amerika dolayısıyla var...

Kaplan: Hocam, bir de doğal- 

gaz meselesi var; İngilizlerle Fran

sızların, Almanların hatta Rusların 

üzerinde çekiştiği bir konu...

Ozemre: Şimdi ben doğalgaz- 

dan bahsetmiyorum.

Kaplan: Orada durum farklı mı 

diyorsunuz?

Ozemre: Ben sadece petrolden 

ve kömürden bahsediyorum. Do- 

ğalgaz farklı. Ama her halükârda 

doğalgaz da 2070 senesinde bitmiş 

olacak bu trendde gidilirse...

Kaplan: Peki hocam, şu nükle

er enerji meselesine, kömür ve pet

rol karteli meselesine tekrar döne

cek olursak...

Ozemre: Şimdi, her ne olmuş

sa olmuş, 32 ülke nükleer enerjiye 

geçmiş. Ki bu, kömür ve petrol
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kartelini fevkalade rahatsız eden 

bir durum. İşte bunun içindir ki, 

dünya petrol ve kömür karteli bi

zim gibi ülkelerin ve 3. Dünya ül

kelerinin, yani gelişmekte olan ül

kelerin nükleer enerjiye geçmeme

si için elinden gelen her türlü me

laneti yapmaktadır. Bunun için el

lerindeki büyük medya imkanla

rıyla ve pireyi deve yapmak sure

tiyle nükleer enerjiyi bir öcü gibi 

göstermekte ve her türlü yalanı ve 

dez-informasyonu reva görmekte

dirler. Mesela, Çernobil kazası 

bunlar için büyük bir lütuf oldu; 

bunu sonuna kadar istismar etti

ler. Pek çok çevreci örgütü ve Av

rupa’daki çevreci politikacıları ve 

partileri gizliden gizliye destekledi

ler, beslediler.

Kaplan: Yani Amerikan ya da 

İngiliz yönetiminin bunları üstü 

örtük bir şekilde gizlice kışkırttığı

nı söyleyebilir miyiz?

Özemre: Gayet tabi. Mesela 

Greenpeace... Shell’in 200 bin his

sesi Greenpeace’e verildi. Bildiğiniz 

gibi Shell, Hollanda kraliyet ailesi

nin bir mülküdür. Arada bir Gre

enpeace, Shell’e karşı İngiltere’de 

ya da Hollanda’da bir takım çevre

ci eylemler yapmaktadır. Greenpe- 

ace’nin en fazla eylem yaptığı ko

nu, mesela Fransızların Atom 

bombası denemesi gibi olaylardır. 

Ama Greenpeace, Amerika’da ya

pılan atom bombası denemelerine 

hiç ses çıkarmamaktadır. Buna 

mukabil Türkiye’nin bir atom 

santrali elde etmesine şiddetle kar

şı çıkmakta ve elinden gelen her 

türlü melaneti yapmaktadır.

Kaplan: Gıeenpeace’in arka

sında kimler var? Greenpeace bu 

eylemleri hangi kaynakları kulla

narak finanse ediyor ve düzenli

yor?

Özemre: Bildiğiniz gibi Green

peace, görünüşte Malta’da örgütle

nen ve faaliyetlerini oradan idare 

eden esrarengiz bir örgüt. Green

peace’in bugün Malta’da çalışma

sına, binlerce dolar para almasına 

sebebiyet veren birçok şey var. Ge

ne Gıeenpeace’nin dünyanın 

muhtelif yerleriyle irtibatını sağla

yan bir uydu kanalı var; 2,5 milyar 

dolar para ödendiği söylenen bir 

uydu kanalı bu.

Bunlar dikkatle göz önüne alın

ması ve incelenmesi gereken hu

suslar. Objektif olarak baktığınızda 

görüyorsunuz ki, Türkiye’nin ve 

diğer ülkelerin nükleer enerjiye 

geçmesine kesinlikle karşı çıkıyor

lar. Şimdi, maalesef 1972’den beri 

yapılmış olan âtîye matuf bütün 

enerji projeksiyonları Türkiye’nin 

2010 yılında büyük bir krize gire

ceğini göstermiştir.

Kaplan: Hocam, sohbetimizin 

akışını biraz değiştirelim ve 

ABD’nin Afganistan’da başlattığı 

savaşın İslam dünyası açısından ne 

tür sonuçları olabileceği ve İslam 

dünyasının geleceğe dönük olarak

neler yapması gerektiği sorunu 

üzerinde yoğunlaşalım istiyorum. 

Bu noktada sormak istediğim şöyle 

bir soru var: Dünyanın hızla küre

sel) eştiği, bir çağda yaşıyoruz. Sınır- 

lar ortadan kalkıyor. Şu an dünya

nın her bölgesinde bölgesel işbirli

ği projeleri var. Ekonomik işbirliği 

projeleri var, siyasi işbirliği proje

leri, askeri işbirliği projeleri var. 

Bölgesel işbirliği projelerinin ol

madığı ve türlü nedenlerle, engel

lendiği tek coğrafya İslam coğraf

yası. Burada bir terslik yok mu? 

Avrupa, her bakımdan büyük öl

çekli bir birliğe, birleşmeye doğru 

gidiyor. Atlantik’te, Kuzey Ameri

ka’da, Uzak Asya’da, Latin Ameri

ka’da büyük ölçekli işbirliği proje

leri yaklaşık 10 yıldan bu yana ha

yata geçirilmiş durumda. Ama İs

lam dünyasında bu tür işbirliği pro

jeleri yok. Şimdi 10 Müslüman ül

ke bir araya gelse, çok ciddi işbirli

ği projeleri başlatabilirler. Şu an, 

jeo-politik konjonktür, bu tür giri

şimlere müsait olmayabilir. Ama 

jeo-ekonomik, jeo-kültürel ve hat

ta jeo-stratejilc şartlar, bence bu 

tür projeleri mümkün kılmaya mü

sait. İslam coğrafyası, doğal kay

nakları açısından, insan kaynakla

rı açısından bence bu tür işbirliği 

projeleri için yeterli durumda. Oy

sa küreselleşme çağında çok ente

resan bir şekilde İslam dünyasında 

tam tersi yönde işleyen bir meka

nizma var. Üstelik bu ülkeler ara

sında yani tarihsel olarak çok ciddi 

sorunlar da yaşanmamış. En azın

dan 3-4 ülke arasında, 5-6 ülke 

arasında bile çeşitli işbirliği proje

lerinin geliştirilmesi mümkün ol

muyor. Burada çok büyük bir im

kan var ve bu imkan bir türlü de

ğerlendirilemiyor. Neden? Siz bu
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durumu nasıl açıklıyorsunuz?

özenir e: Şimdi bir kere mesela 

Arap ülkeleriyle aramıza büyük bir 

nifak sokulmuştur. Vc bu devam 

etmektedir. İngilizler, Osmanlı’yı 

ve nüfuzunu yok etmek için çok 

büyük bir oyun oynadılar burada. 

Osmanlı’yı karaladılar; kabile reis- 

lerini krallık, bağımsızlık ve para 

vaatleri ile Osmanlı’ya karşı kış

kırttılar. Şimdilerle, Ürdün’le, 

Irak’la aramız soğutulmuştur. Fran- 

sızlar da Suriye ile aramıza nifak 

sokmuştur. Ve nifak maalesef tut

muştur. Şimdi Suudilere bakacak 

olursanız Türkiye Müslüman de

ğildir. Kimle konuşursanız konu

şun, kendi mezhepleri öyle bir 

mezhep ki bizi Müslüman olarak 

kabul etmiyorlar. Tabii bir de Tür

kiye’nin Batı’ya açılması, Türki

ye’yi İslam dünyasından uzaklaştır- 

mıştır. İkincisi İran’la aramızda 

ikimiz de Müslüman olmamıza 

rağmen dine bakış açımızda çok 

büyük bir farklılık var. Bu Celali 

isyanlarında olsun, Yavuz Sultan 

Selim zamanında, Şah İsmail za

manında olsun onu takip eden za

manlarda bazen birbirimize yaklaş

mamız çok kısa dönemler hariç da

ima Batı tarafından kaşınmış bir 

şeydir. Durum böyle olunca geriye 

yalnızca Hindistan Müslümanları, 

Pakistan kalıyor.. Bir tek Pakis

tan’la bizim aramızda bir dostluk 

vardır. Atatürk, Sadabat Paktı’nı 

kurmuştur. Sonra Menderes, Bağ

dat Paktı’nı yapmıştır. Ama bütün 

bunlar Batılıların tahrik ettikleri, 

isyana teşvik ettikleri kimselerin 

iktidarı ele geçirmeleri ile akim 

kalmıştır. Türkiye ise bu konuda 

daha aktif ve öncü bir politlca ge

liştirememiş ve bu konuda Batık

ların yoğun baskısı ile karşı karşıya
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buıacla büyük biı iıııkaıı var ve bu

nun mutaka değerlendirilmesi ge

rekiyor.

Kaplan: Hocam burada şöyle 

bir şey var. Aslında Batı toplumla- 

rıyla bu coğrafyanın insanlarını, 

ortak tecrübelerini karşılaştırdığı

mızda oluşturulan engellerin son 

derece yapay olduğu ortaya çıkı

yor. Mesela Batı’da rkçılık, etnik 

kimlik her yere, bütün kurumlara, 

hayatın her alanına sinmiştir. Ve 

yüzyıllarca Avrupalı toplumların 

birbirleriyle savaşmalarına neden 

olmuştur. Oysa bizde ırk temeline 

dayalı savaşlar olmamıştır. Orta ve 

uzun vadede bizim işbirliği yapma

mızı engelleyebilecek herhangi bir 

şey yok aslında.

Ozemre: Engellerin hepsi ya

pay ve dolayısıyla müslüman ülke

lerin bu tür işbirliği projeleri geliş

tirmeleri Batıyı çok ürkütüyor. 

Eğer Türkiye ile Kuzey Afrika’daki 

Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Nijer

ya, Sudan; Ortadoğu’daki, As

ya’daki Müslüman ülkelerle eko

nomik işbirliği örgütleri, ortak pa

zarlar vesaire kurulduğu zaman bu, 

AB’ye de, ABD’ye de, Rusya’ya da, 

Ç in ’e çok büyük bir rakip olacak

tır. O  yüzden, dünyanın bu tür gi

rişimler çok ciddi bir şekilde en

gelleniyor. ABD, tek başına dün

yanın hakimi olamaz; olabilmesi 

için mutlaka ikinci bir polarite 

(kutup) olması gerekiyor. Aksi 

takdirde kendisini teyid edemez; 

çünkü ABD, daima bir ikinci pola- 

riteye karşı sizi müdafaa ediyor gö

rüntüsü veriyor. Ama üçüncü bir 

polarite, ABD’nin, İngiltere’nin 

ya da AB’nin kabul edebileceği bir 

şey değildir. AB, ABD’ye karşı bir 

polarite ortaya koymuştur, bir ku-
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ABD’nin korkusu AB nın Rusya- 

Çin ekseniyle birleşmesi, anlaşma

ya gitmesidir. Ayrıca Almanya’nın 

Rusya’ya devamlı yardım gönder

mesi, Balkanlara sarkma girişimle

ri ABD’yi rahatsız ettiği için ABD, 

Almanya’nın önünü kesiyor. 

Onun için Türkiye’nin Müslüman 

bir ülke olarak diğer Müslüman ül

kelerle kendi içinde bir globalizas- 

yona gitmesi muhakkak surette 

önlenmesi gereken bir unsur ola

rak görülmektedir. Bu nedenle AB 

de Türkiye’yi o şekilde içine almak 

istemiyor. Ben de AB’nin yerinde 

olsam Türkiye’yi AB’ye kesinlikle 

almam. AB’de şu anda nüfus dur

muş durumda. Türkiye, 2020 sene

sinde 120 milyon olacak. Bu mese

le AB’nin kafasını çok karıştırıyor. 

Öte yandan Almanya, Fransa, Bel

çika, İngiltere, Avusturya, İsviçre 

ve Hollanda Türklerin ne kadar 

müteşebbis olduklarını gördüler. 

Bizi AB’ye kabul ettikten sonra 

Avrupa’nın kendi vatandaşları 

arasında işsizlik artacaktır. Türkiye 

A B ’de bir Truva A tı olacaktır.
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Onu kimse kabul etmez. Üstelik 

Avrupa’da boşanmalar çok fazla, 

dolayısıyla Türk erkekleriyle evli- 

lik yapmak isteyen birçok Avrupa- 

lı kadın var. Çünkü bizim insanla

rımız evlilik müessesine inanan in

sanlar. Ve onlar hıristiyan dahi ol

salar dinlerine çok fazla karışmı

yorlar. Ehli Kitap’tan saydıkları 

için. Şimdi herhalde Avrupalılar 

da bu durumu görüyorlar. Ne için 

alsınlar? “Şeytan azapta gerek” di

yerek devamlı Avrupalılarm başı

na “beni de alın” diyerek vurmak

ta fayda var ama ben AB’ye alına

cağımızı sanmıyorum. Türkiye’nin 

çok dirayetli, genç, cesur, ileriyi 

gören idarecilere ihtiyacı var.

Kaplan: Farkında olmadığımız 

çok ciddi bir şey var. Halil İnalcık, 

“Osmanlı tarihi bilinmeden dünya 

tarihi yazılamaz” diyor. Dünyada 

sıkıntıların, problemlerin olduğu 

coğrafyaya baktığımızda tam Os- 

manlı coğrafyası ve hinterlandı. 

Osmanlı coğrafyasında 35; hinter

landında ise 41 ülke yani toplam 

76 ülkenin bulunduğu bir coğraf

yada büyük bir vakum (boşluk) 

var. Bu vakum bölge dışındaki 

güçler tarafından dolduruluyor. 

Önce Avrupalılar doldurmuşlar, 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

ise Amerikalılar dolduruyor. Ve 

müslüman toplumların gelecekle

rini belirliyor ve kaynaklarını kul

lanıyorlar. Bu durumun böyle git

mesi mümkün değil. Batılılar, ken

di kaynaklarının bizim tarafımız

dan kullanılmasına izin verebilir

ler mi? Biz niye izin veriyoruz? Ne

den bu duruma dur diyemiyoruz? 

Bu vakum meselesi, ABD’nin Af

ganistan’a girmesinden sonra, Batı 

basınındaki yazarlar ve aydınlar ta

rafından da gündeme getirildi. Me

sela Robert Fisk, olan bitenleri 

şöyle yorumladı: “Dünya sistemi 

henüz Osmanlı vakumunun, Os- 

manlidan boşalan boşluğun dol- 

durulamamasından kaynaklanan 

kaosun, belirsizlik ortamının üret

tiği krizleri yaşıyor”. Bu vakumu 

biz, bölgenin insanları olarak nasıl 

doldurabiliriz? Burada Türkiye’nin 

üstleneceği roller neler olailir?

O^emre: Türkiye’nin burada 

üstleneceği çok önemli roller var 

ama maalesef Atatürk’ten sonra 

yurtta sulh cihanda sulh ilkesine çok 

bağlı kalmışlar. Bu bizim için ka- 

yıtlayıcı, kısıtlayıcı bir şey olmuş

tur. Dünyayla ilgilenmek yerine 

Türkiye’yi en ufak işlerle ilgilen

meye çağırmışlardır. Benim görü

şüm bu. Maalesef Atatürk’ten son

ra geniş görüşlü bir lider olarak 

Turgut Özal’ı görüyoruz. Diğerleri 

hep “küçük işler”le uğraşmışlar. 

Oysa Atatürk bu sözü söylerken sa

dece bir felsefe olarak söylememiş. 

Ama ondan sonra gelen politikacı

lar bunu bir felsefe olarak kabul et

mişler ve bu, işlerine de gelmiş. 

Yurtta sulh olması için ne lazım 

gelir onu düşünmüşler ama dünya

da sulh için bir şey ortaya koyama

mışlar. Uzağı görememişler. Bir 

Osmanlı paşasının dünyaya bakışı

na sahip olamamışlar. Bunun tabii 

bir takım psikolojik ve siyasi se

bepleri var. Çaplı, atılgan, cesur, 

ne yaptığını bilen siyaset adamları 

çıkaramamışız.

Kaplan: Hocam, son olarak 

ABD’nin Afganistan’da başlattığı 

savaş ve bunun muhtemel sonuç

ları üzerine yoğunlaşalım isterse

niz. Şimdi Amerika’nın özellikle 

Afganistan’da böylesi bir operas

yonu başlatmasının ben tesadüfi 

olmadığını düşünüyorum. Bu ope

rasyonu terörü bahane ederek baş

ka bir yerde de yapabilirdi; çünkü 

Amerikalıların sürekli icat ettikle

ri şeyler bunlar. Örneğin, önce So

ğuk Savaş’ın sona ermesinden son

ra, Kuveyt’in işgalinde tam Türki

ye’nin bulunduğu bölgede tampon 

işlevi gören Körfez’e yerleştiler. 

Ardından Avrasya açısından tarihi 

olarak tampon işlevi gören Bal

kanlara yerleştiler. Bunu, Alman

ya’yı durdurmak için yaptılar. Kör- 

fez’de de Almanya ve Japonya’yı 

durdurma kaygısı vardı. Şimdi Af

ganistan operasyonunun da terör 

meselesini çok çok aşan ciddi bo

yutlarının olduğu, olacağı kendile

ri tarafından da açıkça söyleniyor. 

Çin, Rusya ve Hindistan’ın uzun 

vadeli ortak projeler geliştirmeleri

ni engelleyebilecek bir yere Ame

rika yerleşmeye çalışıyor. Siz, be

nim çizdiğim tabloya katılıyor mu

sunuz?

Özemre: Kısmen. Çünkü Ame

rika oraya yerleşmese de bu yerleri 

her zaman kontrol imkanına sa

hiptir. Amerika’nın elindeki im

kanlar o kadar fazla ki her yeri
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kontrol edebilir.

Kaplan: Şimdi hocam burada 

önemli bir şey var. Balkanlar’da 

şöyle bir şey yaptı Amerikalılar: 

Avrupa’yı durduracak bir adım at

tılar. 1648 Westphalia Antlaşma- 

sı’ndan sonra sürekli başka coğraf

yalara yerleşen Avrupa’yı kendi 

doğal / fiziki coğrafyasına hapsetti

ler. Yani Amerika’nın Balkanlara 

fiilen yerleşmesi, askeri, jeo-politik 

ve jeo-stratejik açıdan dengeleri 

Amerika lehine çevirdi. Sadece 

uzaktan kontrolle bu işi başarması 

zordu Amerikalıların.

Ozemre: Haklısınız. Burada il

ginç bir noktaya dikkat çekmek is

terim. Amerikalılar, kendi çıkarla

rı sözkonusu olduğunda ilke oahibı 

insanlardır. Mesela, devlet bir ka

rar verdiğinde o verilen kararı so

nuna kadar izliyorlar. 1961 sene

sinde Kennedy’nin hazırlattığı bir 

rapor vardır. Kennedy Nobel ödü

lü kazanan ve diğer bilim adamla

rını toplayarak onlara “Ben Ame

rikan halkının refahını yükseltmek 

ve aynı zamanda moralini daima 

yüksek tutabilmek için ne gibi ted

birler almalıyım, size her türlü im

kanı veriyorum. Bana 1,5 sene 

içinde cevap verin” diyor. Ve so

nunda, ortaya 800 sayfalık bir ra

por çıkıyor. Ben bu raporun özeti 

olan 170-180 sayfalık bir metni 

okudum. Bu raporda söylenen şey 

şu: “Amerika'nın refah seviyesini 

yükseltebilmesi için üretim ve tüketim 

şartlarının devamlı surette incelenme

si lazımdır. Bunun için de Ameri

ka’nın her on (10) senede bir harbe 

girmesi gerekmektedir.” Kennedy 

sonrasına balem, Amerika her on 

senede bir muhakkak harbe gir

miştir. Bu harplerin neticelerinde 

bir takım sıkıntılar olmuştur ama

ABD nihai olarak bu harplerden 

hep kazançlı çıkmıştır. Vietnam’a, 

Panama’ya bunun için girmiş, Do

muzlar Körfezi Çıkarması’nı, Küba 

Krizi’ni bunun için gerçekleştir

miştir. Bir sürü yerlere girmişler, 

Basra Körfezi’ne yerleşilmesi de bu 

politikanın bir gereğidir. Ve şimdi 

de tam on sene sonra Afganistan’a 

girdiler. Amerika böyle bir karar 

almışsa bunu uygulayacak; başka 

türlii döndüremiyor çarkı. Tabii 

evlatları ölecek, merasimler ola

cak, bayraklar çekilecek falan; işin 

psikolojik tarafı ile de ilgileniyor

lar.

Kaplan: Peki ABD’nin Afga

nistan'ın bulunduğu bölgeye yer

leşmesi sizce ABD’ye ne tür bir 

avantaj sağlayacak?

Ozemre: Amerika’nın orada 

bir askeri üs kurmasının tıpkı in

cirlik gibi büyük bir avantajı var 

kendisine; aynı zamanda burada 

kuvvetini kudretini gösterecek 

olursa, Kazakistan petrolünü Hint 

Okyanusu’na indirecek, by- pass 

edecektir.

Kaplan: Amerikalılar, 2025 

Uzak Asya raporu diye rapor hazır

lamışlar. Ç in ’in ekonomik, strate

jik ve siyasi olarak güçlenmesi ve 

Uzak Asya’da nüfuz alanını geniş

letmeye başlaması, ayrıca Japon

ya’nın askeri, siyasi bir güç olmak 

istemesi ve son olarak Şanghay 

Beşlisi projesi gibi yeni oluşumlar 

bu raporda öngörülüyor. Dahası, 

Amerika’nın Avrasya projesi var

dı, bu proje tutmadı. Sözkonusu ra

porda bu gelişmelere karşı çok 

yönlü önlemler alınması gerektiği 

belirtiliyor.

Ozemre: Bugün Hindistan,

Rusya, Çin aşağı yukarı demek ki

2,5 milyar insanın bulunduğu bir 

yerde Amerika gelse Afganistan’ı 

işgal etse ne yazar. Ne yapabilir? 

Hiçbir şey yapamaz. Bütün tekno

lojisine rağmen düşünebiliyor mu

sun atom bombası kullanmadan, 

atom bombası kullansa dahi Rus

ya’nın içine ve Hindistan’a eğer 

bunlar gerçekten bir koalisyon ha

line gelecek olurlarsa bu Ameri

kan hakimiyetinin sonunu hazır

lar. Bence, Amerika sonuna gidi

yor. Afganistan işgali sadece bir 

gösteriş, durumu kurtarma çabası.

Kaplan: Peki Hocam, enerji 

kaynaklarının paylaşımı veya kul

lanımı açısından nasıl bir durum 

veya tablo çıkabilir ortaya?

Ozemre: Kazakistan petrolü

nün daha rahat bir yolla, daha 

kontrollü (Amerika’nın kontrolü) 

mesela Pakistan’ın kontrol edebi

leceği bir yolla Karaçi’ye kadar gö

türülmesi sağlanabilir. Herhalde 

ilk akla gelen budur. Tabii bir de, 

Kazakistan’ın petrol kaynakları var 

ve bu Amerikalıların çok işine ge

liyor. Çünkü sohbetimizin başında 

da söylediğim gibi, Amerika dün

yadaki tüm diğer petrol kaynakla

rının açılmasını ve bir an evvel 

tüketilmesini istiyor. Amerika 50 

sene sonrasını düşünüyor. Şimdi 

Rusya da, Çin de, Hindistan da 50 

sene sonra elleri kolları bağlı bir 

şekilde olacak; eğer Amerika pet

rolü bitirirse..

Not: Ahmet Yüksel Ozemre ile yap

tığımız, Türkiye’nin enerji ve nük

leer politikalarını tartıştığımız bu 

sohbetin ikinci ve son bölümü, Üm

ran’ ın Aralık sayısında yayım

lanacak. a
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‘RAMAZAN IKLIMI’NE DOĞRU.»

ABDULLAH YILDIZ

R
amazan yaklaşıyor. Müslümanlar bütün 

olumsuz şartlara rağmen, Ramazan ayının 

bereketli iklimine girmek için sabırsızlanı

yorlar. Şeytanın ve ‘şeytanî güçler’in çekim alanın

dan kurtulup İslam’ın huzur atmosferini teneffüs et

menin, oruçla nefislerini, hevâ ve heveslerini dizgin

leyip Allah için duâ, niyaz ve itikafta bulunmanın, 

Kur’ân okuyup üzerinde tefekkür ve tedebbür etme

nin, sadaka vermenin, ibadet etmenin manevi lezze

tini tatmaya, teravihin, sahurun, iftarın coşkusunu 

yaşamaya hazırlanıyorlar.

Şehr-i Ramazan: Şehr’ullah

‘Ramazan’, bir görüşe göre ‘esmâ’ullah’tan biri; do

layısıyla ‘şehr-i Ramazan’ da bir anlamda “şehr’ul- 

lah/Allah’ın ay’ı”: Allahu Teâlâ’mn, mesajını yeryü

züne inzal buyurmaya başladığı Kadir gecesi ile şeref

lenen kutlu ay...

‘Kur’ân bir rehber, bu rehberliğin apaçık delil

leri ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak 

insanoğluna Ramazan ayında indirilmiştir 

(2/185)

O halde her mümin, bu ayda bol bol Kur’an oku

yarak üzerinde derin derin düşünmeli, onun rehberli

ğinde hayatını yeni baştan düzene koymalı, onun şaş

maz ölçülerine göre doğru ve yanlışlarının sağlaması

nı yapmalı, geçmiş bir yıllık amellerinin/faaliyetleri

nin muhasebesini, bir sonraki yılın planlamasını yap

malı, bunları gerçekleştirmek için de itikaf’a girmeli

dir. Elbette sırf Allah için omç tutmalı, yalnızca 

O ’nun rızasını gözeterek ibadette ve tasaddukta bu

lunmalıdır.

Allah Rasûlü Ramazan ayında, sadece oruç tut

makla kalmaz, çokça Kur’ân okur, ibadetlerini çoğal

tır, sadaka vermede cömertleşir ve uzun süre itilcâfa 

girerdi.

Ramazan, yaz mevsimi sonunda yeryüzünü tozdan 

temizleyen güz yağmuru (ramzâ) gibi, iman ehlinin 

günahlarını yıkayıp kalplerini kir ve pastan arındıran 

bereket ayı. Güneşin şiddetli hararetinden neredeyse 

kor haline gelen (ramaz) taşlar üzerinde yalınayak 

yürüyerek yanmaya eş, orucun açlık ve susuzluk hara

retiyle / hararet-i sıyâm’la günahları yakıp yok eden 

imtihan ayı... Arapların bu ayda silahlarını bileyip 

hazırlamaları gibi, müminlerin de küfre, şirke, şeyta

na, tâğûta, fahşâya, münkere karşı iradelerini çelik

leştirip bağışıklıklarını pekiştirdikleri kutlu ay...

Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapıları

nın kapandığı, şeytanların bağlandığı mübarek ay... 

Hayırların ve hayırlıların çoğaldığı, şerlerin ve şerli

lerin azaldığı feyiz ve bereket ayı...

Ramazan; rahmet, mağfiret ve kurtuluş: ‘Evveli 

rahmet, ortası mağfiret, âhiri ateşten âzât oluş.’ (Hadis)

Ramazan’da hayırlar ve hayırlı ameller, çalışma

lar artırılır, günahlar ve kötülükler azaltılır, duâlar 

çoğaltılır. Bu nedenle Müslümanların bütün davra

nışları bu ayda birden değişiverir: Şehvet, kin, garaz, 

hırs yerini dua, zikir, şükür, hilm, acıma, yardımlaş

ma gibi duygulara bırakır; kalpler yumuşar, gönüller 

huzur dolar.

Sırf Allah Rızası İçin Oruç

Ramazan oruç ayıdır ve bu ayda, sorumluluk bilinci

ne ermek amacıyla ve ‘yalnızca Allah rızası için’ oruç
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DİRİLİŞ AYI RAMAZAN

n it i ılı ir:

'L,y hHluiu. eıiiiış uluuluı! u ıu^ , sizden öncekile

re farz kılındığı gibi size de farz kılındı, ki A llah’a 

karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız. ’

(2/183)

Oruç namaz ve zekâttan sonra (Hicret’in ikinci 

yılında) farz kılman meşakkati fazla, ama sevap ve 

kazanımı da o oranda çok, faziletli bir ibadet.

Oruç ‘sabnn yarısı’ (İbn Mâce, Tirmizi); sabır da 

îmanın yarısı. Sabredenlere hesapsız müka- 

fat’(39/10) ise Kur’an’ın müjdesi...

Oruç/savm-sıyâm bazı bedensel ihtiyaçları Allah 

için terk etme; ‘şafağın sökmesinden güneşin batması- 

na kadar’ nefsi, eğilim duyduğu hazlardan, bedeni ye

me-iç me ve cinsel ilişkiden uzak tutma.

Oruç bir irade sınavı; açlık ve susuzluk çekenlerin 

ıstırabına bilerek ve isteyerek ortak olma. ‘Merhamet

li olmayana merhamet olunmaz.’ bilinciyle, fakir ve 

yoksula lcol-kanat germe.

Oi'Liç ‘imsak’; kendini tutma, nefs-i emmâreyi 

dizginleme, hırsları teskîn etme; gözünü, kulağını, di

lini ve bütün azalarını günahlardan, gıybet, yalan ve 

kovııculuktan uzak tutma.

Oruç; mücahede-i nefs ile gönlü bütün kir ve pas

lardan, günahlardan arındırma.

Oruç; mümin için şeytana karşı sağlam bir kale, 

‘ateşten koruyan bir zırh, bir kalkan. ’ (Buhari, Müslim)

Omç; ubudiyet zevkini tatma, riya ve gösterişten

uzak bir ruh hali içinde Allah’a ihlasla kulluk etme. 

Bu yüzden oruç ibadeti, zikir ve dua ile, Kur’an kıra- 

eti ve tefekkürü ile, teravih ve kıyâmü’l-leyl(gece kı

yamı) ile, sahur ve imsak ile, fitre, zekât ve sadaka ile 

zenginleştirilmeli ve derinleştirilmelidir.

Ve iftar vakti, müminin ‘Rabbine kavuşma sevinci

ni’ yaşaması adeta (Buhari ve Müslim) ...

‘Duânız Olmasa...’

Ve Ramazan’da eller daha çok açılır Allah’a ve du

alar yükselir göklere:

‘De ki: Duânız olmasa, Rabbim size niçin değer 

versin?!’ {25f i l )

Duâmız, ibâdetimiz, îmânımız olmasa, Rabbimiz 

katında bir kıymetimiz, değerimiz olur mu? Ne diye 

olsun?! Alemlerin Rabbi olan Allah’ın bizim duamı

za, ibadetimize ihtiyacı mı var? Hâşâ! Bizler falar, 

yoksul ve muhtâcız; O ise ganî’dir, muhtaç olmayan

da, hanide lâyık olandır(35/15). O Rahmân’dır, Pva- 

hîmdir, Azîz’dir, Kerîm’dir, Rezzâk’tır, Gafûr’dur... 

Hamd, şükür ve övgü/senâ O ’nadır; minnet, vefâ ve 

dua da O ’na...

Duâ îmân’dır, teslîmiyet’tir, tevekkül’dür, hu- 

şû’dur, hudû’dur: Ibrahim(a.) gibi; yüzünü, gökleri 

ve yeri yaratana çevirmektir; bir ‘hanîf’ olarak 

O ’nun birliğine iman edip O ’na teslim olup asla şirk 

koşmamaktır( 6/79).

Duâ sürekli ve kesintisiz bir tecdîd-i îmân’dır: 

Tekbîr( ‘Allahu ekber’ deme), tehlîl(‘lâ-ilâhe illallah’ 

deme), tesbîh, tenzîh, ta’zîm, tebrîlc, takdîs... hepsi 

Allah’ın rablığını, ilâhlığını, büyüklüğünü, azameti

ni, yüceliğini, kutsiyetini kabul, itiraf ve tekrar et

mektir.

Duâ ibâdetin iliği, özü, hatta ta kendisidir; izhâr- 

ı ubûdiyettir; kulluğu yalnızca Allah’a has kılmaktır: 

Namaz baştan sona duâdır; lcıyâm, rükû’, sücûd, 

ku’ûd, kunût... hepsi duâ, tekbîr ve tenzîh... Oruç, 

karşılığı sadece Allah’tan beklenen bir ibadet, bir 

irade sınavı... Yalnızca O ’nun rızasını gözeterek veri

len zekât, bir arınma vesilesi... Hacc, adım başı duâ, 

ııiyâz, telbiye, ölümden önce giyilen kefen...

Duâ isti’âne; zorluklar, güçlükler, sıkıntılar ve her 

türlü olumsuzluklar karşısında yalnızca Allah’tan 

yardım dileme.
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RAM AZAN  İKLİMİNE DOĞRU / YILDIZ

Dırâ isti’âze; şeytandan, onun ve tiim yaratılanla

rın şerrinden, iğvâdan, vesveseden yalnızca Allah’a 

sığınma.

Duâ istimdâd; yalnız ve yalnız Kadir-i Mutlak 

olan Allah’tan medet bekleme. _ _ _ _

Duâ ilticâ; Allah’ın gazâbı ve azabından Allah’ın 

rızasına, ukûbetindeıı afiyetine, O ’ndan yine O ’na sı

ğınma.

Duâ tazarru’; gönülden yalvarıp yakarma, kendi

ni aşağılayarak, acz içinde boyun bükerek niyaz etme.

Duâ teevvüh; hüzün ve elemden, aşk ve korku

dan yanıp tutuşan bir kalbin âh ederek tevbe ve istiğ

farda bulunması.

Duâ tenâdüm; nedamet/pişmanlık, hata ve gü

nahlardan kurtulma ve vazgeçme arzusu.

Duâ inâbe ve kunût; kalbini, gönlünü Allah’a 

teslim etme, boyun eğme, itaat.

Duâ itiraf; arz-ı hâl/arz-ı zillet; hatasını, kusuru

nu, günahını, kibrini, zulmünü, ifade edip bunlardan 

uzak durmaya karar verme (7/23).

Küfürden, şirkten, isyandan, nankörlükten, haya

tın ve ölümün fitnelerinden Allah’a sığınmak için 

duâ...

Hidâyet için, sııât-ı müstakîm/doğru yol’da sebat 

için( 1/5), kalplerin kaymaması için(3/8), sabır 

için(7/126), sübülü’s-selâm/selâmet yollarına ulaş

mak için dua...

Günahlardan; gizli açık, büyük küçük, önceki 

sonraki bütün günahlardan kurtulmak, bağışlanmak 

ve temizlenmek için(3/16,143,147) duâ...

Cehennem azabından kurtulmak, cennet nimet

lerine varis olmak için(25/65-66, 26/85) dua.

Ve duâ tevbe’dir, tevbe içindir: Tevbe ise yapılan 

hatalardan kesin pişmanlık duymadır; nedametten 

yüreğin yanması, kalbin erimesidir. Ve günahların

dan böylesine tevbe eden, günahı olmayan gibidir.

Öyleyse, tevbe ve istiğfar içindir duâ; af, afiyet ve 

iffet için, takvâ bilincine ermek için, gönül zenginli

ği, itminân/gönül huzuru içindir...

Mağfiret dilemek için, merhamet dilemek 

için(23/109,l 18)), bereket, iyilik, güzellik dilemek 

içindir...

Duâ, faydalı ilim için(20/l 14), sâlih ve makbul 

amel için, temiz rızık için, hayırlı ömür ve hayırlı ne- 

sil(3/38, 25/74) içindir...

Duâ, anne ve baba içindir(14/41), dünya ve âhi- 

ret saadeti içindir(2/201), bütün müminler için- 

dir(59/10)...

Korkarak, umarak ve gizlice yalvararak(7/56, 

30/16, 21/90) yapılır dua:

Darlıkta da bollukta da, sıkıntıda da selâmette de, 

hastalıkta da afiyette de, fakirlikte de zenginlikte de, 

olduğunda da olmadığında da, her zaman ve her yer

de duâ.

Ayakta iken, otururken, yan yatarken zikir ve te- 

fekküre(3/191) eşlik eder duâ.

Bıkmadan, usanmadan, ısrarla, sürekli, bir ömür 

boyu.

Nihayet, mümin ve müslim olarak ölmek 

için(7/126, 12/101) yapılır duâ.

Ve duaların kabulü için( 14/40)...

‘Duâmız olmasa Rabbimiz bize ne diye değer versin?’

Evet... Ramazan mevsimi geldi: Daha çok iba

det ve tâat, zikir ve fikir, her fırsatta tevbe ve istiğ

far, duâ ve niyaz, gece kıyâm, sahur, gündüz sı- 

yâm, imsak, imkân ölçüsünde sadaka, fitre ve yar

dımlaşma, gönüllere sürekli Kur’ân ziyafeti, Rabbi- 

mizle başbaşa kalmak için itikâf, her akşam iftar ve 

teravih çoşkusu ve nihayet Kadir gecesi ve bay

ram...

Haydi mânâ iklimine... Haydi kurtuluşa... ■
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RAMAZANLARIMIZ

A. YÜKSELÖZEMRE

Oruç Tutmanın Faziletleri

O ruç tutmak İslâm'ın temel ibâdetlerinden 

biridir. “Oruç tatmak” Hazret-i Âdem'den 

Hazret-i Muhammed'e kadar bütün pey

gamberler tarafından ümmetlerine tavsiye edilmiştir. 

Hazret-i Mûsâ da Hazret-i İsâ da oruç tutarlardı. Se- 

mâvî dinlerdeki bütün ibâdetlerde olduğu gibi oru

cun da: 1) maddî, ve bir de 2) mânevî yönü vardır.

Usûlüne uygun olarak tutulduğu takdirde maddî 

yönü itibariyle İslâmî oruç, pekçok tıbbî incelemeler

de de vurgulanmış olduğu gibi: 1) vücûdda 11 ayda 

biriken toksik maddelerin doğal olarak elenmesini 

kolaylaştırır, 2) bâzı kimselerin dengesiz ve aşırı bes

lenmesi sorununa bir aylık bir nefes aldırır, 3) hayatî 

fonksiyonları icrâ eden organların dinlenip güçlen

mesini sağlar, 4) sinir sistemindeki iletişim pertiir- 

basyonlarının ortadan kalkmasına katkıda bulunur 

ve bu iletişimi regülârize eder, ve 5) insanda “kurun- 

tu”yu (yâni vehmi) azaltır.

Mânevî yönü bakımından ise oruç: 1) insanın 

kendi nefsi üzerine eğilip düşünmesine ve bu balcım

dan idrâk sâhibi olmasına katkıda bulunur, 2) açlık 

ve yoksulluk çeken hemcinslerinin durumlarının 

berrâk bir idrâk ile idrâk edilmesini sağlar, 3) bu ba

lcımdan insanın merhamet hislerinin gelişmesine ve 

hangi dinden olursa olsun insanlara şefkat ve müsâ- 

maha ile yaklaşmaya zemin hazırlar, 3) nefsin, kişi

nin hem kendi nezdinde ve hem de başkalarının nez- 

dinde kınanmasına sebep olabilecek aşırı isteklerinin 

idrâk edilip bunlara gem vurulmasını sağlar, 4) Yara

tan'm bir emrini yerine getirmenin mutluluğunu

bahşeder, ve 5) nefsine gem vuramayanlardan çok 

farklı olduğunun idrâkinin verdiği mânevî huzurun, 

ve bu imkânı bahşederek kendisini korumuş olduğu 

için Yaratan'a hamd ve şükür etmenin lezzetini tattı

rır.

Orucun edebine riâyet etmek ve hakkını vermek 

yalnızca bir inanç meselesi değil, aynı zamanda bir 

idrâk ve bir kültür meselesidir de. Elbette ki oruçlu 

olduğu zaman barut fıçısı kesilen, vara yoğa sinirle

nen, önüne gelenin kalbini kıran, yâni diline ve eli

ne hâkim olamayan bir kimsenin Yaratan'm indin

deki değeri ile oruçlu olmasına rağmen kendisinden 

ahlâkî ve İçtimaî yönden bir eksiklik ya da olumsuz

luk zuhur etmeyen yâni yalnızca aç ve susuz kalmak 

bakımından değil fakat ahlâkî balcımdan da nefsine 

hâkim olan kimsenin değeri aynı olamaz.

Oruçlu iken açlığa ve susuzluğa tahammül etmek

le beraber davranışlarında sabır, temkin ve îtidal gös

teremeyen bir kimsenin oruç tutması doğru değildir. 

Onun İslâm'ın bu kabil hasta kimseler için gösterdi

ği müsâmahadan yararlanıp Şeriat' ın öngörmekte ol

duğu oruç lcefâreti olarak her gün bir falcîri doyurma

sı kendisi için daha hayırlıdır.

Ramazan Sosyal Dayanışmaya da 

Katkıda Bulunan Bir Aydır

Ramazan sosyal dayanışmaya katkısı olan bir aydır. 

Bu ay boyunca zengini de fakiri de eş, dost ve ahbap

ların iftara gelmelerini sofralarının beti-bereketi sa

yarlardı. Bu iftar sofraları ise yalnızca oruç tutan müs- 

lümanlara değil herkese açık olurdu. Hattâ tam iftar
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vaktinde sokaktan geçen birisi herhangi bir evin ka- 

pısmı çalıp: “iftara Tanrı misafiri kabul eder miydi- 

niz?” diye sorduğunda derhâl sofraya ve hem de baş

köşeye alınırdı.

Benim çocukluğumda pekçok kimse ermeni, ya- 

hudi ve rum komşuları ya da ahbabları için özel bir if

tar daveti yapardı. Ayrıca bunlar, karşılıklı tebrikleş- 

mek için muhakkak, biribirlerinin dinî bayramlarını, 

yortularını ve kandilleri de kollarlardı. Kurban bay

ramında gayrı-müslim dostların kurban payı özenle 

ayrılır ve evlerine kadar gönderilirdi. Bayram tebriki

ne gelen gayrı-müslimlerin çocuklarına da bunların 

ziyâretleri bitip de uğurlanırlarken, tıpkı müslüman 

çocuklarına yapıldığı gibi, bayram bahşişleri Pyramid 

marka mendillerin içine sarılmış olarak kapıdan çı

karken ceplerinin içine sokulurdu. Bu dostların ya da 

ailelerinden fertlerin vefâtmda ya da çocuklarının 

vaftiz törenlerinde muhakkak kilisedeki törenlere se

yirci olarak katılınırdı. Ayrıca Paskalya, Noel ve Ha

mursuz günlerinde bu dostlardan o güne mahsûs he

diyeler gelirdi. Biz boyalı yumurtaların yarıya kadar 

gömülü olduğu o güzelim pandispanyaları hep heye

canla beklerdik.

Osmanlı İmparatorluğu’nu çökertmek, için Ba- 

tı'lıların Balkanlar'da ekmiş oldukları milliyetçilik 

nifakına rağmen meselâ: İstanbul'da rum, ermeni ve 

yahudiler; İzmir'de levantenler ve yahudiler; Kırkla- 

ıeli'de yahudiler; Amasya ve Kayseri'de ermeniler ve 

daha niceleri müştereken paylaştıkları mutfak ve 

mûsikî kültürlerinin etkisiyle, ve kezâ ortak İçtimaî 

örf ve âdetleri ve kezâ biribirlerinden kız alıp-verme- 

leri dolayısıyla müslüman türklerle çok iyi münâse

betler içinde yaşarlardı. Ve bu İçtimaî birliğe Rama

zan'm katkısı da büyüktü.

Bu güzel birliğin ve karşılıklı müsamaha ve mu

habbetin şimdilerde, özellikle büyük şehirlerimizde, 

hayli aksamış olduğunu üzüntüyle müşahede ediyo

ruz. Kanaatimce bunun üç sebebi bulunmaktadır:

1) 6-7 Eylül 1955 olaylarından sonra rum vatan

daşlarımızın çoğu kabuğuna çekilmiş ve hattâ Yuna

nistan'a göçmüş bulunmaktadır;

2) İsrail hükümetinin iskân politikası dolayısıyla 

pekçok mûsevî vatandaşımız, Cumhuriyet'in kendi

lerine karşı uygulamış olduğu bir dizi dışarlıyıcı poli-

tika sonucu, “Arz-ı Mev'ud” dedikleri İsrail'e göç

müşlerdir.

3) Aynı durum ermeni ve Süryânî vatandaşlarımı

zın büyük bir bölümü için de geçerlidir.

4) Cumhuriyet!.in_ilânmdan-$onr_a_zuhur eden ve 

her askerî darbenin peşinden tahkim ederek sürükle

diği, dar görüşlü bir milliyetçilik kavramı bu vatan

daşlarımızla birliğimizi zedelemiş ve arka plânda da 

bunlara Türk vatandaşı gözüyle değil de alelade bir 

ekalliyet gözüyle bakmıştır. Son seçimler hâriç tutu

lursa, 1960’dan itibaren otuz küsûr sene Türkiye Bü

yük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak bir tek gay- 

rı-müslim seçilmemiştir. Bununla beraber hâlâ Ana

dolu ve Trakya'da, bu vatandaşlarımızla aramızdaki 

ilişkiler Ramazan aylarında dostlukları pekiştiren bir 

havada sürüp gitmektedir.

Kur'ân-ı Kerîm'de “La ikrâhe fi-d dîn” (Bakara Sû

resi, 255. âyet) yâni “Dinde zorlama yoktur!” ve ayrı

ca “Muhakkak ki îmân edenler için; yahudilerden, hıris- 

tiyanlardan ve sahillerden Allah'a ve Âhiret gününe ina

nıp da iyi işlerde bulunanlar için Rabb’lerinin indinde 

hayrlar vardır; onlara herhangi bir korku yoktur ve onlar 

mahzûn da olmayacaklardır" (Bakara Sûresi, 62. âyet) 

ilâhî hükümlerini idrâk etmesini bilmiş olan müslü- 

manlar, her türlü taassubdan uzak bir şekilde, bu va

sıflara uyan gayrı-müslimlere daima muhabbet ve an

layışla yaklaşmışlar, bunlarla sağlam dostluklar kur

muşlar ve karşılıklı yardımlaşma içinde beraberce ya

şamışlardır. Fakat ne yazıktır ki günümüzde bile, 

Kur'ân-ı Kerîm'in bu açık hükümlerine rağmen, İslâ

mî toplulukların bâzılarında taklitçi bir din uygula

masının verdiği tembellikle bu âyetlerin hükümle

rinden haberdâr olmadan diğer din mensublarma 

asabî bir tutum sergileyen nice gafiller bulunmakta

dır.

İşte Ramazan ayı insanın kendisi ve çevresi hak

kında derin bir tefekküre dalması ve bunun sonucu 

olarak da gerek kendisi gerekse hemcinsleri hakkın

da Kur'ân-ı Kerîm'in koymuş olduğu sınırlar içinde 

kendisini yeniden şekillendireceği mubârek bir fırsat 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mubârek ayı boş ye

re değil de böylesine bir “şahsiyet yenilenmesi” ayı ola

rak değerlendirmesini bilenlere ve bunu gerçeldeşti- 

ıebilenlere ne mutlu! ■

RAMAZANLARIM IZ / ÖZEMRE
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KADİM BİR İBADET: ORUÇ

ALİ BUL AÇ

O ruçla ilgili kesin olarak bildiğimiz şey, bu 

ibadetin bizden “önceki ümmetlere de yazıl- 

mış (farz kılınmış)” olmasıdır (2/Bakara 

-183). Kur’an yanında gerek kutsal metinler gerekse 

sözlü anlatımlardan, orucun çeşitli türevleriyle ka-
.1 : . .  i .i . . .  I .i  "  i - O  X T .  . r
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koparken gemide selamette kalanların hatırasını ya- 

detmek üzere Araplar “Ramazan Ofucu’nun” farz kı

lınmasından önce “Aşure” orucu tutarlardı. Bu de

mektir ki, İsmail (as.) dan sonra herhangi bir pey

gamber tarafından uyarılmamış cahiliyye Arapları - 

yılda bir kere de olsa- kadim bir dini hatırayı yaşatır

lardı.

Hicretin ikinci yılında Ramazan orucu farz olun

ca Aşure orucu tercihe bırakıldı. Aşure orucu ve bu

na denk diişen bazı perhizler, kadim zamanlardan be

ri bilindiği ve yerine getirildiği yolunda bize bazı tel

kinlerde bulunmaktadır. Denebilir ki, üç semavi (İb- 

rahimi) dinde ortak olan ibadetlerin bir bölümü 

Adem’den başlamak üzere hem her peygamber tara

fından tebliğ edilmiş hem de her zaman biline gel

miştir.

Dinlerin menşei bir olduğu gibi, ibadetlerin de 

menşei birdir. İbadet şekilleri, ritüeller ve formlar za

man içinde önemli farklılıklar gösterebilir veya fark

lı şeriatlar içinde farklı formlar kazanabilirler. Yahya 

(as.)’ın vaftizi, son tahlilde abdesttir. Vaftizci Yah

ya’nın abdesti Hıristiyan dininde Kilise’nin vaftizi 

olarak devam eder; İslamiyet ise beş vakit namaz ön

cesi abdest ve gusül abdesti olarak bunu devam etti

rir. Abdestin asıl amacı ruhi arınma olup bedensel 

temizlik ve arınma ona bir hazırlıktır.

Manevi arınmanın pür ruhani olabileceği yönün

deki kanaate aykırı olarak, oruç beden üzerinden de

yüksek düzeyde arınmanın mümkün olduğunu göste

rir; beden yanında servet dolayımında arınmanın di

ğer bir imkanı manevi temizlik anlamındaki ‘tezki

ye’ ile yakın bağı olan ‘zekat’tır.

Zekat sadece ruhsal bir temizlik ve arınma değil, 

idKHt aynı zamanda lemizîenıııiş servetin artarak bü

yümesi demektir de. Zekat ile bir ‘gider kalemi’nin 

daha büyük ölçekte ‘gelir olarak’ geri dönmesi çoğu 

zaman paradoksal gibi görünse de aslında kendi için

de farklı bir sarmala işaret eder.

İslam’da Oruç

İslamiyet kemale erdirilmiş bir din, yani “ed-din” ol

ması hasebiyle hem amaçsal bir değer olarak ve ben

zeri arınma türlerini içeriyor hem de bize en mütaka- 

mil form ve yöntemlerinin ne olduğunu gösteriyor.

Fecrin doğuşundan güneşin batış anına kadar ki

şinin yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden kesilme

si orucun en mütekamil şeklidir. Hastalık gibi müc

bir bir sebep olmaksızın kişi kendi bedenini gün bo

yu perhize tabi tutar ve bunu aralıksız senede bir ay 

sürdürür. Ancak sadece protein almamakla oruç tu

tanlar da var. Bu bile başlı başına kişinin kendine dö

nük olmak üzere açığa vurduğu ve arkasında durduğu 

irade beyanıdır. Bu irade beyanının doğrudan muha

tabı Allah’tır; çünkü kişi istese hiç kimsenin kendi

sini görmediği bir yerde su içer veya yemek yiyebilir.

Orucun Kuran’da zikredilen bir başka türü bir yö

nüyle bugünkü tabirle insanın “susma hakkı’nı kul

lanarak hiç kimseyle hiçbir şey konuşmaması, çok 

gerekli ihtiyaçların karşılanması için meramını el kol 

hareketleri veya bir takım remizlerle ifade etmesidir. 

Hz. Zekeriyya’nın talebi üzerine ona “verilen ayet”
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bu türdendir. “Senin ayetin üç gün insanlarla konuşma

malıdır" (19/ Meryem-10). Hz. İsa’yı babasız doğuran 

meryem’e Cebrail’in önerdiği oruç da böyledir: “Ar

tık ye, iç, gözün aydın olsun. Herhangi bir insana rast

larsan ‘ben Rahman’a oruç adamıştım’ de, bu yüzden 

bugün hiç kimseyle konuşmayacağım” (19/ Meryem- 

26). Bakire ve temiz Meryem’in orucu, Ruhu’-l Ku

düs’ün kendisine telkin ettiği ‘kelime’yi her türlü kir

lilikten korumaya, işin mahremiyetinden habersizle

rin yaralayıcı dillerine karşı sırrı muhafaza altına al

maya matuftur. Meryem için herhangi bir çocuğu, 

hamile olarak taşımaktan çok daha ağır olanı bir ‘ke- 

lime’de tecelli eden sırrı ifşa etmeden taşımak ve sı

rası geldiğinde bu sırrın ifşasını ete kemiğe bürünen 

kelimeye bırakmaktır. Bütün bu ağır görevleri ‘susma 

hakkini kullanarak üstlenmekten başka çare yoktur. 

Demek ki bazan susmak konuşmaktan çok daha etki

li mesaj vermenin aracıdır.

Bundan başka Hz. Davud’un günaşırı oruç tuttu

ğu rivayet edilir ki buna “Savm-ı Davud” denir. Ke

sintisiz oruç demek olan “Savm-ı dehr" yasaklanmış

tır.

İslamiyette, oruç “sayılı günler”dir. Sayılı günler

den anlaşılan Ramazan ayı’dır. Mamafih, sene içinde 

haftada iki gün olmak üzere (Pazartesi ve Perşembe) 

oruç tutmak güzel sünnetlerden birdir.

Oruç Ruh ve Beden Sağlığı mı?

Diğer ibadetler gibi orucun da ruh ve beden sağlığına 

önemli katkılar yaptığını sıkça duyarız. Kuşkusuz ki

mi insanların düzensiz beslendiği, kimilerinin obur 

Romalılar gibi tıka basa yediği bir dünyada günboyu 

süren perhizin beden sağlığı üzerinde çok önemli et

kileri var. Hekimlerin ifadesiyle en başka ciğerler bir 

ay süren bayram yapar. Diğer organlar da Ramazan 

boyu bir tür nadasa çekilir, toparlanırlar. Ramazan 

orucu, bedenin kendini rektifiye etmesidir.

Bütün bunlar doğru olmakla beraber, oruç ve di

ğer ibadetler “salt sağlık, bedensel ve ruhsal gelişme” 

gibi aşkın (ilahi-müteal) hiçbir boyuta ucu açılma

yan kendinden menkul hikmetlerle sınırlandırıldı

ğında, ibadetler ve din zaman içinde kendi müntesip- 

lerinin bilincinde tamamen maddi ve dünyevi bir 

kimliğe bürünür.

Oruç ibadetinin kişinin kendi nefsine dönük te

mel özellikleri yanında medeniyet perspektifiyle ilgi

li önemli bir yönü de var. Bugün hala Türk hamam

larında kullanılan kumaların Romalılardan kaldığı 

bilinir. Güç, iktidar ve servetin doruğuna ulaştığı za

manda Romalılar gücü ve şehveti fetişleştirme yolu

na gittiler. Yemeğe olan düşkünlükleri öyle boyutla

ra vardı ki, saat başı yemek yiyen yüksek sınıfın güç 

ve servet sahibi Romalılar, yediklerinin doğal yollar

la hazmedilmesini beklemeden onları çıkarmaya 

başladılar. Kurnalar her konakta tıka basa yiyenlerin 

hindi tüyüyle kusarken kullandıkları taştan kaplar 

oldu. Bugün halkının yüzde altmışı şişman olan 

Amerikalıların yemeğe olan aşırı düşkünlüklerinin 

Romanın bu son dönemde yaşadığı tecrübeyle her

hangi bir ilintisi var mı acaba?

Ne Hint çilecileıi gibi nefsin bütünüyle öldürül

mesi için arzuya açılmış savaş, ne de hedonist, tüke

tici ve açgözlü kültürlerin kışkırttığı istek ve tutkula

rın egemenliğine boyun eğmek. Savm-ı dehr’in ya

saklanmasının bir sebebi sadece insan gücünü aşan 

sınırsız limitlere sahip olması değil, fakat aynı zaman

da yemekle yaşanacak olan sevincin yok edilmemesi

dir: “Oruçlunun iki sevinç anı var. Biri iftar ettiğinde di

ğeri Rabbine kavuştuğunda orucuna sevinir !” (Buhari, 

Savm, 2; Müslim, Siyam, 162). Herşeyin kendi itida

linde seyrettiği insani durumlarda başarılmış zorlu bir 

ibadet sonunda yemek sadece hak edilmez, aynı za

manda hayatın iç derinliğinde bir şenliğe ve sevince 

dönüşür. İftar sofraları bu yüzden daima küçük ölçek

te birer şölen havasında olurlar.

Oruç, hilalin görülmesiyle başlayan içe doğru bir 

yolculuktur. Hilal ilk işaret, ilk komut hükmünde bir 

yol ve yön gösterici bir semboldür. Tabii ki Ramazan 

orucunun başlangıç ve bitişini “ru ;yet”in dışında bazı 

yollarla tespit etmek mümkündür. Ancak bu hiçbir 

zaman “Rü’yet-i hilaP’in önemini azaltmaz. Sanki en 

belirgin olarak afaki olan ile enfiisi olanın, tıpkı za

hir ve batın gibi birinin diğerinin iç anlamı ve dışa 

vurumu olması (zuhur ve tezahür) oruç ibadeti saye

sinde mümkün olabilmektedir:

“Allah’ım! Hilal üzerimize güvenle ve imanla, esen

likle ve İslam’la doğsun. Ey Hilal! Benim Rabbim ve se

nin Rabbin Allah’tır.” (Tirmizi, Deavet, 52.)

Ma’rifetu’n-Nefs: Ma’rifetullah

Yolcunun rahat yol alabilmesi biraz da yükünün ha

fif olmasına bağlı. Bedenin düzenli bir perhize tabi
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tutulması, yolculukta yükü hafifletir. Elbette beden 

ruh üzerine bindirilmiş bir yük değildir, ama ilahi ta- 

biatimiz, dünyevi tabiatımız olan bedenle mündemiç 

olup devamlı biv şekilde onu menşei ne, asıl yurduna 

dönmekten alıkoyan dünyevi bağlardan, kayıtlardan, 

yüklerden kurtarmak ister. Riyazet, perhiz, i’tikaf ve 

oruç, beden yükünü hafifletir, kalbin üzerinde birik

miş olan pasları siler, kalp bir ayna gibi parlamaya 

başlar. İnsan, iç dünyasını kendi kalp gözüyle görme

yi başarmadıkça kendisi hakkında hiçbir bilgiye ve 

doğru dürüst bir fikre (Ma’rifetü’n-nefs’e) sahip ola

maz. Nefsin bu düzeydeki bilgisine sahip olmayan na

sıl Ma’rifetü’l-halk (yaratılmışların ve toplumun) bil

gisine ve tabii sonunda nasıl Ma’rifetullah’a sahip 

olabilir.

Ma’rifet salt akli bilgi olmayıp bilişsel bilgi, tanı

ma ve manevi idrak olduğuna göre, bunun kalbin çe

şitli halleriyle irtibatının olması çok tabiidir. Hangi 

kalp marifetin yuvası olmaya adaydır ki, irfan, örf, te- 

aruf ve selim bütün fıtrat ve akılların üzerinde oydaş- 

maya vardığı ma’rufu bilip çıkarsın.

Oruç kalbin üzerindeki pasların silinmesini sağla

yan ve pasları silindikçe parlayıp varlık aleminin sır

larını yansıtmaya başlayan kalbin içinde yaşanan 

manevi bir tecrübedir. Bu tecrübeyle elde edilen ha

sıla hem varlık yapısının temel ilkeleri, hem de dinin 

ebedi ve evrensel hükümleriyle tetabuk halindedir. 

Bu tecrübenin bizi getirip bıraktığı menzil ile bizim 

varlık yapımızın mahiyetinde gerçekleşen istihaleler 

birbiriyle yakından ilgilidir.

Çoğumuz niçin oruç tuttuğumuzu çok iyi bilmiyo

ruz. Dini ibadet ve ritüeller binlerce yıllık gelenekler

içinde kısmen de olsa iç (batini) ve hakiki anlamla

rını kaybediyorlar. İçinde gözümüzü açtığımız sosyal 

çevrede hazır bulduklarımızı tekrar eder, bizden son

ra gelenlere nasıl hazır bulduysak öylece devrederiz. 

Elbette gelenek bütünüyle bilinçten yoksun davranış 

değildir, ama “bilinçten yoksun” davranış dine ve ge

leneğe büyük zararlar verir. Geleneği yozlaştıran şey, 

onun kurucu ilkesiyle olan bağının kopması, böyle

likle değer ile formun birbirlerine yabancılaşmasıdır.

Oruç tutan kişi, eğer “benden öncekiler oruç tut

tu, şimdikiler de tutuyor, o halde ben de tutmalıyım” 

diyorsa, bu, bilinçten yoksun bir tekrara dayalı bir 

davranıştır. İman, hiç değilse yerine getirilen bir iba

detin belli bir amaç çerçevesinde eda edilmesini ge

rektirir. Amaç varsa, bilinç de vardır. Ancak her 

amaç, yüksek bir bilinç hali değildir ve ibadetin yö

neldiği “hikmet”le ve “müteal gaye” ile örtüşme için

de olmayabilir. Mesela, sabahtan akşama kadar ye

meden, içmeden ve cinsel hayattan kesilmekten iba

ret bir oruç, içi kendi hikmetinden boşaltılmış, an

cak tamamen bedenin sıkı bir perhize tabi tutulması

nın sadece bedene faydası var. Ruha ve kişiliğin ma

nevi kemaline faydası yoktur.

“Nice oruçlu vardır ki, onun oruçtan nasibi aç ve su

suz kalmaktan ibarettir. Gecelerinin ibadetle geçiren nice 

kişi vardır ki, onun bundan nasibi sadece uykusuz kal

maktır.” (İbn Mace, Siyam, 21.)

Salt bedensel perhizin bugünkü ifadesi “rejim”dir. 

Sıkı, düzenli ve bilimsel kurallara dayalı bir rejim be

dene “modern güzellik” katar. Eski Grekler gibi salt 

gövdeye indirgenmiş güzelliği bugün geliştirilmiş tek

niklerle iş yapan güzellik salonları vadeder. Grekle-

34 Ümran-Kasım •2001



KADIM BİR İBADET: O RU Ç  / BULAÇ

ıin yücelttikleri ‘tukalon’un gerisinde herhangi tür

den entelektüel ve manevi hiçbir derinlik yoktur. 

Güzellik hangi ölçülerde heykele yansıtılmış olursa 

olsun, heykel insanın salt bir kopyasıdır. Her birimiz, 

hakiki güzelliğin anlam kaybına uğradığı bir Yunan 

heykeli olabiliriz. Yeniden üretilmemiş ve sentetik 

olmayan bedensel güzellik dinin de tavsiye ettiği bir 

şeydir. Sünnet’e riayet eden bir insan şiş göbek ol

maz. Ama aslolan ruh güzelliğinin bedensel yansıma

sıdır. Ruhu çirkinleştiren şeyler ise, şeytanın bizde 

bir huy ve mizaç haline getirdiği günahlar, haramlar, 

çirkinlikler (habais ve miinkerler)dir. Ramazan oru

cu, bize birkaç yönden ve sinsice yaklaşan şeytanın 

bizi çirkinleştirmesine karşı bir ay boyu bilinçli ola

rak gösterdiğimiz direnci ve mücadeleyi simgeler.

“Şeytanı Zincire Vurmak”

“Ramazan geldiği zaman cennetin kapılan açılır, cehen

nemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur." 

(Buhari, savm, 5.) “Kendi şeytanı”nı zincire vurabi

len, kirli bir geçmişten arınarak adeta yeniden doğar: 

“Her kim Ramazan orucunu inanarak ve sevabını Al

lah’tan umarak tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." 

(Buhari, İman, 28; Müslim, Müsafirin, 175.)

“Tür olarak âdem” olduğu gibi, “tür olarak şey

tan” da var. Şeytanlar bu türün türevleridir. Her in

sanın iç dünyasında kendisine yuva yapmış bir şey

tan bulunur. Orucun bizi aşkın/miiteâl olan ile irti

bata geçirmesi için, bizim kendi ellerimizle “şeytan

ları zincire vurma”ya teşebbüs etmemiz ve bu teşeb

büsü tamamlamamız gerekir. Ramazan’m girmesiyle

“şeytanlar" kendiliklerinden zincire vurulmaz, onları 

ancak biz zincire vurabilir, ellerini kollarını bağlaya

biliriz.

“Yalanı ve yalanla iş yapmayı bırakmayan kimse. Al

lah’ın onun yemeden ve içmeden kesilmesine ihtiyacı 

yoktur.” (Buhari, Savm, 8.)

“Oruç Allah’a ait bir ibadettir”, ama bedeni ve 

ruhi faydası bize aittir. Yalan, aldatma, haksızlık, ha

ram yiyicilik, sömürü, baskı ve kutsala saygısızlık gibi 

cürüm ve münkerlerden kaçındığımız zaman, içimiz

deki şeytan, kendi fasit dairesinde dönüp dolaşıp da 

bir türlü çıkış bulamayan ve sonunda kendi kendini 

sokan akrep gibi öfkesinden intihara kalkışır. Şu var 

ki, intihar etmez; çünkü büyük Şeytan’a kıyamete, 

içimizdeki şeytana da kişisel öndümıize, yani ölümü

müze kadar mühlet verilmiştir. Şeytanın bize verdiği 

acıdan daha büyük bir acıyı ona tattırabiliriz.

“Şeytanı zincire vurmak” en büyük başarıdır. Bu 

başarıyla elde edilen mahsulün bir kısmı burada, di

ğeri bir kısmı Huzur’da devşirilir. Oruç, hem büyük 

bir “huzur”dur, hem de Büyük Huzur’a “hazırlanma, 

hazır hale” ve kıvama gelme sürecidir.

“Her kim Ramazan orucunu inanarak ve sevabını 

Allah’tan umarak tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." 

(Buhari, İman, 28; Müslim, Müsafirin, 175.)

Bu yeniden doğum ve felahtır. Müslümanlar her 

sene orucu bu bilinç düzeyinde ele almayı başarabi

lirlerse, sadcce kişisel günahlarından arınarak yeni

den doğma fırsatını elde etmezler, ümmet olarak 

içinde yaşadıkları ve toplu günahın karşılığı olan bu 

zillet halinden de kurtulma gücünü ve azmini elde 

edebilirler. ■
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MÜNİB ENGİN NOYAN

H
ristiyan Laik dünya görüşü ve yönetim an

layışı, Müslümanın ensesine bindi bineli en 

çok iki hususun üzerinde durdu:

1. Müslümanın, Müslümanca bir hayat tarzının 

bütün göstergeleriyle (vani simgeleri, ihtiyaç ve bek- 

lentileriyle) birlikte kamusal alanda varlık gösterme 

sini (yani katılmasını, görev almasını, yön ve karar 

verici konuma gelmesini) engellemek,

2. Islami yaşayışı mümkün olduğu kadar Müslü- 

manın dört duvarının arkasına (harimine) kaydırıp 

oraya kilitlemek, yani bir başka deyişle dini İslam’ı 

sub j ek t ifleş t i r mele.

“Allah’ın Boyası”nı Yitirmek ya da Metamorfoz

Hristiyan Laik dünya görüşü ve yönetim anlayışı, hü

küm sürdüğü/sürebildiği Müslüman yoğun her ülkede 

birinci şıkkı büyük ölçüde başardı. Kah dayattı, kah 

diretti, yeri gelince zorbalaştı ve Müslıimanı kamusal 

alandan kovdu. Herşeye rağmen kamusal alanda bir- 

şeyler yapmak durumunda olduklarına inanan 

Müslümanlar da, ellerindeki bilumum ruhsatları so

nuna kadar zorlayarak orada yerlerini aldılar. Ne el

de ettiklerini, ya da bu şartlar altında ne elde edebi

leceklerini sorgulamayı bir yana bırakalım (zira kar

şımıza hiç de hoş olmayan neticeler çıkmak tehlike

si bir hayli yüksektir) zan ve ümit ettiler ki bulundu

ğu ortama şeklen kolayca uyum sağlayan, hatta 

onunla nerede ise yekvücut hale gelebilen, bukale

mun misali ortam değiştirince bilfarz akşam olup da 

Müslümanca yaşayabilmelerine izin verilen özel 

alanlarına, evlerine geri döndüklerinde, tekrar asli 

“renk” lerine de geri dönebilecekler, ya da kavuşabi

lecekler!

Ne var ki zihindeki hesap, çarşıya uymadı. Zira 

onlar bukalemun değil, insandı... kendini koru

mak/sakınmak adına da olsa bürünülen “renk”le asli 

“renk”, Kur’ani ifadesiyle (her mümin-müslümanın 

da boyandığı, boyanması gerektiği yegane asli “renk” 

olan) “Allah boyası” arasında kendiliğinden, dolayı

sıyla da kolay ve rahat, sancısız-sıkıntısız, yani fıtrî 

bir gidiş-geliş, bir trafik, bir “geçişim-dönüşüm” insan 

aklı için besbelli ki öngörülmemişti... Çünkü inanç 

denilen şey, konu İslam olduğunda, öyle hırıstiyanla- 

rın yaptığı gibi gerektiğinde rahatlıkla vestiyere bıra- 

kılabilen, sonra tekrar zamanı geldiğinde kolayca alı- 

nıp-giyinilip kuşanılan bir palto ve ya da şapka değil

dir. Her insan ama özellikle de her müslüman inan

dığı gibi yaşamadığı zaman, yaşadığı gibi inanmaya 

başlama tehlikesi ile (ki bu durum öyle görülüyor ki 

yalnızca müslümanlar tarafından bir tehlike olarak 

algılanmaktadır) er ya da geç burun buruna gelecek

ti. Bu tehlikenin en önemli özelliği ise çaktırmadan, 

neredeyse nefes nefese ya da hava yoluyla bulaşan bir 

hastalık gibi müslümanın bünyesine kolayca girip 

orada yerleşmesi ve habis ur misali, çevresini de etki

si altına alıp yozlaştırarak, hızla büyümesiydi!

Sonuç olarak, deyim yerinde ise “bukalemunlule” 

değil dört dörtlük “metamorfoz” yaşandı (ve hala ya

şanmakta), akılları sıra hıristiyan-laik dünya ve yö

netim anlayışı ise uyum göstererek (yani bir anlamda 

işbirliği yaparak) kendileri-müslümanlar adına “bir 

şeyler” (?) elde edebilme adına iyi niyetli (belki de 

“saf dil” demek daha doğru olur) bir gayret sergileyen 

(bazıları buna hiç utanmadan “cihad” bile diyebili

yor) müslüman öncelikle erkek taifesinde hıirstiyan- 

laik dünya görüşüne sahip kimseler de pek bir bayıl

dılar bu duruma, avuçları patlaymcaya kadar alkış
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tuttular.

Ne var ki İslam’ın belli tezahürlerini kamusal 

alandan ve toplumsal hayattan atmak mümkün değil 

derecesinde zordur! Haydi ne yapıp-edip ruhsatını 

bulup buluşturup ve de akademik ağızdan tescil etti

rip günlük beş vakit namazın farzlarını caminin=ce- 

maatin dışına kaydırıp “tercihe bağlı bireysel bir iba

det şelcli”ne indirgemeyi başarabildiler (ki pek de zor 

olmadı bu-hatta birçok müslümanın işine bile geldi), 

peki ya mübarek Cuma namazını ne yapacaklardı? 

Haydi orucu da zihinlerde ve bedenlerde “bireysel 

sağlık, tercihe bağlı yıllık perhiz”e dönüştürmeyi ba

şardılar, ya mübarek Ramazan ayını ne yapacaklar? 

Kandil gecelerini, bayramları nispeten kolay olduğu 

için nicedir iyice yozlaştırmayı, kendi laik ritüelleri- 

ne benzetmeyi başardıklarına göre korkarım ki pek 

yakında (hani hırsıza yol göstermek gibi olmasın 

ama) Umreyi “yurtdışı gezisi”, Haccı da “miislüman- 

larm geleneksel buluşma günü” (hani “pilav günü”, 

“talaş böreği günü” misali...) şeklinde algılanmasını 

sağlayacaklardır!

Nostaljik Yozlaşma

Hıristiyan-laik dünya görüşü ve yönetim anlayışının 

özellikle müsliimanları, ait oldukları kültür ikliminin 

geleneklerine iyice yabancılaştırmak için başvurduğu 

yozlaştırma operasyonlarında kullandığı hinoğluhin 

yöntemlerden biri de hiç kuşku yok ki adına “nostal

ji” denilenidir. “Nostalji”... Kök anlamıyla “vatan has

reti”, hali hazırdaki kullanım anlamıyla “eskiye ya da 

geçmişe özlem”! İçinde yaşadıkları ya da yaşamak zo

runda bırakıldıkları şartlardan rahatsız, ama onları 

değiştirecek gücü kendilerinde göremeyen zavallıla

rın sığındıkları kuytu ve güvenli (?) liman! Bugünün 

deyişiyle bir tür “sanal alem”l Bu “nostalji” bulaşığı

nın, üstelik de alabildiğine kokuşmuş halinin tecavü

züne en çok uğrayan ise ne yazık ki mübarek Rama

zan!

Kendimi bildim bileli mübarek Ramazan hep 

“ahh, neydi o eski ramazanlar, ahh” teranesiyle kar

şılanır, yaşanır ve uğurlanır. Besbelli ki miislüman 

kendi güncel durumundan en azından yaşımı kıyas 

alacak olursam, yarım yüzyıla yalcın bir süredir hiç 

memnun değil! Müslümanın bu kendinden memnu

niyetsizlik hali, “bak bu işler artık geride kaldı! Gel 

sen de kendi rızanla bu sevdadan usul usul vazgeç!”

davetiyesini çıkartıp, hayatın tamamını maneviliğin

den kopartmak ve insan soyunu maddenin kaba ve 

yırtıcı acımasızlığının pençelerine teslim etmek sure

tiyle en kolay ezilebilir, sömürülebilir hale getirmeye 

çalışan menfaat ve güç odaklarının arayıp da bula

madıkları münbit bir zemindir. Dolayısıyla bu zemini 

bol bol besler ve iyice korurlar. Bütün göndermeler 

“geçmiş”e yapılır; “geçmiş”, kelimenin tam anlamıy

la allanıp-pullamp (bu arada iyice karikatürize edi

lip) pazarlanır. Ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan ka

çılmaz. Normal (!) şartlar altında asla göz yumulma

yan, hatta doğrudan veya dolaylı bir şekilde cezaya 

tabi olan herşey (kılık kıyafetinden, dini söylemine, 

sözümona “padişah” kılığına girip hatıra fotağrafı 

çektirerek kendince çocuksu -ama özünde haysiyet 

kırıcı- “osmanlı güzellemesi”(!) yapmaktan, herkese 

bedava Kur’an dağıtmaya kadar) birden intibah, hat

ta makbul ve matlub kesiliverir. Yeter ki hep “ahh 

neydi o eski ramazanlar ahh !” salya sümük feryadı 

içinde yapılsın! Bu arada ne kadar yamulmuş-yozlaş- 

mış olursa olsun, akıl, sağduyu, vicdan ve biraz da 

görgü sahibi her müslümanın mübarek Kur’an’ın na

zil olduğunu bildiği çok özel bir dönemde zamanını, 

sözgelimi Ermeni madamaların abes şarkılar eşliğinde 

kalça kıvırtıp göbek atmalarını yalanarak seyretmek 

gibi iğrenç bir şekilde heba etmekten şeytandan ka

çar gibi kaçacağı aşikarken, mübarek Ramazan’ın ru

hundan hiçbir manevi nasipleri olmayan gayrı-müs- 

lim taifesinin müsiümanların yaşadıkları ruhi naz ve 

sükunetten sıkıldıkları için zaman öldürmek adına 

icad ettikmleıi her türlü rezillik ve şaklabanlığı hiç
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utanmadan sıkılmadan hem de “Ramazan Eğlencesi” 

adı altında müslümanlara izafe etme edepsizliği de
- - I- . . .  |

V^clLJciöl.

“Sığ Nostaljimden “Yoz Nevralji”ye

Ellerinden gelse mübarek Ramazan’l bir tür “ulusla- 

ıarası tıka basa yeme-içme ve çöküş dönemi Osman- 

İt yozlaşmışlığını yadedip yaşatma festivali” haline 

getirip, kendi dinleri dahil her şeyi ama her şeyi “tü

ketim, yalnızca tüketim, ille de tüketim” ilkesine uy

gun olarak bir para harcatma ve sömürü tuzağı hali

ne getirmeyi başarmış olan htristiyan batının halis 

özü artık tamamen unutulan Noel ve Paskalya şen

liklerinin “soft&light İslam” versiyonuna dönüştüre

cekler!

“Fena mı canım bundan ala turistik gelir kapısı 

mı olur? Alan memnun satan memnun... Sen de kı

yısından ince ince nostalji takıl!... Orucuna, namazı

na karışan mı var! İslam’da eğlence yok neşe yok di

yenlere inat hem oruç tut, hem eğlen! Dünyanın 

dört bucağından gelecek ecnebilere yılda bir kere 

‘Ramazan Nostaljisi a la soft & light İslam’ kaskalla! 

Cebin para görsün, görmese bile yüzün gülsün!”

Hatta biri çıkıp da Hristiyan-Müslüman Kardeş

lik Diyaloğu çerçevesinde gerçekleştirilecek Noel 

Babalı ve Paskalya Tavşanlı bir post-modern Rama

zan Şenliği de teklif edebilir bu meyanda! Coca Co

la Company sponsorluğunda “Jingle Beils" eşliğinde 

ve ‘black strob-light’ altında kendinden ışıltılı, pol

iüretan külahlarıyla rakseden semazenleri ve Sulta

nahmet meydanında “Sordum Sarı Çiçeğe” diye ila

hi çığıra çığıra devekuşu koşulmuş kağnı üzerinde et

rafına gülücükler saçarak dolaşan Noel Baba’yı görür 

gibi oluyorum!

Bugün “sığ nostalji”, yarın “yoz nevralji”...

Amaç aynı, İslam’ın her dem aktif dinamizmini 

felç etmek! Yani mübarek Ramazan’m bugüne taşıdı

ğı öz ve ruhtan ilham alıp, feyz alıp mübarek Kuran’la 

olan ilişkimizi tazelememizi, toplumsal dayanışma

nın, kardeşçe paylaşmanın, aynı ortak paydada bir 

kez daha eşitlenip buluşmanın, tevazuun, sessizliğin, 

içe dönük derin bakışın, gönüllü fedakarlığın tek tek 

insanlara ve giderek bütün bir topluma, koca bir üm

mete kazandırdığı arınmayı, bilinç ve duyarlılık uya

nışını engellemek! Yani müsliimanın can damarla

rından birini daha kesmek!

Kur’an Odaklı Ramazanlara Doğru

Gelin biz biz olalım “Ahh, neydi o eski Ramazanlar!” 

teranesini hiç olmazsa bu yıl yutmayalım; ona gözü

müzü, kulaklarımızı ve gönlümüzü sımsıkı kapatalım. 

Bu yılın mübarek Ramazanını bugün sahip olduğu

muz nimetlerden alabildiğince istifade ederek ve et

tirerek bugünümüze artık aynı hataları bir daha tek

rar etmemek kararlılığı içinde sahip çıkarak, yarının 

insansoyuna örnek olabilecek içerik yoğunluğundaki 

mübarek Ramazanlarını hayal ve böylece dolaylı da 

olsa inşa ederek idrak etmeye çalışalım. Ekseni mü

barek Kur’an ve onu hayata aktarmanın en güzel, en 

değerli modeli olan sünnet-i seniyye olsun. Düşünce

lerimiz, sohbetlerimiz, davranış ve beklentilerimiz bu 

mübarek ayda hep oraya odaklansın; gündelik haya

tın yozlaştırıp kendine benzettiği eğlence ve sohbet 

anlayışımızı yeniden gözden geçirmemize vesile ol

sun. Oruçlarımız karnımızı değil, ruhumuzu daha iyi 

bir kul daha iyi bir müslüman olma iştiyakıyla acık

tırsın. Teravih namazlarımız bizi bundan böyle bütün 

farz namazlarımızı cemaatle kılmaya heveslendirsin, 

namazın bir tevhid eylemi olduğunu bize yeniden ha

tırlatsın. Sahurlarımız ihmal ettiğimiz tehecciid na

mazlarımıza uyanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz 

antrenmana dönüştürsün.

Bırakın, mübarek Ramazan hükmünü ifa etsin! 

Yarına mübarek Ramazan’ın geçmişten kalan çarpık 

bir karikatürü değil, yaşayan ruhu ve dinamizmi özü 

ve hikmeti miras kalsın. ■
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“BULUTLARI KÜSTÜRÜRSEK,
RAHMET GELMEZ BU TOPRAKLARA”

açıkoturum

Katılanlar: M. Akif Aydın, Halis Ayhan, Yusuf Kaplan, 
Yurdagül Konuk, H. Emin Oztürk

Yusuf Kaplan: İsterseniz 

sohbetimize Türkiye'de 

eğitimin temel sorunlarına 

genel bir giriş yaparak ve 

bu sorunları masaya yatıra- 

rak başlayalım.. Halis Ho

cam, bir eğitimbilimci, bir 

eğitim profesörü olarak ilk 

söz sizin..

Halis Ayhan: Fert ve 

toplum planında şartlar ne olursa olsun, öncelikli 

mesele daima eğitim olagelmiştir. Meseleyi ülkeler, 

milletler açısından ele alırsak, milletlerin rejimi ve

ya ekonomik seviyesi ne olursa olsun birinci öncelik

li meselesi, eğitim ve öğretimdir. Nesillerin, sosyo

kültürel şartlara uyumlu bir şekilde yetiştirilmesi, do

ğuştan getirdikleri yeteneklerinin geliştirilmesi, her 

toplumun tarih boyunca birinci öncelikli meselesi 

olmuştur. Başarılı milletler, bu işi öncelikli olarak ele 

alan ve de doğru bir müfredat ve iyi seçilmiş bir öğ

retim sistemiyle çözümleyebilen milletlerdir. Eğitimi 

amaçları açısından üç ayrı eksene oturtarak inceleye

biliriz: 1) Fert açısından, 2) Toplum açısından, 3) ve 

Kültür ve medeniyetin nesilden nesile aktarılması 

açısından.

Kaplan: Bu üç temel ekseni biraz açalım isterse

niz...

Ayhan: Evet.. Ferdin doğuştan getirdiği bir takım 

bedeni ve ruhi özellikleri vardır. Biz eğitimbilimciler 

olarak bu özellikleri yetenekler ve temayüller diye ta

nımlayarak ikiye ayırıyoruz. Eğitim; yetenekleri, ka

biliyetleri geliştirmek, kişinin kendini tanımasını 

sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Toplum açısından

ise ailesinden başlayarak 

içinde yaşadığı topluma 

içtenlikle uyum sağla

mak; yani "içtimai inti- 

bak"tır. Eğitimin son 

amacı ise, tarih boyunca 

gelen birikimi olduğu gi

bi değil; güncelleştirerek 

yeni yetişen kuşaklara 

kazandırmaktır. Nihai 

tahlilde eğitimin üç temel amacı; 1) Ferdin ruh ve 

beden sağlığı içerisinde tutarlı bir kimlikle yaşaması

nı, 2) İçinde yaşadığı topluma ahenkli ve içten bir 

şekilde uyum sağlamasını, 3) Kültürel mirasın, gün

celleştirip geliştirilerek yeni kuşaklara kazandırılma

sını sağlamaktır.

Kaplan: Çizdiğiniz bu çerçeveden Türk eğitim 

sistemine bakıldığında ortaya çıkan manzaranın hiç 

de iç açıcı olmadığı kendiliğinden görülebilir, sanı

yorum. Mesela özgüveni olan, yeteneklerini kullana

bilen ve geliştirebilen, komplekssiz bir insan tipi ye

tiştirme konusunda Türk eğitim sisteminin bu söyle

diğiniz üç işlevi de yerine getirebilecek bir perfor

mans gösteremediği ortada. Ayrıca ülkemizde, toplu

mun ve bireyin kendine güvenini, kültürle ve aile ile 

ilişkisini biçim bozumuna uğratacak ve bireyin ken

disini ve yeteneklerini de bastıran ve körelten bir 

eğitim anlayışı var. Eğitim sistemimiz tam anlamıyla 

yoğun bakımda gibi. Çok hayati, acil çözüm bekle

yen sorunlarla boğuşuyor. Sizce bu kangrene nasıl 

neşter vurabiliriz?

Ayhan: İş ciddi. Bu problemin aşılmasında eği

timcilere ve toplumun her kesimine büyük görevler
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düşüyor. Şöyle ki: insanın kültür ve düşünce seviye

si yükseldikçe, toplumuyla daha uyumlu olması gere

kir. Bir edebiyat bölümünü bitirmiş Türk aydını, 

Türkçe’yi daha iyi kullanmalıdır. Türk dili ve edebi

yatının literatürüne hakim ve onu diğer dillerden 

çok daha iyi bir şekilde özümsemiş ve bunları aktara

cak konumda olmalıdır. Bir Türk aydınının, Türk ta

rihini herkesten daha iyi bilmesi gerekir. Bu açıdan 

bakıldığında genel olarak aydınlarımızın geniş halk 

kitleleriyle son iki yüz yıldır ne kadar uyumlu(!) ol

duğu ortadadır. Bunun sonucu aydın insan kendi ala

nındaki uzmanlığında toplumuyla bütünleşemediği 

için kendi alanındaki uzmanlığından da toplum ya

rarlanamıyor ve bu yüzden ortaya büyük bir öz-güven 

bunalımı çıkıyor. Öğrenim seviyesi yükseldikçe ken

di kültürel değerlerine bağlılık artması gerekirken bi

zim eğitim sistemimizin ortaya çıkardığı üniversite 

mezunlarımızın toplumla ne kadar bütünleştiği orta

dadır. Gelelim ilköğretime... Yapılan araştırmalar, 

gençlerin sekiz yıllık kesintisiz eğitim sürecinden 

sonra, yalnızca okuma-yazmayı öğrendiklerini göste

riyor; fakat tarihte, dil ve edebiyat konusunda, fen 

alanlarında sekiz yılın getirdiği bilgi birikimini kaza

namıyorlar. Bunun en temel nedeni, o çağdaki ço

cuklarımızın gelişimine uygun bir müfredat ve yön

tem henüz belirleyememiş oluşumuzdur.

Kaplan: Peki Hocam, sizin bu konuda önerebile

ceğiniz bir müfredat ve eğitim modeli veya yöntemi 

var mı?

Ayhan: Sözgelimi; sekiz yıllık eğitimde zorunlu 

derslerin yanında bölgesel dersler konmalı. Mesela 

Karadeniz bölgesinde okuyan bir çocuğa, o bölgenin 

bitki örtüsü, kültürel coğrafyası hakkında da bir ta

kım özel bilgiler verilmeli. Bu, bütün bölgeler için 

genişletilebilir. Böylece çocuk, hem Türkiye'nin ge

nel birikimiyle birlikte ilköğretimle beraber alacağı 

eğitim ışığında bölgesine ve toplumuna uyumlu ola

caktır. Fakat bizde üniversite mezunu bile, kendi ala

nıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığından kendi 

alanında başarılı olamıyor. Çocuklara ortaöğretim

den itibaren zorunlu temel bilgilerin yanında seçme

li olarak bölgenin şartları ve mesleğin gereğine göre 

ve yönlendirip alt yapı oluşturma anlamında ilköğre

tim mezunu fakat toplumuyla uyumlu ve kendi haya-
-T~ L:,. - 1 i. ■ ■ .............
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nü açmak gerekiyor, bğer ortaöğrenimden sonra da 

yüksekokul okuyup mesleğinde devam edecekse bu 

alanda dünya çapında bir bilgi ve donanıma sahip ol

ması gerekir.

Kaplan: Yani Batı'ya ister istemez bir gönderme 

yapacağım. Şöyle ki; Batı'daki eğitim sistemleri, sıfır

dan yüksek eğitime kadar genç kuşaklara öncelikli 

olarak bir kültür, tarih, medeniyet ve dolayısıyla 

kimlik bilinci veriyor. Tabii bu, gençlere güçlü bir 

özgüven duygusu kazandırıyor. Kendine güveni ol

mayan çocukların büyüyüp dünyaya yaratıcı gözle 

bakıp, yeteneklerini böylece kullanabilmeleri olduk

ça zor. Şimdi Türkiye'de böyle bir sorun var. Oysa şu 

an Türkiye’de öğrenci hem kendi kültürünü, hem de 

aynı anda Batı kültürünü tam olarak öğrenebilme 

imkanına olmasa bile potansiyeline sahip. İşte bu 

müthiş sinerji üreten bir şey. Akif Bey, özellikle yük

sek öğrenimde bu tür bir sinerji imkanı var mı? Bu

radan yola çıkarak yüksek öğrenimimizin sorunlarını 

özetlemenizi istesem neler söylersiniz?

Mehmet Akif Aydın: Bu, potansiyel olarak var; 

ama fiilen böyle bir şey yok tabii. Türkiye'de prob

lem, özellikle modernleşme döneminden itibaren 

kendi klasik öğretim sistemimizi terk etmemizle baş

ladı. Çok yüzeysel şekillerde Batılı eğitim sistemleri 

veya modelleri ithal edildi. Ama bu arada medrese

ler de varlığını devam ettirmeye çalıştı; ortaya ikili 

bir yapı çıktı. Bir süre bu ikili yapı varlığını sürdür
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dü. Bir noktadan sonra bu ikili yapının devamı mah

zurlu görüldü; klasik eğitim kurumlan tamamen kal

dırılıp, Batılı eğitim kurumlan hakim kılındı. Durum 

böyle olunca tabiatıyla geçmiş kültürden bir kopuş 

ortaya çıktı. Baş, gövdeden ayrılmış oldu; bu bir. 

İkincisi benimsenen eğitim ve öğretim modelinde de 

söylediğimiz gibi bizim sahip olduğumuz kültürel alt 

yapının yeni nesillere aktarılması gibi bir endişe hiç

bir zaman güdülmedi. Yeni model milleti yeni bir ge

leceğe yönelik hazırlayıcı yönde bir eğitim yaptı. Bu 

son derece önemlidir. Ama bu model, tabii ki çok 

ciddi sorunları da beraberinde getirdi kaçınılmaz ola

rak.

Kaplan: Ne tür sorunlar bunlar? Biraz açalım bu 

sorunları isterseniz.

Aydın: Bir kere, bu eğitim sisteminde yetişen ku

şaklar, kimliklerini, özgüvenlerini büyük ölçüde yi

tirmeye başladıkları için ciddi bir psikolojik sorun or

taya çıktı. Ayrıca bu yeni eğitim kurumlan, berabe

rinde eğitim sistemimizde bir geleneksizliği getirdi. 

Yüksek öğrenimde bu gelenek meselesi çok önemli 

bir meseledir. Aslında biz tarihsel eğitim geleneğimi

zin üstüne bize ait yeni bir yapı inşa edebilirdik. Fa

kat modernleşme döneminin başından itibaren kök

lü bir tavır değişikliği olunca Batı eğitim sistemini al

dık ama onu da kendimize tam olarak uyarlayamadık. 

Dolayısıyla eski geleneği de koruyamadık. Dolayısıy

la şu an bizim eğitim sistemimizde köklü bir gelenek 

yoktur. Yani herşeyi kanunlarla, yönetmeliklerle dü

zenleyemezsiniz.

Kaplan: “Herşeyi kanunlarla, yönetmeliklerle dü

zenleyemezsiniz” derken ne demek istiyorsunuz? Ne

yi kastediyorsunuz? Somut örneklerle açabilir misiniz 

bunu?

Aydm: Mesela bizim bu YOK kanunundan sonra 

öğretim üyeliği üç kademeli hale getirildi: yrd. doç., 

doç. ve prof.'luk şeklinde. Şimdi yrd. doç.'luk süreli

dir, sürekli değildir. Biz burada biraz Amerikan mo

delini benimsedik. İlmi kariyerini ispat eden kimse

ler iki yıllık veya bir yıllık periyotlarla doçent olana 

kadar öğretim üyeliğini süreli olarak yaparlar. Doç. 

olursa ve yrd. doç. iken başarılı ise uzatılırlar. Neden? 

çünkü bizim bu konuda bir geleneğimiz yok. Türkiye 

üniversitelerinde yardımcı doçentliğin ilmi kariyere 

göre uzatıldığını söylemek çok zordur. Bu iş, bölüm 

başkanlığıyla, dekanla ilişkiye göre uzatılır. YOK ka

nununa bunu yazmak meseleyi çözmüyor. Aynı sorun 

doktora ve doçentlik çalışmalarında da var. Buralar

da bir seviye tuttumlursa bu ancak bir gelenekle olur. 

Biz modernleşme döneminde eski geleneği terkettik 

ama yeni bir gelenek de kuramadık. Bir başka mese

le de şu: Bizde öğretimin hedefi de farklıdır. Bizde 

edinilmiş bilgiler üzerine yenisini üretmek gibi bir 

hedef yoktur. Hedef, kabul edilmiş ilkeleri, dogmala

rı aynen aktarmaktan ibarettir.

Kaplan: Eğitim sisteminin aşırı ideolojik bir nite

liğe sahip olduğu anlamına geliyor bu, değil mi?

Aydın: Elbette. Bizde öğretim sistemi fazlasıyla 

ideolojiktir. Buna uygun bir metod benimsenmiştir; 

ki, ben bunun tesadüfi olmadığını düşünüyorum. 

Şöyle söyleyeyim; yüksek öğrenimde öğrenci derse 

çok fazla iştirak etmez. Hatta dersi tartışmaz da öğ

renci. Çünkü çoğu kere hoca böyle birşeye izin ver

mez veya şartlar imkan tanımaz buna. Ama bu im

kansızlığın getirdiği bir fatura var. Hoca dersi takrir 

eder. Öğrenci de dinler. İlkokuldan itibaren uygula

nan bir yöntemdir bu. İşte bu anlamda ilköğretimle 

üniversite arasında bir fark yoktur bizde. Ben üniver

site tarafına temas etmek istiyorum. Öğrenci derse 

katılmaz, pasiftir. Bu yüzden zaten birşey okuyarak da 

gelmez. Bizde öğrenci finaller başlamadan önce çalış

maya başlar. Ama bütün bir öğretim dönemi boyun

ca öğrencinin aktif olarak katılması söz konusu değil
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dir. Şimdi bu hem öğrenci hem de öğretim üyesi için 

ilk bakışta kolaydır. Çünkü talebeye soru sorma, tar

tışma imkanı tanımazsanız kendinizi geliştirmek için 

biı zoıuııluluk hissetmezsiniz. Öğretim üyesi için bu 

elverişlidir, öğrenci için de iyidir; çünkü esas olan 

hocanın anlattıklarını öğrenmektir. Bu, yönetim için 

de iyidir; çünkü burada kontrol edilmiş ve süzgeçten 

geçirilmiş bilgiler verilir. Ama bunun menfi tarafları 

var ki, öğrenci aktif olarak katılmayıp yeni bir kitap 

veya makale okumak, üzerine düşünmek ihtiyacı his- 

setmez. Hoca için de kötüdür, kendini geliştirmez. 

Eğer tartışma zemini oluşsa hocanın yeni gelişmeleri 

okuyup takip etmesi gerekir. Oysa bu yönetim için de 

önemli bir problem ortaya çıkarır, çünkü bu şekilde 

öğrencinin aktif olarak katıldığı, yorumların serbest- 

çe yapıldığı bir sistem öğrenciye kimlik, kişilik ka

zandırır. Yani öğrenci yüksek öğrenimin öncesinden 

başlayarak kendini ortaya koyup, ifade etmeye çalı

şır. Türkiye'de yüksek lisans tezi hazırlayana kadar 

öğrencilerin ciddi bir ödev yazdığı hemen hemen hiç 

görülmemiştir. Çoktan seçmeli imtihanlara göre ka

fası şekillenen, ona göre düşünen bir insan tamamen 

kısırdır. Hiçbir şey yazmadan gelir. Yüksek lisans dö

neminde birden bire öğrencinin çok üretici olması 

mümkün mü? Değil.

Kaplan: Türk eğitim sisteminin öğrencinin yara

tıcılığını, dolayısıyla kişiliğini geliştirmesine müsait 

olmadığı, hatta bunu engellediği ortaya çıkıyor. Ne

den böyle, peki?

Aydın: Çünkü kendisini ifade edebilen ve hür dü

şünebilen kişiler problem çıkarır. Aslolan Türk eği

tim sisteminde aykırı fikir üretmemektir. Üretilmiş, 

kontrolden geçirilmiş, süzgeçten geçmiş fikirlerin öğ

retilmesidir. Sadece kitaplardaki soruları cevaplarsı

nız, yeni bir bilgi ve yorum üretemezsiniz; hoca’dan 

farklı fikir de ortaya koyamazsınız. Nereden kaynak

lanıyor bunlar? Şuradan: Devletin, öğretim kurumla- 

nndan beklentisi çok farklıdır. Yani kabul edilmiş 

bilgilerin öğretilmesi ve yeni yorumların eklenme- 

mesidir. Ve ehlileştirilmiş bir insan tipi yetiştirmek

tir. Bu yüzden bizim aydınımız da sorgulayıcı, anali

tik ve eleştirel kafa yapısından uzaktır. Yani bizde bu 

anlamda aydın yoktur; sadece okur-yazar vardır. Do

layısıyla bizim aydınımızın, bilim adamlarımızın 

ürettiği, yazdığı makaleler, fikirler ne kadar Türki

ye'ye katkıda bulunuyor ve dünya ilmine ne getiri

yor; bu mesele hiç önemsenmiyor. Bütün bu sıkıntı

lara, bir de kurumsal ve mali problemler de eklenin- 

ce- ortaya bir rlp olumlu bir tablo r '!< m "/OV doğ?J d a 

lak.

Kaplan: Hüseyin Bey, yıllardır eğitimin hem te

orik, hem de pratik sorunları üzerinde kafa yormuş ve 

somut projeler geliştirmiş bir eğitimci ve çocuk ede

biyatı yazarı olarak, siz eğitimimizin sorunları konu

sunda neler söylemek istersiniz?

Hüseyin Emin Oztürk: Miisadenizle, önce bazı 

genel saptamalar yapmak istiyorum.

Kaplan: Tabii buyurun efendim..

Oztürk: Şimdi bir ülkenin gücü, a) sabit verileri 

b) potansiyel verileriyle orantılıdır. Nedir sabit veri

leri? Coğrafyası, tarihi, nüfusu ve kültürü. Potansiyel 

verileri ise ekonomik gücü, teknik gücü ve askeri gü

cüdür. Bunların toplamı, bir ülkenin gücünü oluştu

rur. Bu sabit ve potansiyel verilerin çarpanı ise bu ve

rileri harekete geçirebilecek stratejik zihniyet, plan

lama ve siyasi iradedir. Şimdi M. Akif Bey'in de vur

guladığı gibi eğitim sorunumuzun temelinde siyasi 

irade problemi yatıyor.

Kaplan: Nasıl bir problem bu?

Oztürk: Şöyle açıklamaya çalışayım: Durkheim, 

eğitimi, “genç kuşakların sosyalleşmesi” olarak algılı

yor. Mili, Kant ve Spencer'm yaklaşımları daha çok 

“bireyin yeteneklerinin keşfi” noktasında odaklanı

yor. Weber ise “birebir grupların özel bir yaşam biçi

mine hazırlanması” olarak görüyor. Fakat bunların 

hepsi bir açıdan doğrudur. Bana göre özellikle Cum- 

huriyet'le birlikte Dewey'in anlayışı hakim olmaya
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başlamıştır ve eğitim "toplumsal değişmenin bir ara

cı” olarak görülmüştür. Bakın bugün Cumhuriyet'i 

kuran iradeye fikri planda büyük etkisi olan Z.Gö- 

kalp'ın enteresan bir düşüncesini aktarmak istiyo

rum. Gökalp, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temel

leri başlıklı kitabında, eğitim sistemimizin genelde 

kozmopolit olmasından yakınıyor ve "Bazı milletlerde 

maarif ile kültür birbirine uygundur. Demek ki bunlarda 

örgün eğitim yaygın eğitimin izini takip etmektedir. İşte 

Germen milletleri ile Anglo-Saksonlar bu durumdadırlar. 

Bu milletlerde çocuklara yaygın eğitimin verdiği uygula

malarla eğitimin verdiği düşünceler birbiri ile ahenklidir. 

Biz.de ise örgün eğitim ile alman yabana düşünceler yay

gın eğitimle alman milli duygulara zıt olduğu için maarif 

ile kültürümüz birbirine yan gözle bakar" diyor. Şimdi 

de bu bakış aynen devam ediyor. Yani yaygın eğiti

min, bir noktada temeli olan milletin eğitim anlayı

şı ile örgün eğitimin temelinde bulunan devletin an

layışı çelişiyor ve bunların birbirlerine şüpheyle ba

kışları 80 yıldır devam ediyor ve bence asıl problem 

budur.

Kaplan: Bu çatışma üreten çelişkiyi Oxford'da 

Türk modernleşmesi konusunda çalışmalar yapan 

profesör Philip Robins şöyle özetliyor: 'Türle toplu- 

munun kimliği ile Türk elitlerinin kimliği birbirini 

beslemiyor, bütünlemiyor; aksine birbirini itiyor.” 

Oysa Batida böyle bir şey yok. Batı'da kültür ve me

deniyet değiştirme gibi bir süreç yaşanmadığı için 

böyle bir problem söz konusu değil. Elitlerin kimliği 

ile toplumun kimliği birbirlerini sürekli beslemek zo

runda.

Ayhan: Burası aslında çok önemli. Aydınlarla 

halk neden bütünleşemiyor? Örgün ve yaygın eğitim 

bunu neden pekiştiıemiyor? Burada kırılma noktası 

nerede başlıyor? Burada biraz önce değinilen modern 

mektepler II.Mahmut'tan itibaren önce yüksek öğre

nimden başlayarak açılmış, fakat medrese ıslah olma

mış. Ama sonuçta, okumuşlar halka yabancılaşıyor; 

halkıyla bütünleşemiyor. Dünyanın hiçbir yerinde 

böyle bir şey yok.

Oztürk: Şöyle bir hatıramı arzetmelc isterim: 

1989'da Berlin'e gittim. 360 metre yüksekliğinde dö

ner bir kule var. Bir tarafta Doğu Berlin, bir tarafta 

Batı Berlin. Doğu Almanya, Anadolu'daki fakir bir 

kasabayı anımsatıyor. Batı Berlin ise bizim Etiler, 

Caddebostan gibi bir yer. Irk olarak aynı, coğrafya

Yurdagül Konuk

aynı. Neden ikisi birbirinden bu kadar keskin bir bi

çimde farklı? Tabii sistem meselesi. Bugün eğitim sis

temi incelenecekse meseleyi sistem bazında tahlil et

meliyiz.

Konuk: Okullarda eğitim alanında yaşanan so

runlar bize, topluma sorunlar yumağı olarak geri dö

nüyor. Bazı sorunlar var ki; bunların başlangıç nok

taları aslında İmparatorluğun en uzun yüzyılının so

runlarına uzanıyor. Bu şunu gösteriyor: O sistem ile 

bu sistem arasında bir doku uyuşmazlığı var. Onu 

çözmek için bugünden yarına ben yaptım oldu tar

zındaki günübirlik uygulamalar yetmedi. Doku uyuş

mazlığının ilk sebebi aydınlar arasındaki düalizm da

ha doğrusu Tanzimat'ın yapısındaki ikilikti. Ya aklar 

vardı ya da karalar vardı. Aslında zenci-beyaz sorunu 

ABD'nin sorunu gibi gözükmüştü bütün dünya üze

rinde ama her ülkenin kendi içinde aynı sorun var ve 

en fazla sorunu da beyazlaşmakta olan zenciler çeki

yor. Bence burada bir dil problemi var. Bu bildiğiniz 

kelimeler, harflerden oluşan bir dildi başlangıçta. 

Artık bir iletişim sorunumuz da var. İletişimsizlik en 

büyük problemlerden biri. Nasıl çözülür? Aracı ku

rumlar gerekiyor belki. Çünkü aydın da halk da fark

lı yönlere gidiyor artık.

Bir de bu okul açma-kapama meselesine gelmek 

istiyorum. Her eski okul kapatılır ve her yeni açılan 

okul iyidir anlayışı da eğitim problemimizi iyice için

den çıkılmaz hale getiriyor. Yeniler her zaman iyi ol

madı. Yeni kurumlarda bazı güzellikler yakalayabil

dik; mesela ilkokul yıllarımdayken rahatça düşündü

ğümü söyleyebiliyordum. Ama babam söyleyemiyor
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du. Bunun yanında bir de şu var: İlme saygı vardı ön

ceden. Bugün artık onu yitirdik. Bir de toplumsal for

müllerin içselleştirilmesi sorunu var.

Kaplan: “Toplumsal formüllerin içselleştirilmesi” 

ile ne demek istiyorsunuz? Biraz açar mısınız bunu?

Konuk: Tabii. Değerleri hepimiz biliyoruz, oku

yoruz ama günlük hayata aktaramadığımızda hep ki

taplarda kalıyor, insanlar bu içselleştirmeyi yapabil

mek için bir takım egzersizler yapmak zorunda olduk

larının farkında değiller. Eğitimle doğrudan alakalı 

erdem, adalet, saygı, hoşgörü gibi unsurlar var. Eği

timde bu tür problemlerin gözardı edilmesinin, yeni 

mekteplerin kurulmasından itibaren sosyal bilimle

rin biraz hırpalanmasın

dan kaynaklandığını dü

şünüyorum ben. Fen bi

limleri ön planda tutul

muş, askeri alanda yeni-
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hayatta bir ilerleyişin 

beyni / üssü sayabileceği

miz sosyal bilimler daima 

ikinci sırada yer almış.

Batiya baktığımızda artık yöntem değiştiriliyor. Biz 

Batinın farklı bir yöne doğru gittiğini de farkedemi- 

yoruz; ki traji-komik taraf da burası. Yüz yıl önceki 

Batı değerlerine tutunmaya çalışıyoruz.

Kaplan: Mesela son on- onbeş yıldır yapılan tar

tışmalardan biri akıl kavramı çerçevesinde yaşanıyor; 

şu an özellikle ABD'de aydınlar “seküler aklın öte- 

si”ni tartışıyorlar.

Konuk: Bizde mütevekkil insan örneği vardı. Mü

tevekkil insan aslında biraz insanı kamile doğru yü

rüyen, herşeyden lezzet alan, hayattan lezzet alan bir 

insanı tanımlıyordu. Fakat bugün batıdan örnek aldı

ğımız birbirini ezici nitelikte ve parçalamaya kadar 

giden “rakip/rekabetçi/yanşçı/bencil insan” ortaya 

çıktı. Halbuki batı artık bizdeki o mütevekkil insana 

doğru yürüyor. Bakıyorsunuz meditasyon merkezleri, 

uzakdoğu ile ilgili bütün dini uygulamaların ufak 

ufak temsilcileri var Avrupa’da, Amerika’da. Onlar 

bunu yakalamaya çalışırken biz başka bir istikamete 

yürüyoruz. Yani peşinden gittiğimiz batının yeni bir 

arayış içine girdiğinin farkında değiliz.

Aydın: Her dönemde belli bir dönüşüm olmuştur. 

Hiç bir millet, başladığı noktada değil. Fakat önemli 

olan bu değişimin kendiliğinden ve tabii bir süreç 

içinde olmasıdır. Türkiye’de eğitim de dahil olmak

üzere değişimi birileri tepeden ve zorlama yöntemler

le başlattı. Her şey kendi haline bırakılsaydı, bundan 

daha sağlıklı sonuçlar verebilirdi. Belki Tanzimat ön

cesinden başlayarak eğitim alanındaki dualizm de ar

kadan itilerek değiştirildi. Aynı problemi İslam dün

yası da yaşamıştır. Bugün eğitimin bir dönüştürme 

aracı olarak kullanılması bütün milletler için sözko- 

nusudur. Ama bizde neye dönüşeceğimize hep başka

ları karar verdi. Eğitim sistemimiz içinde biz bu me

seleyi tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak ve birşeyler üre

terek tespit edemedik. Bu sebeple de halk ile aydın 

arasında, okur-yazar arasında bir boşluk, bir yabancı

laşma olmuştur. Halk başka şeyleri, aydın başka şey

leri önemsiyor. Bu ba

kımdan Tanzimat tipik 

bir örnektir ve genellikle 

onu değerlendirirken de 

bu yanlışlığı yapıyoruz.
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cm sonucu oiaıak ortaya 

çıktı. Yani Tanzimat her 

alanda çok iyi işleyen bir 

devlette ortaya çıkmadı. 

Tanzimat ricali de bir arayış içerisinde oldular. Ama 

bu arayış içinde sağlam bir altyapıları olmadığı için 

çoğu alanda doğru sonucu bulamadılar. Yani Tanzi

mat’taki değişikliklere siyasiler karar verdi, ulema ka

rar vermedi, ilim adamları karar vermedi; ki bu, 

önemli bir eksikliktir. Tanzimat dönemi yavaş yavaş 

ilim adamlarının dışlandığı bir dönemdir. Bu işte, ya

pılan değişikliklerin sosyal yapıyla ne ölçüde uyum 

sağladığı probleminin önemini gözlerden kaçırdık. 

Siyasiler biraz pragmatik oluyorlar, biraz eklektik 

(seçmeci / işine nasıl geliyorsa öyle hareket eden) 

olup çabuk sonuca gitmeye çalışıyorlar. Bu, millet 

hayatında her zaman mümkün olan bir yol değildir. 

Tanzimat’tan itibaren İlmiyenin yavaş yavaş dışlan

ması bence problemlerin bizim kendi özgün yapımız 

içinde çözülmesini engellemiştir. Eğer daha iyi bir iş

birliği içerisinde olabilseydik, biz dönüşümü belli 

noktaya kadar daha sancısız gerçekleştirebilirdik ve 

kendi geleneğimizi ve yapılarımızı daha iyi muhafaza 

edebilirdik. Yani bizde bugün bile ilmiye, siyasilerin 

kabul ettiği gerçekleri delillendirmekle kendisini gö

revli kılıyor. Mesela güneş dil teorisi vardır. Şimdi 

bunun ilmi gelenekte hiçbir yeri yok, ama belli bir 

dönem bakıyorsunuz üniversite hocaları çok az istis

nasıyla bunun doğruluğunu öğretiyorlar. Yakın zama

Türkiye’de eğitim de dahil olmak üzere 

değişimi birileri tepeden ve zorlama

yöntemlerle başlattı. Her şey kendi ha-
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sonuçlar verebilirdi.
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na kadar Türkiye’de mesela bazı etnik grupların ayrı 

bir etnik yapı olduklarını söylemek mümkün değildi. 

Onlar şu veya bu şekilde Türk ırkının bir yan kolu

dur deniyordu. Bunun aksini söyleyen ilim adamı 

çıkmıyor; dolayısıyla ilmiye, siyasi otoritenin doğru-

malar yapabiliriz. Ama biz bunun farkında değiliz. 

“Dünya nereye gidiyor? Hangi alanlarda ihtiyaç var?” 

diye makro ölçekli çok iyi stratejik planlar yapıp bu 

kaynağı, fıtrata müdahale etmeden yeteneklerine gö

re yönlendirerek kendi doğal süreci içerisinde çocu-

larınt delillendirmekle görevli kılmıştır kendini. 

Halkın tercihleriyle İlmiyenin tercihlerinin zıtlığı da 

bu noktada yatmaktadır.

Oztürk: Cengiz Aytmatov’un “Cengizhan’a Kü

sen Bulut” başlıklı çok güzel bir kitabı vardır. Cengiz- 

han’a bulut neden küsüyor? Cengizhan batıya büyük 

bir sefere çıkıyor ve kan koca münasebetini iki yıl sü

reyle yasaklıyor. Sebebi ise çocuğun doğup da sefer

den geri kalmamaları için.

Cengizhan sefere çıkar

ken sürekli başında dola

şan bir bulut onu takip 

ediyor ve bunu da bir gök 

tanrıya mal ettikleri için 

uğur olarak görüyorlar.

Fakat birbirini seven iki 

gencin çocuklarının do

ğumu haber alınınca ikisi de idam ediliyor ve bulut, 

bir daha Cengizhan’m semtine uğramıyor. Neden? 

Çünkü Cengizhan fıtrata müdahale ediyor. Yani fıt

rata müdahale edildiği için bu topraklarda ülkesine 

küsen bulutlar var. Şimdi böyle sünnetullah olarak 

ortaya konan fıtratı siz değiştirmeye kalkarsanız sı

kıntı olur. Her çocuk bir filozoftur. Her çocuk bir ka

inattır. Her çocuk yeteneğiyle, dünyasıyla keşfe 

muhtaçtır ve her çocuk bir kitaptır. Dolayısıyla eğer 

kendi çocuğumuzu ele alıp iyi tahlil etmezsek, kendi 

çocuğumuzu eğitirken metodumuzu, yöntemimizi iyi 

kullanmazsak, iyi örnekler ortaya koyup misyonlar 

yükleyemezsek, nasıl bir çocuk olur bu?. Bunu siz mil

yonlarca çocuğa teşmil edin. Hz. A li’nin güzel bir sö

zü var: Buyuruyor ki “Çocuklarınızı çağınıza göre de

ğil, çağınızdan sonraki zamana göre yetiştiriniz.” Ben 

bunu şuna teşbih ediyorum: Bir uçak gidiyor ve siz de 

uçaksavar ateşçisisiniz; uçağın sabit noktasına nişan 

aldığınız zaman, kaçırırsınız. Siz uçağın muhtemel 

hızını hesaplayarak ileriye atmalısınız ki isabet ettire

siniz. Hocam çok güzel ifade etti. Bugün toplumun 

ihtiyaçlarını eğitim karşılamalıdır. Bugün altmışbeş- 

yetmiş milyona varan ve özellikle Avrupa ve Ortado

ğu’da genç nüfusuyla hakikaten övündüğümüz büyük 

bir sermaye, kaynak olarak gördüğümüz bu gençliği, 

bu çocukları biz iyi eğitebilirsek tarihte büyük sıçra-

Makro ölçekli stratejik planlar yapıp, 

fıtrata müdahale etmeden, yetenekleri

ne göre yönlendirerek, kendi doğal sü

reci içerisinde çocuğun kişiliğinin geli- 

şiminin önünü açmalıyız.

ğun kişiliğinin gelişiminin önünü açmalıyız. Fıtrata 

müdahale etmeden, bulutlan küstürmeden, bulutlar 

küserse rahmet gelmez topraklara, bu fidanları, bu çi

çekleri yetiştirmek gerekiyor. İşte temel sıkıntımız 

burada gizli.

Ayhan: Eğitim sistemi dört alanda doğru, yeterli 

ve zamanında bilgi vermek zorundadır. Nedir bu dört 

alan? Birincisi, ten’dir. Bedenimizi ruhumuzu tanı

mak. Bugünkü tabiriyle 

aktarırsak biyoloji psi

kolojidir. Ayrıca insanın 

kendi dışındaki çevresi

ni tanıması gerekiyor. 

Hangi ilimle olur bu? Fi

zikle olur, sosyolojiyle 

olur, tabiat bilimleriyle 

olur. Peki bu iki bilgiyle 

biyoloji öğrettik, psikoloji öğrettik, fizik f.k.b. öğret

tik, sosyoloji öğrettik ve bunun alt dallarını öğrettik 

gence bugünkü anlamda. İnsanın merakı, tecessüsü, 

öğrenme isteği bu iki alanda, ben ve ben dışıdır. Bu 

yeterli mi? Hayır! Bir de merak ediyoruz. Nereden 

geldik nereye gidiyoruz? Amacımız ne? Dünyaya ge

len her canlının öleceği kesin. Bu varoluşsal soruları 

insan kendi kendine soruyor, çocukken etrafına soru

yor. Buna cevap verecek, bir bilgi vermek lazım ço

cuklara. O  halde din hakkında, müspet ilim hakkın

da, felsefe, düşünce hakkında, güzel sanatlar hakkın

da her yaştaki çocuğumuza doğru bilgiler kazandır-, 

mak gerekiyor. Şimdi gelelim Osmanlı’mn son yüzyı

lına. 17. yüzyıla kadar medrese, o günün bütün ilmi

ni fennini, tıp ilmini içine alıyor, okutuyordu. Fakat 

Katip Çelebi’nin, Naima’nın, Koçi Bey’in dediğine 

göre 17. yy. tarihçileri, düşünce adamları o günkü 

medreseliler, o günkü şeyhülislamlık, devletin kültür 

ve sosyal hayatını tanzim eden aydınlar demişler ki, 

“hikmet ilimleri, felsefi ilimler, dine aykırıdır”. Katip 

Çelebi, “ne şeriat kaldı, ne de hikmet” diyor. “Ceha

let ve taassup Osmanlı medresesine hakim oldu” di

yor.

Aydın: Son döneme kadar gerçekten takrir var. 

Fakat çok geniş bir tartışma ortamı da var. Cevdet 

Paşa’dan örnek vereyim, diyor ki: “Talebelerin için
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de yaşlan geçkin olanlarda vardı; tecrübe kazanmış- 

laıdı ve bana çok soru sorarlardı. Onlara karşı cevap

sız kalmamak için sabahlara kadar çalışırdım”. Bir 

başka örnek daha veriyor: Haşan Fehmi Bey ders ver

meye başlamıştı; fakat bir müddet sonra talebenin so

rularından, görüşlerinden bunaldı ve dersi terk etti, 

diyor. Şimdi ezbercilik tabi ki vardı. Ama sadece on

dan müteşekkil değildi.

Konuk: Rüştiye yenilik adına açılıyor. Ama rüşti

yede de yöntem ezber oluyor.

Ayhan: Bu örnekleri tartışabiliriz ve A. Cevdet 

Paşa örneği doğrudur. Mesela Gelenbevi İsmail Efen

di diyor ki: “Ben, İshak Hoca’da okuyordum. Çok 

ağırdı. Ve Antalyalı Mehmet Efendi hocama gittim 

ve dedim ki, “şu mantığı daha sadeleştirsek olmaz 

mı?” Hocam bana “İsmail Efendi oğlum, bu, efendiye 

saygısızlıktır, olur mu öyle şey, sakın ha” dedi, diye 

aktarıyor. Fakat son yüzyıl içinde, bu durum, gittikçe 

kısıı laşıyoı. Tanzimat, modern mektepler açtı, bir de 

Darıil Fünun’dan bahsedelim. Ne oldu? “Dârül Fii- 

nûn, Darül Ulûm, Darül Muallimin açılmalıydı” di

yor zamanın sadrazamları Abdiilhamit’e verdikleri 

raporda. Ama Osmanlı, bir tek Dârül Fünûn açıyor, 

Dârül Ulûm yok. Bugünse, Tiibitak var; ama devlet 

eliyle kurulan bir sosyal bilimler araştırma merkezi

miz yok. Tarih ve dil lcurumumuz var ama bir sosyal 

psikoloji kurumu yok. Diyor ki Sait Paşa: “Uç tür 

yüksek öğretim kurumu olur: Dârül Fünûn, Dârül 

Ulûm; bir de Dârül Muallimin. Bakıyoruz Osmanlı 

mekteplerine; Dârül Fünûn var, Dârül Muallimîn de 

var, Dârül Ulûm yok... Size ilginç bir şey aktarayım: 

Bir İngiliz tarihçi Üsküdar’da Tıbbiye-i Şahane’yi ge

ziyor: “Tıbbiye-i Şahane’de asistanlar oturmuşlar çok 

güzel Fransızca konuşuyorlar kendi aralarında” diyor. 

“Ve materyalizmin temel kitabını okuyorlar. Bu ki

taplar Paris’teki tıp fakültesinde bile okutulmuyor. 

Bu kadar ateist, materyalist bir tıbbiye görmedim ha

yatımda” diyor adam. Bizim o günkü mekteplerin bu

lunduğu durum bu. O  günkü medrese ise müspet 

ilimleri caiz görmüyor ve içine kapanıyor. Daha son

ra medreseler çok geç kalınmış olmakla beraber mo

dern bir yapılanmayla Cemiyeti Müderrisin öncülü

ğünde ıslah oluyor. Fakat yıl 1914; 1. Cihan Harbi 

patlak vermiş; Osmanlı Devleti varlık-yokluk müca

delesine girmiş. Bu ıslahın olumlu sonuçlarını göre

miyoruz.

Kaplan: Peki hocam, Cumhuriyet dönemine ge

lirsek...

Ayhan: Cumhuriyet maarifinin başlangıç nokta

sı din. Bu sefer de müspet bilim adına, pozitif bilim 

adına dini bilgiler maarifin dışına itiliyor. İlk yıllarda 

açılan ilahiyat fakültesi, imam-hatip okulları 

1933’de kapatılıyor. Türkiye’de dini maarif örgün 

eğitimden çekiliyor. Osmanlı’nın son döneminde ye

tişen hem müspet bilimleri hem dini maarifi bilen 

Elmalılı gibi, Aksekili gibi simalar artık çıkmıyor. 

1949’da Ankara İlahiyat açılıyor, 59’da İstanbul 

Yüksek İslam Enstitüsü açılıyor. Ankara İlahiyat 

açıldığında, koskoca Osmanlı mirasını taşıyacak bir 

tek akademisyen kalmamıştır; iki profesörü vardır, 

ikisi de dışarıda yetişmiştir: ‘Dogmatik Bilimler Pro

fesörü’ Boşnak asıllı Tayyip Olciç (Hocanın kararna

mesi Ankara Üniversitesi senatosundan çıkarken 

‘tefsir, hadis, fıkıh hocası’ değil de olmayacak bir ya

kıştırmayla ‘Dogmatik Bilimler Profesörü” demişler.)
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öU'/U'ti yıllarda i ürk aydını tercüme edilen dini bil

gilerle besleniyor.

Oztürk: Müsaade ederseniz, burada Şerif Mar

din’in konumuzla tam örtüşen bir tespitini hatırlat

mak istiyorum; diyor ki: “Bizde batılılaşmanın iki 

amacı var: Biri halkla aydının arasını açmak, bir di

ğeri de halkı dinden uzaklaştırmak.”

Kaplan: Peki, sayın Oztürk, bugünkü eğitim sis

temimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oztürk: Bugün devletin, çocuklarımızın zihinsel 

gelişimine yönelik bir takım gayretleri var. Ama şöy-. 

le bir temel sorunla karşı karşıyayız: Devlet, bireyle

rin ve çocukların hayatta kalması, sağlıklı yaşaması 

için gereken önemi göstermezken veya bu konuda bir 

zorunluluk getirmezken eğitimi niye zorunlu hale ge

tiriyor? Bu meseleyi hangi açıdan önemsiyor? Tek 

cümleyle cevaplarsak: Kutsal devletin bekası açısın

dan önemsiyor. Şimdi, bugünkü eğitimin temel 

amacı uysal, iyi vatandaşlar yetiştirmektir. Oysa biz 

alanı geniş tutarak iyi bir insan yetiştirmeyi hedef 

alırsak, zaten iyi bir vatandaş da olur. Eğitim sis

temimizde kişilik eğitimine önem vererek, kalp ve 

zihin dengelerini sağlayarak bir nesil yetiştirebilir ve 

onları bu projeksiyonla çağın ötesine hazırlayabilir

sek biz o zaman hakikaten muasır medeniyet seviye

sine çıkabiliriz.

Kaplan: Verdiğiniz bilgiler için, hepinize teşek

kür ediyorum. ■
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EĞİTİMİN ANLAMI VE GELENEK

RASİM ÖZDENÖREN
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İ
nsanların birarada yaşama zorunluluğunun orta' 

ya çıkardığı kurumlaıdan biri de eğitimdir. Bu 

belirlemeyi eğitim hakkında söyleyeceklerimize 

bir çıkış noktası olarak kabul edersek, eğitimi zorun

lu kılan sebebin insanların bir arada yaşamalarından 

hasıl olduğunu kendiliğinden dile getirmiş oluruz. Bu 

belirlemenin mefhumu muhalifinden çıkartılabile

cek sonuçsa, şöyle bir muhal faraziyeyi karşımıza çı

kartır: İnsanlar bir arada yaşamak zorunda bulunma- 

saydılar eğitim ihtiyacını da hissetmeyeceklerdi. 

Gerçekten de (bir muhal farz olarak düşündüğümüz

de) Robinson hayatını yaşayan birinin acaba ne gibi 

bir eğitime ihtiyacı olurdu? Şayet Robinson, yaşadığı 

ıssız adada her şeye rağmen kendi kendini eğitmek ve 

yeni hayat şartlarını öğrenmek zorunda kalıyorsa, bu, 

onun baştan beri yalnız bir insan olarak yaşamamış 

olmasından ve geçmişindeki “medeni hayat tarzını” 

şimdiki hayatına uyarlamak istemesinden doğmuş

tur.

İnsan, hayvandan farklı olarak eğitime muhtaç 

bir halde dünyaya gözlerini açmaktadır. Hayvan teki

nin ebeveyninden öğrenebileceği şey hemen hemen 

yok gibidir. Memeli hayvanlar daha doğar doğmaz 

anası onu yalamaya başladığı anda ayaklarının üze

rinde dikilebilmektedir. Oysa insan yavrusunun yü

rümesi bile bir eğitime ihtiyaç hissettirmektedir. İn

san yavrusunun uzun bir çocukluk ömrü bulunuyor. 

Bütün bir çocukluğu esnasında, çocukluğunun deği

şik safhalarında, sonra erişkin halinde ve daha sonra 

olgunluk zamanında çeşitli biçimlerde insanın eğitil

mesi sürüp gidiyor.

İnsanlar neyi öğrenme ihtiyacı hissediyor ve ne

yin eğitimini yapıyor? Bu eğitim yapılmasa ne olur?

Fark edilebileceği gibi, bu sorumuzun içinde eğitim 

kavramına bir de öğretim kavramını ekledik. Arala

rındaki en büyük fark öğretimin bir bilgi edinme sü

reci olması diye açıklanırsa, eğitime de birarada ya

şamanın gerektirdiği alışkanlıkların kazanılmasıdır, 

diyebiliriz. Eğitim, bu söylediğimiz kapsam içinde öğ

retimden daha geniş bir içeriğe sahip görünüyor. 

Çünkü eğitim, öğretimi de içine almaktadır. Eğitim 

yalnızca bir bilgi edinme sürecinden ibaret kalmayıp 

aynı zamanda ve özellikle bir tavır alma alışkanlıkla

rının kazanılması olarak anlaşılmalıdır. Aslında eği

timin can alıcı noktası da burası olmalıdır: Eğitim bi

ramda yaşayan insanların gerek bireyler olarak bizzat 

kendilerine, gerek birbirlerine ve gerekse topluma 

karşı nasıl davranacakları, nasıl bir tutum içinde bu

lunacakları hakkında kazanacakları alışkanlıkların 

oluşturduğu kümedir. Burada bilinçli biçimde alış

kanlıkların toplamıdır demedim. Çünkü bu alışkan

lıklar alt alta sıralanmış hareketler değildir. Öyle ol

saydı, bu suretle elde edilebilecek alışkanlıklarda me

kanik bir bütünlük gösterirlerdi. Oysa kazanılan alış

kanlıklar da bireyin kişiliğinde bir bütünlük gösteri

yor; dahası, bireyin kişiliğinin oluşmasında temel bir 

işlev ifa ediyor. Eğitimle bireye kazandırılan alışkan

lıklar kümesi, onun toplum içinde nasıl davranış ve 

tutum içinde olacağını belirler. Bireyin topluma na

sıl davranacağı belirlendiği gibi, toplumun bireye na

sıl davranacağı da eğitimin kapsamı içinde mütalaa 

edilmelidir. Her türlü örgün ve yaygın eğitim ve öğ

retim kurumunun amacı da zaten başka bir şey değil; 

bireye ve neticede topluma sözü edilen alışkanlıkla

rın kazandırılmasıdır.

Şimdi yeniden yukarda sorduğumuz soruya dönüp
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cevabını bulmaya çalışalım: Eğitim yapılmasa ne 

olur; cliye sormuştuk. Eğitim yapılmasa, insan tekle

ri, toplumlarından ve birbirlerinden kopuk bir hayat 

sürdürmek zorunda kalırlar. Oysa insan, kendisinden 

ayrılmaz, kopmaz bir parçası olarak birarada yaşama- 

ya yükümlüdür; dahası insan, birarada yaşamaya 

mecbur ve mahkumdur. Hayvan yavrusu, az önce de 

değindiğimiz gibi anasının yardımına uzun süre mulv 

taç kalmadan hayatını idame etme kabiliyetiyle do

natılmıştır; oysa insan yavrusu, uzun süre kesin bi

çimde anasının bakımına muhtaçtır. Anasının bakı

mından mahrum kalması insan yavrusunun ölümüy

le eş anlam taşır.

Hayvan, içgüdüleriyle yaşadığı için, hayatını ida

me ettirme sadedinde kendi geleneğini öğrenme ih

tiyacında değildir. Esasen onun geleneği diye bir şey 

söz konusu değildir. Eğer hayvan için mutlaka bir 

gelenek tasavvur edeceksek, hayvanın kendi gelene

ği ile birlikte dünyaya geldiğini, o geleneği sonradan 

öğrenme ihtiyacında bulunmadığını, dolasıyla bu an

lamda herhangi bir eğitime de ihtiyacı bulunmadığı

nı söyleye biliriz. Oysa insan, içgüdülerine değil, fa

kat zekasına dayanan bir hayata ayarlı olarak dün

yaya geliyor. O, besinini koklayarak bulmuyor ona 

besinini nasıl elde edeceği, onun dünyaya gelmesine 

vesile olmuş kişiler tarafından öğretiliyor. "Çocuk 

hayvan" tabiata bırakıldığında içgüdüleriyle neyle, 

nasıl besleneceğini tehlikesizce bulur ve ölmeden 

hayatını sürdürür. Oysa "çocuk insan" tabiata terk 

edildiğinde sırf içgüdüsüne dayanarak neyi yiyip ne

yi yememesi gerektiğini 

kestiremez ve hayatı der

hal risk altına girer.

Demek ki, eğitimin in

san için bir hayat memat 

meselesi olduğunu ifade 

ediyoruz. Keza böylece 

zımnen, eğitimin, yeni ku

şaklara bir geleneğin ak

tarılması keyfiyeti olduğu

nu da dile getirmiş oluyo

ruz. Burada gelenek kav

ramı bir çerçeve olarak al

gılanmalıdır. Onun içeri

ğinin neyle doldurulması 

gerektiği toplumdan top

luma değişebilecektir. Eğitimin bir ihraç malı olma- 

r lıo m ı snvlevom p ir it im  m m a n lu r ı  rta p o iH m in  trm-
O  / / O  ' ı_y I

I u ı n u c u i  Lopiuuia değişebilecek uiuıı bu uıtciıglm 

dile getiriyorlar. Burada önemli sayılabilecek husus, 

içeriği ne olursa olsun, eğitimin, o toplumun gelene

ğinin (ki burada kullanıldığı anlamıyla gelenek, ta

rihten coğrafyaya, eğitim öğretim kurumlarmdan 

gündelik yaşama alışkanlıklarına kadar kültürün bü

tün alanlarını, mutfağını, sanatını, edebiyatını, di

nini, ritüelini vb. kapsar) yeni kuşaklara aktarılma

sı süreci olarak öne çıkmasıdır. Bu durum, kuşaklar 

arasındaki kesintisizliğin meydana getirilmesini de 

sağlayacaktır.

Ve aslında eğitime temel bir işlev izafe edecek

sek, bu işlevin, o toplumun geleneğinin yeni ku

şaklara aktarılması olduğunu söylemek yeterli sayıl

malıdır. Bu fikir, aynı zamanda, bizatihi eğitim ku- 

rumlarımn kendi gelenekleri içinde kurulmuş olma

sı gerektiğini ancak kendi geleneği içinde mümkün 

kılınabilecektir. Şimdi söylediğimiz husus bazılarımı

za, bizim, eğitim sürecini donmaya, statikliğe terket- 

t iğimiz anlamına çekilebilir. Öyle ya, eğer nesilden 

nesile aktarılan bir ve yalnız bir geleneğin varlığın

dan bahsediyorsak bu durum kendiliğinden bir statü

koyu ima eder. Ancak hayatiyeti olan bir gelenek, 

yenilenmesini kendi içinden sağlayabilecektir. Bu 

itibarla akla gelebilecek olan donmuşluk ihtimalinin 

gerçek hayatta tehlike sayılabilecek bir gerçekliğinin 

-en azından uzun sürecek bir zaman dilimi için- sözü 

edilemeyecektir. (Burada şu parantezi açmak istiyo-
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mm: İki günü birbirine denk olmayacak bir hayat ya- 

şaması öngörülen müslüman için böyle bir tehlike 

kendiliğinden mevcut olmayacak).

Gelenek denilen olgu elbette insanlardan ilişiğini 

koparmış, kendi başına varlığı olan bir olgu değildir. 

Onun yaşaması, onu yaşatan insanların iradesine de 

bağlıdır. Hiçbir gelenek ait olduğu insanlardan bir

denbire kopmaz ve kopartılamaz. O  gelenek toplu- 

mim yeni hayat tarzına göre kendisini yenileyerek, 

kendisini kendi içinde değiştirerek devam eder. O 

geleneğe yeni amaçlar yüklenebilir. Bu amaçlar o 

toplumun ayakta kalmasına matuf yeni içerikler yük

lenir.

İşte bu noktada çatallı bir mesele ile karşı karşıya 

geliyoruz: Bizim geleneğe (dolayısıyla eğitime) ver

mek istediğimiz yeni amacın yönü nedir, ne olmala- 

dır? Bu sorunun cevabını yetiştirmek istediğimiz in

san tipinin ne olduğu belirleyecektir. Biz nasıl bir in

san tipine ulaşmak istiyoruz? Gelenek, bizim, yetiştir

mek istediğimiz insan tipinin niteliğine göre kırılma

ya uğrayabilir; yani bu noktada statüko parçalanabi

lir. Müslümanların tarihinde geleneğin kırıldığı böy

le noktalar olarak iki örnek tarih tespit edebiliriz. 

Bunlardan birisi ilki Asr-ı Saadet’te vuku bulmuştur. 

İslamın ortaya çıkışıyla süre gelen Arap geleneği kı

rılmış, onun yerine Müslümanların tarihiyle başla

yan yeni bir gelenek oluşmuştur. Bu yeni geleneğin 

amacı Müslümanların dünyanın gidişatına müdahale 

ederek onu Müslümanca bir hayat tarzına dönüştür

mek olmuştur. Başka bir söyleyişle, bu amaç, dünya

nın, Müslümanların yaşamasına uygun bir hale dö

nüştürülmesini sağlamak biçiminde dışlaşmıştır.

Geleneğin diğer bir kırılma noktası Tanzimatla 

başlayan döneme rastlar. Bu dönemde Müslümanlar, 

dünyaya Müslümanca bir müdahaleden vazgeçerek, 

bilakis kendilerni dünyanın mevcut şartlarına uyar

lamaya çalışması biçiminde dışlaşmıştır. Bu sürecin 

doruk noktası cumhuriyet döneminde yaşanmış ve 

bu dönemle beraber Müslümanlar, dünyayı Müslü- 

manca dönüştürme iradesinden büsbütün vazgeçerek 

kendilerini dünya sisteminin bir parçası haline koy

mayı hedeflemişlerdir. Cumhuriyet döneminde çı

kartılan bir dizi "devrim kanunu" ve bu arada elbette 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bu ülkede yaşayan müslü- 

inanların, dünya sisteminin bir parçası olarak yaşa

mak istediklerinin göstergesi sayılmalıdır. Böylece

halihazırda devam eden eğitim sistemiyle, bu ülkenin 

insanları kendilerine mahsus amaçlara değil, fakat 

dünya sisteminin onlardan talep ettiği işleyen siste

mine hizmet etmeye hazır hale getirilmektedirler; 

ve bizzat müslümanlar böyle bir jamaca hizmet et

mekte ve ettirilmektedirler.

Amaç bu suretle, yani dünyanın cari sistemine 

hizmet etme biçiminde belirlenince, eğitim kurumla- 

rı da aynı istikamette geliştirilmiştir ve geleneksel 

sistemden bütünüyle bir kopuş yaşanmıştır. Haliha

zırda ilk öğretimden yüksek öğretime kadar eğitimin 

bütün kademeleri bu geleneksizliğin, kendinden ko

puşun olumsuz dramatik neticelerini yaşıyor. En eski 

üniversitemizin mazisi 193.3 tarihinde başlıyor (İs

tanbul Üniversitesi). Oysa bu üniversite kendi gele

neğine sadık kalabilseydi şimdi 600 yıla yaklaşmış bir 

geçmişe sahip olabilecekti.

Şimdi, yeni bir dönüm noktasına ulaşmak için 

karara varılmalıdır: bu ülkede yaşayan insanlar dün

ya sisteminin bir parçası olarak o sisteme hizmet ver

meye devam etmek mi istiyor, yoksa dünyayı kendi 

amaçları doğrultusunda dönüştürmek ve kendi dün

yalarını hazırlamak mı istiyor? Eğitimin biçimi de, 

onların bu soruya verecekleri cevaba göre bir nite

lik kazanacaktır. a I I

:
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MUZAFFER EMİN GÖKSU

Y
eni eğitim dönemi başlayalı neredeyse iki ay 

oldu. Öğrenciler de; veliler de, yaşanmakta 

olan ekonomik, siyasal sosyal bunalımın ar

kasından umut ve karamsarlık arasına sıkışıp kalmış 

durumda. Yetkililer mutad törenlerde laik Cumhuri

yet adına çağdaş bir eğitim verildiğine ilişkin konuş

malar yapadursunlar, eğitim tam bir problem yumağı. 

Başlıkta kullandığımız deyimle, eğitim biı türlü eğiti

lip olgunlaştırılamıyor.

Gerçekten de eğitimin pek çok problemi var, 

bunların bir kısmı modern dünyanın genel sorunları, 

yani konjonktürel; bir kısmı ulusal yani modern dev

let yapısının sorunu; bir kısmı biçimsel- örgütsel, bir 

kısmı ise içeriksel yani tam bir muhteva sorunudur.

İşte bilvesile bu yazımızda bunlardan birkaç nok

taya değinmek, sebep ve sonuçları üzerinde kısaca 

durmak istiyoruz. Hemen her konuda izlediğimiz yo

lu takip ederek konunun yapısal bir çerçevesini çiz

mekle işe başlayalım.

Genel Olarak Eğitim

Genel olarak eğitim, fertlerin topluma uyarlanma ve 

o doğrultuda olumlu tutum kazanma ve yetenekleri

ni geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu anlam

da eğitim, bütün kültürlenme süreçlerini içine alır; 

yani geniş anlamda eğitim ferdin doğumundan ölü

müne kadar isteyerek veya istemeyerek, yakın veya 

uzak çevresinden etkilenmesi ve topluma uyarlanma

sı anlamına gelir. Ancak dar (veya özel) anlamda 

eğitim bu sosyalleşme süreçlerinin planlı ve bilinçli 

olanlarına verilen addır. Yani eğitim, veren açısın

dan planlı, alan açısından bilinçli bir eylemdir. An

cak bilerek ve isteyerek yapılan eylemler toplumsal 

bir düzlemde olup biter. Bunun için de sosyolojik bir 

ifadeyle eğitim, sosyal ve kültüreldir. Bu açıdan ba

kıldığında da hayvan ve bitkiler üzerinde yapılan ıs

lah operasyonları planlı olsalar bile, alan açısından 

isteyerek olmadığı için eğitim sayılmazlar.

Buna göre eğitimin en önemli özelliği sosyal/ kül

türel oluşudur. Bir başka deyişle toplumsal taleplere, 

beklentilere uygun olmasıdır. Gerçekten de birebir 

olmasa bile tarih boyunca toplumsal taleplerle eğitim 

arasında bir uyum var olagelmiştir. Söz gelimi avcı ve 

göçebe toplumları için eğitim uzmanlıklar kazandı

ran bir yol değildir. Burada ondan beklenen, toplulu

ğun varlığını idame ettirmek için avlanma, savunma, 

sağlıkla ilgili tecrübeleri aktarmadır. Bir tarım toplu

mu için öncelik, insan ilişkilerinde, değerler hiyerar- 

şisindedir. Sanayi toplumlarında eğitimin en önemli 

hedeflerinden birisi belli alanlarda uzman yetiştir

mektir.

Bu genel sosyal gelişim çizgisine rağmen modern 

dönemlerde eğitimin işlevlerinde önemli değişiklik

ler meydana gelmiştir. Eğitimin en temel işlevi olan 

topluma uyarlama, sisteme uyarlamaya dönüşmüş, 

sistem ise toplum ile özdeşleştirilemeyen bir duruma 

getirilmiştir. Yani artık sistem bir şeylere göredir ve 

toplum buna göre birileri tarafından yeniden kurul

maktadır. Genelde topluma ait olduğu düşünülen ta

lepler de naiv talepler değil, birileri tarafından yeni

den üretilmiş taleplerdir. Öyle ki bu çerçevede top- 

lumlarm asıl talepleri rahatlıkla göz ardı edilebilmek

tedir. Bunun en açık örnekleri de aşağıda kısaca söz 

konusu edileceği üzere günümüz ulus/ devletlerin eği

tim sistemleridir.
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Modern Eğitimin Arka Planı ya da 

Eğitimden Beklentiler

Günümüzde naiv toplumsal yapılar açısından bakıl' 

dığında gözüken sorunların bir kısmı şüphesiz kon- 

jonktiireldir. Bir başka deyişle modem zihniyet, in- 

san tabiatıyla her haliyle bağdaştırılması mümkün ol

mayan bir eğitim anlayışını dikte etmeye çalışıyor.

Gerçekten de son birkaç yüzyıldır kapsamlı bir 

zihniyet değişimi yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak 

da eğitimin arkasında iyi dikkat edildiğinde görülebi- 

lecelc paradigmalar vardır. Söz konusu paradigmalar 

ise genelde insanın ruh ve beden bütünlüğünün bo

zulması, bedenin ön plana alınması ve onunla bağ- 

lantılı olarak güç ekseninde kurulu bir durumun or

taya çıkarılması olarak özetlenebilir. Mesela bu para

digmalardan birisi (Guenon’un da belirttiği gibi) in

sanı, bedeni geliştirilmiş bir hayvan-insan tasarımı

dır. Buradaki beden gelişimi, geçmiş çağlarda çalış

maya veya savunmaya yönelik, pratikle bağlantılı yü

zücülük, atıcılık vb. gibi beden geliştirmelerinden 

farklı olarak hobi ve estetik kabullerle desteklenmiş 

reel işlev dışı bir mükemmellik anlayışıdır. Bu bede

nin arkasında hangi ruhun geliştiği fazlaca bir öneme 

sahip değildir.

Eğitimin, ruh ve zihin yapısının zıddına bedeni 

ön plana çıkarmış olması, geri dönüşlü olarak siyase

tin beden siyaseti ile yalcından ilgilidir. Yani “güç” 

eksenli modern siyaset, varlığını bir bedende ortaya 

koyduğu gibi, yürüttüğü siyaseti de bir beden siyaseti 

olarak göstermektedir. Toplum adına kamusal alanı 

dizayn etme sevdası, insanları bir kıyafete sokma tut

kusu buradan gelmektedir. Özellikle modem ulus- 

devlet yapıları eğitimi, toplumu biçimlendirme üstü

ne kurmuşlardır. İlgi çekicidir ki tasarlanan birey ti

pi de bedenseldir. Modern eğitimin simgesinin he

men pek çok yerde, meş’ale yakan atletik genç olma

sı tesadüfi değildir.

Demek ki modem eğitim genel olarak insanın 

maddi yönü üstüne kurulmuştur. Onun bireysel ya da 

toplumsal tabii yapısıyla birebir örtüşmeyen bu eği

tim genelde iki uçlu bir talebe cevap vermeye çalış

maktadır: Bir tarafta ulus devletlerin uyumlu vatan

daş talebi, diğer tarafta sınai kapitalist sistemin tüke

tim sürecine uyarlanmış insan beklentisi.

Bilindiği gibi ulus/devletler ilk elde ulus adı veri

len bir global toplum tipini temsil etmek üzere kurul

muş devletler gibi düşünülüyorsa da, burada öncelik 

devlete aittir. Modern olarak nitelendirilen bu mer

kezi hükümetler, üzerinde bulundukları demoğrafik 

yapıyı işleyip şekillendirerek ulusa dönüştürmüşler- 

dir. Buna göre ulus tabii bir sosyal birliktelik değil, 

devlet tarafından yeniden inşa edilmiş bir şeydir. İş

te bu inşada en büyük görev de “ulusal” olarak nite

lendirilen ama sonuç itibariyle seçkinler iradesine 

dayanan bir “devlet eğitimi”ne düşmüştür. Bu eğitim, 

toplumu mümkün olduğunca bedenselleştirmeyi dü

şünürken göz ardı ettiği (aynı zamanda gözetim altın

da tuttuğu) şeylerin başında başta din olmak üzere 

değer eğitimi gelmektedir. Esasen modern ulusal eği

tim için ileri sürülen en önemli özellikler üniter, 

merkezi, yaygın ve seküler olmalarıdır. Çağdaş eğiti

min aynı zamanda demokratik, eşitlikçi ve özgürlük

çü olduğu kabul edilir. Ne var ki bu son özellikler 

ulusal eğitimden çok küresel eğitim anlayışının özel

likleridir ve birincilerin bunlarla bağdaştırılmaları 

pek kolay değildir.

Ulusal devletler 20. yüzyılın ilk çeyreğinden iti

baren ulusal kallcınmacılık projeleri çerçevesinde ve 

18. yüzyıl Aydınlanma Felsefesi kalıntısı bir ideoloji

ye bağlı olarak, toplumlarmın bütün kurumlartm ye

niden inşa etmeye çalıştılar. Meşruiyetlerini de lcen- 

dilerüıce, çağdaşlaştırıcılıklarından alıyorlardı. Bu 

çerçevedeki eksen kurum da eğitimdi. II. Dünya Sa

vaşı sonrasında pekişerek süren ve 1974’de dünya ge

nelinde meydana gelen değişikliklerle ulusal kalkın- 

macılık iflas etti, ona bağlı olarak ulusal eğitim de 

büyük çapta sarsıldı, gittikçe küresel sisteme uyum 

gösteremeyecek hale geldi.

Birincisine karşılık sınai kapitalist nitelikli küre

sel sistemin eğitimden beklentileri daha farklıdır. 

Bunlar daha çok, insanların üretim - tüketim süreci

ne uyarlanmaları, önündeki mantıksal engellerin 

kaldırılması, bir de bu süreç uzmanlıklar üstüne kuru

lu olduğu için, sisteme uzman insan yetiştirme, ola

rak özetlenebilir.

Ulusal eğitim mantığı, aynı “çağdaş” düzlemi pay

laştığı iddiasına rağmen küresel sistem anlayışıyla çe

lişir. Daha açık bir ifadeyle iiniterlik, merkezilik, gibi 

nitelikler artık sınai kapitalist beklentilerle uyuşma

maktadır. Ancak ikisinin ortak tarafı, seküler bir çer

çevede, salt siyasal ve ekonomik temelli olmayan
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toplumsal delerleri miimkiin olduğunca sistem dışın 

da tutmalarıdır. Ancak iki farklı oluşum, bunları de- 

ğişik biçimlerde gerçekleştirmektedir. Bunu küresel 

sistem işlev dışı kılmakla, ulusal sistem ise siyasal ön

lemlerle yapmaktadır. Halbuki her türlü dönüşüme 

rağmen toplumlar m eğitimden beklentileri, günlük 

hayatta teknik, ticari, sınai, sağlık gibi fiziksel ihti

yaçlarına cevap vermek, manevi ve moral dünyaları

na aşina kılmak ve süreklilik kazandırmak olarak 

özetlenebilir.

Türkiye’de Eğitimin Sorunu

Toplumumuzun Osmanlı döneminde iki tür eğitim 

vardı: Birincisi yaygın ama merkezi olmayan, okuma 

yazmayı öğreten, günlük hayatta ihtiyaç duyulan ma

tematik işlemleri, asgari sosyal ahlaki ve dini bilgile

ri veren mahalle (yani ilköğretim) okulları; İkincisi, 

tıp, mühendislik, öğretmenlik, gibi alanlarda, daha 

çok da çırak- kalfa- usta ilişkisine dayanan ihtisaslaş

ma eğitimiydi. Bilindiği gibi teorik düzeyde bir üst 

eğitim şeklini medreseler oluşturuyordu. Kısaca tas

vir ettiğimiz bu sistem, toplumsal yapının çözülüşünü 

hissettirdiği 18. yüzyıla kadar sürdü.

Genel toplumsal yapıda ortaya çıkan çözülme, 

kendisini eğitimde de hissettirmişti. Çözüm arayışla

rı çerçevesinde gelişen Batılılaşma sürecinde oradan 

mülhem bazı yeni eğitim kurumlan oluşturuldu. Ne

vnr ki hem teşkilatlanma hem de muhteva olarak, 

yerli- yabancı eksenlerinde bir ikilem doğdu ve söz 

konusu ikilem kılık değiştirerek günümüze kadar sü

regeldi.

Cumhuriyet döneminde ulusçuluk ve ulusal kal- 

kmmacılık çerçevesinde eğitim, hem örgütsel, hem 

de içeriksel olarak merkezileştirildi. Seçkinler, toplu

ma istedikleri şekli verebilmek (onların deyişiyle 

çağdaşlaştırabilmek) için hemen her ulusalcı hare

kette olduğu gibi seküler bir yol çizdi. 1924’de çıkarı

lan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de daha önce ku

rumsallaşmış bütün eğitim kurumlan birleştirildi. Di

ni eğitim, 1949’a kadar (deyim yerindeyse) bir iki ta

vizin dışında yasaklandı. Daha sonra da laik devlet 

(!) din eğitimini kendisi üstlendi, ihtiyaç duyduğu 

yerde okullar açtı, gönlü estiği zaman da kısıtladı (ki 

son yıllarda Kur’an Kursları, İmam Hatip Liseleri ve 

İlahiyat Fakülteleri üzerinde yapılan operasyonlar 

bunun tipik bir örneğidir).

Yeni bir eğitim yılının açılış törenlerinde çağdaş- 

lailt bir eğitim vermenin mutluluğu dile getirilmekte

dir. Ne yazık ki gelinen nokta pek de iç açıcı değil

dir. Dünyada pek çok alanda olduğu gibi, önemli 

coğrafi yapısı, demoğrafik yoğunluğu, tarihsel biriki

mi, vb ile ilk 20 ülkenin arasında olması gereken 

Türkiye, ikinci 20 ülkenin içerisinde de yer alama

maktadır. Basit bir karşılaştırma için belirtmek gere

kirse, hasta adam Osmanlı I. Dünya Savaşı sonrasın
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da çöktüğü zaman aynı kriterlere göre eğitimde dün

yada altıncı sırada bulunuyordu. Sözün kısası çağdaş 

eğitimdeki kerametimiz kendimizden menkuldür.

Kanaatımızca eğitimdeki yetersizliklerimiz: siya

sal ikilem, gelenek yokluğu ve hedef belirsizliği gibi 

birkaç noktada toplanabilir.

Türkiye’de eğitimin verimsizliğinin en temel se

beplerinden birisi şüphesiz, yaşanmakta olan siyasal 

ikilemdir. Bir halk- devlet etos farkı her kurumsallaş

mada olduğu gibi kendini daha fazlasıyla eğitimde 

hissettirmektedir. Devlet adına bir seçkinci yapı, eği

timi, kendi iktidarını güçlü ve sürekli kılmak üzere, 

halkı dizayn ederken, halkın etosunu da dışta tutma

yı ilke edinmiştir. Söz konusu etos’un en temel öğesi 

sayılan din eğitimi bu paradoksal yapı açısından hep 

tehlikeli bulunmuş, gösterilen olumsuz tavır, halkta 

derin bir kırgınlığa sebep olmuştur. Son yıllarda veli

si, öğrencisi, idareci ve öğretim elemanlarıyla bütün 

bir toplumun maddi ve manevi potansiyeli, incir çe

kirdeğini doldurmayan gerekçelerle heba edilmekte, 

eğitim büyük çapta halk desteğinden mahrum bıra

kılmaktadır.

Vaktiyle bizzat devlet tarafından açılmış din eği

timi veren kumullara ve meslek liselerine karşı takı

nılan olumsuz tavır, eğitim alanında tipik bir seçkin- 

ci hareket örneğidir. Toplumu kırmadan yapılabile

cek 8 yıllık temel eğitim bile, deyim yerindeyse top

lumla bir partallaşma süreciyle gerçekleştirilmiştir. 

Halbuki belki her kurumdan daha fazlasıyla eğitimin, 

halkın maddi ve manevi desteğine ihtiyacı vardır.

Kısacası Türkiye’deki seçkinci siyasi yapı eğitime 

“tek tip vatandaş” üretmeye yarayan bir araç gözüyle 

bakmakta, yerine göre farklı kılacak değerlerini atla

manın yollarını aramaktadır. Dahası halkı ile kendi 

arasına siyasal sınırlar koymayı ve bir çağdaş kast sis

temi (!) oluşturmayı düşlediği gözlenmektedir.

Türkiye’de eğitimin verimsizliğinin önemli se

beplerinden bir İkincisi, bir geleneğinin bulunmama

sıdır. Gerçi çağdaşlık söylemi kendisini gelenek kar

şıtlığı üstüne oturtmaktadır. Yani buna göre bir çağ

daş eğitim, din ve gelenek düzlemini aşmış eğitimdir. 

Ne var ki gerçek hiç de öyle değildir. Sağlıklı bir eği

tim, toplum ekseninde kurulmuş ve “gelenek” olarak 

ifade edebileceğimiz bu sürece bağlıdır. Eskiyi yık

mak ve yeniyi kurmak, iddia edildiği kadar kolay ve 

sanıldığı kadar sağlıklı bir yol değildir.

Eğitimde belirlediği hedeflere göre başarılı olan 

ve örnek aldığımız iddia edilen Batı toplumları tam 

anlamıyla gelenek toplumlarıdır ve bunların başında 

da eğitim geleneği gelmektedir. Batının ilk akla ge

len tanınmış üniversiteleri Paris, Padua, Köln, vb.

11.-13. yüzyıllar arasında kurulmuş ve günümüze ka

dar (geliştirilerek) görev yapagelinişlerdir. Bizde ise 

eğitimin hiçbir tarihsel temeli, yani geleneği yoktur. 

İstanbul Üniversitesi’ni Darülfiinûn’un devamı sa

yarsak, üniversitelerimiz yalnızca bir yüzyıllık geçmi

şe sahiptir. Medresenin analitik bir eleştirisi yoktur, 

“bozulduğu için kaldırılmıştır” türü toptancı açıkla

malardan bir sonuca ulaşamamaktadır. Tabi bu açı

dan bakıldığında Kemal Gürüz mantığının istiskal 

ettiği üniversitelerimizin yaşamakta olduğu sıkıntı

nın sağlıklı bir açıklaması olmayacaktır.

Eğitimimizdeki gelenek yokluğu şüphesiz yalnız 

yüksek öğretimle ilgili değil, eğitimin bütün alanları

na şamildir. Mesela ortaöğretim için yaklaşık yüzyıl

dır değişik Batı ülkelerinden eğitim sistemleri ithal 

edilmiş, belli zaman aralıklarında uygulanmış, ama 

beklenen sonuç alınamamıştır. Şüphesiz burada so

run, uygulanan eğitim sisteminin kendisi değil, top- 

lumumuza özgü bir süreç haline getirilememesi, bir 

başka deyişle bir geleneğe dayanmaması, bir tarihsel 

arka planının olmamasıdır. Halbuki bizde tarihsel bi

rikim rejim dışıdır.

Türkiye’de eğitimin verimsizliğinin sebeplerin

den bir üçüncüsü, (doğasına uygun olarak) açık he

deflerinin olmayışıdır. Eğitimin çağdaş ve laik olma

sı başlı başına bir hedef değildir, bir genel özelliktir. 

Modern çağlarda eğitimin merkezi, yaygın, eşitlikçi, 

laik ve özgürlükçü olması, bu temel espriyi kabul
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eden toplulukların ortak bir söylemidir. Yani bunlar 

bir topluma özgü eğitim hedefleri değildirler.

Gerçi Milli Eğitim mevzuatının başlangıç kısım- 

larında “milli ve manevi değerlere bağlı insan yetiştir

mek” gibi ilk bakışta anlamlı gözüken hedefler belir

leniyor. Ne var ki buradaki milli ve manevi değerle

rin ne olduğu belirsizdir. Mesela irtica ile mücadele ka

şesi altında Islami motiflerle uğraşan; öğrenci, öğre

tim elemanı, yönetici, veli gibi pek çok kesimi mağ

dur ve tedirgin eden ve ülke insanının yüzde seksen 

beşinin katılmadığı bir mantığın manevi değerlerden 

ne anladığı tartışmaya açıktır.

Eğitim Sorunlarından Bazı Kesitler: 

Yüksek Öğretim

Kabaca çerçevesini çizmeye çalıştığımız eğitim siste-
• • ] 1 1 1 1 I • ı ■ v /  .. I I

i i U i i i i i  I J L ^ J L İ J L ^ İ İ  J L İ ^ İ  a İ U l i i  . i  U K O C i V  U ğ i C -

tim, din eğitimi, vb.

Türkiye’de yüksek öğretimin örgütsel, içeriksel 

pek çok sorunu vardır. Bunlardan bir kısmını YÖK 

denen örgütsel yapı çevresinde açıklayıp örneklendi- 

rebiliriz. Özellikle son yıllarda YÖK, kendini baskıcı 

bir devlet anlayışının beyin yıkama, kontrol ve de

netleme aracı olarak görüyor. 28 Şubat sürecinde iyi

den gün yüzüne çıkan ve devleti tekelinde sayan ve 

toplumu ondan uzaklaştırmaya çalışan seçkinci hare

ket, yüksek öğretim kurumlarmı, toplumdan, onun 

değerlerinden, çağdaş ilkelerden ve nihayet bilimden 

soyutlamaya çalışıyor. Başörtüsü gibi bazı konular ge

rekçe kabul edilip üniversiteler fevkalade istiskal ile 

öğrenciler okullarından, öğretim elemanları yerlerin

den edilmektedir. Mastır ve doktora programlarında 

yapılmış çalışmaların bilimsel meşruiyetini tartışma- 

şa açmak isteyenler çıkmış, rektörlüklere gönderilen 

yazılarda yönlendirilebilecek konu listeleri, manupü- 

lasyon yolları belirlenmiştir.

Yine bu tür yazılarda üniversitelerde öğrenci der

neklerinin (ki zaten bu dernekler, sureta dernekler

dir) yakın takibe alınması istenmiştir. Yani üniversi

te yönetimlerine yasal hiçbir dayanağı olmayan poli

siye görevler yüklenmiştir. Üniversite dışındaki ilmi- 

filcri faaliyetler izne bağlanmış, özellikle genele açık 

oturumlarda farklı görüşlerin bastııılabilmesi için 

dinleyici kılığında araya yerleştirilmiş görevlilerce 

manipüle edilmesi bile tavsiye edilmiştir.

Aynı YÖK marifetiyle akademik süreç içerde, tu

tarsız mevzuatlarla sekteye uğratıldığı gibi, yurt dışı

na gönderilen pek çok genç, yabancı bir ülkede insa

nımızın milli dini duygularını ayakta tutmak üzere 

oluşturduğu kültür kurumlar ma uğrak veriyorlar diye 

irtica ile damgalanıp akademik hayatlarına son veril

miştir.

İlgi çekicidir ki özellikle Anadolu’daki üniversite

lerde Arapça, Farsça, Urduca gibi Doğu Dilleri ile il

gili bölümler devletimizin selameti (!) için kapatıl

maktadırlar. Sözün kısası yüksek öğretim bilimle, 

akademik mantıkla bağdaşmayan bir seçkinci yön

lendirmesiyle götürülmeye çalışılmaktadır.

Bir Başka Sorun Alanı: 

Dini / Islami Eğitim
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eğitimi ve dini eğitim kavramları tartışılabilecek ifa

delerdir. Çünkü dinin, insanın bilişsel, değersel ve 

inançsal dünyasını kapsayan kognitif alanın önemli 

bir olgusu olduğu düşünülürse, “dini” olan veya “dini 

olmayan” ayrımının bir önem taşımadığı söylenebi

lir. Yani kısaca din, dünyamızın arka planında yer 

alan ve hemen her eylemimize yansıyan bir projeksi

yon sistemidir. Ne var ki önceden var olan ve mo

dem düşüncede daha belirgin hale gelen bu din- 

dünya ayırımı, sosyal- siyasal pratiklerde hem dini 

hem de profan çevrelerin odak anlayışı haline gel

miştir. Bu açıdan hemen pek çok şey gibi “Dini” ola

rak nitelendirilen bir eğitim vardır ve bununla özel 

olarak, dini bilgilerin verilmesi kastedilmektedir. 

Ayırım derinleştikçe de din eğitimi toplum için ekst

ra bir iş haline gelmektedir.

Osmanlı döneminde eğitimde bir din ve din dışı 

ayırımı yoktu. Mesela ilkokulda bir matematik ve il

mihal bilgisi paralel veriliyordu. Ayrım Batılılaşma 

süreci ile başladı. Öyle ki 19. yüzyıl Türkiye’sinde so

run seldiler eğitimin ülkeye nasıl sokulup ulemanın 

rolünün nasıl azaltılabileceği idi.

Bunun için önce geleneksel kurumlanıl yanında 

batı kökenli eğitim kurumlan oluştumldu. Böylece 

eğitimde yerli- yabancı ekseninde bir ikilem başladı. 

Cumhuriyet Türkiye’sinde bu ikilem din dışı eğitim 

kutbunda birleştirildi. 1924 de çıkarılan Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu ile eğitim sadece sekülerleştirilme-
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di, din eğitimi bütünüyle yasaklandı. Bundan sonra 

Türkiye’de dini eğitim hep ulusalcılık çerçevesinde 

ele alındı, Yani laik devlet din eğitimini de tekeline 

aldı ve konjonktüre bağlı olarak kendisi için uygun 

gördüğü durumlarda dini okullar açtı, din dersleri 

koydu; sakıncalı bulduğu zaman da aynı kurumlan 

tedavülden kaldırdı ki bunun açık örneği II. Dünya 

savaşı sonrası gelişmelerdir.

Dini eğitimin kısmen canlandığı 1945 sonrası yıl

larda temelde rejim dışı sayılan bir partiyi dışta tut- 

mak, halk katlarındaki din argümanlarını kısmen 

azaltmak için İlahiyat Fakültesi, İmam Hatip Okulla' 

rı ve Kur’an Kursları açıldı. Konjonktür de bunu des- 

tekliyordu. Oluşturulan iki bloklu dünyada İslam ale- 

mi Batı Bloku’nun müttefiki idi. Müttefik toleransla 

ödüllendirilmiş, İslam kullanıma açılmıştı. Müslü' 

manlar gelişmeden ne derecede yararlanırsa yarar

lansınlar bir yönüyle istismar denebilecek bu durum 

dünyanın yeniden düzenlendiği 1990 lı yıllara kadar 

sürdü.

Devlet güdümünde olmasına rağmen bu okullar 

toplum nezdinde ilgi gördü, özellikle kırsal kesimde 

yaşayan Anadolu insanı benimsedi, binalar yaptı, çO' 

cılklarını gönderdi. Yeterlilik bakımından eleştirile' 

bilecek yönleri bulunsa bile İmam Hatip Liseleri, 

halkın bir temel talebine denk düşüyordu. Onun gö' 

zünde dini ve dünyevi bilgileri birleştiren eğitim ku- 

nımlarıydı.

Gerçekten de halk İmam Hatip Liselerini hiçbir 

zaman bir meslek lisesi olarak görmedi. Çocuklarını 

din görevlisi olacak diye göndermedi. Buradan dini 

bilgilerini de alıp, bir ayrıcalık beklemeden, her han

gi bir lise mezunu olarak yüksek öğretimde veya ha

yatta yerini almasını düşündü. Dini bilen doktor, 

mühendis, akademisyen vb. olmalıydı. Aslında bu 

mantık, İslam’ın insan hayatındaki yerine ilişkin 

mantıktır. Din bir meslek değildir, din herkesle ilgi

lidir ve hayatta da kognitif alan, bir projeksiyon sis

temi olarak yer alır.

Aslında İslam’ın bu temel öngörüsünü halk kadar 

seçkinci yapı da biliyordu. Ama onu bir meslek lisesi 

olarak görmeyi yeğledi. Nihayet bu durum son ope

rasyonda işine yaradı, meslek lisesi olması öncelikli 

gerekçe teşkil etti, esaslı bir biçimde budandı. Hem 

geliş yolları sınırlandırıldı, hem de mezun olduğunda 

gidebileceği alanlar daraltıldı. Bununla bağlantılı

olarak İlahiyat Fakülteleri de kapasiteleri bakımın

dan bağlı bulundukları üniversitelerin birer bölümü 

haline getirilmektedirler.

Şüphesiz Türkiye’de dini eğitim yalnızca belli 

okullardan ibaret olmadığı gibi sorunu da belli okul

ların sorunundan ibaret değildir. Bizzat devlet okul

larında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi dersler yer 

almaktadır. Örgün eğitimin dışında insanlar dini bil

giler edinebilmek için yaygın eğitim yollarına baş 

vurmaktadırlar. Ancak bütün bunlarda siyasi yapı, 

bir taraftan İslam’ın, vatandaşın hayatında etkili ola

bilecek bir projeksiyon sistemine dönüşmemesine 

özen gösterirken, diğer taraftan siyasal sistem bağlan

tılı bir din anlayışına kanalize etmeye çalışmaktadır. 

Bütün bu manipülasyonlar, kısıtlamalar halkın eğiti

me verebileceği maddi ve moral desteğini büyük çap

ta azaltmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak denebilir ki eğitim genel olarak ferdin 

çevresine, bir başka deyişle toplumuna uyarlanma sü

recidir. Sağlıklı bir eğitimin ekseninde toplum ve 

onun talepleri yer alır ve yönlendirme bunun üstüne 

yapılır. Genel olarak günümüzde eğitim sorunları, 

toplumsal taleplerle siyasal talepler arasındaki çeliş

kilerde düğümlenmektedir. Toplumsal talepler çağı

nın gerekleri olan teknik, ticari, sınai, vb gibi dünye

vi ihtiyaçlara yön vermek; değerlerini öğrenmek ve 

süreklilik kazandırmak olarak özetlenebilir. Özellikle 

günümüz ulus devlet yapılarında siyasal talep, belli 

bir tipe indirilmiş bir vatandaş üretme arzusu olarak 

ifade edilebilir. Bu talep her haliyle tabii bir toplum

sal taleple uyuşmamaktadır. Halbuki başına çağdaş 

laik gibi nitelemelerin getirildiği bir söylemin ötesin

de sağlıklı bir eğitim devletçilik kaygılarını aşmak zo

rundadır. Hatta toplumda kapsamlı ortak noktalara 

ulaşabilmek için çıkar üstü aşkın değerlere de daya- 

nabilmelidir.

Türkiye’de eğitimin bu genel çerçevede açıklana

bilecek pek çok sorunu vardır. Ancak sorunun kay

nağı her haliyle eğitimin içinde değildir. Yukarıda 

belirtildiği üzere bunların başında siyaset gelmekte- 

dir.Pek çok alanda olduğu gibi eğitim sorunlarının 

çözümünde de ilk şart, çağdaş kaşeli ama çağdışı bir 

seçkinci mantığın toplumca aşılabilmesidir. ■
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MİLLİ EGITIM’DE DİL MESELESİ VE
__-“MEDENİYET DİLİ” ÜZERİNE —

AYKIRI SÖZLER

D. MEHMET DO ĞA N

Deniz Ne Zaman Bitti?

Türlcçede “deniz bitti" diye bir deyim vardır. Bazan 

Nasrcddin Hoca'ya mal edilen bir fıkraya dayandın- 

lir bu deyim. Hoca merhum, günün birinde, kaptan

mış bani... Derya üzerinde bir müddet yol aldıktan 

sonra, gemisi birden şiddetle sarsılmış ve durmuş. 

Anlayacağınız karaya oturmuş; yolcular habire “ne

den durduk, neden gitmiyoruz.” diye avaz avaz bağırı- 

yormuş. Hoca anında vermiş cevabı: Deniz bitti dost

larından gidemiyoruz!

Türkiye'de bir çok alanda “neden duruyoruz, ne

den ilerlemiyoruz, hatta geriliyoruz, bu nasıl bir iş” fer

yatları yükseliyor. Denizin bittiğinin farkında olanlar 

var elbette, onların sesi ya hiç çıkmıyor ya duyulmu

yor ya da duyulmaması için her türlü tedbire başvu

ruluyor.

Türkiye muhasebesini yapamayan, yaptığında 

görmezden gelen bir ülke. Eski adı “Divan-ı Muhase

bat” olan Sayıştay'ın Türkiye'de kamu kesiminin mâ

lî durumu, bütçesi, bütçe harcamaları, bütçe dışı kay

naklar ve bunların kullanımı ve nihayet borçları ile 

ilgili bir raporu elime geçmişti. 2001 yılının başla

rında okuduğum bu vesika, Türkiye'de denizin bitti

ğini ifşa eden metinlerden biriydi. Sayıştay'ın ortaya 

koyduğu bu gerçeği daha sonra hiç bir yöneticinin 

ağzından duymadım.

Gerçek anlamda muhasebemizin ne durumda ol

duğunu ilgili kurum raporunda ortaya koymuş. Meca

zî anlamda, mânevî sahada muhasebemizi yapacak 

böyle kurumlar yok. Türkiye ilmi kurumlaştıramadı, 

“yüksek öğretim”i kurumlaştırdı. Onu da totaliter bir 

mantıkla yaptı. Türkiye'nin köklü kültürel kurulula

rı yok. Devletin desteklediği yaşları her yıl artan fa

kat bu artışı bir birikime dönüştüremeyen ve her na

sılsa hep çocukluk yaşında kalan kuruluşları var. 

Devlet dışında kültürde, sanatta, ilimde, edebiyatta, 

dilde.. .denizin bittiğini açıkyiireklilikle, cesaretle 

ifade edecek kurum yok veya sesi çok cılız çıkan ku 

ruluşlar, kişiler var.

Türkiye, bir müddet gemisini sığ sularda yüzdüre

rek hedefe varabileceğini sandı. Şimdi bunca zaman 

geçtikten sonra, ne ilimde, ne kültürde, ne edebiyat

ta ve sanatta büyük bir sıçrama görmüyoruz. Gele

cekte böyle bir sıçrama yapılabileceğine dair işaret de 

yok.

Bundan beş-on yıl öncesine kadar parlak “söy- 

Zem”lerle ve hamasf’sfry/et/’lerle idare edebiliyorduk, 

avunabiliyorduk. Şimdi bütün cilâlı sözlerin sonuna 

geldik. Karaya oturttuğumuz gemiyi, artık lafla da 

yüzdüremiyoruz demekki!

Elbette durumu fark eden, idrak eden, bir zaman

lar parlattığı cilalı lafların fazla bir değeri olmadığını 

gören, gerçekten arayış içinde olanlar da var. Bir kaç 

yıl önce”Şar/u ve Türki” başlıklı bir yazı yazıp, kültü

rümüz ve mûsikîmizle ilgili gerçek bilgiden yoksun 

basmakalıp tezleri tekrarlayan Zülfü Livaneli'nin bu 

gruptan olduğunu son günlerde yayınlanan bir kaç 

yazısı ortaya koyuyor. Onun önce İbn Arabî hakkın- 

daki yazısını görmüştük. Füsus ve şerhleri hakkında 

yeni öğrendiği bazı şeylerden söz ediyordu. Doğrusu, 

bunun geçici ve esassız bir merak olabileceği kanaati 

ağır basıyordu, 7 Eylül tarihli yazısını okuyuncaya ka

dar...

Kültür hayatının içinden gelen, müzik, edebiyat 

ve sinema ile bilfiil uğraşan, bu alanlarda başarılar
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kazanan, kitlelere ulaşan parlak şöhretiyle siyaseti 

deneyen ve düşüncelerini günlük gazetelerde halkla 

paylaşan bir kişinin, bir zamanlar söylediklerini çöp 

tenekesine fırlattığını gösteren bir metin durmakta

dır önümüzde:____________________________________

Çünkü, yazarın üzerinde durduğu konular, henüz bu 

ülkede tabu hükmündedir. (Gerçi Engin Ardıç bu 

yazı üzerine işin siyasî olduğu iddiasıyla bir yazı yazdı. 

Fakat bu konunun tartışılmasından çok tartışılma

ması için yazılmış sayılmalı!)

“... .ülkenin kanı değiştirilir gibi kültürü değiştirildi.

Artık ne yazısı vardı, ne müziği, ne de geçmişi.

Bunun yerine yeni değerler sistemi oturtulmaya çalı

şıldı.

Halka Latin alfabesi öğretildi, Alman besteci Paul 

Hindemith davet edilerek polifonik müzik eğitimi başlatıl

dı.

Dolayısıyla ülkenin aydın kesimi, yüzlerce yıldır ait 

olduğu Doğu'dan koptu ama Batı kültürüne de eklene- 

mediği için arada kaldı.

Kültüre siyaset penceresinden bakmanın getirdiği bir 

eksiklikti bu.

Bugün Türkiye ne Batı'dır, ne Doğu. Ne Akde

niz'idir, ne Kafliasya!

Ne Yunan-Latin kültürünü derinlemesine bilir, ne İs

lam kültürünü!

Okur yazarlarımız; Arapça, Farsça, Latince, Yu

nanca gibi kök uygarlık dillerinden yoksun olduğu için Ib- 

nü'l-Arabi 'den, İbni Rüşd'den, El Gazali'den uzak ol

duğu kadar, Platon'dan, Sokrates’den de uzaktır.

Referansların bulunmadığı bir ortamda, kelimesi ol

mayan kavramları yok sayarak yaşayıp gitme çoraklığıdır 

bu.

Köksüzlüğün sonucu, dallardaki çürümeden anlaşılı

yor z.aten.

Bugün laik Türkiye Cumhuriyeti’nden yana olanlar 

da, kendilerine layık görülen sığlıktan kurtulmak için kül

tür köklerine sahip çıkmalı.

Dedelerinin yazılarını okuyabilmeyi savunmalı ve 

geçmiş kültürünü anlamaya çalışmalı.

Kültür siyasetle sınırlandır alamayacak kadar köklü ve 

geniş bir konudur.” (Sabah, 7.9.2001)

Elbette, yazarın ifade ettikleri bir kesim için hiç 

bir yenilik (esasında “orijinallik" dememiz lâzımdı) ta

şımıyor. Çok tanıdık, çok bildik şeyler bunlar. Fakat, 

bir kesimde ise bu fikirlerin ifadesinin büyük bir “ye

nilik’’ olmak yanında gerçek bir cesaret (gemileri 

yakmayı gerektirecek kadar yiğitlik) gerektirdiği or

tada.

Türkiye bu yazıda ifade edilenleri açık yüreklilik

le konuşabilecek, tartışabilecek durumda mı acaba?

Harf devrimi, dil devrimi, kültür devrimi, müzik 

devrimi, devrimi de devrimi...İsterseniz “devrimi" ye

rine “inkılabı" da diyebilirsiniz. Sonuç değişmez.

İyi tahlil edelim. Öncelikle, kan değiştirilir gibi kül

tür değiştirmek üzerinde duruluyor. Böylesine bir deği

şim bir zamanların en büyük, hatta tek övünç kayna

ğı değil mi? Eğer bu zorlayıcı değişimle övünmeye- 

çeksek, ilk öğretimden yüksek öğretime kadar okutu

lan zorunlu bir dersin, o dersin okutulmasına yol 

açan büyük isimlerin hiç bir önemi kalmayacak! Do

ğudan kopuş, batıyı kökten kavrayamayış, ne batıyı 

ne İslâmî derinlemesine bilemeyiş. Sığlık, basitlik, 

çoraklık. Kök medeniyet dillerinden yoksun oluş. 

(Burada arapça ve farsçanın da sayılması az cesaret 

değil hani!) Çürümeye yol açan köksüzlük ve buna 

karşılık köklerimize sahip çıkmak, dedelerimizin ya

zılarını okuyabilmek ve elbette bunun sonucu olarak 

dillerini, kavrayışlarını bilebilmek...Referanssızlık 

meselesi...

Livaneli, hakikatin eşiğinde duruyor. Geri dön

mesi mümkün değil gibi. Eşikten atlamaktan başka 

çaresi yok! Fakat zor bir yola girdiğinin de farkında 

olmalı! Denizi bitirdi, bunu biliyor; şimdi bu yaşa ka

dar meçhulü olan bir ummana açılmak zorunda!

(Bir ihtimal daha var: Oyuncular, oynadıkları 

oyunun tesirinde oyun sahneden kalkıncaya kadar 

kalırlar! Sonra yeni bir oyun ve rol için hazırlanırlar! 

Türk düşüncesi böyle çok aktörler gördü...)

Allah kolaylık versin!

Düşünce Rahmimiz Neden Döl Tutmuyor?

“Bir Felsefe Dili Kurmak” adlı incelemesinde İsmail 

Kara, 20. Yüzyılda yaşadığımız dil, kültür ve medeni

yet macerasının bir kesitini derinlemesine ele alıyor, 

Babanzâde Ahmet Naim Bey'in şahsında. Livane- 

li'nin yazısının yayınlandığı günlerde, İsmail Ka- 

ra'nın kitabını okuyorduk. 20. Yüzyılın başlarında bi

lim ve felsefe terimleri üzerinde ciddi olarak çalışılı

yor. Maarif Nezareti bir encümen (komisyon) kuru

yor. Konunun birinci derecede şahsiyetlerini bir ara
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ya getiriyor. İş ciddiyetle yürütülüyor. Encümende 

dönemin sahasında önemli isimlerinden Babanzade 

Ahmed Nairn Efendi de var. Biz şimdi onu ancak Meh- 

med Âkifle yakınlığı dolayısıyla hatırlıyoruz. Halbu

ki, O Türkiye'de modern felsefenin başlangıcında adı 

olanlardan biri. İsmail Kara, konuyu Babanzade etra

fında ele alıyor. O  sıralar, bilim ve felsefe terimleri

nin arapçadan türetilmesinde sadece gelenekçiler, 

“İslamcılar” hemfikir değil. Türkçüler ve hatta mater

yalistler de aynı şekilde düşünüyorlar. Düşünmekle 

kalmıyor, Ziya Gökalp, BahaTevfik gibi önde gelenle

ri, bizzat arapça köklerden “ıstılah”lar yapıyorlar.

İsmail Kara, Nairn Efendi'nin felsefe terimlerine 

karşılık ararken en çok, hem büyük bir tıp bilimcisi, 

hem de felsefeci îbrı Sina'ya başvurduğunu, bir önce

ki nesilden de Cevdet Paşa1 ya ağırlık verdiğini belir

tiyor. İslâm dünyasında felsefe konusunda İbn Sina 

ve Farahî isimlerinin öncülüğü Ahmet Cevdet P̂ - 

şa’iUii düşünce neöiiuûi açısınuaıı 19. asadaki konu- 

mu bilindiğine göre, köklerle kopmadan yürütülen 

bir faaliyet sözkonusudur. Babanzade fransızcadan 

yaptığı “Ilmü’n-nefs” (psikoloji) tercümesinin başın

da şöyle söylüyor: “Felsefe bizde nevzuhur bir ilim olsay

dı, ıstılahatını vaz etmek o kadar müşkil bir iş olmazdı.” 

(Felsefe bizde yeni ortaya çıkmış bir ilim olsaydı, te

rimlerini yapmak o kadar güç bir iş olmazdı). Burada

ki mantığa dikkat etmek lâzım. “Yeni’’yi kendiyle, za

manıyla başlatmamak, hâfızayı/müktesebatı koruya

rak gelişmek. Halbuki, daha sonra hafızayı sıfırlama, 

birikimi hiçe sayma bahasına yeniden başlamak esas 

alınmıştır. Bu eğilim de şu sonucu vermiştir: Sürekli 

yeni olmak, fakat tekâmül edememek, olgunlanamamak.

Babanzade neslinin ne yapmak istediğini iyi oku

mak lâzımdır. Modernleşmeyi, dini/dinî değerleri dış

lamadan, bin yıllık birikimle uyumlaştırarak, yerli ve 

millî kılarak, özümseyerek gerçekleştirmek. Bu zihni

yet normal ve kabul edilebilir, çatışmacı değil uyuş- 

macı, zorlamacı değil gönüllü bir dönüşümün sağlam, 

kararlı, istikrarlı zemininim oluşturabilirdi. Bu miras 

şu veya bu sebeple reddedilerek başka bir yol seçildi. 

Daha önce Babanzade ile bu hususta fikir beraberliği 

olan ve “Türkleşmek, İslamlaşmak Muasırlaşmak” ki

tabını yazan “milliyetçi” Ziya Gökalp siyasi değişime 

bağlı olarak değişti “Türkçülüğün Esasları” isimli kita

bında Babanzade’yi karalayıcı ifadeler kullandı. “Ma

teryalist” Baha Tevfik ise, 1914'cle ölmüştü.

Türkiye'de akim, tefekkürün siyasî dönüşümleri 

yönlendirmesi yerine, siyasî dönüşümlerin aklı, fikri 

dönüştürdüğünü söylemek mümkündür.

Yirmibirinci yüzyılın başında geriye dönüp şu so

ruyu sormadan edemiyoruz: Neden aydınlarımızın 

zihni bir türlü döl tutmuyor? Yüz yıldır “yeni” fakat 

“sığ”ız. Neden?

Babanzade, terim yapma konusundaki metodunu 

da şöyle açıklıyor: 1. Konunun bizdeki şekline bak

mak, kullanılan terimin fransızcadaki karşılığı ile 

uyum hâlinde ise, tereddütsüz eski tabiri kabul et

mek. 2. Arada fark meydana gelmişse, o farkı gözete

rek konuya uygun şekilde kolaylıkla değiştirerek hal

letmek. Elbette bu, yeni ve kafaya göre terim uydur

maktan öte ciddi araştırmayı ve meşakkate katlan

mayı gerektiriyor.

Babanzade, kendinden önceki birikimi özümseye

rek veni hir ferminoloii VnrrniWQ rplıcıvnr nrylün> / -  - - - - - - -  J. . . . . . . . . . . . . . . . / J. a / '

somakiler ıac, bu öncekileri d eti n uuuiıurarak yem

den başlamayı esas alıyorlar. Her nesil sıfırdan başlı

yor, her neslin ilk işi, eski öğrendiklerini unuttur

mak.

Dili olmayanın düşüncesi olmaz, dilini tahrip 

eden düşüncesini tahrip eder, entelektüel gücünü 

yok eder.

İsmail Kara, “Türkiye’de yapılan felsefe terimleri 

çalışmalarının eşzamanlı olarak veya daha sonraki 

dönemlerde Mısır ve Suriye başta olmak üzere Arap 

dünyasındaki modern felsefe terimleri çalışmalarını 

nasıl, ne ölçüde ve hangi kanallarla etkilediği” soru

sunu “şimdilik” lcaydıyla şöyle cevaplandırıyor:

“Bizim rastladığımız ve fakat derinliğini araşttrma im

kânını bulamadığımız bazı bilgiler ve ipuçuları, önemse

nebilecek bir etkilenmenin cereyan ettiğini ve İslam dün

yasındaki modern felsefe tarimlerinin merkezinin İstan

bul olduğunu göstermektedir

Gidiş, felsefe terimleri konusunda bütün İslam 

dünyasını etkileyen bir ortak akıldan, kendisini etki

lemek gücünden bile yoksun, siyaseten yönlendiril

miş düşünceye doğru olursa, düşüncede derinlik bek

lenebilir mi?

Sonuç ortada: Tefekkür rahmimiz bir türlü döl tut

muyor! Sürekli yeni düşük yapıyor!

Meselelerin Meselesi: Medeniyet Dili Meselesi!

Önce en son haber: “Utandıran tablo. Sekizinci sı-

58 Um ran • Kasım •2001



MİLLİ EĞİTİMDE DİL MESELESİ / DO ĞAN

ruflara uygulanan merkezî başarı değerlendirme sınavın

da eğitimdeki kalitesizlik tüm çıplaklığıyla gözler önüne 

serildi. Yanlışların doğru götürmediği sınavda, öğrencile

rin okuduğunu anlamadığı, noktalama işaretlerinin kul

lanımını bile bilmediği ortaya çıktı. ..Bakanlığın sınav so

nuçlarını derlediği kitapçığa göre, Türkçe derslerinde öğ

renciler, özellikle sözcük dağarcığını geliştirme, noktala

ma işaretlen, cümle kurma, okuduğunu anlama konula

rında başarısız oldu.” (Milliyet, 11.9.2001)

Şimdi Türkiye'de bilim ve felsefe terimleri konu

sunda 20. Yüzyılın başındakinden daha ileride miyiz? 

Arapça köklerden üretilmiş terimlerin çoğunu, Ba- 

banzade’nin de safdtşı edildiği, 1933 “Üniversite refor

mu" ve 1942'de yayınlanan Felsefe ve Gramer Terim

leri kitabından sonra terk ettik. Her nesil, bir önce

kinden öğrendiklerini unutturarak yoluna devam et

meye çalıştı. Her yeni hamle, eskisiyle ciddi, gerçek 

ve objektif bir hesaplaşma sonucu ortaya konulmadı

ğı için köksüzlükle malûldü. Felsefe ve Gramer Terim

leri de aynı akıbete maruz kaldı. Eski bulduğumuz te

rimlerin yerine “tür/cçe”lerini, “ö#ür/<çe”lerini koyma 

gayretimiz istenilen sonucu vermedi. Türkçe/öztıirk- 

çe terimler ya yerini bulmadı, ya da üzerinde ittifak 

edemedik. Bir alanda, bir kavramla ilgili birden fazla 

kelime kullanmaya devam ediyoruz, yeri geldiğinde 

herbirimiz kafamızdan uyduruyoruz. Bunun da geçici 

bir durum olduğu anlaşılıyor.

Şimdiki hâlde, bütün bilim dallarında latince kay

naklı İngilizce terimler ağır basmaya başlıyor. Yirminci 

yüzyılın başında ilim terimlerini arapça köklerden türet

me konusunda hemfikir olan aydınlar, yüzyılın sonunda, 

latince kaynaklı/ingilizce terimler konusunda hemfikir ol

maya doğru -farkında olarak veya olmadan- yöneliyor

lar. Çünkü, arapça kökenli terimleri reddettik, tiirk- 

çe terimler üzerinde anlaşamadık veya yeterince ba

şarı sağlayamadık. Günlük dilde, edebî dilde bile 

türkçe konusunda sıkıntılar büyüyor. Geriye kala ka

la, dokunulmazlık kazanmış bir “yüksek öğretim biiyü- 

ğü”nün “türkçeyle ilim yapılamaz” tezinde ittifak sağla

mamız kalıyor! Ona da ramak kaldı!

Ramak bile kalmadı belki de! Yeni yayınlanan bir 

Kur’an mealinde din dilimizin herkesçe bilinen keli

meleri yerine, anlamlarını karşıladığı su götürür öz- 

türkçe karşılıkları konuldu. Koskoca mealde “İslam” 

ve “müslüman" kelimeleri bir kere bile geçirilmiyor. 

Buna karşılık, batı dillerinin kavramları ve kelimele

ri (kral, kraliçe, anektod, parşömen, garanti, sperm, 

diploma, kapasite vb.) gerekli-gereksiz yer alıyor.

Tam da bu sırada, merhum Ahmet Kabaklı'nın 

Türk Edebiyatı dergisinde, Türk dünyasının ortak ile

tişim dilinin Türkiye lürkçesi olması konusunda ya

zılar yer almaktadır. (Eylül 2001) İçeride bu kadar 

ağır yaralı duruma düşürülen Türkiye tiirkçesi nasıl 

olacak da, Türk Dünyası'nın ortak iletişim dili ola

cak?

Mesele “medeniyet dili”nde düğümleniyor. Fakat 

medeniyet dili, türklerin tarih içinde yaşadıklarına, 

ortaya koyduklarına, ürettiklerine -yani “olana”- göre 

mi, yoksa “olması gerekene” göre mi düşünülmeliydi? 

Türklerin medeniyet dili, İslam dünyasının iki mede

niyet taşıyıcı dili, arapça ve farsçadan yalıtılmış bir 

dil olabilir miydi? Tarihin bize öğrettiğine göre, türk

lerin Orta Asya'dan Balkanlara kadar ortaya koydu

ğu medeniyet eserleri, ister Doğu yazı diliyle (Çağa

tayca), İster Batı yazı diliyle (Osmanlıca) yazılmış ol

sun, böyle bir şekil göstermiyor muydu? Eğer medeni

yetimizin kök dillerini esas almayacaksak veya şimdi 

kendimizi içinde (varsaydığımız batı medeniyetinin 

dillerinden birini esas alacaksak, bizim İngilizceyi, di

ğer Türk topluluklarının rusçayı tercih etmesi tuhaf 

karşılanabilir miydi? Biz Türk Dünyası'na, neyi teklif 

ediyor olabiliriz? Dünya Türklerinin ekseriyeti rus- 

çayla anlaşıyorsa, mesele de “türkçüliik”se, mantıken 

bizim de İngilizce yerine rusçaya “evet” dememiz dü

şünülemez mi? Ortak bir medeniyet dili mi, yoksa İn

gilizce mi? Ortak medeniyet dilimiz sözkonusıı ise, 

osmanlıca ve çağataycanın takip ettiği yolu takip et

mek zorundayız, arapçayla ve farsçayla, daha doğrusu 

geçmişimizle, medeniyetimizle, kendimizle barışmak

tan geçer bu yol. Eğer diğer yolu takip etmeyeceksek, 

uzun vadede Türkîlere İngilizce dayatmaktan başka 

alternatifimiz var mı?

En azından bunları tartışmayacaksak/tartışamaya

caksak, neyi konuşacağız kültürümüz, medeniyeti

miz, “kendimiz” adına?

Yeniyiz. Peki! Köksüz yeniliğimizle dünyada ken

dimize bir yer edinebildik mi? Gerçekten yeni bir söz 

söyleyebildik mi? Mevlana'nm sözünden, Muhyid

din1 in sözünden, Yunus'un sözünden, Fuzuli'nin sö

zünden, Galib'in sözünden yeni bir söz! “Köksüz” an

lamında mı yeniyiz, yoksa bütün kök değerlerimizi 

temsil edecek mânada, Yunus'un deyimiyle “heıdem
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yeni” miyiz?

Herdem yenileriz bizden kim usanası!

Diyebiliyor muyuz, Yunus gibi?

Veya Mevlana misali, “Şimdi yeni şeyler söylemek 

lâzım cancağızım” diyebiliyor muyuz? Bunu diyebil

mek için eskiden söylediğimiz birşeylerin olması ge

rekmez mi? Ne söyledik ki eskidi? Ne söyleyeceğiz ki 

yeni olduğu anlaşılacak?

Bırakalım felsefe terimlerini, habere dönelim: 

Türkiye, ilim, akıl, ülke gerçekleri dinlemeden, me

tazori sekiz yıllık kesintisiz öğretime geçti. Şimdi ço

cuklarımız sekiz yıl okuyor, sonunda en temel ders 

olan türkçeyi öğrenemeden ilk tahsil kademesini bi

tiriyor, diplomasını alıyor. Haber tamamen Millî Eği

tim kaynaklarına dayanıyor. Öğrenci okuduğunu anla

mıyor. Noktalama işaretlerini bile kullanamıyor. Kelime 

dağarcığını geliştiremiyor, cümle kuramıyor...Bunda bir 

anormallik' vnk mu? Bundan daha ötes' olabilir 

ki? rüıkçcdcLi başausızlik, uüıüiı üeisleıe daiga dal

ga yansıyor, çünkü okuduğunu anlayamayan, cümle 

kuramayan bir çocuk diğer derslerede nasıl başarılı 

olabilir?

Millî Eğitim, neden türkçe öğretemiyor veya öğ

retmiyor? Millî Eğitim, ilk öğretim kademesinde 

500-600 kelimelik bir söz dağarcığı ile yetinilmesini 

istiyor. Bu batı ülkelerinde 2000-3000 kelime. Beş 

altı yüz kelimelik söz varlığına sahip bir çocukla, iki 

üç bin kelimelik dağarcığı olan bir çocuğun zihni ka

pasitesi, kavrama gücü aynı olabilir mi? Millî Eğitim 

bir taraftan çocuklarımıza tahdit edilmiş kelime da

ğarcığı ile kısıtlarken, ilkel bir tasfiyeciliği bütün tav

siye edilen kitaplara doğru yayıyor. (Öğretmenlerin 

çocuklara Bakanlığın tavsiye ettiği kitaplardan baş

kasını okutmalarının yasak olduğunu unutmayalım). 

Kendi özel adında bulunan “millî” kelimesi bile bu 

bakanlığın Talim ve Terbiye Kurulu tarafından ya

saklanıyor. Çocuklarımıza daha fazlasını öğretmek 

değil, daha fazlasını unutturmak esas almıyor. Ne

den?

Türkçe resmen ihtilaflı, problemli, “sorunlu” bir 

dil. Türkçenin tarih boyunca sahip olduğu kelime 

dağarcığı, söz varlığı üzerinde ihtilaf var. Söz varlığı

mızın ne kadarını kullanacağımız tartışma konusu. 

Hangi kelimenin yerine hangi “sözcüğü” kullanaca

ğımız tartışmalı. Çocuklar ilk öğretimden itibaren bu 

ihtilafı öğrenerek yetiştiriliyorlar. Bir çocuğun, gen

cin ailesinden öğrendiği, serbestçe okuduğu kitaplar

dan edindiği kelimeleri öğretim sistemi içinde kul

lanması “mesele” haline getiriliyor. Türk edebiyatı

nın yakın devir klasiklerinin (Mehmed Akif in, Tev- 

fik Fikret’in, Yahya Kemal’in, Ahmet Haşim’in, Ne

cip Fazıl1 m, Tanpmar’m, Sabahattin Ali'nin, Sait 

Faik'in, Tarık Buğra’nın, Kemal Tahir*in....) dilini 

kullanmak bile mümkün değil öğretim sistemi için

de. Diyelim ki genç, Talim ve Terbiye Heyeti'nin ya

sakladığı “millî, hak, hukuk, hayat” vs. kelimeleri kul

landı. Bazı öğreticiler için bu hata sayılıyor. Talim 

Terbiye dil polisliği rolünü öğretmenlere dayatıyor.

İngilizce yönünden türkçe için öne sürülen itirazlar 

sözkonusu olabilir mi? İngilizcenin söz varlığında yer 

alan -velev ki arapça veya farsçadan geçen- kelime

ler konusunda bir tartışma açabilir miyiz? Kelimele

rin menşeine göre kullanılıp kulanılmayacağma ka- 

ıaı verebiliı iniyiz? Türkiye'de nıç kimsenin mgiiızce 

üzerinde ihtilafı yok, çünkü buna gücü yetmiyor. Oz- 

türkçecilerimizden hiç biri “özingilizce”cilik yapamı

yor.

Öyleyse? Globalizmin böylesine hâkim olduğu bir 

çağda, öğretim dilinin yüksek öretimden aşağıya doğ

ru İngilizceleştirilmesi “rasyonel” bir uygulama olarak 

savunulamaz mı? Böyle açıktan bir savunma ortada 

yok ama, böyle bir uygulama olmadığını kim söyleye

bilir? Yüksek öğretimde bilhassa İngilizce tedrisat 

hızla yayılıyor. Öte yandan, ana okullarına kadar ya

bancı dilin girdiğini bilmeyen yok. Öyleyse, geleceğe 

hazır olalım: Yakın gelecekte öğretim dilimiz İngilizce ola

bilir. Seçmeli olarak “yerel anlaşma dili” türkçe okutula- 

bilir!

Bu noktaya çok mu uzağız?

“Medeniyet dili” meselesini kendi medeniyetimi

zin aklı doğrultusunda çözemediğimiz takdirde, tah

min edilenden çok yakınız!

Kendi dilini sadistçe tahrip eden, resmi tedrisatta 

dahi öğretilemez/öğretilmez hâle getiren, ya düşük 

seviyeli bir öğretime razı olur, yada rasyonelini arar, 

kapsayıcı, tartışmasız, sağlam bir dil seçer! Üçüncü 

ihtimal de var elbette. Fakat üçüncü ihtimal bugü

nün yöneticileri için muhal görünüyor!

* İsmail Kara: Bir Felsefe Dili Kurmak-Modern Felsefe ve

Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi. Dergâh Yayınları,

Mayıs 2001, İstanbul 391 sf.
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E ğitim şüphesiz tarihin her döneminde, kendi- 

si hakkında tartışmaların eksik olmadığı bir 

olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal

laşmış ve kurumsallaşmamış haliyle eğitimin “bilgi” 

ile içiçeliği ve bilginin de her toplumda kendisine 

göre oluşturduğu hiyerarşi, insanların eğitim ile iliş

kilerini hep yakın kılmaktadır.

Özellikle modem zamanlarda eğitim olgusu, mo- 

derniteye içkin “yeknesaklık” konsepti içerisinde da

ha da özel bir anlam yüklenir olmuştur. Modernlik

teki biricik “akıl” çerçevesinde oluşan monolitik bir 

epistemolojik yapı, eğitimin yegane hedefi olarak 

varsayılmıştır. Bu da ister istemez, tekbiçimci eğitim 

anlayışının hakim duruma gelmesini sonuçlamıştır. 

“Eğitim" kelimesinin bazı çağrıştırdıklarına dikkat 

çekerek, çerçevesini daha da netleştirmek gerektiği 

kanaatindeyiz. Öğretim kelimesinden ayrıştırılarak 

ele alman eğitim kavramı, daha çok insanın davranış 

ve tutumla ilgili yönlerine vurgu yapar anlamda kul

lanılmaktadır. Böylece öğretim, kişiyi bilgilendirme 

amacı taşırken eğitim, tutum ve davranışları belirle

me ve/veya etkileme şeklinde algılanmaktadır. Bu 

türden ayrım sonucu eğitim kavramı, bazı kişilerce 

ironik olarak insandan başka varlıkların eğitilmesine 

atıfta bulunularak eleştirilmiştir. Biz bu şekilde de

ğerlendirmemekle beraber, eğitimin öğretimden ta

mamen ayrıştırılmasını doğru bulmamaktayız. Çün

kü bilgi ve davranış, birbirini besleyen süreçler oldu

ğu gibi, “tamamen bilgi” veya “tamamen davranış” 

türünden bir olgu olamaz. Bunların bir insanda yan

sıdığı biçimde sınırlarını çizmek de oldukça zordur. 

Yine bazılarının anladığı gibi eğitimi, insanı tama

men edilgenleştiren bir süreç olarak da görmüyoruz. 

Daha çok ideolojikleşmiş bir düşünceden mülhem

olan bu anlayış, belli davranış kalıplarını, kişiyi o sü

rece katmadan benimsetmeyi amaçlıyor. Bunun so

nucu, ateş çemberinden atlayan bir aıslan yetiştir

mekten farksızdır. Böylece kişi o davranış kalıplarını 

taklit etmekte, fakat sürece etkin olarak girip içsel- 

leştiremediği için daha ileri bir sıçrama yapamamak

tadır. Şüphesiz kimi güzel davranışları insana kazan

dırmak önemli ve gereklidir. Fakat belki bu, daha 

meşakkatli olmakla birlikte insanı da aktif bir şekil

de bu eğitim sürecine katmakla ve davranışları sırf 

taklit olmaktan kurtararak, içselleştirilmiş hale getir

mekle mümkün olabilir. Eğitim, bir çok alanda fark

lı araçlarıyla hayatın içinde bulunan bir fenomendir. 

Bu yönüyle kendisini sadece “okuP’la ilintilendiren 

görüşlere meydan okur. İnsanı çevreleyen tüm evre

ler ve zamanlarda hazır duruyor oluşu, onu bir anlık 

olgu olmaktan çıkarıp “süreç”haline getiriyor. Bu an

lamda eğitim, insanın kendisiyle hayatı boyunca içi- 

çe olduğu bir kavram olarak görünüyor.

Yine okulun dışında anne, baba, aile, kardeşler, 

sokak, arkadaş, çevre, akrabalar, medya vs. her şey 

insanın eğitiminde etkin unsurlar olarak yer alıyor. 

Bugün, okuldan fazla bu faktörlerin kişinin eğitimin

de etkili olduğunu söylememiz abartılı bulunmamalı

dır. Çünkü iletişim, kişiyi çepeçevre kuşatan bu fak

törler üzerinden kurulmaktadır. Geldiğimiz noktada 

görünen odur ki, okuldaki eğitim ile okul-dışı eğitici 

faktörler arasında oluşan ahlaksal ve bilgisel mesafe, 

okulun eğitici rolünün daralması ile sonuçlanmıştır. 

Zira bilginin güncelleştiıilememesi, okulun kurumsal 

yapısı, okul-dışı eğitici unsurlarm-mesela medyanm- 

hızlı bilgi akışına sahip olması, medya ve çevredeki 

ahlak anlayışlarındaki değişmeler, okulun eğitimde

ki etkinliğini gerçekten sınırlandırmakta ve eğitim
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açısından okul-dışı etmenlere daha geniş alan açıl- 

maktadır.

Potansiyel İmkanları Iskalama

Biz burada çok yönlü incelenmeye muhtaç olan eği

tim olgusunun, sadece medya ile ilişkisini irdeleme

ye çalışacağız. Bir başka deyişle, medyanın eğitim 

noktasında durduğu konumu tespit etmeye çalışaca

ğız. Öncelikle belirtmeliyiz ki, bilgi akışının hızı, işit

sel özelliğinin yanı sıra görsel olması, güncel olması 

ve daha pek çok kendine has özellikleriyle medyanın 

eğitim açısından potansiyel imkanları inkar edile

mez. Bazan günlerce kitap okuyup da elde edebilece

ğiniz bir bilgiye, bir program izleyerek de ulaşabilirsi

niz. Yine, çok farklı kesimlere yönelik çizgi film, 

film, belgesel türünden farklı programlar da kişinin 

eğitimi üzerinde olumlu rol oynayabilirler. Fakat bu

gün, bu potansiyel imkanların çoğunlukla berhava 

edildiğini gözlemlemekteyiz. Medya tarafından bu 

eğitim imkanının berhava edilişi; bizzat medya ol

maktan kaynaklandığı gibi bu sektörün gerekli gay

reti göstermemesine de bağlıdır. Medya, özellikle te

levizyon çok hızlı bir bilgi ve haber akışına maruz ol

duğu için, tüketimin en yoğun yaşandığı alan olarak 

ortaya çıkıyor. Bu da kalıcı olanın değil, geçici ola

nın cazibesini artırıyor ve teşvik ediyor. Daha çok 

yüzeysel bir bilgilenme sağlayan bu husus, derinleş

meyi ıskalıyor. Her gün hızlı bir şekilde değişen bilgi 

ve haber sadece tüketiliyor. Tüketim ise kalıcı kılmı

yor, istihlak ediyor. Halbuki eğitimde süreklilik, ka

lıcı olmakla mümkündür. Televizyonlar uzun süreli 

ve devamlı yayın yaptıkları için ister istemez, prog

ramlarda çeşitlenme de televizyonların beraberinde 

getirdikleri bir olgu olmaktadır. Fakat bu çeşitlenme, 

her kanalın kendini diğer kanaldan daha farklı gös

termek istediği bir ortamda yapay çeşitlenmeler, da

ha doğrusu

gerek(siz)liği tartışılır olan çeşitlenmeler biçiminde 

tezahür ediyor. Bu da hem program kalitesini, hem 

de eğitim açısından değerini oldukça düşürüyor, 

bir başka deyişle, yirmi dört saat yayın yapan bir ka

nal, bu süreyi dolduracak -iyi veya kötü olduğuna 

bakmaksızın- rastgele programları yayınlayacaktır. 

Bu çerçevede anlatılan olgular, medyanın ister iste

mez eğitici rolünü tartışmaya açıyor. Şüphesiz bu söz

lerimize “medya sırf bir eğitim aracı değildir” şeklin

de itirazlar gelebilir. Medya, tabii ki eğitim amacıyla 

kurumsallaşan bir yapı değildir. Bu itirazı dile geti

renler, eğitimi sadece okula has kılmak isteyenlerdir. 

Eğitim hayat boyu devam eden bir süreç ise, -lci öy- 

ledir- medyanın da burada üzerine düşeni yerine ge

tirmesi gerekir.

Yasak Savma

Biz bugün geldiğimiz noktada, medyanın kendisine 

düşen eğitici rolü oynayamadığı kanaatini taşıyoruz. 

Şüphesiz bunun bir çok sebepleri vardır. Fakat belli 

başlılarını aşağıdaki gibi ifade etmek ve açıklamak 

mümkündür. Medya dünyasının kanaatimizce eğitici 

olamamasının nedenlerinden biri tutarsızlıktır. Med

yada eğitim sanal bir perspektiften sürdürülmektedir. 

Yani, sadece reklam ve propagandanın insanları eği

teceği sanılmakta, reklam ve propaganda da rol alan 

kişilerin gerçek hayatları bir “örnek” olarak sadet dı

şı tutulmaktadır. Sözgelimi; içkinin zararları ile ilgili 

tanıtıcı filmlerde rol alan kişilerin, barlarda içki içer

ken çekilen fotoğrafları gazete ve televizyonlarda ya

yınlanınca, reklamın etkisi sıfırlandığı gibi, daha çok
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içkiyi teşvik etkisi de yaratmaktadır. Bu açıdan, ora- 

da rol alan kişilerin söyledikleri şeyler ile gerçek ha

yatları arasında bir tutarlılık olmalıdır. Yine, medya 

dünyasında bir takım kötülüklerle örneğin içki ile 

mücadele kampanyaları, “yasak savma” kabilinden 

olmamalıdır. Sadece bazı reklam ve tanıtıcı filmler

de bunu ele alıp, geri kalan program ve haberlerde 

tam tersi işlenmemelidir. Bir yandan ahlaki değerle

ri yerleştirme çabası içinde sloganlar atılırken, diğer 

yandan “ entrika, yalan, ihanet” gibi sloganlarla 

filmler takdim edilmektedir. Bir yandan içkinin kö

tü olduğu anlatılırken, diğer yandan günler ve gece

ler boyu içki sahnelerinin olduğu filmler, gerçekten 

büyük bir tutarsızlık örneği sergilemektedirler. Bu, 

tıpkı sigara içen bir öğretmenin, öğrencilerini sigara 

kontrolünden geçirmesine benziyor.

İçkiyi Çağdaşlıkla Özdeşleştirme

Medya, belirli kötülükleri belirli zihniyetlerle özdeş

leştirerek de tutarsızlık örneği sergilemektedir, içkiyi 

örnek verdiğimiz için oradan devam etmemiz gere

kirse, içki içmemek “gericilik” ile suçlanıp çağdaşlık 

ve içki içmek arasında olumlu bir özdeşlik kurulmak

tadır. Bunun ne kadar yanlış ve tutarsız olduğu orta

dadır. insanlar üzerinde bu imajın bırakılması neti

cesinde “gerici?” olarak suçlanmak istemeyen herkes, 

içki içmek durumunda kalabilecektir. Televizyon ve 

gazeteler durmadan “alkollü iken araç kullanmayın” 

diye anonslar yaparken, işi iki boyuta ayırmışlardır; 

içki içebilirsiniz fakat o şekilde araç kullanmayın. Bu 

zihin işleyişi bir şeyin farkında değildir ya da görmez

likten gelmektedir. Sarhoş olan (yani aklı sıhhatli 

bir şekilde çalışmayan) kişi, zaten ne yaptığının far

kında değildir. Öncelikle ona “araç kullanma” deme

nin ne anlamı vardır? Sonra deseniz bile, bunu bütün 

sonuçlarıyla nasıl algılayacaktır? Bunlar önceden iyi 

niyetli bir telkin amacı taşıyabilirler fakat, aklı sağ

lıklı bir şekilde çalışmayan kimseden bunları hatırla

masını beklemek, doğrusu aşırı bir iyimserlik gibi 

görünmektedir. Dolayısıyla kötü olan şey içki ise, 

bizzat kötünün kendisiyle mücadele etmek yerine, 

sonuçlarıyla uğraşmak hiçbir anlam taşımayacaktır.

Belirtmeliyiz ki eğitim, öncelikle “tutarlılık” ve 

“örneklik” ister. Medyadaki bu tür tutarsızlık, söyle

diğiniz şeyin etkisini sıfırlar. Yine örneklik gerçekten 

önemlidir. “Kim söyledi deme, ne söyledi de” ifadesi,

sözün doğruluğunu ön plana çıkaran bir önerme olarak 

anlaşılmalıdır. Eğer sözün tesiri olması isteniyorsa örnek

lik mutlaka gerekir. Bu anlamda biz, “doğru sözün doğ

ru ağızlardan çıktığı” taktirde etkin olabileceğini düşü

nüyoruz. Çünkü “Niçin yapmadığınız şeyi söylüyorsu

nuz?” (61/Saf, 2) Yapmıyorsanız ne hakla karşınızda

kine söylüyorsunuz? Yapmıyorsanız ne hakla o sözün 

gereklerinin yerine getirilmesini istiyorsunuz? Böyle- 

ce anlaşılmaktadır ki, medyanın eğitici bir rol oyna

yamamasının bir nedeni de tutarlı bir örneklik veya 

modelden yoksun oluşudur. Aslında çok farklı prog

ramlarda bir örnekliğin tutturulması, -bu farklı prog

ramlar farklı zihniyetler tarafından hazırlanınca- ol

dukça da zordur. Çünkü farklı bir kültüre ait film, 

magazin vb. den oluşan programlarda örnek olarak 

ortaya çıkan davranış ve kişi ile, diğer kültüre ait 

programların örnekledikleri çelişebilir. Sözgelimi bu

gün medyada gösterilen filmler çoğunlukla Holywo- 

od yapımıdır. Ayrıca yerli yapım film ve magazinler 

de vardır. Son tahlilde, bu İlcisinin aynı modele refe

rans yapması çok zordur.

Çünkü öncelikle kültürel kodlar çok farklıdır. 

Bu örnekliğin gerçekleşebilmesi için öncelikle, o ör
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nek çerçevesinde belirli ilkelerin tespit edilmesi ve 

onların uygulanması, eğitim açısından son derece 

önem kazanmaktadır. Bugün maalesef böyle bir ör

neğin çok flu olması, ilkelerin de kaygan zeminde gi

dip gelmesini sonuçluyor. Nihayetinde bu durum, te

levizyonlarda sık sık “ekran kararması” biçiminde te

zahür ediyor. Bu ekran kararmalarının temel nedeni 

de, görebildiğimiz kadarıyla ahlaki ilkelerle ilgilidir.

Bazan Süperman Olmak

Medyanın örneklik oluşturamaması, bir başka açıdan 

gerçek hayat ile arasın

daki mesafenin açılması 

ile sonuçlanıyor. Her ne 

kadar medya hızlı bir şe

kilde günceli yakalasa 

bile, bazı çizgi filmler,
r*ı i ı ı •• ı ı-ı
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hayatta karşılığı bulun- 

mayan tipler sebebiy- 

le, iyi bir örneklik oluş-

turamıyor. Sözgelimi; gazetelere de yansıdığı gibi 

“Superman” filmine bakarak yüksek katlı binaların 

balkonlarından uçmayı deneyen çocuklar, “Poke- 

mon” çizgi filmindeki enstantaneleri hayata geçir

meyi deneyen küçük zihinler, bu olumsuz durumun 

tipik örnekleridir. Bu sebeple televizyondaki yayın

lar, -bu yayınlar ister reklam, ister çizgi film, ister 

film vs. olsun- eğitim açısından gerçek hayat ile ara

sındaki mesafeyi açmamalıdır. Ayrıca, şiddet içeren 

unsurların aşırı olarak ekranlarda boy göstermesi, o 

toplumda ister istemez şiddetin normalleşmesini so

nuçluyor. Bu da toplumun her katmanından insanla

rın eğitimi açısından problemler oluşturuyor ve ha

yatın içinde şiddet bütün açıklığıyla kendisini gös

termeye başlıyor. Hele bunların özendirici bir tarzda 

verilmesi, olayı daha da vahim hale getiriyor. Med

yanın eğitici bir rol oynayamamasının bir diğer sebe

bi de “malayani”nin içinde çok yer tutmasıdır. Bu, 

hem sahip olunan zihniyetten, hem kendisine yöne

lmen kültürel özelliklerden, hem de yukarıda belirt

tiğimiz salt medya olmasından kaynaklanan sebep

lerden dolayıdır. Genel anlamda malayani gibi bir 

kavrama yabancı olan medya sektörü, “zaman dol

durma” ve “ilgi çekme” anlayışından kaynaklanan 

bir programcılığı benimsemektedir. Kişisel hayatları

Medyada eğitim sanal bir perspektiften 

sürdürülmektedir. Sadece reklam ve pro

pagandanın insanları eğiteceği sanılmak

ta. rol a lan kisilprirı a rrrrk  hava fi arı 1~ i r
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örnek oiarak sadet dışı tutulmaktadır.

ifşa eden ve sayıları oldukça kabarık olan show, ma

gazin vb. türü programlar buna örnektirler. Bu gibi 

programlar çoğunlukla, Avrupa kanallarındaki ya

yınların birer versiyonu olmaktan öteye gidememek- 

te ve zaten bu durum dile getirilmektedir.

Bir zamanlar, “Dallas” dizisi etrafında mahremi

yet açısından yapılan tartışmalardan sonra bugün 

geldiğimiz nokta, kültürel olarak ne denli değiştiği

mizin de ipuçlarını bize vermektedir. Bu kültürel dö

nüşüm, öncelikle “kendisini” öğretmesi gereken eği

tim dikkate alındığında, medyanın nerede durduğu

nu göstermesi açısından da ayrıca enteresandır.

Medyadaki bu kültürel 

oryantasyon süreci, ma- 

layani programların sayı 

ve içerik olarak artışını 

hızlandırmaktadır. Ay

rıca rating kaygısı da 

medyadaki kaliteyi dü

şürdüğü gibi, malayani 

konuların konuşulması

nı ve tartışılmasını sağ

lamakta ve böylece medyanın eğitici rolünü sıfıra ya

lcın olarak azaltmaktadır. Bu süreci farklı kanalların 

devamlı değişim anlayışları pekiştirmektedir.

Bunlardan başka, medya iletişim dili açısından da 

eğitici bir rol oynayamamaktadır. Şu hususu burada 

belirtmeliyiz ki, gündemi medya belirlemektedir. 

Önceki akşam yayınlanan bir program veya gazetele

rin manşetleri, ertesi gün halk arasında konuşulmaya 

devam etmektedir. Bu noktada medya iki türlü fonk

siyon icra etmektedir. Bunlardan birisi; kişiler ara

sındaki iletişimin daha kırılgan ve nahif bir dil olan 

medya diline dönüşümü. İkincisi de; insanlar arası 

iletişimin medya dolayımıyla sağlanır hale gelmesi

dir. Bugün görmekteyiz ki, medyanın nahif ve kırıl

gan dili, insanların arasına sinmiş ve dolayısıyla eği

tim açısından çok önemli olan insanların kendisini 

ifade etmesi zorlaşmıştır. Medya dolayımıyla gerçek

leşen iletişim, ortalama iki insanın medyayı takip et

meksizin iletişimini imkansız hale getirmektedir. 

Reklamlarda geçen bir spot cümleyi, magazin prog

ramlarını, maçları vs. seyretmeyen öğrenciler/yetiş

kinler, ertesi gün okulda veya işyerindeki konuşma

lara yabancı kalırlar. Özellikle yetişme çağındaki öğ

renciler için bu çok önemli bir durumdur. Arkadaş

larının arasından dışlanmak istemeyen öğrenci, -ki
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her öğrenci bunu talep eder- ister istemez iletişim 

kurmak için medyadaki bu tür programlan takip et- 

mek zorunda kalabilecektir. Hatta daha da ötede, bu 

tür programların çok sıkı takipçisi olabilecektir. İşte 

bu durum son tahlilde, toplumdaki iletişim dilini 

yaygın bir şekilde belirler. Böylece “aganigi nagani- 

gi”, “ağzı olan konuşuyor” gibi spot cümleler, “Dallas 

bardağı” naralarıyla satışlar, film replikleriyle yapılan 

hitaplar, netice itibarıyla bu nahif ve kırılgan dilin 

ne denli yaygın olduğunu bize göstermektedir. Belki 

şu örnek, söylemek istediklerimizi daha iyi anlatma

mıza yardımcı olabilir: Bir zamanlar bir kot pantolon 

reklamında gençler, tu

haf çığlıklar atarak pan

tolonlarının dizine vuru

yorlardı. Çok kısa bir sü

re içerisinde şehrin mer

kezinde, çığlık atıp pan

tolonlarının dizine vuran 

kişilerin sayısında olduk

ça artış olmuştu.

için hayat, sadece dünyadan ibaret değildir. Ahiret, 

insan için hem sürekliliği sağlayan, hem de insanın 

anlam ve meşruiyetini pekiştiren bir olgudur. Bu se

beple “ahiret” kavramı sadet dışı tutulduğunda, in

san için anlam ve meşruiyet sorunu başgösteıir. İnsa

nın elde ettiği bilgi, dünya-ahiret sürekliliği çerçeve

sinde, hakikat arayışına katkıda bulunduğu oranda 

bir “nitelik” olacaktır. Şüphesiz bununla, salt ahiret 

hayatını anlatan bilgiyi kastetmediğimiz iyi anlaşıl

malıdır. Bugün medyada falan sanatçının giydiği el

bisenin rengi, özel hayatlar vs. bilgiler, sağlıklı bir 

bilgilenme sürecine asla hizmet etmemektedir.

Yine yalan haber ve bil-

Farklı fikirlere, tartışmalara kapı aralar

ken bunlardan hangisini benimseyece

ğini insanı edilgenleştirerek dikte eden 

yaklaşım, robotumsu insanlardan başka 

bir şey üretmez.

Faydalı Eğlence

Eğitim bir hakikat arayışı zihniyeti içerisinde olmalı

dır. Yoksa, toplumun her kesimine baştan aşağı belir

li davranış kalıplarını ve belirli bilgileri dikte etmek 

olmamalıdır. Eğitim öncelikle, sağlıklı bir bilgilenme 

ile sağlam temellere oturacaktır. Bugün çoğunlukla 

medyanın bir bilgilendirme aracı olduğu zikredilir. 

Nitekim “eğlendirirken bilgilendirir” sözünü sık sık 

duyarız. Şüphesiz medyanın genel anlamda, hızlı ve 

sürekli bir bilgi akışına sahip olduğu doğrudur. Fakat 

burada asıl sorgulanması gereken, bu bilginin insa

nın hakikat arayışında nerede durduğu ve neye yara

yacağıdır. Niceliğin zihinlere egemenlik kurduğu bir 

süreçte görünen odur ki; bilginin çokluğu (kesret), 

bilginin kalitesinin önüne geçmiştir. Bugün sıklıkla, 

bu yüzyılda insanlığın elde ettiği bilginin, tüm insan

lık tarihine oranla daha fazla olduğu övünçle ifade 

edilir. Fakat insanlığın sahip olduğu bu bilgiyle, ha

kikat arayışında nerede durduğu sorgulanmaz. Bura

da temel mesele bilginin çokluğu değil, sahip olunan 

bilginin Allah, insan ve onu kuşatan her şeyin ger

çekliğine ne denli yaklaştığıdır. Bu durum aslında, 

bir başka açıdan dünyevileşmenin yayıldığı alanın 

ne kadar geniş olduğunu da göstermektedir. Bizim

gi, masa başı haberleri, 

bu doğru bilgilenme sü

recini sekteye uğratan 

unsurlardır. Halbuki eği

tim sonucu beklenen tu

tum ve davranışlar, ön

celikle sağlıklı bir bilgi

lenme ile mümkündür. 

Medyanın bir takım manipıilasyonlara kayması da, 

bu bilgilenme sürecini olumsuz yönde etkileyen bir 

başka etmendir. Özellikle televizyonlarda, bir takım 

montaj ve tekniklerle “olan” değil, “olması istenen” 

verilebilir. Yahut çok önceki zamanlara ait görüntü

yü, bir argümanı desteklemek amacıyla yeniymiş gi

bi göstermek mümkündür. İşte tüm bunlar, manipü- 

lasyonların kamuoyunu yönlendirme noktasında na

sıl etkin bir unsur olabileceklerini ve doğru bilgilen

meye sekte vurabileceklerini açıkça göstermektedir. 

Bu durum, televizyona niçin “magic box” dendiği 

hakkında da bize fikir verebilir. Burada bir de ayrın

tıymış gibi görünen bir hususa dikkat çekeceğim: Ya

yınlanan dizilerde verilen gülme efektleri. Seyirciye 

ne zaman nerede gülmesi gerektiğini dikte eden bu 

programların, insanı edilgin gören bir anlayışa sahip 

olduklarını anlıyoruz. Halbuki eğitim tek biçimci an

layıştan uzak durmalıdır. Farklı fikirlere, tartışmalara 

kapı aralarken bunlardan hangisini benimseyeceğini 

insanı edilgenleştirerek dikte eden yaklaşım, robo- 

tumsu insanlardan başka bir şey üretmez.

Tüm bu anlattıklarımızdan, medyanın ne kadar 

seçici ve dikkatli olması gerektiği ortaya çıkmakta

dır. Son tahlilde, bugün medyanın ektiği, en fazla 

yirmi yıl sonra bu ülkenin biçeceklerinde önemli bir 

paya sahip olacaktır. ®
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B
erger, gençliğin buharlı makine ile aynı za

manda icat edildiğini söyler. Buharlı maki

nenin baş mimarı Watt (1765), gençliğin (ve 

çocukluğun) icadında baş rolü oynayan kimse ise Ro- 

usseau’dur. Rousseau 1762 yılında çocuk eğitiminin 

temel ilkelerini dile getirdiği “Emile” adlı kitabı yaz

dığında, modern çocukluk telakkisinin temellerini 

atar.

Pek çok hususta olduğu gibi ‘çocuk’un bugünkü 

kavramsal anlamı kazanması da batıda yaşanan bir di

zi toplumsal, ekonomik ve siyasal değişimden ayrı de- 

ğerlendirilemeyecek bir süreçtir. Bugün çocuk dendi

ğinde zihnimizde uyanan telakkiler bundan iki yüz yıl 

önce yoktu. Modern burjuvazinin ortaya çıkışıyla bir

likte daha önceden sadece yetişkin insanın küçüğü 

olarak kabul edilen ‘çocuk’, yeni ve kendine özgü bir 

anlam kazanmaya başlamıştır.

Modern burjuvazi çocuklar için yepyeni bir dünya 

inşa eder. Zira kapitalizmle, daha doğrusu endüstri 

devrimi ile birlikte aile, ekonomik üretim faaliyetle

rinden ayrılır. Bu durum kadın ve çocuğun konumun

da çok büyük bir değişikliğin başlangıcını oluşturur. 

Kadın, ailenin ekonomik üretimdeki önemini kurum- 

lara devretmesi ile birlikte en fazla söz sahibi olduğu 

alanda, yani ev-üretim birimindeki statüsünü kaybe

der. Talcott Parsons’un “tecrit edilmiş çekirdek aile” 

olarak kavramsallaştırdığı aile, artık bireyin ekono

mik yaşamın acımasız gerçeklerinden kaçıp sığınacağı 

bir yer haline gelir.

Bu arada çocuğun aile içindeki yeri ve önemi de 

artar. Zira çocukluk döneminin özelliklerinin, bireyin 

yaşamını büyük ölçüde biçimlendirdiği ve dolayısıyla 

pek önemli olduğu yolundaki görüşler ortaya atılır ve 

ilgiyle karşılanır. Burjuvazi çocukluk için bir korunak 

oluşturur. Bu korunak, yumuşak, duygusal bir yapıya 

sahiptir. Modern kapitalist toplumda ‘çocukluk’un

öneminin artmasıyla birlikte kadının -elbette çekir

dek aile söz konusu olduğunda annenin- ‘eğitici-sos- 

yalleştirici’ rolü de büyük önem kazanır.

Bazı feminist eleştirmenlere göre, kapitalist toplu

mun yeniden üretimi için ‘annelik’ icat edilir ve ka

dın ‘yuva’ denilen korunağa hapsedilir. Fakat modern 

örgütlenme öyle hızla değişmektedir ki, kadının ‘eği- 

tici-sosyalleştirici’ rolünü okullar ve kreşlere devret

mesiyle birlikte aile içindeki annelik statüsü de tehli

keye girer. Bu da elbette çocuğun aile ve toplum için

deki rol ve öneminde bir takım değişimleri beraberin

de getirir. Bu nedenle modern toplumda ‘çocukunse

rüveni, aileninkinden ayrı değerlendirilemez.

Aile

Birtakım toplumsal ve hukukî kayıtların toplamından 

vücuda gelmiş bir müessese olarak tanımlanabilecek 

olan aile, sık sık vurgulandığı gibi en temel toplumsal 

birimdir. Kurum olarak aile, toplum/doğa dengesini 

kurmada önemli işlevlere sahiptir. Bunların başında 

üreme işlevi gelir. Aynı zamanda ekonomik, siyasal ve 

eğitsel pek çok işleve sahip olan aile kurumunun bi

zim söz konusu edeceğimiz tartışmalar açısından en 

önemli işlevi üreme işlevidir.

Neslin devamını örgütsel bir sisteme bağlayan aile 

kurumu, kadın ve erkek arasında belirli bir tarz ilişki

yi zorunlu kılar. Bu ilişkide kadının doğurma fonksi

yonu önemli bir yer işgal etmektedir.

Son on yıllarda özellikle Batı ülkelerinde insanla

rın evlilik hayatına bakışlarında, kadın ve erkeğin ai

le içinde oynadıkları roller konusunda çok büyük de

ğişiklikler olduğu müşahede edilmektedir. Bunlar sa

dece sıradan rol değişimleri değil, ailenin tanımını de

ğiştirecek denli önemli dönüşümlerdir. Mesela ‘tek 

ebeveynli aile’ tanımının ortaya çıkması bunlardan
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biridir. Bekar annelerle ilgili olumsuz değer yargıları 

ortadan kalkmış, kadınların bağımsızlık arzusunda ve 

boşanmalardaki artış, tek ebeveynli olan ailelerin 

doğmasına yol açmıştır.

Fakat tek ebeveynli ailelerin artması, sadece bo- 

şanına (

tek başlarına aile kurmayı seçmelerinde, sanayi sonra

sı toplumun getirdiği, her tür ilişki ve bağdan kurtulup 

atomize bir hayat yaşama isteğinin de etkisi vardır. 

Bunun tıbbî alt yapısı da zaten hazırlanmıştır. Bir kaç 

yıl öncesine kadar bize bilim kurgu gibi gelen klonla

ma, Dolly adlı koyunun klonlanmasından sonra artık 

olası bir olay haline gelmiştir. Tüp bebek, taşıyıcı an

ne gibi tıbbi gelişmelerden sonra artık bugün dünya 

kamuoyu insanın klonlanmasını tartışmaktadır. Bu

nun tıbbi olabilirliğinden ziyade -zira bunun olabile

ceği hayvanlarda yapılan deneylerle gösterilmiştir- 

ahlaki ve hukuki yönleri tartışma konusu yapılmakta

dır.

Tek ebeveynli ailelerin bir başka tarzı da eşcinsel

lerin evlat edinmesi ile oluşan ailelerdir. Özellikle eş

cinsellerin evliliği, ya da evlat edinmeleri ile oluşan 

‘aile’, klasik aile tanımının ne kadar değiştiğini göster

mektedir. Bu tür aileler özellikle Amerika’da ve bazı 

Avrupa ülkelerinde hukuki haklara sahiptirler. Ame

rika’da şimdi tek başına insanların çocuk sahibi olma

sı ile ilgili bir takım haklar vardır. Ve bu haklar, yal

nız bireyin hakkı olarak değil, grup hakkı, yani eşcin

sellerin hakkı olarak ileri sürülmektedir. Yani tek tek 

insanların eşleri olmaksızın çocuk sahibi olmalarını 

meşrulaştırabilecekleri husus, eşcinsellik çerçevesin

dedir. Bu nedenle onlar da eşcinsel çiftler halinde baş

vurmakta ve böylece çocuk sahibi olabilmektedirler. 

Amerika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde bu serbesttir,, 

çünkü bunun için hukukî düzenlemeler vardır.

Batıda ailenin böyle bir değişim geçirmesinin ar

dında yatan bir başka neden de, yukarıda da değindi

ğimiz gibi sanayi sonrası toplumda insanın bireyselli

ğindeki artış ve ilişkilerin neredeyse bir monada dö

nüşerek bireyin içe kapanması ve atomize olmasıdır. 

Bu atomize birey anlayışı, ailenin şeklini değiştirirken 

elbette çocukla ilgili telakkilerde de önemli değişik

liklere neden olmaktadır.

Çocuk Hakları

Çocuk hakları konusundaki gelişmelerin nereye doğ

ru evrilebileceği konusunda bir projeksiyon yapmak

pek zor olmasa gerek. Almanya’da çocuklarına karşı 

zor ve şiddet kullandığı iddiasıyla çocuklarının bakı

mını devlet kurumlarına devretmek zorunda kalan 

pek çok Türk ailesi bulunmaktadır. Ve bu uygulama

ya münferit denemeyecek kadar sık rastlanılmaktadır. 

Ayrıca gelecekle ilgili projeksiyon yaparken marjinal 

denebilecek olay ve göstergeler de çok önemlidir. Me

sela son birkaç yıldır ebeveynine karşı dava açıp dev

let kurumlarından korunma talep eden çocukları ko

nu alan pek çok Hollywood filmine rastlanmaktadır. 

Türkiye’de de son dönemlerde bazı “sanatçı’ların ba

kıma muhtaç babalarını ‘boşama’ girişiminde bulun

dukları, yani onlarla ilgili hiçbir hukuki ve ahlaki so

rumluluk üstlenmek istemedikleri ile ilgili haberler 

manşetlere taşındı.

Son yıllarda çocuk hakları şeklinde gündeme taşı

nan konu da aynen kadın hakları meselesi gibi insanı 

atomize bireyler olarak tasavvur eden bir yaklaşımın 

göstergesidir. Evrensellik kazandırılmak istenilen bu 

yaklaşıma göre kadın hakkı, yaşlı hakkı, çocuk hakkı, 

eşcinsel hakkı, fiziksel ve zihinsel engelli hakkı vs. gi

bi bir haklar gıuplaması zorunludur.

Özellikle Birleşmiş Milletlerin bu dili kullanması, 

bu anlayışın yaygınlaştırılmasında çok etkin bir rol 

oynamaktadır. İnsanların ya etnik milliyetlerine ya 

ırk veya dinine göre kültürel gruplara; ya da kadın, ço

cuk, yaşlı ve engelli gibi kategorilere ayrılması ve bu 

kategoriler çerçevesinde hak belirlenmeye çalışılması, 

talepleri kültürel düzeyde dillendirmeye yol açarak si

yasetin önünü tıkamakta ve bireyi ve grupları global 

politikalar tarafından kullanılmaya elverişli bir hale 

getirmektedir. Zira organik bağlarından kopan bir bi

reyin dönmekte olan çarka bir dişli olarak dahil olma

sı çok daha kolaydır. Modernleşme ile birlikte gele

nek, kültür, din gibi bağlardan “özgürleşen” bireyin 

aile, ebeveyn gibi organik bağlardan da özgürleşmesi 

bazılarına göre ileri modernlik de denilen postmodern 

toplumun bir ürünüdür.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, ço

cuk hakları hareketinin çok m'asum bir girişim gibi gö

rünmesine rağmen, nihai planda çocukla ilgili kararı 

ebeveynin elinden alıp ulusal ya da uluslararası ku

mrulara devrederek bireyin atomize olmasına yardım

cı olduğu söylenebilir. Bu noktada Kuı’an’ın, ‘rahm’i 

(akrabalık bağını) ne kadar önemsediği ve Allah’ın 

koparılmasını istemediği bağlardan biri olarak bildir

diğini hatırlamakta fayda var. s
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TÜRKİYE’DE 
KİTAP YAYINCILIĞININ İZSÜRÜMÜ

HAZ.: ÖMER M İRAÇ YAMAN-ZAFER ÖZDEMİR

Mustafa Armağan’la Röportaj

“Yazılı Kültürün Sözlü Kültürle 
Soğuk Savaşı”

Ümran; Öncelikle sizinle yayıncılık tarihiyle ilgili 

bir yolculuğa çıkmak istiyoruz. Türkiye yayıncılık ta

rihinin gelişim seyrini bize kısaca anlatabilir misiniz?

M. Armağan: Türkiye’de yayıncılık İbrahim Mü

teferrika’ nın aldığı izinle başladı ve 1729’da ilk kita

bı olan Vankulu Lûgatı’nı yayınlamış oldu. Arapça- 

Türkçe bir lügat. 1727-28’i baz alırsak basılı yayının 

Türkiye’de resmi olarak 270 yıllık bir tarihi var. Ta

bii çok eski değil. 1460’ların Gütenberg matbaasıyla 

kıyaslarsak, aşağı-yukarı 250 yıllık bir fasıla var ve 

bunun getirdiği bir rötar, gecikmişlik kültürümüz 

üzerinde şöyle ya da böyle etkisini devam ettiriyor. 

Fakat tabii bu meseleyi sadece matbaanın geç gelişiy

le irtibatlandırmak yanlış olur. Çünkü matbaanın 

geç gelmesinin sosyal ve kültürel bir takım sebepleri 

vardı. Bu sebepler ayrıca da tartışılabilir. Ama bir şe

kilde geç geldi. Geç gelmesini besleyen şeyler neydi? 

Büyük ölçüde şifahi iletişim alışkanlığı... Doğu top- 

Ilımlarının genel alışkanlığı da diyebiliriz buna. Şifa

hi iletişime, bire-bir, ‘face to face’ iletişime daha yat

kınız. Ve Batı’ daki -C. Meriç’in deyişiyle- bedbaht

lık sürecinden geçmediğimiz için de yalnızlaşmamış 

insanlardan oluşuyoruz, ve sohbet bizde her zaman 

için bir yazı okumaya, bir kitap okumaya tercih edi

liyor. Bunu bugün bile görebiliyorsunuz. Bugün kü

çük bir radyonun dinlenme oranı herhangi bir yayı

nevinin bastığı kitap oranının herhalde en azından 

beş on katı vardır. Mesela bugün bazı yayınevleri 

1000 tane kitap basıyor. En kaba bir kitap 2000 bası

lıyor. Çok satan, reklam kitaplarını katmıyorum; on

lar da aslında çok yüksek sayılmaz Türkiye nüfusuyla 

kıyasladığımızda. A. Altan’m kitabı 150.000; aslında 

altmış beş milyona kıyaslandığında komik denecek 

kadar düşük. Fakat bakıyoruz ki Müteferrika matba

asında basılan ilk kitaplar da bin tane basılmış. Şim

di iki yüz otuz yıllık yayıncılığımızda döne doln.şa gel

diğimiz yer yine aynı. Yani o zaman devlet desteğiyle 

basılmış kitap sayısı bugün işte şu kadar üniversite

miz var, nüfusun yüzde onu üniversiteli; işte şu kadar 

liselimiz var, yüzde doksanlarda seyreden okuma-yaz- 

ma oranımız var ama hala bin adet basılan kitaplarla 

idare eder bir toplumuz. Dolayısıyla sanki -kitap 

okuma bakımından çok fazla bir şey değişmemiş gibi 

görünüyor. Elbette Müteferrika matbaasında kitap 

basılırken çeşit yoktu veya tek o kitap vardı, onun dı

şında ancak yazma kitaplar okunuyordu. Bugün yılda 

altı-yedi bin çeşit kitap basılıyor. Bunun okuyucuyu 

boğduğu vs. gibi bir şey söylenebilir ama o zamanki 

Osmanlı toplumunda diyelim ki işte nüfusu otuz mil

yon, bütün coğrafya itibarıyla. Bugün sadece Anado

lu’da altmış beş milyon insan yaşıyor. Kıyasladığınız

da o gün Anadolu’da olsun olsun 9-10 milyon insan 

yaşıyor tahminlere göre. Bugünkü durumun çok par

lak olmadığı görülüyor. Bugün mesela bir T.V. kana

lında yorumculuk yapan biri yirmi-otuz milyon insa

na ulaşabilir. Bu insan bir dergide yazmaya başlasın 

düşüncelerini; dergi de 25-30 bin satıyor, gazete diye 

düşünelim işte yazarın gazetesi bugün en fazla 100 

bin satabiliyor. Şimdi bir yayıncı diyelim yazılarını 

kitaplaştırmak istedi -TV.’de konuştuğu yazıları. Bu

nu basacak yayınevi en fazla iki bin basıyor. Ve an

cak birkaç yıl içinde tükeniyor. Şimdi dikkat ederse

niz basılı materyale, kitaba doğru gelindiğinde gide

rek azalan bir okuyucu ilgisi ile karşılaşıyoruz. Ama
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sıcak iletişimde yani canlı yayın- 

da bir yorum yaptığı zaman o in

sanın izlenme oranı çok çok yük

sek düzeyde seyrediyor. Şimdi iş

te bu şifahi kültüre yatkınlığımı

zın göstergesi. Biz hala odamıza 

çekilip atomize olmuş bireyler 

olarak kitap okuma alışkanlığına 

geçemiyoruz. Bu bize itici geliyor.

Ama sohbet etmek, karşı karşıya 

gelmek, mesela kahvede, evde 

olsun veya aile sohbetlerinde ol

sun konuşmak... Televizyondaki 

açıkoturumlar epeyce izleniyor 

ülkemizde. İnsanlara konuşan o 

kişinin kitabını okumaktansa 

dinlemek daha cazip geliyor. Do

layısıyla bizim temel problemleri

mizden bir tanesi yüz yüze, bire

bir sıcak iletişimi hala çokça ter

cih ediyor oluşumuzdur. Bu iyidir, kötüdür anlamın

da söylemiyorum ama temel sebeplerden birisi bu.

Ümran: Bir de bazı romancılarımızın tespitiyle si

nemanın romanlarda anlatılan bir konuyu daha etki

leyici sunabildiği söyleniyor, ne dersiniz?

Armağan: Tabii ki birisi görsel diğeri ise yazılı. 

Görselliğe ve doğrudan ilişkiye kendisini kaptırmış 

bir toplum olarak bir türlü yazılı metni üretecek, onu 

genişletecek ve oradan yeni bir şeyler çıkartacak ko

numa gelemiyoruz; ben onu demek istiyorum. Oku

mak bir bakıma üretmek demek. Yazılı metinde; si

nema, TV, tiyatro karşısında olduğunuzdan daha ak

tif konumdasınız. Çünkü orada neticede artist belli 

bir fizik gerçeklikle size bir şeyi gösteriyor, sizin ta

savvur gücünüzü sınırlıyor. Mesela bu, budur diyor. 

Madam Bovary bu kadındır, halbuki romanı okudu

ğunuzda Bovary sürekli üretiliyor sizin zihninizde.

Ümran: Okur tarafından adeta yeniden yazılı

yor...

Armağan: Elbette, mesela bir sahne var ki ben 

onun sinemada gösterildiğinde biteceğine inanıyo

rum. Kadın dostuyla buluşuyor: -biliyorsunuz roman 

müstehcen bulunduğu için kitap Fransa’da yasaklan

mıştır ve mahkemelere düşmüştür- Flaubert. Ve 

onunla birlikte oluyor, kapıdan çıkıyor, başını örtü

yor ve sokak lambalarının ışığı altında kadın hızla 

dostunun evinden uzaklaşıyor. Bu romanda o şekilde

anlatılıyor ki; kadının başını 

örtmesi, oradan uzaklaşması, 

kadının mahcubiyeti insanın 

zihninde birçok şey çağrıştırı

yor. Ama filmde bu_sahne çok

kısıtlı bir şekilde anlatılabilir 

ve muhayyileyi sınırlar. Dola

yısıyla imaginasyonun gelişme

si için yazılı düşünme, üretme 

ameliyesinin gelişmesi için ya

zılı kültür şart. Yani yazılı kül

tür geleneği zaten zayıftı ve çok 

iyi ürünler vererek de geçirme

dik bu aşamayı. Mesela Rus

ya’nın geçtiği aşamalardan geç

medik. Bir Dostoyevski’miz 

çıkmadı mesela. Dünya çapın

da bir bilim adamımız çıkmadı, 

bir müzisyenimiz, ressamımız 

Mustafa Armağan çıkmadı. Yani modernleşme

sürecinde bu topraklar, dünya 

kültürünün birinci sınıf insanını üretemedi. O zaman 

ne oldu; hep vasat ürünlerle yazılı kültür döneminin 

bir şekilde aşıldığı bir aşamaya gelindi. Şimdi bizim 

bu temel okuma problemimiz bu şeyden kaynaklanı

yor. Yani bir defa sıcak iletişimden hoşlanan bir top

lumuz bu bir. Bunun arkasından getirdiği tembellik, 

okumaya karşı isteksizlik var. Ama okumaya karşı is

teğin başladığı Tanzimat’tan sonraki dönem daha 

hızlı bir dönemdir. Fakat bu dönemde de okuyucu 

çok iyi ürünlerle karşı karşıya gelemedi. Daha vasat 

ürünlerle karşılaştı.

Harf Devriminin İdeolojisi

Cumhuriyet döneminde nispeten harf devrimi sonra

sında tabi biraz zorlamayla okuma etkinlikleri yapıl

dı ama olmadı. Yani 21.Yüzyıla çok iyi bir hikaye ile 

başlamıyoruz.

Bir defa harflerini değiştirmiş bir toplum olarak 

girdik. 70 yıllık bir geçmişle 21.yüzyıla giren bir top

lumuz. Burada yayıncılığa bakarsak ilk başta devlet 

destekli başlıyor. Osmanlı’da Gedik dediğimiz usulle 

devlet güdümünde başlıyor ve gelişiyor. Özel yayın

cılık ise büyük ölçüde Tanzimat’tan sonra şekilleni

yor. Aslında mesela Cemil Meriç’in dikkat çektiği ve 

başkalarının da pek üzerinde durmadığı bir konu 

‘harf devriminin ideolojisi’. Karşı çıkanlar da savu-
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nanlar da şöyle düşünüyor: ‘harf 

devrimi geçmişimizi yıktı’, öbürleri 

de ‘zaten geçmişimizden kurtulma

mız gerekiyordu, onun için yapıl

dı’. Şimdi bu kadar köklü bir dev

rim ve dünyada çok az örneğinin 

bulunduğu bir devrim, öyle geç

mişten kopmak geçmişe karşı basit 

veyahut genel gerekçeyle harf dev- 

riminin yapıldığı düşünülemez.

Genel gerekçelerin çok somut özel 

gerekçeleri olması lazım.

Şimdi Cemil Meriç diyor ki; 

cumhuriyet ideolojisine direniş 

harf devrimine kadar devam edi

yordu, yani Takrir-i Siikun’a rağ

men. Yazarlar hala Osmanlı toplu- 

munun zihniyetini devam ettiri

yorlardı. Üzeiiıicie İstanbul basını 

hala cumhuriyetin istediği nizama- 

ta kavuşmamıştı. Direnenler, arada 

nostaljik Osmanlı şeyleri yazanlar 

ve taze eleştirilerde bulunanlar çı

kıyordu. Harf devrimi yapıldıktan 

sonra bütün gazeteler devletin ayağına kapanmak zo

runda kaldı. Devletin sübvanse etmediği, destekle

mediği hiç bir basın kuruluşu yaşayamaz hale geldi. 

Daha önce beş on bin okuyucuya ulaşanlar bir anda 

elli adet satmaya başladı. Ondan sonra devletten kre

di talepleri başladı. Dolayısıyla da basın hizaya(!) 

geldi. Buna Cemil Meriç’ten başka dikkat çeken ol

madı. Türkiye’de basın-yaym sektörünün nasıl devle

tin istediği kalıba sokulduğuna bu çok çarpıcı bir ör

nek. Dolayısıyla bu yapıldı, bundan sonra devlet des

tekli olarak yayıncılık sürdü. Ancak 1940’lı yılların 

ortalarından itibaren dünyadan Sovyetler Birliği re

jiminin kısmen devşirilmesi hemen hemen o döne

me denk geliyor. Basın-yaymda bir serbestleşme, öz

gürleşme ve bir takım farklı adımların atıldığını gö

rüyoruz. Bu dönemde artık okuyucunun biraz farklı 

kitaplar, yayınlar bulma şansı artıyor. Liberal görüş

ler, solcu görüşler yani resmi ideolojinin dışında filiz

lenmeler başlıyor. NATO’ya girme ümitleri, savaş 

yılları, Sovyet tehdidi falan etkiliyor; Türkiye’yi. De

mokrasiye geçiş savaş yıllarında oluyor. Çünkü A l

mancılar, İngilizciler var. Tek bir şey yok ve iktidar

a  m
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sonra tutmadım diyor. Savaş yılla

rında resmi ideolojide bir çözülme 

başlıyor aslında.

1950’den sonra kamplaşmalar 

başlıyor ve farklı uçlar kendi kim

liklerini, mecralarını belirliyorlar. 

Okuyucu 50’lilerden sonra farklı

laşıyor. Herkes kitapları, yazarları 

seçmeye başlıyor. Bunun tabi ge

tirdiği bir şey oldu. Kısmen yüksek 

öğrenimin de artmasıyla bağlantılı 

bir şey. Yeni harflerin de faydası

nın görülmeye başladığı bir dö

nem. Köyden kente göçün başladı

ğı bir dönem. Şehirler artık kala

balıklaşıyor ve bir pazar-market 

haline geliyor. Dışardan gelen bu 

göç dalgası şehirlerdeki iktisadi 

hayatı canlandırıyor. Yayıncılık da 

bundan nasibini alıyor. Okur sayı

sı artıyor, ideolojik yayınlar arttık

ça okurlar arasındaki gerilim artı

yor. Okumaya ve karşısındakini 

susturmaya ya da kendisini geliştir

meye ihtiyaç duyuyor okuyucu. Bu aslında iyi kötü 

80’lere kadar geliyor.

Ben seksen öncesini de kısmen yaşadığım için o 

yılların iklimini biraz hatırlıyorum. O  dönemde her 

farklı görüş sahibi, diğer görüşte olanı susturmak için 

tek yönlü de olsa bir okuma faaliyeti içerisindeydi. 

Ve her görüş kendi düşüncesi ekseninde kitap yayın

lıyordu. Sol zaten dünyadaki sol literatürü aktarıyor

du. İslamcılık da o zaman yeni yeni filizleniyordu.

Yalnız Türkiye’de Tanzimat’tan beri başlayan bir 

kültürel çatlak da çok belirleyici oldu. Bütün bu 

kamplaşma gerilimlerinin de arkasında bu büyük çat

lak var. Birisi daha modernist, Avrupai, Batıcı yakla

şım içerisinde olan liberal kısmen işte sol veya mo

dernist diyebileceğimiz, bir kısmı da Vaka-i Hayriye 

ile tasfiye edilmeye çalışılan gelenekçi kesim. Bunla

ra medreseliler, daha muhafazakar bir kesim de dahil. 

Dolayısıyla bu iki kesim arasındaki uçurum, ayrışma 

aslında bugün de büyük ölçüde devam ediyor. Ge

çenlerde bir mimarla konuşuyorduk; mesela Osman- 

lı eserlerini gezmediğini gururla söylüyor. Sözde Tür

kiye’de okumuş bir mimar. Yeşil Türbeye hiç gittin

da dans ediyor; bit İngilizleri tutuyor, bir Almanları, mi diye sorduğumda, sen ‘gerici’ misin anlamında ba-
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na laflar söylüyor. Safranbolu’ya değil de; Panthe- 

non’a gittim diyor mesela. Uç da olsa Türkiye’de 

böyle bir kesim var. Yeşil Türbe bir mezar, bir tarihi 

eser neticede ve onu ziyaret edince kimse hilafeti di

riltmeyi düşünmüyor. Fakat böyle düşünen bir kesim 

Türkiye’de kemikleşmiş durumda.

Dolayısıyla bu kültürel çatlak bizim büyük prob

lemlerimizden birisi. Modern dünyayı bilen, modern 

dünyaya açılc ve onun verilerini öğrenmiş, mal etmiş 

ama aynı zamanda kendisinin ne olduğunu, nereden 

geldiğini, nerede doğduğunu bilen insan tipi çıkart

makta zorlanıyoruz. Bunlar nispeten meşrutiyet dö

nemi ve cumhuriyetin ilk nesli içinde varolan tipler

di. O  dönemde Yahya Kemal nesli bir sentez arayışı 

içindeydi. Ama bundan sonra bu da kalktı. Dolayı

sıyla yayınlar da böyle bir bölünmeye uğramıştı. Bir 

kesim İslamcı kitaplar veya tarihe, kimliğe dönük ki

taplar, bir kısmı batıdan tercüme eserleri aktarıyor

du. Bu tablo bizim kültür hayatımızı ciddi anlamda 

tehdit ediyordu. Nazım Hikmet’ i okumak tarihsel 

bir tabuya dokunmak gibiydi. Öbür tarafta Necip Fa

zıl’ ı okumak, onu sevdiğini söylemek bilinçaltlarına 

kadar işlemiş bir korkuyu çağrıştırıyordu. Sanki onu 

okuyarak ‘şeriatçılar’a destek vermiş gibi oluyordu. 

Halbuki bunlar çok yapay üretilmiş korkulardı ve 

kültürel zenginliklerimizin altında kesimlere ayrış

mamızı sağladı. Belli yaymevlerini belli okurlar oku

yor ve bunlar bir araya gelmiyordu 80 öncesinde.

“Düşüncenin Gökkuşağı”

Ümran: Cemil Meriç bu anlamda farklı bir yerde du

ruyor herhalde...

Armağan: Cemil Meriç bir kırılma noktası gibiy

di. Zaten ben hazırladığım kitaba da “Düşüncenin 

Gökkuşağı” adını verirken düşünce ortamının için

deki unsurların hemen hepsinin C. Meriç’te yansı

masını veya sentezini bulduğunu düşündüğümdendir. 

Kanaatimce C. Meriç’i anlayabilmek için bugünkü 

vasat geçmişe nazaran daha sağlıklı. Nesiller arasın

daki iletişimin daha fazla arttığı bir dönemde; -mese

la iki düşman kardeş Fikret’le Akif yazısı çok kayda 

değer bir şey. Kültürden İrfana’ da şöyle diyor: “Ölçü

lerin altüst edildiği bir dünyada yaşıyoruz, Fikret tır

naklarının uçlarına kadar aristokrattır, başka bir de

yişle Avrupa ölçülerine göre halis bir sağ; Akif de 

iliklerine kadar halktandır yani aynı ölçülere göre

sol.” M. Akife baktığımızda solcu olması gerekirken 

halkçı oluyor; Fikret aristokrat, köşkünden çıkma

yan, Galatasaray’da ders veren, halkla hiç tanışma

mış bu adam sol da oluyor bizde. Bu kadar kavramla

rın birbirine karıştığı bir ortamda bu tür insanların 

çıkması şans bizde. Onun için C. Meriç’i ayrı bir ye

re koymakta fayda var. Dolayısıyla C. Meriç’i anla

mak için bugünkü vasat 70-80’lerdekinden daha uy

gun bir hale geldi.

Bu ayrımlar 80’den sonra büyük ölçüde ortadan 

kalkmaya başladı. Özellikle islami kesim içerisinde 

çok ciddi bir okuma, öğrenme, dünyayı tanıma eğili

mi başladı. Kimse böyle bir şeyi tek başına başlatma

dı belki ama genel bir eğilim olarak Türkiye kendini 

böyle bir sürecin içinde buldu. Bilim felsefesi, tarih, 

sanat-kültür ve bütün bu konularda sağ sol demeden, 

ateist-dindar demeden her şeyi okumaya başladı. Bu 

aslında bence sağlıklı bir başlayıştı. Bugün de devam 

ediyor. Yayıncıların da çok önemli yeri oldu. Mesela 

İnsan yayınları bu dönemeçte çok hayatî bir rol oy

nadı. İşte Yeryüzü yayınları, Ağaç, İz, Pınar yayınları 

bu tür kitaplar yayınlayarak katkı sağladılar. Artık bu 

tür yayınevlerinin sayısı giderek artıyor. Bu berabe

rinde belli bir kesime sıkışıp kalmadan yayın yapa

rak, genel kültürel zenginliğe hitap etmeyi getiriyor. 

Bence bu, Tanzimat’tan beri var olan çizginin en 

azından bir kesim, muhafazakar-müslüman kesim ta

rafından aşılmaya başlandığını gösteriyor. Aşılmaya 

başlanması önemli, çünkü Türkiye için bir bakıma 

kendi geleneğini unutmamış, ona sahip çıkan ama 

modem dünyanın verilerine açık bir insan tipinin 

oluşmasını temsil ediyor. Sürekli olarak kendini sor

gulayan, anlamaya çalışan, öğrenmeye ve daha 

önemlisi öğrenme açlığını hisseden bir nesil geliyor. 

Ben solda bazı arkadaşları görüyorum ki onlar büyük 

ölçüde meseleleri çözdüklerini düşünerek rehavete
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kapılıyorlar ve bu açlık hissi kayboluyor. Yeni bir şey 

öğrenmek olsa olsa entelektüel bir zevk olabilir gö- 

züyle bakıyorlar. Halbuki bunun entelektüel bir zevk 

olmanın ötesinde vafoluşsal bir itki olması gerekir. I. 

ve II. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa entelektüelle

rinde böyle bir itki vardı. Bir şeye karşı veya bir şey 

için mücadele etme, onun sorumluluğunu hissetme 

ve öğrendiklerini bir şey için öğrenme...

Tüketime Evrilen Kitap

Ümran: Türkiye’de gerçekten bir kabuğunu kırma 

gerçekleşti. Fakat sanki bu süreç, kitabın tüketilmesi, 

harcanması, metalaşmasını da içinde barındırıyor. 

Bir de ideolojik eserlerden uzaklaşma, dinin de kül

tür olarak algılanması söz konusu oldu. Kitaplara 

yayıncılığa yansıması sizce nasıl oldu?
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ğa yiıuiği döneme uenk geliyor bu. Büyük sermaye 

yayıncılıkla ilgilenmeye başlıyor. Bir takım krediler

le kurulan yayınevleri gibi. Eskiden yayınevleri ufak 

bir sermaye ile başlar ve sattığıyla büyürdü. Fakat ar

tık; büyük sermaye sahiplerinin kurduğu yayınevleri 

hayatta kalmak için her türlü reklam imkanını kulla

nıyorlar, gazete, televizyon gibi imkanları sonuna ka

dar kullanıyorlar.

Bir de kitabın metalaşması sorunu yaşandı. Oku

mak, bilgi edinmek, öğrenmekten çok; almak o kita

bı alıp okuduğunu etrafına yansıtmak gibi bir dönü

şüm süreci başladı. Yine daha önce bir takım kutsal

lıklara bürünmüş olan konuların kültürel varlık hali

ne dönüşmesi süreci yaşandı. Fakat bu kaçınılmaz bir 

şey. Yayıncılık piyasası oluşacaksa ister istemez bu iş

ten para kazanan kişiler, yazarlar olacak ki onlar da 

bu piyasayı desteklesin. Fuarlar, reklam kampanyala

rı, imza günleri 80’lerle gündeme gelen şeyler. Dola

yısıyla kapitalizmin yayıncılık piyasasına girdiği bir 

dönem. Bundan kaçınmak çok mümkün değil, çün

kü bunun olumlu yanları da oluyor. Daha fazla kitap 

tercüme ediliyor, daha fazla kitap yayınlanıyor, ya

yıncılık piyasası zenginleşiyor. Bundan da okuyucu 

seçme şansı elde ederek yararlanıyor. Mesela sadece 

felsefe, sosyoloji yayını yapan, batıdan önemli yazar

ların eserlerini çeviren yayınevleri çıktı. Bu da so

nuçta okuyucunun yararına oldu. Seksenlerin ortala

rında bilim felsefesi ile ilgili -henüz o zaman İngiliz

cem yeterli değildi- Türkçe kitap aradığımda; neo- 

pozitivist bir bilim felsefesi kitabı vardı, birkaç tane 

tesadüfen çevrilmiş kitap bir de İlhan Kutluer'in 

‘Modern Bilimin Arkaplanı’ diye deneme mahiyetin

de yazılmış kitabı vardı. Seksenbeşlerden itibaren bu 

alanlara demek ki benim de içinde olduğum okuyu

cunun ilgisi arttı, tercümeler de, yayınlar da arttı.

Bugün o güne kıyasla çok büyük mesafe alındı. 

Feyerabend'in neredeyse bütün kitapları çevrildi. Bi

limi neredeyse çöp sepetine atın diyecek bir düşünü

rün tüm kitaplarının çevrilmesi ve bunların iyi kötü 

okuyucu bulması o gün düşünülmeyecek bir şeydi. 

Şimdi bu tercümeler çok önemli. Bir ülkenin dünya

yı tanıması için Ziya Gökalp’m deyişi ile “milletlerin 

uyanışı için” çok önemli. Beyt-ül-Hikme’nin Abba- 

siler dönemindeki tercüme faaliyetini biliyorsunuz. 

Yaptıkları şeyler İslam dünyasının birkaç yüzyıl ilim, 

ırtan, fikir gelişimini etkiledi. Bugün de. bu yönde 

önemli adımlar atılıyor.

Cumhuriyet dönemi kültür politikası batıcı diye 

eleştirilir. Keşke yeterince batıcı olsaydı, olabilseydi 

diye düşünmeye başlıyorum. Çünkü çok temel dün

yanın referans aldığı bazı kitapları çevirip yayınlama

mız lazım. Şimdi bilim tarihi okuyorum. Galileo'nun 

tek bir kitabı Türkçe’de yok. Buradan nasıl bir şey çı

kacak? Galileo1 yu insanlar nasıl tartışacak? Onun 

doğru mu yanlış mı yaptığını kimden öğreniyorsunuz. 

Batı da ikinci, üçüncü el kitapları okumuş insanların 

yazdığı kitaplardan okuyorsunuz ne olup bittiğini. 

Galileo nasıl yargılanmış, nasıl işkenceye tabi tutul

muş bütün, bu palavraları bir takım popüler kitaplar

dan okuyorsunuz. Halbuki Galileo'nun yazdıkları da 

ona verilen cevaplar da Kopernik'in kitabı da hatta 

Newton’in kitabı da çevrilmiş değil Türkçe'ye. Böy

le bir şey olabilir mi; en azından bir üniversite üstle

nir, hocaların önüne bölüm koyar, hiç değilse uz

manlar yararlansın diye. Çeviri deyince roman, hika

ye çevirmişsin, bunlar önemli ama muhakeme imka

nı kalmıyor okuyucuda. Bu özgürlüğü okuyucuya ta

nımak lazım. Bence yabancı dil bilmeyen bir insan 

yeterince özgür olamaz. Niye olamaz; çünkü Türkçe- 

de kitaba aktarıldığı kadarı ile sınırlı kalır.

Yabancı dil bilirse, en azından kendi sınırlanmış- 

lıklarınm olmadığı bir dünyanın içine girme şansı 

doğuyor, bu zenginleşme de özgürleşmeyi getiriyor, 

getirecek.
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Ufuk Kitapları

Buradan Ufuk Kitapları'na geçecek olursak; bir ha- 

kıma bu genişliği; özgürlüğü ve çeşitliği okuyucunun

kesime aidiyet ve özgürleşememe gibi bazı problem' 

leri aşmalıyız ki, hangi kesimden olursa olsun herke- 

se açık bir platform, bir zemin olması anlamında oku

yucu da Türkiye ve dünyadaki kültür mozayiğinin 

bütün parçalarını bulabilsin. Tabi buna ulaşmak için 

epeyce yol kat etmek gerekiyor. İlk on iki kitaba 

baktığımızda,gerek seçilen yazarlar olsun gerekse ki

tapların konuları bu genişliği sunuyor.

Ümran: Ufuk Kitaplarından haber anlamında 

yeni dönemde okuyucuyu ne gibi sürprizler bekliyor?

Armağan: "Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve 

Laiklik" ile "Dünyada Din Devlet İlişkileri" peşpeşe 

bastığımız iki kitap olacak. Bunların bir tanesi çeviri 

-AB Ülkelerinde Dinler Laiklik-; AB ülkeleri bağla

mında laiklik uygulamalarını ve laikliğin din-devlet 

bağlamında nereye oturduğunu calib-i dikkat örnek

lerle anlatıyor. Bu kitapta her ülke bir uzman tarafın

dan yazılmış ve bir ekip çalışması. Bunun dışında 

"Dünya1 da Din-devlet İlişkileri" ise bizim vakfımızın 

düzenlediği bir sempozyumun tebliğleri. Bence bu 

iki kitapla laiklik konusunda somut, içerden bilgiler

le bir aydınlanma gelecek. Çok teorik kitaplardansa 

böyle dökümanter kitapların önümüzü daha fazla 

açacağını düşünüyorum. Bu iki kitap dışında tarih 

ağırlıklı kitaplarımız var, Çağatay Oruçay’ın 

1950’lerde basılmış “Osmanlı Sultanlarına Aşk Mek

tupları” isimli bir kitabı var. Bu kitap yorumdan çok 

metinlerin asıllarını ve onların açıklamalarını içeri

yor. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 2000 yılında Har

ran’da Hz. İbrahim sempozyumu düzenlemişti. Bura

da üç dinin mensuplarının tartışmalarını ‘Hz. İbra

him’in İzinde’ adıyla yayınlıyoruz. İlber Ortaylı ile 

farklı zamanlarda yapılan konuşmalar kitap şeklinde 

yayınlanacak. Kasım’da da benim “Osmanlı’ya Yeni

den Bakış” adlı eserim yayınlanacak.

Kitap Dergiciliğinde Sıradışı Bir Örnek: Matbuat

Matbûat’ı Matbûat Yapan Neydi?

Muhammed Nur Anbarlı

Yazılı kültür, Türklerin bir türlü ısınamadığı ve ken

disine pek de yakıştıramadığı mühim bir disiplindir... 

Ortaasya’dan günümüze kadar değişik formlarla da 

olsa süren sözlü anlatı geleneği, neredeyse Türk mil

letinin genlerine yapışmış bir eğitim, öğretim, yo

rumlama, düşünme, davranış biçimi ve kültür olarak 

devam ediyor.

Peki, böyle bir kültürel damar, halen güçlü biçim

de devam ediyorsa, üstelik hakikaten genlerimize ya

pışık bir şeyse, bu milletin kitapla (yani yazılı kültür

le) olan bağlantısı nasıl kurulacak? ‘Kitap okunma

nın yaygınlaşması’ nasıl sağlanacak? ‘Okumak’tan 

çok konuşmaya ve dinlemeye meraklı bir milletin 

eğilimleri nasıl değişecek?

Bu tür soruların kültür dünyamızda çok sık sorul

duğunu biliyoruz. Hatta biraz daha virajı alamayarak 

kitlesel bir suçlama histerisi üretildiğini de biliyoruz. 

Neredeyse cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, 

bu sorular sabitlenmiş ve ilginç biçimde büyük bir 

kitleye yönelik suçlama ve aşağılama içeren cevapla

rı da sabitlenmiş durumda. Kimsenin aklına, sorula

rın yanlış sorulduğu gelmiyor. Kendimize özgü kültür 

literatürümüzde bir nesne olarak ‘kitap’a ve bir eylem 

olarak ‘kitap okumak’a yüksek bir kutsallık atfedildiği 

görülüyor. Anlamı kendi içinde saklı olan bu kutsal

lık, kesinlikle sorgulanmıyor.

Türk elitizmini ve entelektüelizmini besleyen 

duygusal kaynaklardan biri, ‘kitap okumak’ konusu

dur. ‘Kitap okuyan’ birisinin neredeyse bir tür ‘üst-irı- 

san’ olarak algılanmasını bekleyen bu elitist düşünce, 

sevgisiz kalmış şımarık bir mirasyedi çocuğun hırçın 

ruhsal dünyasını yansıtıyor. El üstünde tutulmayı, 

övülmeyi, beğenilmeyi ve kendisine olan ilginin sü

rekliliğini o kadar çok önemsiyor ki, değersizliğini, 

yetersizliğini, verimsizliğini ve işeyaramazlığını bir 

tür suç yansıtma yoluyla kendisinden uzaklaştırmak 

istiyor. İşte bunu sembolik olarak eline aldığı ‘ki- 

tap’la yapıyor; ‘kitap’ nesnesi etrafında oluşturulan 

kutsallık hâlesi sayesinde de kimse onları sorgulaya- 

mıyor. İşin tuhaf tarafı, bu kötü niyetli elitizmin pro-
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pagandalan, kültür dünyamızda 

hiç de haketmediği biçimde yay

gın bir yandaş kitle buluyor.

Bir an için bu hastalıklı eli- 

tizinin çok basit bir patolojik va

ka olduğunu düşünelim. Herşey 

daha kolaylaşacaktır. Hiç kimse 

kitap okumak zorunda değildir!

Ve bir insana atfedilen soyut de

ğer, kesinlikle kitap okuma eyle

miyle bağlantılı değildir! Kitap 

okuyan insan, mükemmel düşü

nür, mükemmel davranır, mü

kemmel kişilik geliştirir... diye 

bir şey yoktur. Kitap okumak, gün

delik hayatımızın içinde müracaat ettiğimiz herşey 

ne anlama geliyorsa, sadece ve sadece o kadar anla

ma sahiptir. Deniz kıyısında oturup yakamozları sey

retmek, güneşin batışına dalıp girmek, bir öğle yeme

ği sonrası iyi demlenmiş bir çayın yanında sigara yak

mak... nasıl birşeyse, inanın kitap okumak da yalnız

ca o kadar birşeydir, daha da ötesi değildir. ‘Kitap 

okuma’ eylemini tam anlamıyla ‘normalleştirmemiz’ 

ve ‘sıradanlaştırmamız’ gerekiyor.

Aynı hat üzerinden bir başka mühim konu da, ‘ki- 

tap’m ideolojik bir alana oturabilme kayganlığıdır. 

“Soğuk savaş” döneminin kızgınlığı biraz da bu kay

ganlığı pekiştirmiştir. Düşünceleri kategorize etme 

çabası, sağa sola tasnif etme gayreti ‘soğuk savaş’ dö

neminin klasik halet-i rûhiyesiydi. Zihnimizi ve duy

gularımızı konumlandıran bu ruhsal pozisyon; kendi

mizi ait ve tarafgir hissettiğimiz bir düşünce, hareket, 

fikir, inanç etrafında kümelenmeye itiyor, aynı za

manda bu kümenin karşıt kümesinin de kesin olarak 

tarif edilmesini dayatıyordu. Bir nesne olarak ‘kitap’ 

oluşmuş olan ideolojik kümelerin mühim bir aygıtı 

oldu. Kitaplarla ideoloji aktarıldı, ideolojiler de kitap 

nesnesini kutsadılar. Bu yüzden, yapmamız gereken 

ikinci önemli şey, kitaba giydirilen kaba ideolojik çu

valları yalnızca çıkarmamız...

Bu tür düşüncelere sahip olmak ile, Türkiye’nin 

en iyi kitap dergisini üretmek arasında bir bağ oldu

ğunu sanıyorum. Türk dergicilik hayatı, birkaç sayı 

yayımlanmış ve tarihin karanlıklarına gömülmüş bir

çok kitap dergisi denemesine tanık oldu. Bu dergile

rin istisnasız biçimde tamamı ‘ideolojik’ kaygılar taşı

yan dergilerdi ve bağıra çağıra yukarıda bahsettiğimiz 

elitizmi ve ideoloji aktarımını canlandırma arzusu ta

Muhammed Nur Anbarlı

şıyan denemelerdi. Belki de bu 

yüzden, çok solgun bir yüzleri 

vardı... Somurtuk, asık suratlı, 

kızgın, gergin ve paspasdılar. 

Doğal olarak, bir zemin bulama

dılar. Fakat yaklaşık beş yıl bo

yunca yalnızca 30 sayı çıkan 

“Matbûat” belki de hiçbir dergi

ye nasip olmayacak bir tevec

cüh, ilgi, beğeni ve sevgiyle kar

şılandı. Neredeyse yayımına ara 

vereli üç yıl oluyor ve herkesin 

duygusal-zihinsel dünyasında, 

Matbûat her an kapıyı çalıp ge

lebilecek yakın bir akrabanın öz

lemini yaşatıyor. Peki Matbûat’ı gerçekten Matbûat 

yapan neydi? Böylesine geniş bir beğeni ve ilgiyi top

layacak ne yapmıştı? Görünür zaviyeden bakılırsa,
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Kitap eleştirileri, kitap değerlendirmelerini disiplinli 

bir tasnifle yapmıştı. Üstelik adının verdiği genişlik

le ilgi alanını kitabın dışına da taşırmıştı. Başlı başı

na bir dergi performansı gösteren “Jurnal” eki, yerli 

ve yabancı yazılı basının (gazete ve dergi) karakter 

analizlerini yapıyor, medya gelişmelerini inceliyor ve 

Türk dergiciliğinin/gazeteciliğinin damarlarını sor- 

guluyordu. “Dünyada Kitap” eki ise, aşina olduğumuz 

Anglo-Salcson ve Kıta Avrupası merkezli entelektü

el dünyada neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor, 

öte yandan da Uzak Asya, Ortadoğu ve İslâm dünya

sındaki entelektüel üretimleri gözlemeye çalışıyordu. 

Bu ek, hep dilimizde olan “dünyanın küçük bir köy 

haline gelmesi”ni Türk okuru nezdinde yapacaktı. 

Türk okuru, dünyanın değişik coğrafyalarında ente

lektüel hayatta ne tür gelişmelerin olduğu bilgisine 

sahip olacaktı... Peki ama bu “teknik” özellikler Mat- 

bûat’ı gerçekten tarif ediyor mu? Etmiyor. Matbû- 

at’m belleklerde derin izler bırakan “duruş” yeri bel

ki de tüm bunlardan da önemliydi. Bu “duruş” hem 

yayımlanan yazıların ruhunu teşkil ediyordu, hem de 

örtük biçimde herkesin içinde olan birşeyleri hareke

te geçiriyordu.

Matbûat'ın “Duruş”unu Ele Veren Birkaç Husus

Yıllar boyunca zihnimizde, düşümüzde ve içimizde 

kendiliğinden bir ihtiyaç olarak yeşerttiğimiz “Mat- 

bûat”m arkaplanı oluşturan birkaç şeyden biri, ger

çekten merak duygusu ile o merakı tatmin edecek
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türden okumalar peşinde olmaktı. Okuduğumuz me

tinler üzerinden “beyin fırtınaları” yapma keyfini ta

dıyorduk. Sık görüşen birkaç arkadaşın, tarih, kültür, 

medeniyet, uluslar arası politika, siyaset, felsefe ve 

tasavvuf üzerinde seyreden okuma serüvenleri kuşku

suz, biricik örnek değildi. Bu tür okumalar yapan bir

çok insan vardı. Bizim avantajımız, “dergicilik” tec

rübesini yaşamış olmamızdan da gelmiyordu. Hem 

bizi biz yapan, hem de “Matbûat”ın zeminini oluştu

ran birkaç mühim şey vardı. Aradan on yıla yalcın za

man geçti ve herşey çok hızlı değişti. O zaman için 

mühim olan şeyler, belki de şu anda sıradan şeyler gi

bi görünebilir; 

ama o dönem için

de, geleceğe pro

jeksiyon tutabile

cek zenginlikte bir 

örnekti. Birincisi, 

hakikaten kendi

mizi buraya ait his

sed iyorduk. T ar İh, 

geleneksel mima

rîmiz, klâsik musi

kîmiz, halk türkü

lerimiz, yerel âdetler, yerel diller, masallar., vs. heye

can verici bir keşif sunuyordu. Bütün bunlara üçün

cü tekil şahıs olarak değil, dışarıdan değil, oryantalist 

gözüyle değil, kimi nedenlerle unutulmuş bir akra

bayla hemhâl olma türünden coşkuyla yaklaşıyorduk. 

İkincisi, Ortaasya’dan günümüze değin Türk milleti, 

garip bir biçimde hep Batı istikametinde ilerleme 

eğilimi göstermişti. Batıyla aramızda tarih boyunca 

oluşan tuhaf bir bağ vardı. Özellikle cumhuriyet dö

nemini ele alırsak, belki de kendimizi sevmediğimiz 

için, Batılı olan herşey tamamen teslim olunacak bi

çimde seviliyordu. Batı kurumlan, batı hatunları, ba

tı ürünleri, batı kültürleri, batı fikirler.... olduğundan 

daha farklı bir kabullenmeyle sevme neredeyse ide

olojik bir tutum haline gelmişti. Öte yandan politik 

olarak anti-batıcı bir söylem de vardı. Bunların ara

sından, bu derin mevzuyu rasyonelleştirerek çıkıyor

duk. Evet, kendi bilinçli seçimimizle değil, tarihin ve 

coğrafyanın hediye ettiği şekliyle hem batılı hem do

ğulu olabilme potansiyeli taşıyorduk. Bir yanımız Ba- 

tı’daydı. Bakabileceğimiz zaviye, ne kör bir muhab

bet duygusuyla, ne de kör bir nefret duygusuyla Batı

ya doğru bakmaktı. Batıya ilişkin ‘psikolojik’ somn- 

larımız yoktu ve bir yanımız Doğuda, bir yanımız da 

Batıdaydı... Üçüncü husus ise, büyük çoğunluğumuz

bir-iki kuşak geriye gidildiğinde “taşra” kökenliydi. 

Özellikle İstanbul gibi yüksek bir medeniyet şehrinin 

içinde yaşayarak “taşıalı’Tığı sürdürmenin ruhsal 

travmalarını fark ediyorduk. Yaşama biçimimiz, dav

ranışlarımız, düşünce düzeneğimiz, konuşmamız, alış

kanlıklarımız, giyim biçimimiz, ev dekorasyonumuz... 

gibi “taşralılığm” nefes alıp verdiği alanlarda “şehir

li” olabilme sürecini yaşıyorduk. “Taşra”yı tam olarak 

“taşra”da seviyorduk. Öte yandan Yahya Kemal’in 

mühim tesbitiyle, Türk kültürünün ve tarihinin bir 

hülasası olan İstanbul’un mânâ ve ehemmiyetini keş

fediyorduk. Entelektüel serüvenimizi çekip çeviren

şeylerden biriydi İs

tanbul...

Yine çok önem

li bir dördüncüsü 

ise, “gündelik haya

tı” keşfetmemizdi. 

Gündelik hayat 

herkesin yaşadığı 

gerçekti. Entelek

tüel bilginin günde

lik hayat ile barışa

bilmesi gerekiyor

du. “Soyut” ve donuk bir entelektüel tavır zaten ze

minini bulamıyordu. Yaptığımız şey, gündelik haya

tın dokusu üzerine inşa edilen, kitabın bilgisini pay

laşma arzusuydu.

Matbûat’ı Matbûat yapan bu önemli damarlar, 

bazıları tarafından olduğu gibi görülebildi ve algıla

nabildi. Bazıları ise burada yansıyan görüntüye sem

pati besledi. Kimi bazıları ise, hâlâ “soğuk savaş” ar

gümanların ve değerlerin beslediği bir önyargıyla 

yaklaştı. Öyle ya da böyle Matbûat yayın dünyasında 

kimi şeyleri değiştirdi. Matbûat’m ortaya koymuş ol

duğu form, kitap dergiciliğinde de bir üst hedef oldu. 

Bu hedefi yapmacık ve derinliksiz de olsa yakalama 

arzusu duyanlar, hedeften neden bu kadar uzak dur

duklarını anlayamadılar bile. Fakat, en azından fark

lılıklar arasında kayırma refleksi hayli zayıfladı.

Matbûat, yakın dönemde yeniden yayın hayatına 

geçmek için hazırlıklarını yapıyor. Bu defa, Türk Dü

şünce Hayatının zincirlerini günümüzden geriye doğ

ru başarılı bir şekilde birleştirmek amacı taşıyor. Bir

kaç önemli “aydın”ımızm dışında Türk entelektüel 

dünyasının bir türlü beceremediği bu tarihsel sürek

lilik zinciri, değişen yüzyılda dünya üzerindeki özgün

lüğümüzü zengin biçimde yansıtacak.
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“Siyasi Konjonktür 
Kitap Algısını Değiştiriyor” 

Ekin Yayınları 
Oktay Altın

Ümran: Özellikle; 1970’li yıllardan sonra Türkiye’de 

kitap yayıncılığında ciddi bir artış görülüyor. Bu yayın 

grafiğine bakarak, bugün yayıncılığımız ve Türkiye’deki 

yayın politikaları hakkında ne söylenebilir?

Ekin: Siyasi konjonktürle alakalı olarak Türki

ye’deki yayınlanan kitaplar değişiklik arzediyor. 

1980’lerden ■ sonra Iran İslam Devrimi’nin etkisiyle 

İranlı yazarların kitaplarının dilimize çevrilmesine ve 

bolca okunmasına şahit olduk. Bu sıcak atmosferin et

kisini yitirmesi ve bu çeviri kültürünün 1 ürkiyc’de yer

li bir birikim sağlamasıyla birlikte, te’lif eserler dönemi

ni doğru geçişi hep beraber gördük. Yeni yeni te’lif eser 

veren yazarlar çıktı. Bu olumlu bir gelişmeydi. Bu sü

recin bu şekilde devam etmesi gerekirken; ilahiyat ! 

çevrelerindeki bazı akademik çalışmaları bir kena- ğ 

ra koyacak olursak, burada da zamanla bir inkıta /ip  

söz konusu oldu. Çevirisi yapılan eserler artık ifcü  

çevirilmediği gibi son dönemlerde de bu düşü- 

mirlerin misyonuna sahiplenenlerin eserlerine 

de şahit olmuyoruz. Bu da ‘siyasal İslam’ın’ biraz 

ivme kaybetmesiyle alakalı. Dolayısıyla bunun Türki

ye’ye yansımasıyla doğrudan alakası var. Heyecan yiti

minin olduğu bir vakıa, bununla beraber bahsettiğimiz 

eserlerin azalması ya da yeni baskıların yapılmaması 

söylenebilir herhalde.

Ümran: Yayınevinizin yayın politikasının şekillen

mesinde hareket noktanız nedir; nasıl bir okur kitlesine 

hitap ediyor?

Ekin: Bizim ilk kitabımız bir toplu çalışmaydı. Bu 

kitabın ana başlıkları Ekin yayınları ile ilgili bir kanaat 

belirtiyor sanırım. Mesela kaynak sorununu inceledik. 

Müslümanların ciddi anlamda kaynak sorunu olduğunu 

düşünüyoruz. Türkiye’de müslümanlarm ‘Kur’an ve 

Sünnet’le irtibatlarının zayıf olduğunu düşünüyoruz ve 

bunu giderme yönünde az da olsa çabalarımız oldu ve 

olmaya da devam edecek. İkincisi, yaşadığımız toplu

mun değerlendirilmesi: bir toplumda yaşıyoruz ve kimi

leri “%99’u müslümandır” diye tamamen sahiplenici, 

kuşatıcı halde ve toplumda olup biten herşeyi toplu

mun itikad, din algılayışı normal ve ‘Allah’ın istediği 

gibi’ gören bir yaklaşım var. Bunun da ötesinde toplu

mu tamamen tekfir eden, dışlayan ve ondaki doğruları 

da yok sayan bir anlayış var. Böyle bir zeminde toplum 

değerlendirmesi nasıl olmalı; topluma sağlıklı nasıl ba

kılabilir gibi bir başlığımız vardı. Bu minvalde de birkaç 

eserimiz oldu. Bunun ötesinde yaşadığımız coğrafyadaki 

siyasal sistem nedir, ne değildir? Bu siyasal sistemle iliş

kiler nasıl olmalıdır; müslümanlarm kendi aralarındaki 

ilişkileri ve siyasal sistemle ilişkileri, mücadeleleri nasıl 

olmalıdır türünden bir başlığımız daha vardı. Bu konu

da da te’lif bazı eserler ortaya koymaya çalıştık. Genel 

hatlaııyla Ekin yayınları bu, ama şöyle de özetleyebiliriz 

herhalde: Bugünlerde bu coğrafyada yaşayan miislü- 

manlar olarak biz dini nasıl doğru alçılarız, doğru yasa

rı-, yaşatır ve yaygınlaştırın?, bunun cevabını bulmaya 

çalışıyoruz yayınlarımızda.

Ümran: Türkiye son yirmi yıllık süreçte büyük 

I değişim geçirdi. Türkiye’de okur değişiyor, yayınla- 

ı nan kitaplar değişiyor ve yayıncılık anlayışı değişi

yor. Dolayısıyla çeviri eserlerden te’lif eserlere geçi

lirken bir birikimin de oluştuğu anlaşılıyor. Burada 

I  farklı eğilimleri, özellikle İslami camiada yeni ve 

f  farklı eğilimleri nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Ekin: Doğrusu Seyyid Kutup’tan hiç haz etme

yen insanların bu ülkede onun kitaplarını bastığını bili

yoruz. Şimdi, bildiğiniz gibi dünyada yaşanan gelişmeler 

ve bunun Türkiye’ye yansıması ile birlikte İslami cami

ada farklı yazarlar pek fazla ilgi görmeye başladı. Siyasi 

şartların, konjoktürün zorlamasıyla da yayıncılar okuru 

yönlendirme çabasmdalar. 28 Şubat gibi bir süreçten 

sonra doğrusu S. Kutub’un kitapları basılmak istenmi

yor. Basılmasının gereğine inanılsa da siyasal dayatma

lar, baskılar insanları geriye itiyor. Daha yumuşak, daha 

‘tehlikesiz’ sayılabilecek ama tamamen de dinin dışında 

olmayan bir anlayış başlamıştı. Şimdilerde bu arayış ta

mamen aşılmış durumda. Popüler kitaplara doğru İslami 

camianın hızla kaydığını söyleyebiliriz.

Ümran: Son olarak Ekin yayınlarının bu sene içe

risinde yayın dünyasına kazandıracağı eserlerden oku

yucularımızı haberdar etme anlamında neler söylersi

niz?

Ekin: Bu ay ‘Kur’an’da Cehalet Kavramı’ ve ‘Kur’an 

Tek Kaynak mı, Temel Kaynak mı’ isimli iki yeni kitap
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çıkacak. ‘Malik B. Nebi’de Toplumsal Değişim’ adında 

bir çeviri ve Seyyid Kutub’un düşüncelerini tahlil eden 

bir başka çeviri hazırlanıyor. Bir de M. Abduh’un 'Am

me Cüzü Tefsiri’ var. Haşan Turabi’nin tefsirini de ya

yın 1 ıyacağız inşaallah.

* İhmal Edilmiş Birçok Düşünce Akımını 

Gündeme Getirdik* 

İletişim Yayınları
A sena Qiinal

Ümran: Öncelikle İletişim yayınları ve yayın çizgisi ile 

ilgili neler söylemek istersiniz

İletişim: İletişim yayınları 12 Eylül’den sonra kuru

lan birkaç yayınevinden bir tanesi olarak, 1982’de ku

ruldu, kurulduğunda öncelikle ansiklopedik yayına ağır

lık verdi. I lala kullanılan “Cumhuriyet Dönemi Türki

ye Ansiklopedisi” ve “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tür

kiye Ansiklopedisi” çalışmaları İletişim yayınları tara

fından basıldı. Fakat 1988’den itibaren ağırlığı kitap 

yayınına verdi İletişim Yayınları. Ancak 

bu ansiklopedi geleneğini de bir kenara 

atmadı. “Uygarlıklar Ansiklopedisi” de

vam ediyor. Bir de “Modern Türkiye’de 

Siyasi Düşünce” Ansiklopedisine başla

dık. Her cilt bir tema etrafında toplanı

yor. Yani, bir okur hangi tema ile ilgileni

yorsa; o cildi alabilir. Bu çalışmayla Tür

kiye’de siyasi düşünce alanında bir boşluğu doldurmayı 

ve bugüne kadar ihmal edilmiş bir çok düşünce akımını 

gündeme getirmeyi hedefledik. Özellikle portre yazıları

nı halen yüksek lisans yapmakta olan arkadaşlarımız ya

zıyor. İlk cilt epey bir beğeni topladı: Tanzimat ve Meş

rutiyetin Birikimi’. Şu sıralar ikinci cilt olan ‘Kema

lizm’ hazırlanıyor. Bu da oldukça iddialı bir cilt. Daha 

sonra ‘Batıcılık’, ‘Muhafazakârlık’, ‘Milliyetçilik’, ‘Libe

ralizm’, ‘İslamcılık’, ‘Sol Düşünce’ciltleri çıkacak ve son 

cilt de ‘Dönemler ve Karakteristikler’ başlığıyla yayınla

nacak.

Yeniden kitaplara dönersek; kitaplarda da biliyorsu

nuz İletişim Yayınları Sol'da duran bir yayınevi. Yani 

özellikle araştırma-inceleme kitaplarında bu kaygı daha 

belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabi edebiyat belki 

bunun rengini çok vermiyor ancak, aıaştırma-inceleme 

kitapları veriyordur. Bu açıdan araştırma-inceleme'de 

de daha çok Türkiye Yakın Tarihi üzerine yoğunlaşıyo

ruz. Ve, bunda kaliteli olan ve ideolojik olarak karşı

durmayacağız bir yerde ise bu tezleri değerlendiriyoruz, 

kitap haline getiriyoruz. Araştırma-incelemede çıkan 

pek çok kitap aslında doktora tezi; yani böylelikle çok 

az insanın erişebileceği biışeyi dolaşıma sokmuş oluyo

ruz. Yakında Tolstoy’un eserlerini basmaya başlayacağız 

aynı şekilde. Borges'iıı tüm eserlerini basıyoruz. Noba- 

lcov'un, Virginia Wolf ün tüm eserlerini...

Ümran: Şöyle bir durum var; şimdi İletişim1 in ayda 

4-5 belki de daha fazla kitaplar çıkardığı zamanlar olu

yor. Peki bu okuyucu algısının dağılmasını, bazı kitapla

rın es geçilmesini, unutulmasını da beraberinde getir

miyor mu?

İletişim: Aslında haklısınız. Yaklaşık iki yıl önce pi

yasaya her ay daha fazla başlık sürmeye karar verdik. 

Bunda etkili olan şey ise şu oldu: Bir kitabı 2 bin tane 

basıyorsunuz, onun bütün vergisini ödüyorsunuz fakat 

kitap 600-700 tane satılıyor ve gerisi depoda bekliyor 

zaman içinde satılmak için. Fakat yeni bir başlık çıkar

dığınızda muhakkak zaten 600-700 satıyor. Dolayısıyla 

biz baskı adedini 1000'e düşürdük. Yani 2000 yerine 

1000 basıyoruz ve yeni bir başlık sürüyoruz.- Yani ayda 

6,8 bazen 10 kitap çıkardığımız oluyor. Yani,,tabii ki bu 

tanıtıma, reklama ayıracağınız enerjiyi azaltıyor ve ki

taplar kayboluyor. Okurun kafası da karışabiliyor. Ama, 

okur bir şekilde iyi bir kitabı da keşfediyor.

Ümran: Türkiye'de okurun kesim 

olarak birkaç alana ayrıldığı, son dönem

de bunların birbirine yaklaştığı ve birbi

rini daha çok anlamaya yönelik okuduk

ları noktasında bir değişim var. Yani, 

herkesin önce kendi ideolojisi etrafında 

okuduğu fakat artık birbirini anlamaya 

dönük bir bakış açısı geliştirdiği fikri... 

Belki burada o ön yargı da kırıldı. Örneğin eskiden İle

tişim Yaymları'nı takip eden sadece belli bir kesim var

ken şu özellikle an islami camianın yayınlarınızı çok 

ciddi oranda takip ettiğini biliyoruz. Aynı şey birikim 

dergisi içinde sözkonusu. Yani burada bir kırılma veya 

değişim var. Dolayısıyla sizin okur kitlenizde de bir de

ğişim var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İletişim: Birikim dergisi başından beri bu konuda 

konumunu belirledi. Müslümanların da sesini duyurdu

ğu bir alan oluşturdu. Ama, yayınevinin genel çizgisine 

baktığımızda; tabii ki böyle çok dar bir ideolojik çerçe

veye sıkışıp kalmak niyetinde de değiliz. Araştırma-in- 

celeme kitapları eminim herkesin işine yarayabilecek 

kitaplar. Orada 'sağ' bir yerde durmayacak şekilde bir 

yayın yapmaya çalışıyoruz. Ama belli bir kalite de göze

tiyoruz. Ve bu, pek çok insanı bu kitaplarda birleştiri

yor. Mesela Orhan Pamuk kitaplarını pek çok insan 

okuyor. Bu insanların bir kısmının bizim araştırma-in- 

celeme kitaplarından haberleri olmayabilir. Bir okur
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birleşmesi var elbette. Bu biraz da kitabın popüler ola

nının da öne çıkması ile ilgili. Orada ideolojik farklılık 

pek önemli olmuyor.

‘Hayatın Tinsel Boyutunu Iskalamadan 

SoPun Modernlikle İlişkisini Sorguluyoruz*

Ayrıntı Yayınları 

Ömer Faruk

Ümran: Yayıncılık tarihiyle ilgili olarak öncelikle neler 

söylemek istersiniz?

Ayrıntı: Eğer yazıyı, yazılı kültürü anlam taşıyıcısı 

araçların en etkilisi olarak kabul ediyorsak - ki biz böy

le algılıyoruz bunu- bu kültür giderek ölüyor diye düşü-
• I 1 •• 1 ............ -1 1 1-W. 1iiuyuiüiii. ivilin ivuİLüiLuıuii cgcıuciiiigi anına

giriyoruz. Amerikan yaşam tarzı hayatımızı her düzeyde 

abluka altına alıyor. Yazı da bunlardan birisi. Önce bir, 

iki örnek vereyim: Türkiye büyük ülke filan diyorlar ya; 

bence tümüyle palavradır. Şudur: İspanya, Portekiz ve 

Yunanistan'ın nüfusları 10'ar milyon civarındadır. On

ların yıllık ürettikleri kitap başlık adetleri altışar bin 

adet civarındadır. Türkiye'nin işte 75 milyonluk bir ül

ke olduğu söyleniyor övünmek için, ama bizdeki üreti

len başlık adedi de bu kadardır. Yazı nedir? Bir keşif ya

parsan yazarsın, düşünürsen yazarsın, zihnin aktifse ya

zarsın. Bu bir gelişkinlik ölçütüdür; bu bir atak yapma

dır. Eğer bu yoksa birşey yoktur anlamına geliyor zaten. 

Bu anlamda ben yazılı kültürümüzün giderek geriye çe

kildiğini düşünüyorum. Kitap basım adetleri düşüyor. 

1970'lerde 20000 civarında seyreden kitap basım adet

leri, 12 Eylül askeri darbesiyle bir kesintiye uğradı; son

ra 5 bine düştü; ardından 3 bine; şimdilerde ise 2 bine 

düşmüş durumda. Bazı yayınevleri de 1000 adet basıyor

lar. Yani, 21.yy'a 1-2 bin adet kitap basan bir ülke ola

rak giriyoruz. Bu tam anlamıyla rezalettir 

bence. Sektör için şöyle bir sorun var:

Giderek bankalar, Doğan Medya Grubu 

gibi ellerinde sonsuz büyüklükte imkan

ları olan firmalar sektöre giriyor. Ve on

lardan önce göreli anlamda daha özerk 

olan, özgür düşünceli insanların daha 

çok var olabildiği bu sektör giderek onla

rın kontrolü altına giriyor.

Ümran: Bu yayın dünyasında Ayrın

tı Yayınları nereye tekabül ediyor ve oluşturmayı plan

ladığı yayın dili nedir?

Ayrıntı: Şimdi, bir kere Ayrıntı Yayınları ticari bir 

faaliyet olarak kurulmadı. 1988'de bir grup sosyalistin -

12 Eylül darbesiyle örselenmiş ve sözü kısıtlanmış kişi- 

nin- peki ne yapabiliriz, sözümüzü şimdi nasıl dillendi

ririz kaygısıyla kurulmuş bir yayınevi. Tümüyle matba

acılık işiyle kazanılmış paranın bir kısmının buraya ak

tarılmasıyla kurulmuştur. Kaygı ne idi o zaman? Biliyor

sunuz, 1989'da reel sosyalizm çöktü. Biz ona da eleştirel 

bakıyorduk açıkçası; 'böyle sol olmaz' diye düşünüyor

duk. Neyin olmayacağı görülmüştü. Onun çökmesiyle 

birlikte arkasında ne kadar totaliter bir yapının olduğu 

ortaya çıkmıştı. 'Peki, böyle değilse nasıl?' sorusunun 

cevabı da yoktu açıkçası. Biz kendimizce bu sorunun 

meraklı takipçileri olmayı amaçladık. Olabildiğince 

zihnimizi özgür bırakırsak, ezberimizi unutursak, dünya

nın taşrasını değil de dünya evrensel bilgisini ne kadar 

çok edinirsek daha iyi olur kaygısıyla yola çıktık. İndir

geyecek olursak; guç ıiışkıierı üretmeyen bir toplumsal' 

lığın izleri sürülecekti, zora değil kendini sürekli sorgu

layan, yeni bir etik anlayışa dayanan gönüllü birlikte

likler sağlanacaktı. Hayatın tinsel boyutu ıskalanmaya- 

çaktı. 'Sol'un modernlikle ilişkisi sorgulanacaktı. İktisa

di aklı dışlayan; kültüre, sanata, oyuna ve aşka vurgular 

yapan bir anlayışın serpilmesine çaba gösterilecekti. 

Kabaca, oturduğumuz platformu bu cümlelere indirge

yebiliriz.

Ümran: Bu sene içinde Ayrıntı Yayınları'nehn ne tür 

kitaplar bekleyebiliriz?

Ayrıntı: Bu yıl içinde 60 yeni kitap basmayı hedef

liyoruz. Örneğin yeni bir diziye başlıyoruz: 'Yeraltı Ede

biyatı1 dizisi... Mevcut düzeni reddedenlerin ya da o dü

zenin reddettiği insanların dilinin, sesinin, hayatının 

anlatıldığı bir dizi olarak tasarlıyoruz. Bir başka kitabı

mız - bunun tam anlamıyla entelektüel bir müdahale ol

duğunu düşünüyoruz- da: 'Disiplin: Askeri İtaat Üreti

minin Sosyolojisi ve Tarihi1 adlı, bir Alman yazarın ki

tabı. Başlangıçtan bu yana ordunun nasıl inşa edildiği

ni; orduya dahil olunca insanların nasıl 

adam öldüren kişiler haline dönüştürül

düğünü anlatan bir metin bu. Kışlanın 

dışına çıktığınız zaman suç ya da günah 

olan bir adam öldürme vakıası, kışlaya 

girdiğinizde birden meşrulaşıyor. Bunu 

tartışan bir metin olacak. Ordunun ko

nuşulamaz, tartışılamaz, üzerinde söz 

söylenemez haline müdahale etmek isti

yoruz.AKINTI
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Yayıncılık Soruşturması
1) Türkiye’de yayıncılık tarihini bir süreç olarak de

ğerlendirmeye tabi tutarsak, yayıncılık konusunda özel

likle son dönemde nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğu

muzu düşünüyorsunuz?

2) Ülkemizde son dönemde bestseller ların (özellikle 

de cinayet, aşk, intikam, tarihi serüven, macera, polisi

ye romanları gibi belli türlerin) ön plana çıkmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Birincisi, bıı fenomen, yayıncılık 

sektörünün canlanmasına niceliksel olarak katkıda bulu

nuyor mu? İkincisi, bu niceliksel katkı, hem doğrudan, 

hem dolaylı, hem de tersinden niteliksel yayınların art

masına da yardımcı oluyor mu? Uçiincüsü de, bestsel

ler’lardaki patlamayı okur açısından sosyo-kültürel ve 

psiko-sosyal sonuçları veya nedenleri/kökenleri bakımın

dan nasıl değerlendiriyorsunuz?

3) Hem Türkiye’deki yayıncılık serüvenini, hem de

;
‘Yayıncılık ‘Yüksek Kültür’ü Topluma 

Aşılamanın Vasıtası Oldu’ 

Yöneliş Yayınları 
Fahrettin Altun

1) Görsel, işitsel ya da yazılı bir metnin modern araç- 

larla dolaşıma sokulmaya başlandığı noktada yayıncı

lık süreci kendisine alan bulmuş olur. Bu yönüyle ya

yıncılığın tarihinden bahsetmek aslında bir anlamda 

medya tarihinden bahsetmek demektir.

İletme eyleminin toplumsallaşması toplumun ta

rihiyle özdeş olmakla birlikte modern anlamıyla ki

tap, dergi ve gazete gibi araçlar, Batılı aydınlanma 

projesinin uzantısı olarak gündeme gelmişlerdir. Bu

rada söz konusu araçlar bir burjuva kamusal alanı ya

ratmak amacı uyarınca varlık bulurlar. Okuyucu sa

yısındaki artış; kitap, dergi ve gazete üretiminin 

önemli oranlarda genişlemesi; yazar, yayınevi ve ki-
i.

tapçı sayısının çoğalması; ödünç kitap veren kütüp

hanelerin ve okuma odalarının ortaya çıkması gibi 

gelişmeler aydmlanmacı bir toplumsal ve düşünsel 

pratiğe bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Artık okuma,

yayıncı okur ilişkisini göz önüne aldığınızda, sizin yayıne- 

vinizin, bu bağlamda nerede durduğunu, nasıl bir yayın 

politikası takip ettiğini öğrenmek istesek neler söylersiniz? 

Bu anlamda oluşturmak istediğiniz bir yayıncılık konsep- 

ti ve dili var mı?

4) Bu yıl içinde yayın hayatına kazandırmayı planla

dığınız eserler ve projeleriniz hakkında neleri paylaşmak 

istersiniz?

5) Yayıncılık sektörünün geleceğini nasıl görüyorsu

nuz? Yayıncılık sektörünün ekonomik kriz ortamında 

karşı karşıya kalacağı sorunları nasıl aşabileceği konu

sunda önerileriniz neler?

Soruşturma olarak gönderdiğimiz metne cevap yazan 

yayınevlerine ilgilerinden dolayı teşekkür eder ve verdik

leri cevapların soruların bütünlüğü bağlamında değerlen

dirilip metin haline getirildiğini hatırlatırız.

kamusal tartışma yaratmanın ön koşulu sayılırken 

yazma eylemi bunun en önemli araçlarından birisi 

olarak görülmeye başlanmıştır. Kantin ifadesiyle 

bundan böyle “muhatap alınacak bir okur yazar kit

lesi” tarihsel bir özne adayı olarak görülecek, buna 

uygun olarak kitap, dergi ve gazetelerin “dönüşüme” 

aracılık etme potansiyelleri önem kazanacaktır.

Başlangıçta edebi bir dilin ve yoğun felsefi kurgu

ların egemen olduğu böylesi bir yayınlama pratiğine, 

hiç kuşkusuz süreçle birlikte kitle kültürünü hesaba 

katan ve hatta onu mutlaklaştıran bir anlayış eklene

cektir. Ancak her ne olursa olsun farklılaşan görü

nümlerine rağmen söz konusu pratik, kısmen muha

lif siyasal unsurların söylemlerine daha çok da ikti

darların kültür politikalarına bağlı olarak şekillen

miştir.

Tartışma konumuz açısından Batı’daki durumu 

ele almak görece daha kolay görünüyor aslında. Peki 

ya Türkiye’de yayıncılığın geçmişi ile ilgili neler söy

lenebilir? Belki şöylesi bir varsayım öne sürülebilir: 

Türkiye’de yayıncılık tarihinin yeterince değerlendi

rilebilmesi, öncelikli olarak Türkiye Batılılaşmasının
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doğru okunmasına bağlıdır. Gazeteciliğin Türki

ye’deki seyri, Türk romanının ortaya çıkış koşulları 

ve gösterdiği özellikler, umumi kütüphanelerin kuru

luş amaçları vs. bu anlamda oldukça mümbit örnek

ler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu örneklerden 

hareketle Batı’daki ve Türkiye’deki durum arasında 

bir karşılaştırma yapma imkanı da elde etmiş olmak

tayız. Türkiye’de gazete, devlet düzeyinde kabul gö

ren modernleşme politikasının yaygınlaştırılması ve 

derinleştirilmesi amacına bağlı olarak misyon kazan

mış; Türk romanı anlam haritasını Batılılaşmacı bir 

gündelik yaşam söylemi ve pratiği üretme temelinde 

çizmiştir. Diğer yandan yeni dönemle birlikte Batılı 

eserlerle dolup taşan kütüphaneler bu duruma uygun 

olarak yeniden tasnif edilmeye başlanmış; süreçle 

Halkevlerinde tesis edilen okuma odaları ya da ülke 

genelinde oluşturulan milli kütüphaneler “yüksek 

kültür”ü topluma aşılamaya kaynaklık etmişler-

flit- fi minimal v<-> pl/onniTi i1<r rtavrcmm

kailpİaıliıa etki eucıı küitü i kudlaili.il 

“yukarıdan” bir müdahaleyle yeniden 

şekillendirmeyi amaçlayan böylesi 

eylemler, Batı’dakinin aksine bir kamu 

sal alan yaratmanın mekanı olarak değil, 

iktidarın alanını genişletmenin bir aracı ola

rak öne çıkmışlardır.

Batılılaşma konusu Türk entelektüel yaşamının 

en önemli konularından birisidir ve her şeyden önce 

bu nedenle bir ağırlığı bulunmaktadır. Ayrıca tanık

lık edilen bir gerçeklik/amaç olması da yayıncılık 

açısından onun önemini gözler önüne sermektedir. 

Ancak “özgün ve muhalif’ bir çerçevedeki kitap ve 

dergi yayınının Türkiye’de gazeteciliğe göre çok da

ha uzun bir geçmişi bulunduğu da ifade edilmelidir 

elbette, ikinci Meşrutiyet döneminde yaşanan dü

şünsel zenginlik veya 1960’lardaki entelektüel canlı

lık ya da 1980’li ve 90’lı yıllardaki siyasal hareketli

lik gibi bazı görüngüler böylesi bir muhalif geleneğin 

yaratılmasına kaynaklık etmiş olabilir.

Gelelim yayıncılığın Türkiye’deki mevcut duru

muna. Öncelikli olarak son on yılda yayınevleri sayı

sında çok ciddi bir artış olduğu gözlemini yapmak ge

rekiyor. Şu anda Türkiye çapında irili ufaklı binin 

üzerinde yayınevi bulunmaktadır. Bu artışa bağlı ola

rak da basılan kitap sayısında bir artış göze çarpıyor 

elbette. Ancak, yayınlanan kitap sayısındaki artışın 

yayınevleri sayısındaki artışa oranı, yapılan yayınla

rın baskı adetleri ve hepsinden önemlisi yayınların

kalitesi bu noktada zihinlerde olumsuz çağrışımlara 

kapı aralıyor. Bu nokta zannediyorum tam da ikinci 

sorunuzla tartışmaya açmak istediğiniz şeye karşılık 

geliyor.

2) Söz konusu gelişme, evrensel hale getirilmeye 

çalışılan ve varoluşun anlamını haz almaya indirge

yen bir eğlence kültürünün doğal bir uzantısı olarak 

karşımıza çıkıyor. Best-seüer’larla birlikte yayıncılık 

sektöründe niceliksel bir canlanma olduğu ve zaman 

zaman nitelikli eserlerin de best-seller kategorisine 

girdiği de inkar edilemez. Ancak bunun kendi kendi

sini üreten bir niteliksel canlanmaya dönüşüp dönüş

mediği meçhul. Türkiye’de bir entelektüel fakirliğin

yaşandığı gün gibi ortada ve boş zaman övgü

sü ve haz alma tutkusu bu fakirliği ortadan 

kaldırmak şöyle dursun onu derinleşti

riyor. Okumak zevk almanın ve boş 

zaman doldurmanın bir aracı olarak an- 

ı as ılıyor Oysa okuma edimi çoğu zaman 

cııick yoğuil vv- alkiiiLili bu aüıccl Lıdııycani

de barındırır.

Yaşanan niceliksel canlanma, açıkçası, sahici bir 

okur tanımına çok fazla aşina değil. Bu konuda Ba- 

tı’da iki yaklaşım var: Kültür endüstrisi kuramı ve po

püler kültür yaklaşımı. Birincisine göre, sistem (adı 

ne olursa olsun) bireyin karşısında yer alır ve kendi 

iktidarını pekiştirmek için onu medyatik araçlarla 

uyuşturur. Burada direnmeye yer yoktur ve sistemin 

arzuları toplumsal varlığı biçimlendirir. Bu süreçte 

birey toplumsal öznelere dönüşemez; çünkü iktidarın 

kullandığı araçlar - ki bestseller’lar da bunlardan bi

ridir - hegemoniyi kökleştirir. Popüler kültür yakla

şımına göre ise sistemin buyrukları karşısında yaşa

nan toplumsal sükunet, pasiflik anlamına gelmez. Bi

reyler sistemin kendilerine kazandırmak istediği bi

çimlerin dışında özgür alanlar ararlar ve buna uygun 

direnme noktaları oluşturmaya çalışırlar. Bir kitabın 

best-seller olması da böylesi bir direnme sürecine bağ

lıdır bu yaklaşıma göre. Peki Türkiye’nin doğrusu 

hangisi?...

3) Yöneliş Yayınları, en temelde, çağdaş İslam 

düşüncesi, İslamcı toplumsal hareketler, İslam tarihi, 

modernliğin kaynakları, Batılılaşma, modernleşme 

ve şarkiyatçılık sorunsalları etrafında yayın politika

sını oluşturmaya çalışmakta ve bu eksen üzerinde, ko

nusunun klasiği olan eserleri düşün hayatımıza katma

ya gayret etmektedir. Yöneliş Yaymları’nın elbette 

geliştirmeye çalıştığı bir yayıncılık anlayışı ve dili bu-
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Ilınmaktadır ve bu anlayışın vazgeçilmez unsurları- 

mn başında dönüştürücü bilginin üretilmesine ve ya

yılmasına katkıda bulunmak gelmektedir. Bu açıdan 

Yöneliş Yayınları, toplumlararası ilişkiler, siyasi ve 

toplumsal taıih, modernliğin işleyiş biçimleri ve ta

sanlar yetmişli yıllarda yetişmiş ve kendini ideolojik 

tartışmalar içinde bulmuş insanlardan oluşmaktadır.

3) Fecr yayınevi olarak biz yukarıda eleştirdiğimiz 

konularda dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz. En 

başta dört ilkemizden söz edilebir. A- Fikrin üstünlü- #
v*3 liyi

S 1

Hikküm tarzları, bilgi iktidar ilişkisi ve son olarak Is- 

lamcılığın kuramsal kaynakları ve potansiyelleri üze

rinde özellikle durmaktadır.

‘Ateşleyici Etkinlik* 

Fecr Yayınları 
Osman Kayaer

1) Cumhuriyet tarihini esas aldığımızda yayın haya

tına genel olarak ideolojik yayıncılığın hakim oldu

ğunu söyleyebiliriz. Sözünü ettiğimiz ideolojik yayın

cılık tarihin başından bu yana mücadele içinde olan, 

madde ile mananın kavgasının devamı sayılabilecek 

niteliktedir. Bir yanda iktidarı elinde tutan ve batılı

laşmayı savunan bu yüzden Avrupa pozitivizmini 

Türkiye’ye taşımak isteyenlerin yayınları; bir yanda 

da geleneksel anlamda islami ve örfi olanı 

muhafaza etmek isteyenlerin yayınları. İlk 

bakışta yayın dünyası için olumsuz gibi görü

nen bu durum, topluma bir canlılık kazandı

rıyor ve en azından öncü taraftarların kendi

lerini haklı çıkarabilmek için hem sürekli 

okumalarını sağlıyor hem de yeni eserler te

lif etmelerine ateşleyici bir etki yapıyordu.

Sözünü ettiğimiz ideolojik tutum marksist, 

türkçıi ve İslamcı yayıncılığın ortaya çıkmasını temin 

etmiş ve her biri bir dönem Türkiye’deki düşünce ha

yatına önemli katkılar sağlamıştır.

Biz müslüman yayıncılar olarak görmekteyiz ki 

toplum okumaktan adeta tamamen kopmuştur. Bıra

kın müslümanlarm okumaktan kopmalarının zararla

rını diğerlerinin okumaktan kopması bile bize zarar 

vermektedir. Çünkü düşünce dünyasındaki farklılık

lar tartışmayı tartışma da fikri gelişmeyi getirmekte

dir. Yeni gençlik arasında oturup konuşabileceğiniz 

derinlikli birini bulmanız adeta imkansız. Bana göre 

Türk toplumu doksanlı yıllardan sonra girdiği oku

mama hastalığının cezasını onbeş yirmi sene sonra 

çekecektir. Şu anda şu ya da bu şekilde telif veren in

F E CD
YAYINEVİ

ğü: Bize göre fikir herşeyden üstündür ve değerlidir. 

Çünkü fikir üretmek diğer alanlarda yapılan üretim

lerden hem daha zordur ve hem daha işlevseldir. B- 

Özgünlük: üretilen fikirler, öncekilerin tekrarı olma

malı en azından önceki fikriyata katkıda bulunmalı

dır. Bu yüzden biz her önümüze gelen çalışmayı ya

yınlamamaya özen gösteriyoruz. Çünkü düşünce dün

yamızın zenginleşmesi ancak böyle mümkündür. C- 

Müellifin bağımsızlığı ve dokunulmazlığı: Türkiye’de 

özellikle ideolojik yayıncığın kötü bir yansıması ola

rak yayınevleri yayınladıkları tüm eserlerin içerikle

rini kendilerinin sayarlar ve onun arkasında dururlar. 

Bu nedenle özellikle tercüme eserlerde işi tahrifata 

vardıracak kadar ileri gidilebilmiştir. Halbuki müellif 

yayınevinden bağımsızdır ve eserini verirken yayın

cısını hesaba katarak yazmamaktadır. Burada yayın

cıya düşen eğer kendince faydalı görürse eseri olduğu 

gibi yayınlamaktan başkası değildir. Ona birtakım 

çekinceler koymak notlar düşmek yayıncının işi de

ğildir. Bu okuyucun yapacağı bir şeydir. D- 

Okuyucuya saygı: okuyucunun da yayıncı 

nezdinde bir değerinin olması gerekir. Onun 

işlenecek bir ham madde ya da parası alına

cak bir müşteri olarak görülmesi hatasından 

tüm yayıncılar kurtulmalıdır. Okuyucu aynı 

zamanda karşılıklı etkileşim içinde oluna

cak ve gelecekte fikriyata katkısı olacak biri 

olarak görülmelidir.

‘Zorunlu Olarak Telif Eser’ 

Vadi Yayınları 
Ercan Şen

l)Bu tür soruşturma dosyalarına katkıda bulunurken, 

özellikle 1998’den sonra, kendimi artık kaybolmak

ta olan bir mesleğe mensub olmanın hüznü içerisin

de buluyorum. Bir zamanların dergi, kitap basım ve 

satış rakamlarını duydukça yanlış zamanda bu daire

den içeri adım attığımızın burukluğu her dem karşı-
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miza çıkıyor. Kötümserim. Çünkü okumuyoruz. Çün

kü yayıncılar kitap basamıyor. Çünkü yeni yazarlara, 

yeni fikirlere yer veremiyoruz. Satacağına emin oldu

ğumuz kitabı, ders kitabı niteliğini taşıyabilecek ve 

zorunlu olarak da satabilecek kitabı basmak zorunda 

kalıyoruz. Uzun vadede telif eserin tamamen öldüğü 

bir Türkiye, Avrupa Birliği’ne girse ne olur, girmese 

ne olur?

4) Yeni yayın döneminde ilk sırada Büyük İslam 

düşünürü Gazali’nin “Mekasıdü’l Felasife” isimli ese

rini “Felsefenin Temel İlkeleri “ başlığı altında ya

yınlamak var. Ekim ayı itibariyle inşallah çıkmış ola

cak. Ayrıca D.Mehmet Doğan’m “Büyük Türkçe 

Sözlük’ unüıı 15. ve genişletilmiş 3.baskısını, çok tar

tışılan bir konu olan demokrasi bağlamında Aytekin 

Yılmaz’dan “Çağdaş Demokrasi Akımları”nı, 

M.Emin Köktaş’ın Almanca’dan yine demokrasi ile 

ilgili bir çevirisini, Doç.Dr. Ahmet Kara’nın postmo

dern ikisar teorileri ile ilgili bir telif çalışmasını,Naci 

Bostancı’nın “Cumhuriyetimiz” başlıklı makaleleri

ni, halen Amerika’da öğretim, üyeliğini devam etti

ren Hakan Yavuz’un İslamcılık ve Alevilik üzerine 

yazılarının bir araya geldiği bir kitabını, Nazife Gün

gör’ün James Lull’ dan çevirdiği “Medya, İletişim, 

Kültür”ü, “İslam’da İnsan Hakları” başlıklı bir derle

meyi ve Alman bir psikiyatristin Halvet tecrübesini 

anlattığı “Halvette 40 Gün” isimli bir kitabı yeni ya

yın dönemine yetiştirmeyi düşündüğümüz başlıca 

eserler olarak sıralayabiliriz.

‘Bireysel Okur Bilinci Ne Yapabilir?’ 

Kaknüs Yayınları 
Seda Çiftçi

1) Türkiye’de 80’li yıllardan 90’lann başına kadar 

kitapların dağıtımından satışına kadar gerek yayıncı 

gerekse yazar açısından bugüne kıyasla çok daha 

memnun edici koşullar vardı. Öte yandan 90’larm 

başından itibaren Türkiye’de yayınevi 

sayısında ve ürün adetlerinde çok ciddi 

bir artış da meydana gelmiştir. (Yayın

cılığı ders kitabı, selctörel ve kültür ki

tabı yayıncılığı gibi kategorilere ayırır

sak, kültür yayıncılığı yapan kişilerin gençlikte Tür

kiye’deki ideolojik gurupların içinde bulunup, o ide

oloji doğrultusunda yayın yapan ya da ideolojiyi aş

mış entelektüel birikimiyle yayın yapmaya karar ver

miş kişiler olduğunu söyleyebiliriz.

2) Son yıllarda Türk okur profilinde popüler ve 

hafif metinlere doğru bir kayma söz konusudur. Kak- 

nüs Yayınları olarak okura zihinsel ciddi bir katkıda 

bulunmayacak popüler eserleri basmaktan kaçmıyo

ruz. Yayınladıklarımızı mutlaka yayıncılık çizgimizde 

bir yerlere oturtuyoruz. 22 başlık altında bastığımız 

eserlerle belli bir alanda ciddi bir okuma yapan oku

yucuyu sevindirmeyi hedefliyoruz.

Öte yandan, bestseller ve popüler kitaplara olu

şan talebi şu açıdan olumlu buluyorum: Bu kitaplar 

bir yolla okuyucuya ulaşıp onun ilgisini çeker, talep 

oluşturur; okuyucu bu kitabı tedarik etmek için bir 

kitapçı arar ve burada farklı kitaplarla da karşılaşıp 

ufkunu genişletebilir. Bu durum sektöre dinamizm 

getirir.

3) Biz daha çok edebi ve felsefi metinler basıyo

ruz. 1999-2000 yayın sezonunda ortak kültürümüz 

olan çevre ülkelere ait hikayeleri kapsayan bir seri 

başlatmıştık. 2000/2001 yayın sezonunda ise 28 Şu

bat sonrası insanlarımızdaki yılgınlığı azaltıp insanla

rımızı dinamize etmek için cemaat/vakıf hareketle

rinden ziyade bireysel hareket bilinci içinde ne yapı

labilir sorusuna cevap niteliğinde bir “Sivil İtaatsizlik 

Serisi” başlattık ve serinin ilk 3 kitabını yayınladık. 

Bu seride Doğu’ dan, Batı’ dan ve İslam Düşüncesi 

içerisinden sivil direniş hareketi gösteren bir kısım 

kişileri değerlendireceğiz. 2001/2002 yayın sezonun

da ayrıca biyografi ve otobiyografi çalışmalarımız ola

cak. Amacımız okuyucuda dinamizmi ve güveni art

tıracak toplum kahramanlarının hayat hikayelerini 

yeniden gündeme getirmektir.

5) Yayıncılık sektörünün en büyük açmazının kriz 

olduğunu düşünmüyorum. Bu açmazı Türkiye’deki 

hasbelkader yayıncı ve kitapçı sayısının çokluğuna 

bağlıyorum. 80’lerde ve 90’lann başında niteliksiz ki

taplar ve kalitesiz çeviriler çıkmıştır. Büyük ve küçük 

şehirlerde kitapların teşhir edildiği birçok dükkan bir 

kitapçı mantığına sahip değildir. Kitabı vitrinlemele- 

ri ve satış ile tanıtımı takip etmeleri 

çok kötüdür. İdeolojik kaygılar ön 

plandadır. 90’ların ortasından sonra 

Türkiye’de kitap dağıtımındaki boş

luk, yayınevlerinin kendi ürünlerini
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sağlıksız ve kural tanımaz bir şekilde okuyucuya ulaş

tırmaya çalışmasına sebep olmuştur. Bu sektörde bü

yük düşünüp ciddi organizasyonlara girecek güçlü bir 

dağıtım firmasına ihtiyaç vardır. Küçük dağıtım fir

maları birkaç yayıneviyle geçimini sağlayıp “diğerle-

kriz dönemlerinde bir umut ışığı, bir nefes, bir moral 

sebebi olma durumu var. Gönül elbette aşlolanı; ya

ni, nitelik bakımından güçlü, insanlara faydalı bilgi

ler sunan, insanların düşünmelerine ve dönüşümleri

ne katkıda bulunan kitapların daha çok kişi tarafın-

ri olsa da olmasa da fark etmez” mantığına sahiptir. 

Oysa bir kitapçıya aradığı her kitabı temin edebile

cek birkaç dağıtım firması olmalıdır.

‘Kriz, Kültürel’ 

İnsan Yayınları 
İlhan Akıncı

1) Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye 

“nev-i şahsına münhasır” bir tarih yaşamakta. Yüzyı

lın başlarında yaşadığı kültürel hafıza değişikliği son

rasında, sürekli artan nüfusa ve artan okuma-yazma 

oranına rağmen kitap okuyan insanların 

sayısında fazla bir değişiklik olmuyor. Yapı

lan istatistikler ve kamuoyuna yansıyan sa

tış rakamlarına göre, Türkiye’deki gazete, 

dergi okurları ile kitap okurlarının sayısı 3 

milyon civarına kilitlenmiş durumda. Art

tığına pek şahit olmadığımız ve gelen kriz

lerle gerilemeler gösteren bu rakamların 

bir ispatı da yıldan yıla düşen kitap baskı 

adetleri (tiraj). Yayıncılık alanında hızla artan yayı

nevi sayısına ek olarak, görsel ve içerik yönünden 

son yıllarda yükselen grafiğe rağmen kitap baskı 

adetlerinin düşmeye devam etmesi bize birşeyi işaret 

ediyor: arz sayısı artsa bile talep sabit kaldığı için, sa

dece yayıncılık pastasından alınan paylarda değişik

likler oluyor. Ekonomik kriz son zamanların sorunu 

olsa da, Türkiye’nin asıl yarası, yıllardır devam eden 

“kültürel” krizdir. Bu krizi aşmanın yolu ise büyük bir 

zihinsel reformasyonla mümkün olacaktır. Aksi tak

dirde; eğitim seviyesi düşük, kitapla ilgisi olmayan, 

düşünmeye ve sorgulamaya ihtiyaç duymayan, kültür 

ve sanat üretimi sıfırlanmış, “çağ”ından bir kopuk bir 

Türkiye ters yöne koştuğunu farkettiğinde birçok şe

ye geç kalınmış olabilir.

2) Best-seller kendi içinde avantajlar ve dezavan

tajlar barındırmaktadır. Çok satanların bazı yayıncı

lar ve hassaten kitapçılar açısından, özellikle bu gibi

dan okunmasını ister. Best-seller olarak nitelen ki

tapların nitelikli ve bilgi donanımlı kitaplardan çık

tığını görmek, ütopya gibi görünse de hep temenni

miz olacak. Ancak mevcut eğitim sistemiyle, ekono

mik şartlarla ve sözlü kültürden gelmenin kutsallığı

nı yazılı kültüre karşı bir direnç göstererek sürdüren 

anlayışla bunun bir süre daha mümkün olmayacağı 

da aşikar.

3) Tevhidi ve irfani çizgideki entülektiiel biriki

mi aktarma ve yaygınlaştırma gayesinde olan İnsan 

Yayınları, 17 yıl gibi bir sürede 20’ye yalcın farklı di

zide 300’ü aşkın kitap yayınladı. Yayınladığımız bu 

kitaplar Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında dü

şünce üretimi yapan insanların emeklerini, fikirleri

ni, farklı bakış açılarını Türk okurunun istifadesine 

sunmuştur.

4) Önümüzdeki günlerde okuruyla bu

luşacak çok sayıda yeni kitabımız var. 

Bunlardan birkaçını şöyle -

- İnsanın Ölçüsü Olarak Malcina / 

Michael Addas

- Alternatif Düşünce Sözlüğü / Edis

yon: Seyid Erlcal

- Modernliğin Çıkmazı / Lewrence Ca- 

hoone

- Bilim Adamı ve Bilgenin Sohbetleri / Rene We

ber

- Tanrı’nın Anlamı / Robert H. King

- Dini Bilginin İmkanı / Edisyon

‘Gemileri Karaya Oturmuş Deniz* 

Şule Yayınları 
A. Ali Ural

1. Gemileri karaya oturmuş bir deniz tablosuyla karşı 

karşıyayız. Hayır, fırtına değil imzayı atan. Sığ sular

dayız. Güç tek taraflı olduğu için sular habire çekili

yor. “Yükselen değerler” kıyılarımızdan ne kadar 

uzak!
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Her şeyin ucuzunun “pahalı” olduğu bir pazarda 

kitabın ayağa düşmesine neden şaşıralım! Neden şa- 

şıralım 1727’de İbrahim Müteferrika ile Yirmi sekiz 

Çelebizâde Said Mehmed Efendi’nin kurduğu ilk 

Osmanlı matbaasında basılan ilk kitabın tirajını 

200l ’de yakaladığımıza... “Vankulu Lügati” 1000 

adet basılmıştı 1729’da. Bugün

lerde yayıncıların kitap tirajları 

500 ila 1000 arasında değişiyor.

Buna tiraj değil trajedi demek ge

rekir belki.

Hem trajedi yeni değil ki...

Varsın seksen bin kadar karakteri 

gerektiren ideogramlarıyla Ç in el 

yazısı hâlâ basılıp okunabilsin. Biz 

okullarımızda “seçmeli ders” ola

rak bile asla Osmanlıca’yı öğretmeyelim. Öğretmeye

lim ki çocuklarımız dedelerini sadece savaşçı olarak 

bilsin. Binlerce el yazması kiran çalının satılsın Av

rupa kütüphanelerine. Kalanlarını da toz yesin.

Ekonomik krizin vurduğu yerden gül biterdi kül

türel krizden kurtulabilseydik. “Neden okumalı?” ve 

“Neler okumalı?” sorularının cevabını kim biliyor?! 

Kitaplar, toplumsal ilişkilerdeki farklılaşmaları bi

çimlendirmeye yardımcı olan düşüncelerin yayılma

sını kolaylaştırabiliyor mu? Amacı; “Bilgiyi duyur

mak, yorumlamak, korumak, ve aktarmak” olarak ta

rif edilen kitap, diğer iletişim araçlarının saldırısın

dan kurtulmak için hangi sığmağa girmeli sizce? Ke

şifler çağıyla beraber basım tekniğinin ortaya çıkışı, 

toplumların içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve 

ideolojik dönüşümleri hızlandıran bir katalizör göre

vi üstlenirken bizde durum nedir?

2. Siz bu soruların cevabını düşüne durun, ben de 

bir başka konuya Best Seller’e sıçrayayım. Biliyor 

musunuz Best Seller kağıt israfıdır. Görüyorsunuz biz 

yayıncılara yaranılmıyor. Bir yandan kitap satılmı

yor, diye feryat ederken, diğer yandan “Best Seller 

kağıt israfıdır!” diyoruz.

Çinliler yüzyıllarca kağıdın formülünü sakladılar. 

Altı yüzyıl tek başların kağıt yaptıktan sonra ancak 

8. yüzyılda Semerkand’a giden Arap tüccarlar bu sır

rı öğrendiler ve kendi ülkelerinde kağıt yapmaya baş

ladılar. Avrupa ise ancak 12. yüzyılda Endülüslü 

Müslümanlardan öğrendi. Yani bu kağıt işi önemli! 

Kağıda ne basacağımız önemli! Matbu olanı kime 

ulaştıracağımız önemli!

“Bazıları düşünmek için okur; bu kimseler çok na

dirdir. Bazıları yazmak için okur; bunlara hep rastla

nır. Bazıları konuşmak için okur; bunlar büyük bir 

çoğunluğu meydana getirir” demiş Samuel Colton. 

Francis Bacon da; “Kurnaz insanlar okumayı küçüm

serler. Basit insanlar ona hayran olurlar. Akıllı in

sanlar ise ondan faydalanırlar” de

miş.

5. Ben mi ne diyorum? Şunu; 

İstatistiklere göre' 1983’le 1990 

arasında 53000 çeşit kitap basıl

mış. Bu Türkiye’de 12500 kişiye 

yayınlanmış bir kitabın düştüğünü 

gösteriyor. Ancak bundan daha 

vahim olan durum, “okur gibi ya

par” kitlenin düşünce sığlığı. İşte gemiler bu yüzden 

karaya oturuyor ve tablonun kenarındaki imza “eko

nomik kriz" değil!

‘Siyasi Aklın Aracı: Best-Seller’ 

Bakış Yayınları 
Ali Özcan

1) Son dönem Türkiye’sinde yayıncılığa göz attığı

mızda, geçmişe göre daha fazla yayıncı olmasına ve 

daha çok kitap neşriyatına rağmen sektörün ciddi bir 

kriz içerisinde bulunduğuna şahit oluyoruz. Bunun 

tarihsel bir arkaplam olmasına rağmen Türkiye’nin 

hali hazırda içerisinde bulunduğu ekonomik krizinde 

etkisi olduğunu atlamamak gerekir. Krizle birlikte ki

tap iyiden iyiye lükse girmiş ve alım gücünün düşme

si ile sonuçlanmıştır; bu durumda, mevcut okuyucu 

sayısında düşüşe yol açmış bununla da kalmayıp, po

tansiyel okurun da iştiyakını kırmıştır. Bu durumu 

fazlada abartmamak gerekir.

Ayrıca sektörel krizi tek bir nedenle izah edebilir 

miyiz? Hiçbir krizi tek bir nedenle açıklayamayacağı

mız gibi bu krizi de salt tecimsel bir sebeple izah ede

meyiz. Burada da para işin sadece bir yönünü temsil 

ediyor diğer yönleri ise oldukça çok ama spesifik ola

rak hem birey(olcuyucu) ve hem de yayıncıdan kay

naklanan bir dualiteden söz etmek mümkün.

Birey: Medya ve bilgisayarın, hayatın bir parçası
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ve en aktif unsurlarından biri olarak görüldüğü bir 

dönemde kitabı nereye oturtmaktadır? Sinemanın 

yoğun bir biçimde günlük hayatımıza girdiği ve bir 

boş vakit(!) doldurma nesnesine dönüştüğü şu za

manda kitaba nasıl bakmaktadır?

manidir.

Sadece ekonomik aklın bir nesnesi olarak değil 

aynı zamanda siyasal aklın bir aracı olarakta best-sel- 

ler’ların üstlendiği bir misyon vardır. Kitap, insanda 

sorgulama, karşı koyma ve yetinmeme bilincini can-

2) Son dönemde gittikçe artan best-seller’ların 

kitap dünyasında ön plana çıkması oldukça manidar

dır. Modem-kapitalist toplumlarda artık her şey bir 

nesne ve metaaya dönüşmüştür kitapta buna uygun 

olarak yeni bir mahiyet kazanmıştır. Kapitalist siste

min temel özelliklerinden birisi hız’a dayalı bir top

lum oluşturmaktır. Hiç durmayan, hep meşgul olan 

ve sürekli saatini kuran insan, hız toplumunun ideal 

insanıdır. Hız kültürüne uygun olarak yiyeceklerimiz 

fast-food, giyeceklerimiz moda ile biçimlenmiştir. 

Düşünmeye fırsat kalmamakta çünkü sinemadaki 

film kaçmaktadır. Üstelik futbol takımımız gol atabi

lir ve biz bahsi kazanabiliriz. Genç kızın yetişmesi ge

reken aşkları vardır, tıpkı filmlerdeki gibi. Bu durum

da nasıl okuyacak ama okuması lâzım çünkü modern 

insan tüketici olarak iktisadın bir konusudur artık, 

iktisada düşen görev insanın tüketici birey vasfını 

kaybetmemesini sağlamak ve tü

ketme güdüsünü diri tutmaktır.

Tüketici birey olan okura, sunu

lan kitap best-seller’lardır. Bu 

kitaplar, hızlı yani sürükleyici ol

mak zorundadır, bununla da kal- .

mayıp okuyucunun dikkatini 

fazla yoğunlaştırmayacağı, kafa

sını fazla zorlamayacağı türden olmalıdır. Aksi halde 

bu can sıkıcı uğraşa nasıl katlanabilir?

Best-sellers, kitabın ticaretten başka bir şey olma

dığı gerçeğini meşrulaştırmaya çalışan ideolojik bir 

fenomendir. Sıradan olanı yüceltmenin, görülmeye

cek olanı görünür hale getirmenin medya yoluyla ve

rilmiş mücadelesidir. Hülasa bir ‘boş zaman’ doldur

ma uğraşısıdır. Boş zaman kavramı, bizatihi moder- 

nizm tarafından üretilmiş ve insanın çalışma ve üre

tim faaliyetleri haricindeki zamanın tarifi olarak ya

pılmıştır, bu zaman insanın meşgul olduğu (ki yvvine 

kapitalist sistemin mekanizmaları tarafından işgal 

edilmiş bir meşguliyetin zamanıdır bu) zamanın dı

şında, insanın geriye kalan zamanını tüketici olarak 

sisteme nasıl dahil edilebileceğine dair yapılmış bir 

zaman tanımlamasıdır. Yani boş zaman aslında bire

yin tüketme güdüsünün aktif hale getirildiği bir iş za

it kılar; yeni ve daha mükemmel olanı kurmak için 

harekete geçirir. Bir siyasal sistem eğer kendi varlığı

nı tartışılmaz, kurduğu düzenden kaynaklanan aksak

lık ve arızalan görünmez kılmak istiyorsa, her şeyden 

önce düşünmeyen, tartışmayan ve ne istediğini bil

meyen uyruklara ihtiyacı vardır. Best-sellers diye su

nulan kitapların aynı zamanda bireyi zihinsel olarak 

pasifize etmek ve mevcut sistemle olan sorunsalını 

unutturup bireyi içinde bulunduğu dünyadan kopar

tarak fantezi alemine dahil etmek gibi bir fonksiyonu 

da bulunmaktadır.

3) Her şeyden önce biz bir okuyucuyuz yani kita

bın satılmasını değil okunmaya değer olmasını önce- 

leyen bir anlayışa sahibiz. ‘Okunmaya değer olması’ 

sözünü biraz açmak gerekiyor, şunu hemen belirtmek 

gerekir ki, bir kitabın okunmaya değer olup olmadı

ğını okuyucunun alanı veya amacı belirler, bizim için 

ise bir kitabın okunmaya değer 

olup olmaması hangi alanı veya 

amacı değil bizzat kitabın niteli

ğinin değeri belirler. Bir kitap,

I
 içerik bakımından niteliğe sa-

<  S  hip ve okuyucuya doğru düşün

mede yardımcı olabilecek bir 

mahiyette ise, yayınlanmaya de

ğer bir konuma gelmiş demektir.

5) Son Osmanlı münevverlerinden Ali Emirî 

Efendi, geliri oldukça asgari düzeyde olmasına rağ

men, parasının neredeyse tamamını kitaba veren bir 

zat. Öyle ki, Kaşgarlı Mahmud’tm ‘Divan-ı Lugat’it 

Türk’ adlı eserini almak için aylarca zeytin ekmek yi

yerek yaşadığı rivayet edilir. Böyle onlarca örnek var, 

şimdi bunları nereye oturtacağız.

Kanaatimce, yayıncılık sektörünün şuan içinde 

bulunduğu kriz, ekonomik olmaktan daha çok, oku

yucunun kitabı nasıl gördüğü ile alakalıdır. Okuyucu, 

kitabı sinemaya gitmek veya tatile çıkmak türünden 

her an vazgeçebileceği bir lüksü gibimi görmektedir? 

Yoksa, ekmek gibi su gibi hayatın olmazsa olmazları 

arasında mı görmektedir? Bu soruya verilecek samimi 

yanıt, bize, krizin ne olduğunu ve nerede olduğunu 

gösterecektir.
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‘Postmodernizm, Globalizm ve Oryantalizm’ 

Anka Yayınları 
Erhan Qiingor

2) Son dönemde best-seller dediğimiz popüler kitap- 

ların ön plana çıkması bir kaç konoııyla ilintili. Ü l

kemizde özellikle son yıllarda yaygınlaşan Amerikan 

tarzı yaşam kitap sektörüne de yansıdı, insanlar her 

şeyi zahmetsiz ve kolay elde etmek istiyor günümüz

de. Bu durum sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki 

mevcut sistem tarafından da körükleniyor. Ciddi şey

ler okuyamayan bir insandan da ciddi düşünceler 

üretmesini bekleyemezsiniz.

4)Yayınlayacağımız eserlerden birkaçını şöyle sı

ralayabiliriz:

- Bryan S. Turner m "Postmodemizuı, Globalizm 

ve Oryantalizm” adlı eseri.

- Ahdülmelik Fırat’ın hatıraları.

- Çalışmalarını Avrupa’da sürdüren Müslüman 

entelektüel Tank Ramazan’m kitapları.

“Arka Merdiven Kültürü” 

Buruc Yayınları
Kazım S ağlam

Best-seller’in ön plana çıkması toplumsal bir ruh ha

linin yansımasıdır. Türkiye’de her bir ferdin zevki, 

mesuliyet duygusu, eşyaya ve olaya bakışı, edinimle

ri, varmak istedikleri yer ile okuduğu kitap arasında 

doğrudan bir bağlantı vardır.

Okur yazar oranının yükselmesi toplumun sağlık

lı olduğuna delalet etmez. Arka merdiven kültürüyle 

toplum, sadece güncelleşebilir, buna mukabil hafıza

sı silinir. Hafızasız, dayanaksız, geleceksiz bir toplum 

oluşur

5)Yayıncılık konusundaki problemlerin halli 

noktasında sunabileceğimiz bazı önerilerimiz vardır: 

a- Genel dağıtım

b- Değişik illerde kültür saraylarının oluşturulması 

c- Yazar-okuyucu ilişkisinin kurulması, 

d- Kitabı, düşünceyi güncelleştirmek ortak TV,

radyo programları düzenlemek.

e- Ramazanlarda okuma seferberliği ilan etmek.

‘Popülariteyi Aşmak’ 

Söylem Yayınları 
İslam Özkan

1) Söylem yayınları olarak biz geniş bir okuyucu kit

lesini hedef aldığımızı ifade etmekle birlikte belirli 

bir duruşa sahip, güncelle sınırlı olmayan ve popüla

riteyi aşmayı hedefleyen bir yayın çizgisine sahip ol

duğumuzu söyleyebiliriz.. Sadece belirli bir fikri ve 

ideolojik çizgiye münhasır olmamayı hedeflememize 

rağmen ideolojik ve fikri olanı dışlamayan ve aynı za-

t n a n d f l  i ıu ln r ır l ı ım ır m ıv  rnrri-Q fv q r ta l' i l ı p f  H ır  r n ı ı h n l i f  

d u iu ş u  u c ö ic ıı ıc y ı . a m a ç la y a n  u u  k ü ı lS c p l  vc u i i  u iu§-  

turmaya çalıştığımızı söylemeliyiz.

2) Bir sıralama yapmak gerekirse 2001 yılı yayın 

programımız:

1. Montesqiue- Roma İmparatorluğu’nun 

Yükselişi ve Düşüşü

2. Norman Finkelstein- Filistinin Yükselişi ve 

Düşüşü

3. Elizabeth Sirriyeh- Modern Dünyada Sufilik 

ve Karşıtları

4. Muhammed Pickthall- Balıkçı Said

5. Edisyon- Ortadoğuda İslam ve Laiklik

6. Benjamin Beit Hallahmi- Kirli İttifak

7. Israel Shakak- Açık Sır İsrail’in Nükleer 

Qücü ve Dış Politikası

5) Mevcut krizin aşılması anlamında yayıncılık 

sektörünün yapabileceği çok fazla bir şey olduğuna 

inanmıyorum. Bu tamamen başka sektörlerin de 

içinde olduğu daha geniş global politikalarla alakalı 

bir durum. Ancak 90’lı yıllarla birlikte yayıncılık 

sektörünün içinde bulunduğu çıkmaza yönelik açı

lımlarda bulunulması gerektiğini düşünüyorum. Bu 

anlamda okuyucuya daha saygılı, onu önemseyen bir 

çizginin tutturulması gerekiyor. Ayrıca günübirlik 

düşünmekten vazgeçip uzun vadeli politikaların pe

şinde olmak gerekiyor. Bu bağlamda kalıcı olana vur

gu yapılmasını anlamlı buluyorum.
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ABDULLAH MURADOĞLU VE FERHAT ÜNLÜ RÖPORTAJ:

‘ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK BİLGİ 
TEKELİNİ KIRIYOR’

Ümran: Türkiye’de “araştırmacı-gazetecilik” tabirini 

sıkça duymaya başladık. Abdullah Muradoğlu ve Fer

hat Ünlü’yü bu tip gazeteciliğin kitap çapında eser 

veren bir örneği olarak değerlendirebilir miyiz?

A.Mııradoğlu: Türkiye’de medyanın, gazetecili

ğin son yıllarda ki,1980’lerden sonra başlayan bir ge

lişme sürecinin devamı olarak, hızlı bir büyüme gös

terdiğini görüyoruz. Yeni Şafak gazetesi bugün geli

şen gazetecilik sektörü içinde bilginin-haberin ulaştı

rılmasında araştıran, sorgulayan ve sermaye tekelinin 

dışında durmasının yansıması özgün “araştırmacı-ga- 

zeteciler” yetiştirdi. Biz bugün özellikle içinde bulun

duğumuz kesim açısından bir süredir yapılan bir işi 

kitaplarımızda da yapmaya çalıştık. Haberi doğrudan 

alıp, yerli veya yabancı gazetecilerin yorumları üzeri

ne değil kendi çalışma ve araştırmalarımıza dayana

rak yansıtmaya çalıştık. Daha önce diğer kesimden 

gazteciler gibi güç dengelerinin toplum üzerindeki 

etkisini arttırmak veya kırmak gibi politik ve büyük 

ölçüde yanıltıcı-subjektif bakış açısını yansıtan bir 

yanlış içinde de değiliz.

F. Ünlü: Bunun gelişen teknoloji ve iletişim 

dünyasıyla yakından ilgisi var. Aşırı bir haber bom

bardımanı var ve bunun aracısı, ulaştırıcısı olarak ga

zeteciler de hem öne çıkma hem de külfetini çekme 

anlamında nasibini alıyor. Güven, önemli bir unsur 

gazetecilik için. Türkiye’de özellikle şantaj, jurnalci

lik, uydurma habercilik gibi kirlenmişlikten uzak 

olunması verdiğiniz haberi ve yayınladığınız kitabı 

etkili kılıyor. Yaptığınız açıklamalar, tanımlamalar 

bu anlamda hakikat nispetince toplum tarafından 

destekleniyor.

Biz yaptığımız işin farkındayız. Birilerinin hesap

larını bozmadır bu; kendinizin ulaştığı bilgiyi kendi

nizin okumasıdır. Bu, müslüman kesimde yapılmakla 

birlikte artan özellikle ön plana çıkmasıyla yeni gibi 

algılanan bir habercilik.

Ümran: Araştırmacı gazeteciliğin ürünü kitapla

rınızda hassasiyet, tutum açısından belki yöntemini

zi de belirleyen ve sizi etkin kılan unsurlar nelerdir?

A.Muradoğlu: Bizim yazdığımız kitaplar genelde 

araştırmaya dayandığı için bu birçok şeyi şekillendi

riyor. Ülkemizde gerçekten bir bilgi açlığı söz konu

su, gündem içerisinde bir sürü şey kayboluyor ve on

ların açığa çıkarılması bu kitaplar kanalıyla gerçekle

şiyor. Okuyucu bizim kitaplarımızın bu yanını gerek

li ve dikkat çekici buluyor.

Gerçeğin ortaya çıkmasında duyduğunuz bir ha

beri tahkik etmek, onu doğrulatma, teyit etme ve 

varsa zaaflarını ortaya çıkarma müslüman bir bireyin 

temel özellikleridir. Dolayısıyla bu evrensel gerçekler 

gazetecilikte kullanılan doğru bir yöntemdir. Biz de 

bunu yapıyoruz. Bir önyargıyla yaklaşmıyor ve habe

ri bütün boyutlarıyla ele alıp, bütün ayrıntılarını ver-
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Abdullah Muradoğlu

meye çalışıyoruz.

F. Ünlü: Gerek siyasi konularda, gerek güvenlik

le ilgili; ulusal güvenliği birinci derecede ilgilendiren 

askeri politikalar ya da siyasi faaliyetler olsun çok giz

li değerlendirilen konulardı, kısa bir süre öncesine 

kadar böyleydi. Yeni süreçte Avrupa’da, Amerika’da 

belli aralıklarla gizii servislerin belgeleri bir kısmıyla 

açıklanır, deşifre edilir oldu. Bir anlamda günah çı

karma. Bizde de yeni yeni gündeme geliyor. Şurada 

hata yaptık, ya da geçmişte şu vardı, derin devlet şu 

yanlışı yaptı falan gibi. Ü.Garih cinayetinde polis 

nasıl davrandı, olayı nasıl çözdü, pek çok soru ortaya 

atıldı ve senaryo üretildi beraberinde de insanlar bu

nu sorgulamaya başladı. Burada ben medyanın konu

munu bambaşka bir yere koymak istiyorum. Medya 

enformasyon sürecinde bir kirlenme içinde. 

1980’den itibaren istihbarat kırıntılarını değerlendi

rip haberler çıkarma, kendi imkanlarıyla soruşturma

ma yani soruşturmaların, devlet tarafından hazır so- 

ruşturulanı haber yapma eğilimi var. Ingiltere’de 

böyle değil mesela; BBC muhabiri devlete karşı bir 

bakış açısı geliştirir. Anti-devletçi bir bakış açısıyla 

başka bir pencereden bakıp olayı çözümlemeye çalı

şırlar. Burada ise tam tersi bir şey var ki, devletin si

ze sunduğu bakış açısını değerlendiriyorsunuz. Kitap

larda ise olayların daha geri planı anlatılıyor. Mesela 

biz Metis yayınlarıyla bunu yapmaya çalıştık. Daha 

özerk, daha bağımsız bir gazetecilik, medyada yer bul

mayan ki Türkiye’de pek çok şey medyada yer bul

muyor, sizde yer bulmayacağını bildiğiniz için araştır

mıyor dolayısıyla ancak kitaplarınıza konu ediniyor

sunuz. Böyle bir süreç var ve yavaş yavaş da gelişiyor.

Bizim kitaplarımızın da bu süreçte katkısı olacağını 

düşünüyoruz.

Ümran: Peki “araştırmacı-gazetecilik” için ne 

söyleyebilirsiniz?

F. Ünlü: Olması gereken konusunda şunları söy

leyebilirim: Artık habercilik ve araştırmacılık biraz 

devlet yörüngesinden çıkıp daha özgün, kişisel soruş

turmaya dayalı bir gazetecilik ki her kesimdeki gaze

tenin yapması gerekir. Çok resmi bir bakış açısıyla, 

devletle çok içli dışlı kredi ilişkisine girmiş medya 

kurumlan ayrı olarak diğer gazetecilerin bireysel ola

rak yapması gerekiyor, muhabirlerin bu doğrultudaki 

bir kaygıyı duyması gerekiyor. Bir kaygım ise çok faz

la ürün beraberinde kirlenmeyi getirebilir. Onun dı

şında iyi olacağını düşünüyorum.

A. Muradoğlu: Bir bilgi tekeli var ve bu şimdi 

yeni yeni kınlıyor. Mesela yüz yıl, elli yıl önce olmuş
1 . T 1 11 1 1 1 1 1 1 .
un ulayın kayuaKiaima uıaşıiıaua çok zuüuk. 

oruz. Çünkü bilgiyi elinde tutan güçler kendi istedik

leri şekilde yansıtıyorlar veya hiç yansıtmıyorlardı. 

1990’larda bu tekel kırıldı. Herhangi bir olay hakkın

da yazılı belgelere ulaşabiliyorsunuz. Mukayese 

yapabiliyorsunuz. Araştırmacı gazetecilerin kitap

larının böyle bir faydası da var. Sonra yapılacak çalış

malara da belge sağlamış oluyoruz.

F. Ünlü: Mesela Kemal Derviş’e bir bakış varsa 

medyada; bu kitaplarda farklı bir yön bulabiliyor

sunuz. Bir aydınlatma işlevi var bu kitapların.

A. Muradoğlu: Her boyutuyla alıyorsunuz bir 

kişiyi onun davranışlarıyla etkileyen faktörleri ortaya 

çıkarıyorsunuz. Böylece sürprizlerle karşılaşmadan 

değerlendirme imkânı buluyorsunuz. ■

Ferhat Ünlü
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d e r i n  d ü ş ü n c e

A
slında mesele gayet açık: 

Edebiyat, ne zaman bir 

geleceğe sahip olmuştu 

ki! Muhtemelen hiçbir zaman. Bu- 

-bi-z-lm-ede-bivat-olarak- bikl

EDEBİYATIN SONU MU?
gun

miz ve adlandırdığımız şeyin, bü- 

tün bir insanlık tarihini gözönün- 

de bulundurarak konuşacak olur- 

sak, son derece kısa bir tarihi var

dır. (Modern) edebiyatın tarihini, 

Aziz Augustine’in, üstadı ve hoca

sı Aziz Ambrose’un Milan’daki 

evinde yaptığı şu ünlü gözlemle 

başlatabiliriz: “Bu kişi, Batida, du

daklarını kıpırdatmaksızm kitap 

okuyan ilk kişidir.” Burada, ilk kez, 

metni sessiz okuyan ve böylelikle 

metinle sessiz ve doğrudan ilişki 

kuran bir adamla karşı karşıyayız: 

Bu, şu ya da bu şekilde de olsa mo

dern okuma eylemidir. Metinle 

özel ve kişisel ilişki kurma, onu ha

tırlama ve yer yer yeniden metne 

dönme ve metnin başka metinler 

üretmesi gibi “eylemler”, fiilen 

1914’lü yıllarda sona ermiştir: İşte 

bu “tarih”, Batida kültürümüzün 

karşı karşıya kaldığı felaketin baş

langıç tarihidir.

Edebiyat, Sanat 

ve Teknolojinin İmkanları

Bugün bu soruna, iki temel nokta

dan yeniden bakmak durumunda

yız: Yetenek ve teknoloji. Guten- 

berg’in gerçekleştirdiği matbaanın 

icadı olayı, hiç de esaslı, köklü bir 

devrim değildi; yalnızca yazılı 

söz/cüğ/iin ömrünü uzatmıştı o ka

dar. Gutenberg’in matbaayı ica

dından sonraki 80 yıl içinde, daha 

önceki yüzyılla karşılaştırılınca el

yazması resimli kitap sayısında çok

GEORGE STEİNER 

Türkçesi: Yusuf Kaplan

daha fazla artış gözlendiğini görü

yoruz. Matbaanın icadı, bugün bi

zim halihazırda tecrübe etmekte 

olduğumuz türden bir devrim de

ğildi. Sanal gerçeklik; muhayyile

miz, anlatı biçimlerimiz ve kurma

ca metinler üreten kişilerin tahay

yül dünyaları için ne tür bir anlam 

ifade edecek? Şu an halihazırda ya

şamakta olduğumuz devrim, salt

Eğer kitapların yerini, he

nüz çoğu tahayyül bile 

edilemeyen elektronik 

araçlar alacaksa, bir anı 

arşivine, bir ölü aşk arke

olojisine (=kazı çalışması

na) dönüşecekse, o zaman 

edebiyatın da büsbütün 

değişeceğini söyleyebiliriz.

sanal geçeklikle sınırlı değil elbet

te ki. Cambridge’te Mühendislik 

Fakültesindeki meslektaşlarım ba

na, “küçük-ölçekli, portable ve tü

müyle sergilenebilen” bilgisayarla

rın keşfine çok yaklaşıldığını söy

lüyorlar: Bu, bilgisayarınızı berabe

rinizde taşıyabileceğiniz, masanız

da istediğiniz şekilde kullanabile

ceğiniz, kitap niyetine istediğiniz 

zaman ve istediğiniz yerde bilgisa

yarınızı açıp okuyabileceğiniz, ce

binizde saklayabileceğiniz minya

tür ve sofistike bilgisayarlara kısa 

bir zaman sonra sahip olabileceği

miz anlamına geliyor. Dünyanın 

tüm kütüphaneleri, istedikleri bilgi 

kaynağına anında ulaşıp istenen 

kişi ve kurumlara anında bilgi ak

tarımı yapabilecekler. Yine isteyen 

herkes Amerikan Kongre Kütüp

hanesinin 14 milyon kitabını par

maklarının küçük marifetleriyle 

okuyabilme imkanına kavuşabile

cek. Böylelikle bilgisayarlar, basılı 

kitaptan daha kullanışlı, daha iş

levsel, okuyucunun ihtiyaçlarına 

ve taleplerine daha fazla cevap ve

rebilen “ekran-kitaplar”a dönüş

müş olacak. Böylelikle yeni, ger

çekten yepyeni bir dünyanın eşiği

ne adım atmış olacağız. Şu an bu 

süreci hep birlikte coşku ve heye

canla yaşıyoruz zaten.

Ancak bu kez karşımızda sade

ce bir dünya (yazılı kültürün dün

yası) olmayacak; iki dünyayı aynı 

anda yaşayabileceğiz. Okuyucula

rı/n olmadığı bir edebiyatın varlı

ğından sözedilemez. Edebiyatı oku

yucular şekillendirir ve varkılar. 

Edebiyat da okuyucuları, yazılı kül

tür nosyonunun ve fenomeninin 

ortaya çıkmasından bu yana şekil

lendiriyor. Dolayısıyla bu yeni im

kanlarla birlikte okuyucular büs

bütün değişecek olursa, ne kadar 

eski olursa olsun, okudukları şeyler
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ve okuma biçimleri de değişecek. 

Homer’in CD-ROM’a yüklenmiş 

hali şu an mevcut. Ve bu, papirüse 

yazılmış versiyonundan da, yazılı 

olarak basılmış versiyonundan da, 

sahnelenmiş güldürü versiyonun

dan da bütünüyle farklı bir Homeı* 

metni. Bu Homer metinlerinin her 

birinin, gerek anlatı, gerek akış

kanlık, gerek okuyucuya verdiği 

heyecan, gerekse haz açısından 

kendine özgü birer metafiziği var.

Çocukluk yıllarımdan kitapla

rın birbirinden büsbütün farklı ko

kularını, farklı hamurlarını, farklı 

kağıtlarını ve farklı baskılarını çok 

iyi anımsıyorum. Kitap, tümüyle 

karmaşık bir olgudur: Kitapları tu

tuş, ellerimizle kavrayış, koruyuş 

ve tekrar tekrar onlara dönüş bi

çimlerimiz vesaire...

Ciltsiz ve dolayısıyla çok-sataıı 

kitap (paperback) deneyimi, ya

yıncılıkta bir devrimdi. Kitaplar ve

muhafaza edildikleri kütüphaneler, 

edebiyat, tarih ve felsefe olarak 

bildiğimiz pek çok şeyi derinden 

etkilemiş ve belirlemişti. Eğer ki

tapların yerini, henüz çoğu tahay

yül bile edilemeyen elektronik 

araçlar alacaksa, bir anı arşivine, 

bir ölü aşk arkeolojisine (=kazı ça

lışmasına) dönüşecekse, o zaman 

edebiyatın da büsbütün değişeceği

ni söyleyebiliriz.

Marksizm bize, çok çarpıcı, ba

sit bir gözlem öğretti (büyük dü

şünceler, çok basit düşüncelerdir; 

ama henüz bu düşüncelere kimse 

sahip olabilmiş değil!): Odalar va

rolmadan önce, oda müziği yoktu! 

Yani şunu demek istiyorum: Yük

sek müziğin başat formu olan oda 

müziği, özellikle de quartet olarak 

bildiğimiz ve bildiğiniz şey, ancak 

belli mekansal (coğrafi-YK), eko

nomik ve sosyolojik şartlarda orta

ya çıkabilecek bir müzikti. Oda

müziği için daha fazla oda olmamış 

olsa, yeni oda müziklerinin yazıla

bilmesi veya icra edilebilmesi 

mümkün olmayacak ve dolayısıyla 

geniş bir müzik literatürü, tasta

mam şimdilerde gözlendiği gibi, 

basbayağı müzelik olacak! Artık 

icracı ve dinleyici için gerek du

yulmayan ve doğal da olmayan 

şartların tarihsel olarak yeniden- 

üretilmesi anlamına gelecek! Ben

zer şeyler, elbette ki, edebiyat ve 

kitap için de geçerli olacak.

Yeteneklerin Önü Açılırken...

İmdi, teknolojiden yetenek mese

lesine geçebilirim, belli tarihsel 

anlar dışında yaratıcı yeteneklerin 

sayısının neden sınırsız olmadığını 

bilemiyoruz. Burada henüz tam 

olarak anlayamadığımız, kavraya

madığımız bazı durumlar sözkonu- 

su. Allah’tan ki, anlayamayacağı

mız bazı şeyler de var! Evet... Ne

den bazı dönemler, büyük yazarlar

la dolup taşarken, bazı dönemlerde 

ise uzun süren bir çoraklık yaşanır? 

Evet, niçin Portekiz, İspanyol, İtal

yan edebiyatları gibi edebiyatlar, 

bir iki yoğun bir patlama anma 

sahne ve tanık olurlar yalnızca? Bir 

yetenekler kümesinin ortaya çık

masını ve bu yeteneklerin neler 

yapmak istediklerini belirleyen 

şeyler nelerdir? Genel olarak söy

lemek gerekirse -ki, zeka düzeyi ya 

da benzer bir ölçüt (ki burada fin

cancı katırlarını ürkütmemek için 

dikkatli olmak zorundayım) konu

sunda sahip olduğumuz son kanıt

lara bakılacak olursa, en zeki in

sanların yüzde sekseninin bugün 

bilimle uğraştıklarını görüyoruz. 

Zeka düzeyi en gelişkin (ve irade,
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enerji ve azimleri en yüksek düzey

de) olanların yüzde yirmiden daha 

azı, insanbilimleri olarak adlandı

rabileceğimiz alanlarla uğraşıyor. 

Eğer—Rönesans—dönemi—Eloran^

yakalayabilen muhtemelen çok az 

sayıda insan var. Bu, mükemmel 

sanat ve edebiyat eserlerinin daha 

az üretildiği anlamına gelir mi? 

-Bence-hayırl-AksineJbugün_jdüıı^

li insanların büyük çoğunluğu, si

nemaya, televizyona ve diğer yeni 

(elektronik-YK) sanat alanlarına 

kayıyor. Ve karşımıza, büyük bir 

İt ayranlıkla. “Aaa. bu gördüğüm

sa’smda yaşıyor olsaydım, zaman 

zaman bir ressamdan kahvaltı dile

niyor olacaktım! Oysa bugün, po

zitif bilimlerle uğraşan bilim adam

ları arasında yer almak, onlardan 

biri olmak istiyorum: Zira, coşku

nun, umudun, yaratıcılığın ve yep

yeni dünyalar keşfetme imkanının 

varolduğu tek yer pozitif bilimler 

alanı! Edebiyat ve sanat adına acı 

ama gerçek! Çağımızın gerçeği bu!

Artık bugün, insanbilimleri 

alanında çalışmayı gerektirecek ve 

teşvik edecek çok az neden ve saik 

var! Oysa bugünün Cambıidge’in- 

de, bugünün MIT’inde (Mass. 

Teknoloji Enstitiisü’nde), bugü

nün Princeton’mda, hatta birkaç 

yıl öncesinin Moskova’sında, 15 

yıl öncesine kadar doktora sonrası 

araştırma yapacak bilimadamların- 

dan oluşan başvurucuların yerini 

fizik ve matematik’te eğitim gör

mek için uzun kuyruklar oluşturan 

iiniversite-adayı öğrenciler almaya 

başladı. Gençlerden istenen ve 

gençlerin yapmak için çırpındıkla

rı, ilgilendikleri şeyler bunlar ar

tık.

Büyük edebiyatın, ancak belli 

zamanlarda üretilebileceğini ya da 

bir dilin şiirsel ve yaratıcı imkan

larının ve enerjisinin ancak belli 

durumlarda hayata ve harekete ge

çirilebileceğini belirleyen kesin bir 

kural yok elimizde. Belli büyük 

edebiyatların, tıkanma ve yorgun

luk dönemleri yaşadıklarını biliyo

ruz. Bugiin, edebiyat ve sanat me

tinleri üretiminde mükemmelliği

den çok daha fazla kitap ve ürün 

yayımlanıyor ve çok daha fazla ki

tap tüketiliyor. Burada bir para

doks var: Bir yandan yayımlanan 

kitap sayısında astronomik denebi

lecek bir artış var; ama öte yandan 

bu kitapların pek azı edebî ve sa

natsal açıdan mükemmel olarak 

nitelendirilebilecek nitelikte. Pe

ki, bu paradoksu nasıl açıklamak 

gerekiyor, öyleyse?

Edebiyattan Sinemaya, Televiz- 

yondan Elektronik Sanatlara

Sanırım şöyle: Bugün artık, yeni 

bir durumla, yepyeni bir fenomen

le karşı karşıyayız. Bugün, yetenek-

film, romanından daha müthiş ol

muş!” diyebileceğimiz yepyeni mü

kemmel diyaloglar, çatışma anları 

ve sahneler çıkıveriyor. Bu film 

veya televizyon metinleri, zaman 

zaman edebiyat metinlerinden çok 

daha incelikli, çok daha ustalıklı, 

çok daha yaratıcı ve çok daha kes

kin ve çarpıcı metinler olabiliyor.

Artık sinema; algılama biçim

lerimizi, muhayyilemizi; anlatının 

ne demek olduğuna, bir hikayenin 

nasıl daha iyi ve farklı şekillerde 

anlatılabileceğine ilişkin fikirleri

mizi değiştiren, kendine özgü kla

siklerinden sözetmeye başladığımız 

yepyeni bir sanatsal ifade biçimi 

olarak hayatımıza girdi. Sinema-
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ilin yaptığı şey, lLc ki, iomauın 

yaptığından son derece farklı. Si

nema filmi, roman metnini pek 

çok bakımdan çağrıştırabilir ama 

bir film, bir romandan çok daha 

fazla bir şeydir. Aynı şekilde tele

vizyona mükemmel bir şekilde 

uyarlanan bir televizyon draması 

ile klasik roman metni arasındaki 

etkileşimi, alış verişi gözlemlemek, 

keşfetmek bizi büyüleyici sonuçla

ra götürebilir.

Artık, romanlar, diğer elektro

nik sanatlarda yeniden üretilecek 

ve uyarlanacak şekilde yazılmaya 

başlandı. Basılı olarak yayımlanan 

bir romanın, hem ekonomik hem 

de diğer getirileri, kazanımları te

levizyona veya filme uyarlanacak 

bir romanın getirilerinden, kaza

nanlarından çok daha fazla. Ro

manla sinema veya televizyon ara

sındaki bu karşılıklı etkileşim ve 

bağımlılık, sonuç itibariyle roman 

metninin yapısını da değiştiren ve 

son kertede zenginleştiren bir etki

leşim ve bağımlılık. İnsanlar, ro

m a n  ular ak yazılmış uu metne, za

man zaman film ve televizyon 

uyarlamasını izledikten sonra an

cak ulaşabiliyorlar ya da roman 

metnini önceden okuyanlar, film 

ve televizyon uyarlamalarını gör

dükten sonra romana yeniden dö

nüp, yepyeni bir gözle bakabiliyor

lar. Dahası, artık günümüzde, kimi 

romancılar, daha romanlarını ka

leme almadan film ve televizyon 

haklarını bile satın alabiliyorlar. 

Öyle ki, artık kitap, yazılı metin, 

bir “bahane” (bir “pre-text, aynı 

zamanda “ön-metin” anlamına ge- 

liyor-YK) olma özelliğini yitirebil- 

melcte; yazılı metin, okuyucuya, iz

leyiciye film ve televizyon uyarla

masından sonra ulaşan bir “son- 

metin” (post-text) konumuna gel

mektedir.

Edebiyat ve sanat yetenekleri

nin, yaratıcı muhayyilenin diğer 

medya’ya kayışının ölçüsü ve ölçü

tünün hangi boyutlarda olduğunu 

saptayabilmek pek kolay değil. Di

ğer medyalarda, harikulade bir ya

ratıcı yeteneğin yoğunlaştığını 

gözlemlemek mümkün. Bu yete

neklerin dikkate değer bir kısmı

nın büyük reklam filmlerinin al

tında imzalarının bulunduğunu da 

biliyoruz. Şiir ile mükemmel film / 

reklam müzikleri arasındaki farkı 

birbirinden ayırt edebilmek son 

derece zordur. Bugün, İngiltere’de

ki güçlü Restorasyon dönemi ko

medisine taş çıkartacak, insanın 

gülünç durumlarını onlar kadar us

talıkla tasvir edecek ve anlatacak 

mükemmelikte reklam metinleri 

yazan ve reklam filmleri çeken ye

tenekler var. Yazılı roman metnin

de tasvir edilen ve sunulan mu

hayyile, ince eleştiri, enerji, tutku 

ve hatta ciddî siyasî ve toplumsal 

yorumu bugün sinema filmleri, te

levizyon dramaları ve mükemmel 

reklam filmleri aracılığıyla geniş 

kitlelere ulaştırabilmek mümkün 

hale gelmiştir.

Burada, romanın, yazılı edebi

yat ve sanat formlarının ve türleri

nin sahip oldukları, taşıdıkları ruh 

ile, filmin, televizyon dramalarmın 

ve hele de reklam filmlerinin sahip 

oldukları, taşıdıkları ruhu, bu ma

kalede tartışmanın dışında tutu

yor; sadece bu noktanın önemine 

dikkatle çekmekle yetiniyorum.

Burada sorulması ve cevabı 

araştırılması gereken soru şu: O bi

zim bildiğimiz “Edebiyat”ı muhafa

za edebilmek, varlığını sürdürebil

mek mümkün mü? Bir çırpıda ce

vaplandırılması gerçekten çok zor 

bir soru/n bu. Ama ben yine de bir 

şeyler söylemeye çalışayım.

Yıllar önce bazı kitap yayıncıla

rı tarafından film senaryoları ya

yımlanmıştı. Ama bu iş, tutmadı. 

Bu, gelecekte de tutmayacağı anla-
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mına gelmez elbette ki. Örneğin 

Dennis Potter ve diğer pek çok 

mükemmel televizyon drama yazar 

ve sanatçısı, yazdıkları metinlerin 

edebî değeri olduğunu- düşünerek, 

metinlerini ve oyunlarını (televiz

yon dramalarını-YK) yayımlamayı 

sürdürüyorlar ve bu metinler oku- 

yucudan da büyük ilgi görüyor.

Sözlü Kültür ve Şiirin Büyüsü

Burada bir de, meselenin sözlü kül

tür formu ve boyutu var tabii ki.

Bunu, geçenlerde Harvard Üni

versitesine bir konferans için git

tiğimde tanık olduğum bir olayla 

daha iyi gözlemledim. Sinemanın 

en ünlü klasiklerinden Casablanca 

filmi, bugüne dek binlerce kez gös

terildi. Üniversite’de bu film yeni

den gösteriliyordu. Dışarda filmi 

izlemek için uzun bir kuyruk oluş

tuğunu gördüm. Oysa bu öğrenci

lerin çoğunun, Casablanca’yı on- 

onbeş kez seyrettiklerinden adım 

gibi eminim. Ama tekrar tekrak iz

lemekten kendilerini alıkoyamı- 

yorlardı. “Neden, peki?” diye sor

dum kendi kendime ve bu sorunun 

cevabını filmin izlenişi sırasında 

buldum: Öğrenciler, filmin son on 

dakikasında, filmin sesini sonuna 

kadar kıstırdılar; hep birlikte ayağa 

kalkıp kolkola girerek, filmin final 

sahnesindeki o ünlü şarkıyı hep bir 

ağızdan söyleyerek filmi izlediler.

Ben de kendimi tutamadım ve ko

roya katıldım, doğal olarak. Bu çok 

ilginç bir şey. Yeni bir deneyim. Bu 

öğrencilere, “bir şiiri de aynı şekil

de yürekten okur musunuz?” diye 

sorsanız, muhtemelen alacağınız 

cevap, “size ters ters bakmaları" 

olacaktır. Peki, bu gençleri, film iz

EDEBİYATIN SONU MU.' / STEİNER

lerken çok sesli bir koro halinde 

halkalanmaya ve “haykırmaya” 

iten şey ne?

Şu galiba: Sözlü kültürün ve 

ifade biçiminin, insanın her bir şe

yine nüfuz edebilecek bir niteliğe, 

bir kalıcılığa, bir muhkemliğe sa

hip olması. Sözlü kültürle, şiir ve 

şiirsellik arasında kopmaz, koparı- 

lamaz bir ilişkinin, bir irtibatın var 

olması. O yüzden şiirin, sonsuz bir 

geleceği olduğunu söylemek müm

kün. Örneğin Rus şiiri, sözlü olarak 

varlığını ve gücünü sürdürmeye 

devam ediyor. Yevgeni Yevtuşen- 

ko’nun, Andrey Voznesensky’nin 

şiirleri on bin, yirmi bin basıyor. 

Allen Ginsberg’in şiirleri de yine 

öyle. Müslüman mistik Mevla- 

na’nın şiirleri Amerika’da yüzbiıı- 

lerce satıyor. Şiir, sevildiği, tutul

duğu zaman, sözlü olarak, “birlikte 

konuşulan ve paylaşırcasma söyle

nen” bir imkana sahiptir. Bu, dün 

böyleydi; bugün de böyle; yarın da 

böyle olacak. Aslında büyük şairler 

çağında yaşıyoruz. Ve pek çok şair

çıkacak ortaya. Şu ana kadar ta

hayyül bile etmediğimiz pek çok 

yeni sanat türünde şiir hep varola

cak ve şairler, yeteneklerini müzik

te, dramada, koreografide, sinema

da gösterecekler.

Her drama formu, şiirdir. Ve 

ben burada yeni drama formların

daki şiirin izini sürüyorum: Tele

vizyon dıamasmda, amatör drama

da ve tabii izleyicinin katılımında. 

Aynı şekilde şu an drama dünyası, 

çocuklar için de sınırsız imkanlar 

sunuyor. İnsan bedeni sanatı olan ti

yatro, en geniş anlamıyla, imkan

ları sürgit gelişen bir sanat dalı. İn

san bedeni, her kültürde mevcudi

yetini hissettiriyor. Kaldı ki, dil, 

derinlikli ve yoğun bir bedensel 

fonksiyondur.

Roman Yazma Yorgunuyuz

Hegel’in roman için yaptığı gözle

mi hatırlamanın tam zamanı ve ye

ri: Roman, orta sınıfların, “boş za

man” meşgalelerinin, özel hayatın,
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okuma mekanı ve okuma zamanı 

gibi orta sınıf alışkanlıklarının za

ferinden ayrı düşünülemeyecek bir 

sanattır; böylesi bir ortamın ürü

nüdür. Her ne kadar anlatı dili; lca- 

otik, metinde karşılaşılan sorunla

rın çözümü ya da çözümsüzlüğünü 

anlatan bir dil olsa da, roman, fel

sefi olarak büyük, zengin, istikrarlı 

bir toplumsal bağlamda varolan bir 

anlatı’dır. Marksist edebiyat teoris- 

yenlerinin ve eleştirmenlerinin en 

büyüklerinden biri olan Georg Lu- 

kacs’ın dediği gibi “hiçbir roman, 

mutsuz sona ermez.” Lukacs’m göz

lemi, elbette ki aptalca ve de hafi

fe alınacak bir gözlem değil. Söyle

mek istediği şey şu Lulcacs’ın: Ro

manı okuduktan sonra da, tekrar 

tekrar yeniden romana bakabilir; 

metni yeniden ve yeni şekillerde 

okuyabilirsiniz. Roman’ın sürgit 

devam eden hikayesinde her an 

geleceğe açılan bir pencere vardır 

ve bu yüzden roman, özü itibariyle, 

bir orta sınıf hikayesidir.

Sanayi devriminin, Fransız 

devriminin, işte bu büyük roman 

çağında gerçekleşmiş olması hiç de 

tesadüfi değil. Bu nedenle, günü

müzde, büyük romanların Hindis

tan, Karayipler, Latin Amerika gi

bi daha katı ve daha problemli bir 

şekilde de olsa burjuva kültürünün 

ilk evrelerinde olan ülkelerden 

gelmesi bir rastlantı olarak değer- 

lendirilmemeli.

Ancak artık roman yazma yor

gunu olduğumuzu söyleyebiliriz. 

Bu kesinlikle doğru bir gözlemdir 

ve dünyanın sonu filan da değildir. 

Farklı yeni roman türleri geliştiri

lirken, bazı roman türleri yok olu

yor: Epiğin, şiirsel epiğin, trajedi

nin altın çağlarını yaşadığı dönem

ler olmuştu; ama şu an öyle bir du

rum sözkonusu değil. Bir süre daha

Bizim bildiğimiz dünya

nın ve edebiyatın sona 

ereceği ama yepyeni bir 

dünyanın ve edebiyatın 

gelişeceği bir zaman dili

minin eşiğindeyiz. Bu ye

ni zaman diliminde oku

yucu da, daha aktif bir rol 

üstlenecek ve metni, çok 

daha üretken ve yaratıcı 

şekillerde tüketme, tecrü

be etme ve metne müda

hale etme imkanına ka

vuşacak.

roman yazılmaya devam edilecek; 

ama romanlar, daha çok kurmaca 

ile gerçeğin karıştığı, iç içe geçtiği 

melez formlarda yazılacak bundan 

böyle.

İşte bu durum, bizi, önemli bir 

sorunla karşı karşıya getiriyor: Ro

man, bugün gazete ve televizyon

larda gerçekleştirilen yepyeni mü

kemmellikler ve nitelikler kazanan 

röportajlarla, yepyeni tecrübe bi

çimleri üreten “anlık anlatı biçim- 

leri’yle rekabet edebilecek mi?

James Joyce, Finnegans Wake 

başlıklı romanını yazdığında, bu 

romanın, roman sanatının sonunu 

getireceğinden emindi. Çünkü ro

man sanatında yapılabilecek en 

zirve, en olağanüstü şeyi gerçekleş

tirdiğinin farkındaydı Joyce.

Bildiğimiz Edebiyatın ve Bildiği

miz Dünyanın Sonu Ama...

Önümüzde belirsizliklerine, belki 

tehlikelerine rağmen, farklı ve he

yecanlı bir zaman ve bambaşka bir 

dünya uzanıyor. Edebiyatın, oku-

mıış-yazmışlığın ve dolayısıyla ede

biyat metninin yeniden tanımla

nacağı, yepyeni boyutlar kazanaca

ğı bir dünya bu. Belki yayıncılar, 

basmak için kitap bulmakta zorla

nacaklar. Ama edebiyat; sinema, 

televizyon ve internetle birlikte 

yepyeni boyutlar kazanacak. Sa

natçılar, yepyeni şeyler yaratacak

lar: Sesli, görüntülü ve belki de an

latılan, tasvir edilen şeyleri yaşattı

racak, tecrübe ettirecek ve hisset

tirecek yepyeni sanat eserleri orta

ya koyacaklar.

Elbette ki, tüm bu gelişmeler, 

bizim bildiğimiz dünyanın ve bizim 

bildiğimiz edebiyatın sonu olacak; 

ama asla edebiyatın sonu olmaya

cak: Edebiyatın araçları, imkanları 

ve alanı genişleyecek; edebiyat 

yepyeni boyutlar kazanacak. So

nuçta, edebiyatın mahiyeti de bi

razcık değişecek ama edebiyat, da

ha zenginleşmiş ve daha heyecanlı 

bir faaliyet biçimi olacak.

Evet, bizim bildiğimiz dünya

nın ve edebiyatın sona ereceği ama 

yepyeni bir dünyanın ve edebiya

tın gelişeceği bir zaman diliminin 

eşiğindeyiz. Bu yeni zaman dili

minde okuyucu da, daha aktif bir 

rol üstlenecek ve metni, çok daha 

üretken ve yaratıcı şekillerde tü

ketme, tecrübe etme ve metne mü

dahale etme imkanına kavuşacak. 

Böylelikle, bu yeni dünya ve bu ye

ni edebiyat, yazarın konumunu da 

değiştirmiş olacak: Yazarla okuyu

cu, metni “birlikte üretecek” ve 

“birlikte tiiketecek”ler.

N ot: George Ste iner’ın  bu m etn i, Pros
pect de lg is in in  1996-Mayıs sayısın

dan  çevrilm iştir.
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er gidiş bir kazanç mıdır? 

Her gidiş bir kayıp mıdır? 

Nereye gidersek gidelim, 

kendimizden ne kadar uzaklaşabi- 

liriz? Kendimiz hep kendi yanımız-

ŞAM MEKTUBU

MEHMET HARMANCIda kalıyorsa gidişlerimiz nereye 

olursa olsun, ne fark eder? Yoksa 

gidişlerin niteliği midir, onu ka

zanç ya da kayıp hanesine kaydet

tiren?

Bir kere şunu rahatlıkla söyle

yebiliriz ki, gidiş ufuk değiştirmek

tir. Kişi gidişiyle ufkunu genişlet

miş, geliştirmiş ise bu elbette ka

zançtır. Eğer değişen bir şeyler 

yoksa büyük ihtimalle kayıplar 

vardır, diye düşünüyorum. Şayet 

kişi ufkunu, ulaştıklarını yadsımış 

ve bundan dolayı gitmişse ulaştık

larına, ulaşamadıklarından dolayı 

dargınsa bu “kaçış” olmalı. Gidiş 

her zaman yeni bir yere gidiş olma

sa gerek. Ama gitmişseniz bir yere 

bir kere, artık ne bıraktığınız yer 

eski bildiğiniz yer olarak kalacak

tır, ne de gittiğiniz yeri geldiğiniz 

yer kadar tanıyor olacaksınız. Öyle 

görünüyor ki, her halükârda yeni 

bir durum ile karşı karşıya kalaca

ğız. Bu yeni durumu kavramak, yo

rumlamak için çabaladıkça hem 

gittiğimiz yeri, hem de terk edip 

gittiğimiz yeri daha iyi anlayacağız, 

en azından daha farklı yorumla

mak için daha çok fırsatlar yakala

mış olabileceğiz.

Bu sözler, Şam yolculuğumun 

bana düşündürdükleri, dahası söy

lettikleridir. Ancak ne kadar bu 

söylenenlere/söylediklerime uymuş 

bir adamım, bunu zaman göstere

cek. Şimdi Şam’dan kilometreler

ce uzakta son Şam mektubumu ya

zarken, bu konu üzerinde durmak 

istedim. Çünkü giderken bıraktığı- 

m Türkiye’yi, geldiğimde bulama

mıştım. Gittiğimde de anlatılan,

okuduklarımdan öğrendiğim Şam 

yoktu ortalıkta. Sonra, giderken 

yanımda götürdüğüm benimle, ge

lirken getirdiğim benim aynı değil

di. Giderken tahayyülümdeki ül

kemle, dönerken benimsediğim ül

kem ne yazık ki aynı değildi.

Burada söylenmesi gereken ya

kınma ifadesi “ne yazık ki” değil, 

sevme ifadesi “iyi ki” olmalı, iyi ki 

giderken sahibi bulunduğum ta

hayyülden kurtuldum. Ülkemi, 

milletimi, birikimimi, coğrafyamı 

ve tarihimi doğru algılamamam 

üzerine kurulmuş tezgahların tesi

rinden bir nebze olsun kurtulmak 

için bir umut ışığı daha yakalamış

tım.

Anladım ki, Türkiye gelişmek

te olan bir ülke değildi. Gelişme

mesi için herkesin elinden geleni 

ardına bırakmadığı, yine de engel

leyip bitiremediği bir ülkeydi. Bit

meyen bir tarih mirası ve yenilmez 

bir İman kuvvetiydi sanırım bizi 

hala ayakta tutan ve geri çağıran. 

Orada kiminle konuştumsa Os- 

manlı’dan bahsetmeden edemedi. 

Söz döndü dolaştı, geldi Osman- 

lı’ya. Biz üzerimizden o nişanı at

mak için bunca yıldır uğraşsak da 

bilileri bizi duyunca Osmanlı’yı 

hatırlamadan/ hatırlatmadan ede

miyordu. Tarihe yön verdiğimiz 

çağlardan, adaletle yönettiğimiz 

topraklardan söz edenler, bugün 

tarihi ifsad, toprağı heder eden za

mane süper güçlerine de en azın

dan ima ile değiniyorlardı, iyisiyle 

kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla 

bir tarihe sahiptik ve ne yapsak 

kimseye bunu unutturamamıştık. 

Bir zamanlar efendilik yapmıştık 

ve bunun itibarı doğulu/batılı bü

tün milletler yanında hala geçer- 

liydi.
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Ayrıca özgüveniyle tarih sah- 

nesine dönmek üzere karar verdiği 

anda bizden başka Ortadoğu bari- 

tasında kudret sahibi olacak, den

gelere dokunacak bir güç de hala 

görünmüyordu. Zannedildiği

nin/iddia edildiğinin aksine dünya 

milletleri içinde sevenimiz düşma

nımızdan hala çoktu. Bizi hiç sev

mediğine kesin kanaat getirdiğimiz 

Ermenilerin içinde bile sevenimiz 

sevmeyenimizden fazlaydı. Nere

den mi anladım? Karşılaştığımız 

her yerde bize daha bir ilgi ve sev

giyle yaklaşmalarından, Türk oldu

ğumuzu öğrenince ellerinden ge

len her türlü yardımı önümüze ser

melerinden anladım. (Yine burada 

şunu eklemeliyim ki, Suriye’nin 

Ermenisiyle, Ermenistan’ın, Fran

sa’nın Ermenileri, yani lobilerin 

çirkin pazarlıkların, karanlık tez

gahların insanları farklıdır derse 

birisi, söyleyebileceğim halkın yu

karıda olduğu gibi anlattığımdır.

Ve ben iyilik görmüşsem, iyilik 

gördüm demeliyim.)

Oysa biz bu itibarı korumak, bu 

saygıyı hak etmek için hiçbir şey 

yapmıyorduk. Fransızlar, İspanyol- 

lar, Almanlar, kültürlerini tanıt

mak, yaymak, pazara konmak gibi 

nedenlerle harıl harıl çalışırken bi

zim bir kültür merkezimiz bile yok

tu, Şam’da.

Pek çok insan Türkiye’yi özle

nen bir ülke olarak görüp dilimizi 

nasıl öğreneceğini önüne gelen 

her Türk’e sorarken biz dilimizi öğ

retmek için bir çabanın içinde de 

yoktuk. Yüzlerce öğrenci perişan 

vaziyette bir hayat mücadelesi ve

rip ülkemizde yakalayamadıkları 

yüksek öğrenim şansını orada bul

mak için koştururken bizim öğren

cilerimizi aynı çatı altında toplaya

cak bir teşkilatımız, derneğimiz fa

lan yoktu. Oysa ki Malezyalıların, 

Nijeryalıların vs. öğrenci dernek

leri vardı.

Komor adaları bile kültürünü 

tanıtmak için çaba harcayıp etkin

likler düzenlerken bizim kültürü

müzü tanıtmaya dair ufacık bir ha

rekete dahi şahit olmadım. Neyse 

ki, Osmanlı’nın yaptırdığı eserler 

bizim tanıtımımız için hala hizmet 

vermek üzere dimdik ayaktaydı. 

Hafızalara kazınmış malumatlar 

hala bizden eserler taşımaktaydı. 

Gittim de ne oldu? Ne bıraktığımı 

bulabildim, ne ulaştığım bana kal

dı. Ülkemin potansiyeliyle, bıra

kın Ortadoğu’yu, bütün dünyada 

başa güreşecek birikime sahipken 

yeteneksizlikler ve ihanetler gel

gitinde heder edilişini seyretmek

ten, gören fakat gösteremeyen bir 

mitoloji kahramanının bahtsızlı

ğıyla türkü söylemekten başka ba

na ne kaldı?

lN ’olaydı yar n’olaydı / yar bade 

dolduraydı / şu garib gönlüm için / 

kanun icad olaydı’

Şam’dan bu kadar mı? San

mam...
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d e n e m e

İ
çerisinde bulunduğumuz tarih

sel koşullar; insanları, inançla

rıyla asla bağdaşmayacak ter

cihlere mecbur bırakıyor. Koşullar, 

insanları kişilikli kılan, onurlu ve

UFUKSUZ BEKLENTİLER

özgür kılan ilkelerini bırakmaya 

zorluyor. Tercihlerimizin, inançla

rımız ve inançlarımıza uygun dü

şüncelerimiz tarafından belirlen

mesi, ahlaki bir sorumluluğun/ tav

rın tezahürüdür.

Kimse inançlarımıza rağmen bir 

tercih yaparak bizden ahlaksızlığı 

seçmemizi bekleyemez.

Hepimiz, ahlaki tercihlerimizi 

her durumda somutlaştırmak sure

tiyle sahici insanlar oluruz. Hayatın 

tam orta yerinde, özgür bir şekilde 

var olabilmek için insan önce ahla

ki tercihlerini açıkça ortaya koyar. 

Hayatın içerisinde belirsiz konum

ları/ ilişkileri seçen insanın belir

lenmiş bir istikameti ve tavrı ola

maz.

Çıkar hesaplarına dayalı inanç

lar, çıkar hesaplarına dayalı düşün

celer, bir ahlaksızlık düşüncesinin 

yansımasıdır. Ahlaki olmayan hiç

bir insanlık durumu savunulamaz, 

meşrulaştırılamaz.

Günümüz insanı kendi aklın

dan ve kaslarından başka bir şeye 

inanmıyor, bağlanmıyor ve güven

miyor. Düşünsel ve ilkesel yoksul

laşma derinleşiyor. İlkesel olarak 

açıklanması ve anlamlandırılması 

mümkün olmayan durumlar yaşanı

yor. Bağlı bulunmakla iftihar ettiği

miz ilahi ilkeler ve ölçüler demode 

kabul ediliyor.

Renklerimiz hızla soluyor.

Her alanda zemin çok kaygan 

olduğu için, inişli-çıkışlı olduğu 

için , kimse ayakta kalmayı başara

mıyor. Artık günümüz insan’ı, ilke

sel olan’ı, ahlaki olan’ı değil, zorun

lu olan’ı, dayatılan’ı seçiyor. Yürü

yüşümüz bilinçli ve iradi bir yürü-

ATASOY MÜFTÜOGLU

yiiş olmaktan, coşkulu ve içtenlikli 

bir yürüyüş olmaktan çıkıyor. Bu 

nedenle, yürüyüşümüz bir şekilde 

kesintiye uğruyor, uğratılıyor; sık 

sık yanlış başlangıçlar yapıyoruz. 

Koşullar tarafından arzu etmediği

miz yönlere doğru sürükleniyoruz.

Geçmişte kurduğumuz ilişkile

rin, dostlukların ve dayanışmaların; 

tesadüfi, temelsiz, bilinçsiz daya

naksız; dostluklar ilişkiler ve daya

nışmalar olduğu görülüyor. Günü

müzde, bütün ilişkiler, dostluklar 

anlamlar ve tarzlar parçalı hale gel-

geçiyoruz, yanlış yaşamaya başlıyo

ruz. Tercihlerimizde bir kararsızlık 

sergilediğimiz için onurlu bir varo

luş durumuna geçemiyoruz. Kimi 

anlam ve amaçları erteleyerek, sav

saklayarak yaşamanın ikiyüzlülük 

içerisinde yaşamak olduğunu kabul 

etmeliyiz.

Bugünün dünyasını biçimlendi

renlerin dayattığı biçimlere dönüş

türülüyor olmamız, inançlarımızın, 

düşüncelerimizin anlamından, te

mellerinden ve meşruiyetinden 

emin bulunmadığımız anlamına ge-

İslam ve müslümanları gereksiz, yabancı, tehlikeli ve 

düşman telakki eden bir dünyada yaşıyor olmak, daya

nılması zor bir konumda bulunmaktır. Korkutarak, güç 

ve zor kullanarak, insanları istenilen kalıplara sokma

ya çalışmak, her türden totalitarizmin meşrulaştırıldığı 

ablaksızlaştırılmış bir yönetim tarzıdır.
miştir, bütünselliğini yitirmiştir. 

Artık , ilişkiler, dostluklar, anlam

lar ve tarzlar kimi yarar hesaplarına 

dayalı olarak biçimlendirilmekte

dir.

Tutarlı hayat tarzları, düşünce 

tarzları, yerlerini oynak ve anlık 

hayat ve düşünce tarzına bırakmış

tır. Sağlam olmayan, sürekli olma

yan, kesin olmayan kimlikler ve ki

şilikler çoğalmaktadır.

Kendimizi, kendi inanç ve dü

şüncelerimizle ifade edemediğimiz

de bir kararsızlık durumuna giriyo

ruz, zihinsel bir karmaşaya maruz 

kalıyoruz. Sallantıda bir konuma

liyor. Çok yönlü bir duyarsızlaşma 

ve duyarsızlaştırma durumu ile kar

şı karşıya bulunduğumuzu gizleme

meliyiz.

İslam ve müslümanları gereksiz, 

yabancı, tehlikeli ve düşman telak

ki eden bir dünyada ve zamanda ya

şıyor olmak, kuşkusuz dayanılması 

zor bir konumda bulunmaktır. Kor

kutarak, güç ve zor kullanarak, yö

netim aracılığıyla insanları isteni

len kalıplara ve biçimlere sokmaya 

çalışmak, her türden totalitarizmin 

meşru laşt ır ı ldığı ahlaksı zlaş tır ilmiş 

bir yönetim tarzıdır.

İdeolojik, politik İslam karşıtlığı
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akıl ve bilginin dilini kullanamıyor, 

önyargıların ve hurafelerin dilini 

kullanıyor. İdeolojik, politik İslam 

karşıtlığının önyargılarını, düşün

cesizlik, duyarsızlık, cehalet, öte- 

ki’nin değerler dünyasına kayıtsız

lık/saygısızlık vb. gibi unsurlar bü

yütüyor.

Ahlak, kişinin, öteki’ne adalet

le muamele etmesi ve yaklaşmasıy

la başlar.

Günümüzde adaletle yaklaşmak 

bir yana egemen unsurlar öteki’ni 

dünya çapında korumasız, çaresiz 

ve yalnız bırakma çabası içerisinde

dir. Uluslararası bürokrasiler, ulus

lararası hukuk sınırsız çelişkiler 

içerdiği için; sistematik bir biçimde 

işkenceye maruz bırakılan Filistinli 

çocuklar karşısında bile dehşeten

giz bir sessizlik içerisindedir. Ulus

lararası hukuk büyük bir bağımlılık 

içedisiııdedir. Ve bu hukuk Hıristi

yan Avrupa fikrine ayrıcalık önce

lik tanıyan bir hukuktur.

İdeolojik, politik önyargılarla, 

hurafelerle, karşıtlıklarla beslenen

ler gerçek insanlık durumlarına,

farklı insanlık durumlarına kayıtsız 

kalırlar. Bugünün dünyasında kimi 

tanımların adalet ve merhamet gibi 

tanımların, ahlak ve erdem gibi ta

nımların hayatta karşılıkları kalma

mıştır. Bu tanımlar bugünün dün

yasında temsil edilmemektedir.

Bugünün tarihi ve reel politiği, 

insani anlamlar, değerler, ortak 

akıl, vicdan temelinde değil; ide

olojik politik klişeler, kalıplar ve 

çıkarlar temelinde şekilleniyor. To

taliter küresel egemenlik; özgürlük, 

özgünlük, onur, izzet, vakar, haysi

yet, şecaat, merhamet, ahlak vb. gi

bi tanımları/değerleri değersizleşti- 

riyor. Toplumlar toplum mühendis

liğine özgü totaliter denetim/tahak

küm kalıplan kullanılarak sessizleş

tiriliyor, tepkisizleştiriliyor, duyar

sızlaştırıyor. Dünya ölçeğinde kul

lanılan tanımlar, egemenlerin/ga

liplerin kendi ideolojik/politik çı

karlarını yaşatmak için ürettikleri 

tanımlardır. Günümüz dünyasında 

mağlupların/mahrumların kendile

rine özgü ifadeleri, tercihleri, tarz

ları yok sayılmaktadır. Bütün ter

cihler egemenlerin tercihleridir. 

Mağluplar/mahrumlar yani ötekiler 

tarihin dışına atılmaktadır. Bugün 

içerisinde, bugünün tarihi ve reel 

politiği içerisinde, yerel ve küresel 

statükolar/düzenler, ancak tabular

la kaim olabilmektedir. Yerel ve 

küresel tabulara itiraz ve muhalefet 

edenler, yerel ve küresel tabuları 

aşmak ya da yıkmak isteyenler bun

ların himayesinde çıkarlarını sür

düren egemenler tarafından düş

man ilan edilerek kategorize edili

yor ve etiketleniyor. Bu düzlemde 

özellikle İslami siyasal tercihler ya

panlar egemen tabular aracılığıyla 

kendi toplumlarında yabancı mu- 

alemesi gören yerliler konumuna 

itiliyorlar.

Ufuksuz beklentiler içerisine 

girmemek ve çok yönlü bir değer

lendirme yapmak gerekiyor.

Var olma haklarımıza ağır kısıt

lamalar getiren bugünün tarihi ve 

reel politiği karşısında hizib, grup, 

cemaat, parti yararlarını, egoizmini, 

rekabet ve nefretini esas alan, abar

tılara dayalı önyargılı dili aşarak 

düşüncelerimizi bir gerçekliğe dö

nüştürmek üzere bilinçli çabalara, 

dayanışmalara yönelmeliyiz.

Kesinlikler kayboldukça, aşklar 

ve içtenlikler de kayboluyor, onur

lu tercihler kayboluyor.

Savunmacı bir dil ve tavrı seçti

ğiniz andan itibaren güçsüz ve zayıf 

olduğunuzu itiraf etmiş oluyorsu

nuz.

Evrensel pratiği olan İslam kül

tür ve uygarlığının zamanın testleri 

karşısında yargılayıcı ve dışlayıcı 

testleri karşısında dinamizm ve ha

reketten yoksun yaşlı ve tembel bir 

kültür konumuna düşürülmesi; sıra

dan, basit, bir klişeye indirgenmiş 

basmakalıp gerekçelerle açıklana

maz. ■
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B
abil kulesi yıkıldı; söze 

bir yerden başla! Fakat 

hangi yerden? Bütün dil

ler birbirine dolaştı, hangi yer- 

den!—Bir—kelimeyi—yerden—yere

“KAN  V A R  B Ü I L 1N  KELİM ELERİN  
A LT IN D A ”

İfâ
-Şg

vur, bir kelimeyi bağışla! Bir ke

limeyi öp, bir kelimeyi seyret, bir 

kelimeyi ağla! Cebinde beş tüy 

gezdir kalem yerine; kartal, akba

ba, güvercin, tavus ve serçe. Beş 

kanatla beş ayrı mektup yaz ve 

söyle; hangi tüyün yazısı daha 

güzel, hangi tüyle kanatlanıyor 

ruhun, hangi tüyle kıpır kıpır 

gölgeler, hangi tüyle ölüme yol

culuğun? Hem mektuplar hem 

posta arabaları ağır. Hem hangi 

tüyle imzalıyorsun?

ALİ URAL

Posta arabalarından söz. et. bana 

Kan var bütün kelimelerin altında 

Ezop’un şu lânetli dilinden söz et 

Kan var bütün kelimelerin altında

Bu taşın altında ne var? Ya bu 

kelimenin? Batması mukadder bir 

geminin, yol aldığı gibi kayalıkla

ra. Kölesiyken kahini oldun Ba- 

bil’in. Ezop, efendine öğret; dil ne 

lanetli bir şeydir... Dündür, bugün

dür, gelecektir; hiç ummadığın an

da.

Umulmadık bir giin olabilir bugün 

Aslan kardeşçe uzanabilir kayalıklara 

Bir çay söyle yağmurlann kokusun

dan

Kan var bütün kelimelerin altında

Bir çay söyle; akşam kanı ol

sun! Kıpkırmızı ışığı yüze vursun. 

Aslan çelesin tırnaklarını, kavga 

yok bugün. Kan var bütün kelime

lerin altında...

İşte durul) dururken şurda 

Bir yelpaze gibi açıldı sesin 

Güzün en gürültülü kanadında 

Göğiin en ince dalmda

Bir yelpaze; bin kuş şakıyor her 

katında. Bir yelpaze; bin kuyuya 

bakraç salıp değmiyor suya. Bir 

yelpaze; göğün en ince dalında; 

düştü düşecek sonbaharımda... Bir 

yelpaze gibi açıldı sesin. Kan dal

ga lan ı yor r ilzgannda.

Kan var bütün kelimelerin altında 

Umulmadık bir gün olabilir bugün 

Bir çeşme gibi akabilir cumartesi 

Çığlığındaki sessiz harfler 

Dün gecenin ağırlığıdır damarlarında

Umduğumuz nice gün, umul

madık yaralar açtı tenimizde. Belki 

adalet olur; umulmadık bir günle 

iyileştiğimizde. Bir çeşme gibi aka

bilir cumartesi ve götürür kirimizi. 

Bu bir cumartesi çığlığı belki. Bir 

çığlıkta nasıl durursa sessiz harfler, 

öyle durur işte sesinde kelimeler. 

Öyle durur, çünkü gecenin ağırlığı 

hâlâ üzerinde. Damarsız akan kan 

yayılır sözle.

Ne güzel konuşur sokak satıcıları 

Fötr şapkalarıyla ne kalabalıktırlar 

Ve çiçekçi kızlann göğüsleri 

Daha suçsuzdur kırlangıç yumurta

sından

Kan var bütün kelimelerin altında

Çünkü aşk, şalını örtmüştür 

şehre. Artık her konuşma güzel, 

her bulut gölge. Resim fin, şapkalar 

birbirine karışmış. Bir kalabalık, 

hepsi bu! Ne önemi var! Her şey 

masum ve çiçekçi kızlar, kanlı gül

ler taşıyorlar sepetlerinde.
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Yaprağını dökecek ağaç yok hurda 

Ama ışık dökebilir olanca renklerini 

Sürekli işbaşındadır belleğin 

Tanık şairler arasında 

Oyuncu arkadaşlar arasında

Ağaçlar, yapraklarını toplayıp 

gittiler. Yanlarında meyvelerini ve 

gölgelerini de götürdüler. Fakat bı

raktılar bizi. “Bir gölge bile değilsi

niz!” dediler. Hey tepeler, vadiler, 

bozkırlar, kayalıklar, ne kadar çıp

laksınız! Boşuna heveslenmeyin. 

Yaprağını dökecek ağaç yok burda! 

Ağaç yok! Ağaç yok! Ağaç yok! 

Güneş sen dök o halde renklerini! 

Güneşsen yak ve biz unutmayalım 

renklerini.

Yolcıduk bir kafiye arayabilir 

Atının kuyruğundaki düğümde

Ölüm bir kafiye arayabilir 

Ak gömleğinde

Yol bir kafiye arar ve bulur 

Dönemeçlerin benzerliğinde

Ben bir kafiye arar ve bulurum 

sana ait her şeyde. İşte şairlerin gö

zü önünde, eğildiği dizi önünde, ay 

kararır yüzü önünde. Ben bir kafi

ye arar ve bulurum.

At, yola; ölüm, kefene; yol, dö

nemeçlere sığındığında, anladım:

Kan var bütün kelimelerin altında!

Bir gül al eline söz gelimi 

Kan var bütün kelimelerin altında 

Sonra kes o aynadan bir tutam 

Beyaz bir tülbent içinde 

Koy ıç cebine

Bütün bir ömür kokar o ayna 

Kan var bütün kelimelerin altında.

-Bir gül almak kolay mı? De

mek bir gül alayım elime!

-Söz gelimi!

-Demek aynanın önünde tuta

yım beş dakka!

-Söz gelimi!

-Demek keseyim o aynadan bir 

tutam!

'Söz gelimi!

-Bir tutam saç gibi beyaz tül

bent içinde!

-Söz gelimi!

-Bütün bir ömür boyu cebimde 

bahar!

-Söz gelimi!

'Söz gelimi göstermez gülü gö- 

ren aynalar!

Kan var bütün kelimelerin altında

***

İşte o kandır senin gülüşün 

Sızmıştır hayatın derinliklerine 

Siyahtır orda kırmızıdır 

Daldan dala atlar 

Sever çocuklara anlatılan masattan

Bıçak izidir iki dudağın birleşti

ği çizgi. Kesilen bir hayattır; nardır 

yani. Işıl ışıl beyaz nar taneleri; sa

çılır etrafa kandır yani. Ve emer 

toprak fışkırsın diye hayat, bu gü

lüşü tutamaz, sağnaktır yani. Emer 

zindanlarda sultanlar yüzüğünü. 

Siyahtır, kırmızıdır; ağudur yani. 

Daldan dala atlar bu ağulu ses; ma' 

sallara dokunur; avutur yani.

Ama iş savunmaya gelince 

Yalnız alevi savunur 

Ve güneşin solmaz çekirdeğini 

Yalnız doruklarda

İş savunmaya gelince; kış fırti' 

nayı savunur, deniz aysbergi, oysa 

bahar savunamaz çiçeklerini. İş sa- 

vunmaya gelince; hırsız elması sa

vunur, savunamaz elmas alevleri

ni. Aşk, sen savunursan; yalnız ale

vi savunursun ve güneşin solmaz 

çekirdeğini. Aşk, sen savunur mu

sun?

Savunuyorsan teslim olan kim 

yalnız doruklarda?

Güneş dünyaya yaklaştı...

Kan Var Bütün Kelimelerin 

Altında1

1. K an Var B ütün  Kelimelerin A ltında ,

Cemal Süreyya, 1969.
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ilm, yakın çekimden göste- 

rilen bir adamın kendinden 

emin bir tavırla yaptığı ko

nuşmasıyla açılır. Epey bir si'ıre, 

adamın kim olduğunu konuşması-

İŞTE KOMPLO! İŞTE TEORİ!

M. HAR.MA:Ynın neye matuf olduğunu anlaya

mazsınız. Söylevin içeriğinden an

laşılan, sinema üzerine bir konuş

ma olduğudur. Sinema üzerinedir 

de sinemayı ele alan ya da sinema

ya yönelik fikirler beyan edilmek 

üzere yapılan bir konuşma değildir. 

Yakın çekimde, kendinden emin 

şekilde konuşan adam şunları söy

lemektedir: Hollywood'un proble

mi ne biliyor musunuz? Berbat 

filmler yapıyorlar, gerçek dışı, 

önemsiz filmler. Benim onları kıs

kanan biri olduğumu sanmayın. 

Varoluşçu fikirlerle ortaya çıkan 

bir film yapımcısı da değilim. Kötü 

oyunculuk, acemi yönetmenlik ve 

geri zekalı yapımcılar arasındaki 

birtakım atışmalar bir kenara asıl 

eksik olan gerçekçilik. Biliyorum 

gerçekçilik modem amerikan sine

ması için vazgeçilmez bir unsur de

ğil (...) limitlerini zorlamadılar 

(...) 10-20-30 rehine ölür, acıma

sızca. Bom! Bom! Peşpeşe! Kulak

ları sağır eden bir gürültü, bilgisa

yar sistemleri çöker, kısacası etraf

ta beyinler uçuşur. Her şey bir an

da oluverir. Ne istiyorlar? Bir oto

büs, bir uçak? Belki de hükümet 

tarafından sigortalanmış birkaç 

bin dolar (...) Biliyorum bu gele

neksel sinemanın sınırları içine 

girmiyor. Ama ya olsaydı? İşte bu 

filmin sorunu da bu. (...) Kötü 

adam kaybeder=bıı bir ahlak dersi, 

şu andaki durum ise gerçek. 

Hımm, hayat bazen filmde daha 

garip olabilir.

Sözünü ettiğim film, belki pek 

çoğunuzun da izlediği, Sword- 

fish/Kod Adı Kılıçbalığı filmi. 11

Eylül'den birkaç gün önce izledi

ğimde, başarısız bir film olarak, iz

lediğim kötü filmler tarihine ekle

miştim onu. Ancak çok kısa bir sü

re sonra sadece bir film olmanın 

ötesinde anlamlar da kazanıverdi. 

Zira sinema düşünceye yol açmak 

bakımından güçlü metaforlar yara

tabiliyordu. Sanırım bu da onlar

dan biriydi. Belki metaforik bir 

katkıdan öte bu film yaşanan ger

çeğin, o gerçeği kurgulayanlar 

tarafından, piyasaya dalga geçmek 

üzere sunduğu bir ipucuydu. Aslın

da filmin anlattıklarına yabancı 

sayılmazdık. O güne dek pek çok 

Hollywood filmi bize komplo te

orileri üretmek ve çözümlemeleri

ni yapmak konusunda hiç de cimri 

sayılmazdı. Ancak bu filmde her 

şey dobra dobra ve alışık olmadığı

mız kadar açıkça ifade ediliyordu 

sanki. Belki de bu sebeptendir, 11 

Eyliil hadisesini gördüğümde hiç

şaşırmadım. Neden şaşıımalıydım 

bunu da hala çıkarabilmiş değilim. 

Zira yıllardır izlediğim filmler bana 

bunu kanıksatmıştı. Gördüklerim 

gerçekmiş gibi gelmedi. Sanki her 

gün birkaç kuleye birkaç uçak giri

yormuş gibi bir histi yaşadığım; 

filmlerin bana öğrettiklerini, o an 

şaşırmamışlığımla ilişkilendirince.

Bunun ötesinde neler oluyor? 

Gerçekten neler oluyor? diye ken

di kendime verdiğim cevap da ba

na hiç şaşırtıcı gelmedi. Kanımca, 

Ortadoğu'da olan, Ortadoğulu ol

mayan, gücü lobisinde bir küçük 

devletle, üzerinde yer aldığı kıta

nın adıyla anıldığı halde, adı o kı

ta ile özdeşleştiği halde o kıtanın 

sadece bir parçası olan ve deklare 

edilene göre dünyanın en büyük 

devleti içinde çöreklenmiş, yurt 

yurttaşlar içindir fikrine değil de 

yurttaşlar yurt içindir fikrine sahip, 

kendilerinin mutlak doğrulara sa-
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FİLM /  İŞTE KOMPLO! İŞTE TEORİ!

hip oldukları için mutlak gerçeği 

inşa etmek gibi bir haklarının oh 

duğuna inanan (yukarıda sözü edi

len film kahramanına çok benze

yen ve özgüveni yerinde) bir küçük 

fraksiyonun tezgahladığı, Avrupa 

merkezli bir devletin sponsorlu

ğunda ve muhtemelen Arap kö

kenli figüranların bizzat ya da is

men (bence bu ihtimal daha güç- 

lü)kullanıldıkları bir komplo ile 

karşı karşıyaydık.

Bütün bunları üretmem olay

dan kısa bir süre sonra olmuştu. Ve 

yine çok uzun zaman geçmeden bu 

tür komplo teorisi olduğu yönünde 

manüpilasyonlarla gerçeğe ulaş

mak için pek çok farklı teoriye 

bunca ihtiyaç duyulduğu bir anda 

bütün farklı yorumlar, komplo te

orisi olmakla yaftalandı, aşağılandı 

ve dışlandı. İnsanlığın gözü dezen- 

formasyonla bir kez daha boyandı. 

Oysa insanlığın karşı karşıya bu

lunduğu bu karmaşık olayı açıkla

yan, olayın künhüne ermiş tam bir 

teori ortalıkta yoktu ve bu konuda 

kim ne söylerse söylesin, söyledik

leri komplo teorisi olmaktan öteye 

gitmeyecekti. Anarşist bilgi kura

mından ilham alarak söylersek bi

rini diğerine üstün kılacak gerek

çemiz yoktu.

Ancak bunun böyle olduğu 

bunca açıkken bir kez daha gözler 

boyandı, tek yorum mutlak gerçek 

olarak burnumuza dayandı. Olayı 

açıklamaküzere ortaya atılan teori 

(önceden hazırlanmış konserve 

hakikat yani) ise, insana teori bu

nun neresinde tamamıyla klişe de

dirtecek cinstendi. Bu klişenin 

açık edilmesinden korkulduğu için 

midir bilinmez, özgürlükler ülkesi 

Amerika ve Avrupa'da Sword- 

fish/Kod Adı Kılıçbalığı filminin 

yasaklandığını öğrendik bir süre 

sonra. (İpucunu mu çektiler? Ne 

dersiniz?) Vakit denen öğretmen 

bize çok bekletmeden olayın ger

çek yüzünü apaçık anlattıkça ne

yin teori neyin komplo olduğu net 

olarak ortaya çıkmaya başlamıştı 

ama ne fayda. Olan Afganistan'a 

oldu. Gün yüzü görmemiş Afgan 

halkı bu kez de teknolojinin son 

noktası ilk kez denenen silahlarla 

ölüme mahkum oldu. Olan kadın

lara, çocuklara, zayıflara, koruma

sızlara oldu. Ama kimse onlarla il

gilenmedi. (Neden ilgilensinler ki? 

O  toz canavarlarıyla!.. Burada şu

na da dikkat etmeliyiz, sanırım 

gerçek bir dev olarak saldırıya geç

meye hazırlananlar karşılarındaki-

ni suçlamak üzere onların giysileri-

kadar

basit, zavallı ve komik duruma 

düşmekten kurtulamadı. Meşruiy- 

yet arayışı... Komedi...Trajedi...) 

Daha önceleri de ilgilenmemişler

di. Bu da şaşırtıcı değildi.

Çünkü paylaşıma açılan çaresiz 

canların=afganlarm pastasından 

herkes bir pay kapmak hırsıyla çö

reklenmişti, pastaya. Popüler kül

tür, Usame b. Ladin ile Büdii'yü 

aynı kareye montaj layarak, Hong 

Kong oyuncak fuarında Bush ile 

Ladin'in masklarını yan yana ko

yarak , İkiz Kulelerden pasta ve saç 

modelleri çıkararak nasibini aldı. 

Silah tüccarlarına gün doğdu. Bü

rün insanlık o günü karartmak üze

re iyice kararlı hale gelmeden bir 

kez daha bayram ettiler. Medya 

steril ve dezenfekte edilmiş de olsa 

bir haber canlılığı yakalamanın 

keyfiyle sarhoş oldu. Bir savaşta ilk 

ölenin gerçekler olduğunu söyleye 

söyleye mumyalanmış gerçek ce

setleriyle mış gibi işlerle yetindi. 

Sinema sektörü/Hollyvvood bu

yandan terörün ulaştığı noktadan 

ilham alarak elli yıllık malzemeye 

konmuşluğunun tadını çıkarırken 

öte yandan Pentagon'un davetlisi 

olarak gerçeğin senaryosunu yaz

mak üzere göreve çağrıldı.

Görünüşe bakılırsa kazananlar 

bunlardı. Kaybeden gerçekti. Aynı 

zamanda kaybedilen. İnsanlık onu

ru kaybetti. İnsanlık, onurunu kay

betti. Belki insanlık geleceğini de 

kaybetti. Bu kesin değil. Ama ke

sin olan bir şey var ki o da kaybe

denlerin Afganlar olmadığı.

Yani komployu kuranlar parsa

yı topladı ancak teoriyi üretenler 

komploculukla suçlandı. Hakikat 

yaralandı. Bunu açıkça ifade etme

lerine rağmen filmlerden pek az 

yararlanıldı. ■
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y a n s ı m a l a r

W A SH IN G TO N ’D A K i 

B Ü Y Ü K  B A ŞK A N ’A

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

W
as h i ng ton ’ d ak i b ü y ük 

başkan bize toprakları

mızı satın almak istedi

ğini bildiren bir haber yolluyor.

Biz onun istediğini düşüneceğiz, 

zira eğer biz satmağa razı olmazsak, 

belki o zaman da beyaz adam tüfe

ğiyle gelecek ve bizim topraklarımı

zı zorla alacaktır.

Beklenmeyen bir yağmurdan 

sonra ırmaklar nasıl yataklarından 

taşarlarsa, siz de çok geçmeden bu 

toprakları dolduracak, her tarafta 

taşacaksınız.

Biz beyaz adamın düşümüz anla

madığını biliriz.

Toprağın her parçası onun için 

birdir, çünkü o gece gelen ve yer

den ihtiyacı olan şeyi alıp giden bir 

yabancıdır.

Toprak onun kardeşi değil düş

manıdır, onu elde ettikten sonra 

ilerlere gider, babalarının mezarla

rını geride bırakır ve onlarla bir da

ha ilgilenmez.

Babalarının mezarları ve çocuk

larının doğum hakkı çabukça unu

tulur.

O  annesi olan toprağı ve karde

şi olan gökyüzünü satılacak ve ta

lan edilecek şeyler gibi, ya da ko

yunlar veya parıldayan inciler gibi 

satın almak için kullanır.

Onun açlığı dünyayı saracak ve 

geride her tarafta çölden başka bir 

şey kalmayacak!

Sizler çocuklarınıza ayaklarının

altındaki toprakların bizim büyük 

babalarımızın külleri olduklarını 

öğretmelisiniz. Toprağa kıymet ver

meleri için onlara, toprağın bizim 

atalarımızın ruhlarıyla dolu olduğu

nu anlatırız.

Benim ulusum soruyor, beyaz 

adam neyi satın almak istiyor? 

Gökyüzü ve toprakların sıcaklığı, 

koşan antilopların çabukluğu nasıl 

satın alınabilir?

Satmaya razı olmadığımız tak

dirde, beyaz adamın tüfeğiyle gelip 

topraklarımızı alacağını bilmekte

yiz. Fakat biz vahşi insanlarız. Beyaz 

adam ise, geçici olarak iktidardadır 

ve o kendisini bütün dünyanın 

kendisine ait olduğu, tanrı sanmak

tadır.

Ve onlarla dostun dostla konuş

tuğu gibi bir tanrıya sahip olan be

yaz adam bile, herkes için belirlen

miş olan alınyazısmdan kaçamaya

caktır. Belki biz hep kardeşleriz,. 

Yalnız biz, beyaz adamın da biıgün 

keşfedeceği bir şeyi şimdiden bili

yoruz. Bizim tanrımız da aynı tanrı

dır. Sizler belki bizim topraklarımı

za sahip olduğunuzu düşündüğünüz 

gibi ona da sahip olacağınızı düşü

nüyorsunuz.

Beyazlar da birgün bu dünyadan 

gideceklerdir, belki de bütün öteki 

ırklardan daha çabuk. Yataklarınızı 

zehirlemeye devam ediniz ve bir ge

ce kendi çöplerinizin içinde boğu

lacaksınız. Fakat batışınızda her ta

rafa parlak bir ışık yayacaksınız, bu 

sizi bu topraklara getiren ve sizi bu 

ülkeye ve kızıldeıili adama hakim

olmanızı emreden tanrının kudreti

nin ateşinden gelecektir.

Bu kader bizim için muamma

dır. Bütün bizonlar öldürüldükten 

sonra, yaban otları evcilleştirildik

ten, ormanların en gizli köşeleri, 

binlerce insanın ağır kokusuyla 

dolduktan, sevimli tepelerin görün

tüsü konuşan tellerle kirletildikten 

sonra...

Church il l’in Amerikan gazete

cileri, ile yaptığı bir mülakatta 

biri sordu: “Efendim, politika 

hayatına atılmış genç bir kimse

nin ne gibi vasıflarla teçhiz edil

mesi gerektiğini okuyucularımı

za söyler misiniz?”

Churchill, buldog köpeğine 

benzeyen tavrını takındı ve ga

zeteciler, onun bu suali gayet 

ciddiye aldığım ve yer sarsıcı 

mahiyette bir cevap vereceğini 

sandılar. Fakat dikkatle bakıldı

ğında, gözlerinde karakteristik 

gülümsemesini de sezmemek ka

bil değildi.

“Yarın, ertesi hafta, gelecek 

ay ve önümüzdeki sene ne gibi 

hadiselerin vuku bulacağını ön

ceden görebilme kabiliyeti,” de

di ve gazetecilerin bu kelimeleri 

kaydetmesini kontrol etmek is

tercesine etrafına bakındıktan 

sonra ilave etti: “Ve ondan son

ra da, niye vuku bulmadıklarını 

anlatabilme yeteneği.”
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YANSIM ALAR/ W ASI lİNGTÖN ’DAKİ BÜYÜK BAŞKAN'A

Misafir Olanların 
Sağ Çıkmadığı Mescid

Rey şehrinin yakınlarında bir mes- 

cid vardı. O  mescide kim gelip ge

ce kalıyorsa sabaha cenazesi çıkı

yordu. Hatta birkaç kişi topluca 

kalsa hepsinin birden cenazesi çı

kıyordu. Bu yüzden halk gelen gi

deni uyararak:

“Sakın bu mescidde misafir kal

mayın yoksa canınızdan olursu

nuz”, diyerek uyarıyorlardı. Bunu 

dikkate alıp uyanlar canını kurta

rıyor, dinlemeyen ve meraklarına 

yenilenler canlarından oluyorlardı.

Günler, aylar böyle geçip gitti. 

Nihayet birgiin bir yolcu gelerek 

ıııescidde kalmak istedi. Bunu gö

ren halk başına toplandı.

Herkes onu uyararak bundan 

vazgeçirmeye çalıştı.

“Sakın bunu yapma, yoksa ca

nından olursun”, diyerek onu fik

rinden döndürmeye çalıştılar. Fa

kat o yiğit kararını vermişti. Bütün 

söylenenlere rağmen mescide girip 

uyudu. Geceyarısı bir ses duyarak 

uyandı.

Ses:

“Geleyim mi! Geleyim mi!” di

ye bağırıyordu.

Dr. Edward Hale, 1950’lerde 

Amerikan senatosunun dini li

deri idi. (Amerikan Kongre

sinde vazifeli Katolik, Protes

tan ve Musevi din adamları 

bulunur.) Bir gazeteci bir gün 

ona şu suali sordu: “Senatörler 

için dua ediyor musunuz?” 

“Hayır”, cevabını verdi Dr. 

Hale “Senatörlere bakıyor ve 

memleket için dua ediyorum”.

Bu korkunç ve şiddetli ses tam 

beş defa tekrarlandı. Yiğit hiç 

korkmadan ayağa kalktı ve haykır

dı:

“Seni bekliyorum, eğeı erkek

sen hiç durma gel!” böyle söyleyin

ce de tılsım bozuldu. Ve her taraf

tan altın yağmaya başladı. Hatta o 

kadar çok yağdı ki bir ara o yiğit 

kapının bu yüzden açılamayacağı

nı sandı.

O yiğit kişi böylece cesaretinin 

ve kararlılığının mükafatını gördü. 

Sabaha kadar altınları torbalara 

doldurup taşıdı.

Ömrünün sonuna kadar rahat 

bir hayat sürdü.

Medya Hep Aynı

“Sınırdan çıkan gazeteler” diyordu 

Crook, “Kızılderililer üstüne abar

tılmış ve hayali haberleri yayıyor, 

kaliteli, tirajı yüksek gazeteler de 

bunları ülkenin her yerinde tekrar 

basıyorlar. Ama sorunun öteki ya

nına hemen hiç değinilmiyor, boy- 

lece halkın çoğunluğu bu konuda 

yanlış fikirlere kapılıyor. Bir olay 

patlak verdiğinde, kamuoyu kızıl- 

derililere cephe alıyor, onların yal

nızca suçlarına ve kötülüklerine 

inanıyor. Bu arada, adaletsizlikle

riyle Kızılderilileri bu yola sürükle

yen kimseler de cezasız kalıyor, 

suçlamalarda en büyük yaygarayı 

onlar koparıyor. Bu gerçeği kimse 

Kızılderililerden daha iyi bilemez. 

Bundan dolayı, kendilerine yalnız

ca ceza, beyazlara da sınırsız yağma 

veren hükümeti adaletsiz bir hükü

met saymakta mazurdurlar.”

Abraham Lincoln’iin huzuru

na çıkarak iş talep eden bir 

genç, köklü bir Amerikan aile

sinden geldiğinden bahsedi

yordu. “Benim ecdadım Ame

rika’ya ilk yerleşenler arasın

daydı. Büyük-büyük babam Kı

zılderililere karşı savaştı; Ame

rikan İstiklal Harbinde İngiliz- 

lere karşı cenk edenler arasın

da büyük babam da vardı. Ba

banı, Dahili Harpte büyük ya

rarlıklar gösterdi; amcam...” 

Cumhurbaşkanı, gencin sözü

nü kesti ve “Delikanlı, siz bana 

patatesi hatırlatıyorsunuz” de

di. “Zira onun da en iyi tarafı 

toprak altındadır.”
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ÜMRAN EK

AFGANİSTAN GERÇEĞİ

TURAN KIŞLAKÇI

A fganistan... Yıllardır süregelen iç ve dış savaşlardan dolayı hara
be konumuna düşmüş bir ülke. Bir dönemler Rusların, şimdiler
de ise ABD ve Ingiliz savaş uçaklarının bombardımanları altında 

inim inim inletilmekte. AfganlIlar, savaşları artık tüm iliklerinde hissedi
yorlar. Afganistan hayalet bir ülke durumunun aksine geçmişinde As
ya'nın en parlak medeniyetlerini, en ihtişamlı ordularını ağırlamış tarihi 
zenginliğe sahip bir ülke. Yıllardır dünyanın süper güçleri tarafından iş
gal altına alınan bu ülke, bir zamanlar dünyaya yön veren hükümdarlık
ların merkezi konumundaydı. Acı, göz yaşı ve kan, Afgan topraklarında 
hak iddia eden her uygarlığın ödemesi gereken bir bedeldi adeta. Dün
yayı feth etmek için yola çıkan Mekodonyalı büyük İskenderin, şimdi bi
le adını andığımızda içimizi titreten Cengiz Hanların, Timurların, aza
metli ordularıyla nam salan Gazneli Mahmutların yeri inleten ordularıy
la gelişine tanıklık yapan Hayber Geçidi, Himalayaların uzantısı olan 
binlerce kilometre uzunlıktaki heybetli Hindukuş dağlan, her biri tarihin 
akışını değiştiren uygarlıkları ağırlayan tarihi kentleriyle Afganistan, in
sanoğlunun ihtirasını, kudretini konuşturmak istediği topraklar oldu. 
Tarih boyunca bu topraklar büyük hesapların, büyük başların kavgaları
na tanıklık etti...

Dünya'nın süper güçleri şimdilerde sivil Afgan halklarının üzerine 
bombalar boşaltırken, Taliban'ın askeri merkezlerini vurduk, askeri ka
rargahlarını yok ettik uydurmacalarıyla yüzlerce Afganlı çocuk, kadın ve 
yaşlıyı öldürüyorlar. Kimse çıkıp da, Afganistan'da siz nereleri bomba
lıyorsunuz demeye cüret bile edemiyor. Afganistan'ın ordusu yok ki, as
keri karargâhları olsun, fabrikaları, yüksek binaları ve de nükleer tesis
leri yok ki üzerlerine binlerce ton bomba boşaltıyorsunuz. Afganistan’ın 
sivil yerleşim birimleri dışında hiçbir şeyleri yok. Taliban vurulmak is
teniyorsa, dağlara bombalar boşaltılsın, şehirlere, köylere, camiler veya 
hastahaneleıe değil. Masum insanların tüm gözü önünde sağlam delil
ler olmadan vurulması da işin ayrı bir cabası. Afganistan'ın Sind nehri
nin bir kolu üzerine inşa edilmiş bir barajı hariç vurulacak hiç bir yerle
ri yok. Eğer bu baraj vurulursa Pakistan seller altında kalacak, yine bun
da Afganistan'ın kaybedecek hiçbir şeyi olmayacaktır. Bu konularda, 
medyada o kadar çok spekülasyonlar yapılıyor ki, haddi hesabı yok. 
Bundan dolayı biz de okuyucumuza Afganistan gerçeğini ve AfganlIları 
bir nebze olsun tanıtmayı düşündük.

DÜNYANIN EN ZORLU COĞRAFYASI

Afganistan Himalaya dağlarına benzeyen yüksek dağları, dört bir 
koldan şehirlere akan nehirleri ve güzelim yaylaları ile komşu ve bölge 
ülkelerinin tarih boyunca gözdesi olmuştur. Kadim dönemlerde burala
ra hakim olan bölgede söz sahibi olan bir ülke veya hükümdarlık konu
munu alıyordu. Bir de günümüz gelişmiş ülkelerinin can damarı konu
munda olan petrol ve doğal gaz yataklarının da Afganistan'ın kuzeyinde 
bulunması, ülkeyi daha bir albenili kılmıştır. Ülkenin kuzey doğusunda 
Himalaya dağlarına uzanan Hindukuş dağları ile topraklarının önemli bir 
kısmını dağlar oluşturur. Güneyde Süleyman dağlan ve kuzeyde Bendi 
Türkistan dağları ile kaplıdır. Afganistan’ın en önemli akarsuyu Hil- 
mend’dir. Önemli nehirleri arasında, Amuderya, Kokça, Kunduz ve Ka
bil ‘de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra daha bir çok küçüklü ve büyük
lü akarsuları mevcuttur. Ülkenin güney batı bölgeleri geniş çöllerle kap
lıdır ve buralarda çöl iklimi hakimdir. Topraklarının yüzde 12’si tarım 
alanı, yüzde 46’sı otlak, yüzde 31ü ormanlık, kalanı dağlık ve bozkırdır. 
Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin gayri safi m illi hasıladaki pa
yı yüzde 53’tür. Afganistan yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından çok 
zengin bir ülkedir. Ülkenin demir, altın, bakır, kömür, kükürt, krom, alü
minyum, mangenez, uranyum gibi madenleri ve kıymetli taşlan bulun
maktadır. Ülkenin kuzeyinde ise petrol ve doğal gaz yatakları vardır.

KARA KIŞLARI, DESTANLARA GEÇMİŞ ÜLKE

Afganistan'ın pek şiddetli bir iklimi vardır. Yüksek ve açık bölgeler
de sert soğuklar hüküm sürer. Tarih bize buraların müthiş soğukların
dan etkilenmiş olan ordulardan uzun uzadıya bahseder. Babür’ün Herat 
civarından kalkarak Hazara dağları üzerinden bir soğuk kış günü Kabil'e 
yürüyüşü, tarih kitaplarına geçmiş ve bir destan olmuştur. Şimdilerde 
ise kara kışları ABD'yi kuşatacak gibi. ABD kuvvetlerinin Afganistan'a 
karşı başlattıkları savaş sürerken, Afganistan’da da sert kış koşulları 
kendini hissettirmeye başladı. Ekim sonundan Mart'a kadar süren kış 
mevsimi boyunca, Afganistan'ın büyük kısmı, özellikle de hava sıcaklı
ğının -40 dereceye kadar düştüğü Hindukuş ve Pamir dağları çevresi, 
karlar altında kalıyor. Afganistan’da, genellikle Ekim sonunda başlayan 
kış mevsiminin bu yıl daha da erken başlayacağı öngörülüyor.
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ilk ve sonbaharda yüksek yaylalardaki iklim yumuşak ve hoş oldu
ğu için, meyveleri bol yetişmekte ve bilhassa üzüm, kavun, şeftali, erik, 
kayısı, ceviz ve fıstık gayet iyi yetişmektedir. Her ne kadar ülke bugün 
harabe konumunda ise de, bilinmeli ki, bir zamanlar bu topraklar Ba- 
bür’ün ve şairlerin medihlerine mazhar olmuştur. Bu topraklar yeniden 
canlanırsa, o kaybettiği muhteşem ve görkemli çağına tekrar dönebilir. 
Ovalarda hususi olarak bahçelerde yetiştirilen meyve ağaçları, çınarlar 
ve kavak ağaçları hariç, ağaçlara çok az rastlanılır. Dağlarda az da olsa 
çam, meşe ağaçları ve sarmaşıklar vardır.

İMPARATORLUKLAR VE SİYASAL KÜLTÜR

Yüksek dağlar, bir çok nehir, petrol ve doğal gaz yatakları gibi zen
ginliklere sahip olan Afganistan, aynı zamanda Hindistan, Çin, İran ve 
Orta Asya'ya açılan yollara hakim mevkide bulunmaktadır. Afganistan 
kadim dönemlerde de Orta Asya’da stratejik bir öneme sahip olduğu için 
İran Safevileri, Özbekler ve Moğollar tarafından idare edilmiştir. Hepsi
nin saray ve kültür dili Farsça’ydı, her üç alanda da hükümdarlar Türk 
kökenliydiler. Günümüzde İran hala geçmişteki Safevi topraklarını ele 
geçirmek için Afganistan Şiileri olan Hazaraları desteklemekte. Özbekis
tan ise, bağımsızlığın ilanından sonra Timurlenk’i kurucusu olarak ilan 
etmiştir; Maveraünnehir’de Özbekler lehine bir eksen oluşturabilmek 
ıcın Umur un mirasını sahiplenmiştir, tsundan dolayı (JzDekıstan Hus- 
ya'nın da desteğiyle Özbek asıllı AfganlI General Raşid Dostum’un küçük 
krallığını yeni bir tampon bölgeye dönüştürmeye çalışmaktadır. Moğol
ların geçmişteki mirasını ise Pakistan yönetimi üstlenmektedir. Pakis
tan, Afganistan savaşı, SSCB'nin çöküşü ve Kabil’in Eylül 1996’da müt
tefik Taliban kuvvetleri tarafından alınmasıyla, Orta Asya’nın yeniden 
oluşumunda Müslüman ve Sünni kutup olma yolundaki büyük Moğol 
rüyasını tekrar ele almıştır. Islamabad bunun için daha önce Hikmetyar’ı 
şimdilerde de Taliban’ı destekliyor. PakistanlIlar Kandahar’dan Kabil’e 
kadar uzanan Peştu kabile topraklarında Moğollar’ın dolaylı hükümran
lık uygulamasını yeniden hayata geçirmek istemektedir. Bu üç kutbun 
kesişme noktasındaki Afganistan, iki rol arasında gidip gelmektedir: 16. 
ve 17. yüzyıldan kalma üç komşu imparatorluğun mirasçılarının kendi 
yandaşlarını desteklemesiyle bu üç imparatorluğun karşılaştığı bir savaş 
alanı olmak; veya 1881-1907 yıllar arasından İngilizler ile Ruslar’ın be
lirlediği gibi tampon devlet olmak, Afganistan, Britanya ve Rusya arasın
daki çekişme sonrasında modern devletler arasındaki rekabete dönüş
müştür. Günümüzde Afganistan’da yaşanan iç savaşların asıl nedeni de 
bu ülkelerin Afganistan’a hakim olma iç güdüsünde yatmaktadır.

TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN SÜZÜLÜP ÇAĞIMIZA İNTİKAL ET
M İŞ  ÜLKE: AFGANİSTAN

Afgansözcüğünün ilk olarak ne zaman kullanıldığı tarihçiler arasın
da tartışma konusudur. Ancak en kuvvetli görüş, Afgan isminin çok ön
celeri 10. asırda kadim tarihçiler tarafından Patanlara verilmiş bir isim 
olduğu belirtiliyor. Afgan ırkının asıl menşei tam olarak bilinmiyor. Ki
mi tarihçiler, AfganlIların aslını Durranilerin oluşturduğunu söylerler. 
Durranilerin de Müslüman olmadan önce Yahudi dininden oldukları be
lirtiliyor. Bundan dolayıdır ki, İsrail hükümetinin yıllardır AfganlIları Ya
hudi ırkına döndürmek için milyar dolarlarca para harcadığı belirtiliyor. 
Afganistan’ın sözlük manası, AfganlIların memleketi anlamına gelmekte
dir. Afgan ırkının Patan, Peştu ve Durrani ırklarından meydana geldiği 
kuvvetli deliller arasındadır. Afganistan’ın resmi dili Peştuca ve Tacikçe-

dir. Bir Ön Asya ülkesi olan Afganistan, kuzeyden Türkmenistan, Özbe
kistan ve Tacikistan, kuzeydoğudan Çin, doğu ve güneyden Pakistan, 
batı’dan ise İran'la çevrilidir.

AFGANİSTAN’DA İSLAM’IN YAYILIŞI

İslam, Afganistan'a Hz. Osman (r.a.) veya Muaviye (r.a.)'nin Basra 
valisi Abdurrahman ibnu Semure’yi bu ülkeye gönderilmesiyle ulaşmış
tır. Afgan halkının İslam’la tanışmasından sonra bu din onların arasında 
hızla yayılmaya başladı. Daha sonra ülke kabile başkanlarınca yönetildi. 
9. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir kısmı Sâmâniler’in eline geçen Af
ganistan'da daha sonra Gazneli Devleti kuruldu. Gazneliler'in ardından 
Selçuklular'ın hâkimiyetine girdi. Sonra sırasıyla Gurlular’ın, Harezm- 
şahlar’ın, Moğollar'ın, Bâbürlüler'in, Abdâliler’in, Safeviler’in ve daha 
başka küçük hanlıkların hâkimiyetinde kaldı. Bunların bazıları bugünkü 
Afganistan topraklarının sadece bir kısmına hâkim olabildiler. Afgan ka
bilelerini birleştirerek ilk m illi Afgan devletini kuran kişi Ahmed Şah 
Durrani’dir. Ahmed Şah Durrani, o zaman Afganistan’ı elinde tutan İran 
Şahı Nadir’in 1747’de öldürülmesinden sonra Kandahar’ı ele geçirdi ve 
zamanla hakimiyet sınırlarını genişletti. Daha sonra sırasıyla, Dost Mu- 
hammed, Abdurrahman Han, Habibullah Han, Emanullah Han, Nadir 
Han, Zahir Şah, Davud Han, Nur Muhammed Teraki, Hafizullah Emin, 
tsabrak Karmai, Necıbullah, sıbgatulıan ıvıucecıaıdı, burnaneadın Hao- 
bani ve şimdilik Taliban lideri Molla Muhammed Omer. Bu kadar çok li
der değişimi yaşayan Afganistan’ın, trajedisini buralarda arayabilirsiniz.

HALİD BİN VELİD’İN KAHRAMAN TORUNLARI

AfganlIlara ‘savaşçı bir millet oluşunuz neden kaynaklanıyor’ diye 
sorduğunuzda, hemen hepsinin vereceği cevap şu olacaktır: "Biz Hz. 
Halid bin Velid’in torunlarıyız". AfganlIlar, tarih boyunca hep büyük İs
lam'komutanı ve Meşhur sahabi Hz. Halid bin Velid’in (r.a) soyundan 
oldukları için övünmüşlerdir. Ancak İslam kaynaklarında, Halid bin Ve
lid’in Afganistan'a gittiğine dair hiçbir rivayet yoktur.

SAVAŞLARLA YOĞRULMUŞ TOPRAKLAR

Afganistan tarihinde savaşlar hiç bir zaman eksik olmadı. Kah isti
lacılara karşı mücadele ettiler, kah kendi aralarında birbirlerine silah tut
tular. 1800'lü yıllarda iki defa Britanyalıların istilasına uğrardılar ancak 
onlara büyük bir ders vererek geri püskürttüler. Afganistan’ın en karan
lık yılları 1979 yılında Sovyetler B irliğ i’nin, topraklarını işgal etmesiyle 
başladı. Afganistan, tam on yıl boyunca Sovyetler’e karşı mücadele etti. 
Farklı etnik kökenlere sahip gruplar bir araya gelerek güçlerini birleştir
diler ve böylece hepsi bir çatı altında, Kızıl Ordu’ya karşı topyekün bir di
reniş gösterdiler. 1989 yılında Sovyetler, başarısız olduklarını kabul 
ederek geri çekilmeye karar verdi ancak Afganistan’daki savaş yine so
na ermedi.

İLMİN, KÜLTÜRÜN VE İRFANIN BEŞİĞİ

Afganistan, ilim ve kültür faaliyetleri bakımından bugün sesini faz
la duyurabilen bir ülke değilse de tarihte İslam dünyasının önemli bir 
ilim, kültür ve irfan merkezi olmuştur. Kadim dönemde bu ülkede büyük 
matematikçiler, coğrafyacılar, filozoflar, astronomlar ve edipler yetiş
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miştir. Bunlardan Biruni, Beyhaki, Utbi ve Firdevsi en meşhur olanlar
dır. Tasavvuf erbabı içinde Bahaeddin Veled, Mevlana Celaleddin-i Ru
mi ve Şakik-i Belhi gibi şahsiyetler yetiştirmiştir Afganistan. Büyük mü- 
fessirlerden Fahruddin er-Razi ve son yüzyılın tanınmış entellektüel İs- 
lami şahsiyetlerinden Cemalleddin Afgani'de bu ülkenin çıkardığı ender 
kişilerdendir. Batılı felsefeciler kitaplarında pek belirtmeseler de, Asyalı 
felsefecilerin büyük bir çoğunluğuna göre kadim felsefenin babaların
dan olan Eflatun ve Aristo'nun Afganistan’ı ziyaret edip ve burada felse
fe dersleri aldıkları anlatılır.

AFGANİSTAN’DA DİNİ MEDRESELERİN ROLÜ

Afgan halkı üzerinde medreselerden icazet almış mollaların çok bü
yük tesiri vardır. Mollalar genelde Semerkand ve Buhara’daki medrese
lerde eğitim görürlerdi. Buralarda eğitim ve yazı dili Farsça’ydı. Medre
selerde Hadis, Usul-i Fıkıh ve Tefsir dersleri alıyorlardı. Fars kültürüne 
ait metinlerin tümü de, dini metinler ile birlikte okutuluyordu. Dini ders
lerin yanı sıra, bu medreselerde, felsefe, şiir, astronomi, rüya tabirleri 
inceleniyor, Sadi, Mevlana ve Hafi'nin kitaplarından dili güzel kullanma
yı öğreniyorlardı. İlahiyat düzleminde sufiliğin ve felsefenin rolü üzerine 
derin tartışmalar yapılıyordu. Afgan uleması sufilik'ten güçlü bir şekilde 
etkilenmiştir. Afgan mollaları ekseriya halkın elebaşları olup, kimi za
man önemli siyasi hareketleri idare ederler. Geçmiş dönemlerde Ka
b il’de her sınıftan insanlar ibadetler hakkında sıkı bir imtihana tabi tutu
lurdu ve bu hususta cehaletleri görülenler amme nazarında küçük düşü- 
rülürdü.

GELENEKLER VE YAŞAM TARZLARI

AfganlIların hayatlarına geleneksel yaşam tarzı tüm yönleri ile ha
kimdir. Yaşam tarzlarında özellikle İslam’ın güçlü bir etkisi vardır. Ka
dınlar açık mavi, ipekten ve yüz bölgesinde noktalar şeklinde deliklerin 
bulunduğu baştan aşağı giyilen Çadıri adını verdikleri bir çarşaf türü 
kullanırlar. Erkekler ise sarık, şalvar ve cübbe giyerler. Ancak son yüz
yılda Afgan halkı arasında Pakistan’ın m illi kıyafeti olan Şalvar, Kamis 
daha bir yaygınlık kazanmış ve Taliban’ın yönetimi de bu giyim tarzını 
zorunlu kılmıştır. Aslında Hind yarımadasında Müslümanlardan tutun 
da, Hindulara kadar herkesin neden uzun sakallı olduklarına şaşmamak 
lazım. Uzun sakal ve sarık hemen hemen Hind yarımadasındaki tüm din
lerde vardır. Tıpkı Gurular, Sihler, Caynistler ve Hindular gibi. Onun için 
o bölgede gördüğümüz uzun her sakallı ve sarıklıyı dini bütün olarak 
görmememiz gerekiyor, çünkü bunlar o bölgeye has gelenek ve göre
neklerdir. Hatta o bölgenin uzun sakallı ve sarıklılarının çoğu halk taba
kasından oluşmaktadır.

FAKİR, İŞSİZ, YORGUN VE BİTKİN HALK

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile sayıları milyonları aşan fakir 
insanlar bulunduğu halde, yüzyıllardır iç ve dış savaşlar ile bir türlü nor
mal bir hayata dönemeyen AfganlIları çirkin, pis, eğitimsiz, aşağılık in
sanlar olarak lanse etmek AfganlIlara haksızlık olur. ABD'nin Afganis
tan'a karşı başlattığı savaş ile ilk olarak medya aracılığıyla Afgan halkını 
dünya halklarının gözünden düşürmeye çalışan ABD, İngiltere ve Fran
sız basını, Afgan halkını çirkin göstermek için uydurmadık yalan bırak
madılar. Evet AfganlIlar yüzyıllardır aç ve sefil konumda ama onları bu

hale sokanı neden araştırmıyorsunuz? En gelişmiş ülkelerde bile çöpler
den ekmek toplayıp karın doyuran insanlar olduğu halde, Afgan sokak
larında buldukları şerefli fakirlerin onuruyla oynamak ancak batılı med
yanın çıkarları açısından uygun olsa gerek. Bilinmeli ki, AfganlIlar açlı
ğa, sefalete ve yıllardır süren savaşlara rağmen ağaç kabuklarını kemi
rerek, toprak yiyerek ayakta kalmaya çalışıyorlar, ama buna rağmen 
onurlarından hiçbir zaman taviz vermediler. Bugün herhangi bir şehirde 
bir hafta veya iki hafta suların akmadığını düşünün, şehirler çöp ve pis
likten geçilemeyeceği gibi insanları kokuşmaya başlar. Ama AfganlIlar 
yıllardır, toprak evlerde, çamurlu yollarda, sulardan uzak, fakir ve aç ya
şamaktadırlar. Buna rağmen gerçek AfganlIlar, ölmeyi dilenmeye tercih 
edip onurlarını öne koymaya çalışıyorlar.

NÜFUS VE TOPLUM

Gayri resmi tahminlere göre, Afganistan'ın nüfusu 27 milyondur. 
Afganlılar’ın nüfusu yaşadıkları iç ve dış savaşlar sebebiyle pek artma
mıştır. 1979’dan beri ülkede 2 milyondan fazla Afganlı öldü, 4 milyonun 
üzerinde de Afganlı ülkeyi terk etmiştir. Mültecilerin çoğu Pakistan ve 
İran'da mülteci kamplarında yaşıyor. Afganistan yıllardır süren savaşlar
la birlikte açlık ve darlıkla da mücadele verdi. BM kaynaklarına göre, ço
ğu kadın ve çocuk olmak üzere 5 milyondan fazla sivil ölüm kalım ara
sında yaşam mücadelesi vermektedir. Yardıma ihtiyaç duyanların yüzde 
20’sinden fazlasını 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Savaş ve aç
lıkla mücadele eden Afgan halkı aynı zamanda Sovyet işgali ve ardın
dan gelen iç savaşlar sırasında ülkeye yerleştirilen yaklaşık 10 milyon 
mayın ile de boğuşuyor, istatistiklere göre her 22 dakikada bir, mayın 
yüzünden masum insanlar uzuvlarını ya da yaşamlarını yitiriyorlar. So
kaklardan, yol kenarlarına, tarlalardan nehir yataklarına dek ülkenin he
men her yerine yerleştirilen mayınlar en fazla sivillere zarar veriyor. Bu
gün ABD bombardımanın göçe zorladığı AfganlIlar, maalesef mayınlı 
bölgelerden geçmek zorunda bırakılıyorlar. Çatışmalar ve mayınlar ne
deniyle yerleşik hayata geçemeyen Afgan halkı herhangi bir tarım üreti
mi yapamadan açlık sınırında yaşamaya mahkum durumda.

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİ

KABİL- Hind-Türk hükümdarları tarafından idare merkezi olarak ta
nınıyordu. Günümüzde de hala ülkenin başkenti konumunda. Daha ön
ce Kabil’e bağlı önemli bir kent olan Gazne ise bugün, Kabil’in merkezi
ne dahil edilmiş durumda.

KANDAHAR- Argandab nehri üzerinde bulunan Kandahar şehri, 15. 
asırdan sonra uzun dönemler Afganistan’ın başkentliğini yaptı. Kanda
har şehri genelde vekillerin ve şahların kaldığı bir şehir idi.

HERAT- Hari-Rud ırmağı çevresindeki vadi ve Hazar dağları ile İran 
hududu arasındaki açık araziyi ihtiva etmektedir. Hazaralar ile Cahar-Ay- 
mak kabilelerinin oturdukları bu dağların büyük bir kısmı da, bu şehre 
aittir. Doğu tarihinin en meşhur şehirlerindendi. Ancak bugün eski şan 
ve şöhretini kaybetmiştir.

TÜRKİSTAN- Kuh-i Baha’nın kuzeyinde Amuderya nehrine kadar 
uzanan bölge Türkistan adı ile tanınmaktadır. Eskiden buranın merkezi 
olan Belh şehri, eski ehemmiyetini kaybetmiştir. Halen idare merkezleri 
Mezar-ı Şerif, Kunduz ve Maymana şehirleridir.

İslam dünyasının meşhur tasavvuf merkezlerinden olan Horasan 
bölgesinin bir kısmı, Gazne, Herat ve Belh gibi önemli şehirler de bu ül
kenin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kabil, her bakımdan, en kuvvet
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li bir mevki olup ekseriya diğer bölgelerden gelen baskınlara karşı ken
dini müdafa edecek bir konumdadır. Bunun aksine, Herat şehri, batı ve 
kuzey'den gelecek hücumlara tamamıyla açıktır ve bir yabancı istilasına 
uğradığında, Kandahar şehri ile birlikte tehlikeye düşme ihtimali çok bü
yüktür.

ETNİK YAPI ÇOK DAĞINIK

Oldukça farklı etnik bir yapıya sahip olan Afganistan'ın nüfusunun 
yüzde 40'ını Peştunlar, yüzde 25'ini Tacikler, yüzde 14’ünü Özbekler, 
yüzde 8’ini Hazaralar, yüzde 5 ’ini Aymaklar, yüzde 2,5'unu Beluciler ve 
kalanını da küçük etnik unsurlar oluşturuyor. Dolayısıyla Afganistan'da 
meydana gelecek olan her olay Pakistan'ı, Türkmenistan'ı, Tacikistan'ı 
ve Özbekistan'ı da etkileyecektir. Ayrıca bu ülkenin komşuları olan İran 
ve Çin de bu bölgede olacak her hangi değişimi kaygı ile takip ediyor
lar. ABD'nin saldırı öncesi bölgedeki çekincesi, Tacikler ve Özbekler ile 
onların akrabaları olan Peştunlar arasında yeniden bir ittifakın ortaya 
çıkması. Afganistan halkının, çoğu sünni ve Hanefi mezhebindendir. Az 
sayıda da şiiler bulunmaktadır. Vücutça Afgan ırkı, esas itibariyle, Türk- 
Iran tipine mensup olup, doğu kabilelerine hayli Hindli kanı karışmıştır. 
Afganistan bir ırktan teşekkül etmediği için, bir Afgan tipi profili vermek 
çok zordur. Irklar arasında büyük bir kaynaşma ve karışma olduğundan 
kabileler içinde bile unsurları kolaylıkla tespit etmek mümkün değildir.

PEŞTUMI AR
Peştunlar, eşit sayılabilecek bir biçimde dağınık olarak Afganistan 

ve Pakistan’da yaşıyorlar. Çoğu Peştun kabile halkı ve komşularına gö
re Peştun ve Afgan deyimi hemen hemen eş anlamlıdır. Afrika ve As
ya’daki politik manzarayı belirleyen Avrupa emperyalizminin mirasların
dan biri olan, 1893'de yapılmış Durand Hattı'nın her iki yakasında yaşa
yan Peştuca konuşanların tamamını belirtir. Bu sınırlar bölgesel barışı 
sık sık tehdit etmektedir. Peştunlar aynı zamanda Puktun olarak da ad
landırılırlar ve özellikle Pakistan, Hindistan ve Ingiltere'de Pathan diye 
anılırlar. Büyük Hint-Avrupa dil ailesinin bir Hin-lran dili olan Peştu
ca'nın ortak olarak anlaşılan dört şivesi vardır. "Gerçek" ve "Saf" bir 
Peştun olmak için kişinin hem baba hem de annesinin Peştu konuşan 
yerli halktan olması gerekmektedir.

Fiziksel bakımdan Peştunlar ortalama bir Akdeniz tipidir. Komşula
rının çoğuna nazaran, Peştunlar daha uzun ve iri yapılıdırlar. Peştun er
kekleri ayırıcı bir özelliğe sahip sarık sararlar ve genellikle türbanlarını 
kabile kimliklerini belirlemek için özel bir şekilde bağlarlar. Genellikle, 
bir omuza düğmelenen ve bol pantolonlarının (İzar veya tambon) dışın
da duran uzun pamuk veya hafif yünlü gömlekler (piran) giyerler.

Köy ve göçebe kadınları başörtüsü (çadar) takar, nadiren de, temel 
olarak bir şehir giysisi olan çadri veya burka (elbise benzeri baştan aşa
ğı tek parça bir çeşit giysi) giyerler. Tüm Peştunlar Hanefi mezhebinden 
Sünni müslümanlardır. İslam öncesi yerleşmiş birçok inanç ve gelenek
ler din görüntüsünü bastırmıştır. Peştunların çoğu çiftçilik ile uğraşırlar. 
1979 Rus işgalinin ardından, 2 milyonun üzerinde Peştun Pakistan'a 
göç etmiştir. Bugünkü göçlerle birlikte, Pakistan'a göç edenlerin sayısı
nın 5 milyon olduğu belirtiliyor. Peştunların çoğu bedevi ruhludur. İde
al Peştun erkeği savaşçı-hatip, yani savaşta cesur ve “jirgah” da iyi ko
nuşabilendir. Misafirperverlik gelenekleri çok güçlüdür. Afgan cihadın
da Peştunların çok büyük bir rolü vardır. Peştunlar halen, Afganistan’da 
en güçlü etkiye sahip ırktır.

TACİKLER
Orta Asya Tacikleri, Hint-Avrupa dil ailesinden çeşitli diyalektleri 

konuşurlar. Tacikler Bedahşan, Pervan, Samangan, ve Takhar eyaletle
rinde olmak üzere kuzey ve kuzeydoğu Afganistan'da yaşamakta ve mer
kezi Hindukuş dağlarına doğru yayılmaktadır. Bir diğer 4 milyon Tacik 
nüfusu da Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenis
tan'da bulunmaktadır. Taciklerin bir diğer ismi de Sort yada Sarkolui'dir. 
Afganistan Tacikleri genellikle kendilerini Penşiri, Andarabi, Samangi 
ve Munjani gibi yaşadıkları yer veya vadi isimleri ile adlandırırlar. Tacik 
olmayan grupların hakim olduğu daha batıdaki bölgelerde yaşayanlar 
kendilerine basitçe "Tacik" demektedirler. "Tacik" terimi muhtemelen 
Orta Asya'da Farsça konuşanları ifade etmek için ilk Arap fatihlerinin 
kullandığı "Taz" ya da "taj"dan gelmektedir. Taciklerin çoğu orta ve gü
ney Asya'da Sünni olup Hanefi mezhebine mensuptur. Bununla beraber 
Bamiyan bölgesindeki Taciklerin Şiiliğin "İsmail!” kolundan oldukları 
belirtilir. Taciklerin çoğu çiftçilik ve çobanlıkla uğraşırlar. Ekolojik açı
dan Tacik bölgesi dağlık, alçak tepeler ve vadiler, her yıl merkezi Asya 
steplerinden sürüklenen doğanın bir hediyesi zengin bir lös tabakası ile 
kaplıdır.

Afganistan'da Peştunlardan sonra ikinci büyük ırk olan Tacikler, 
Rusların Afganistan'ı işgali döneminde Kabil'in kuzeyinde Penşir vadi
sinde başarılı bir direniş sergilemişlerdi. Taciklerin kendilerini diğer et
nik yıupidiuaıı taıkiı yüıtsıek Tacik oiıııakia üvüliüüklefi iıubui»uııud iıiç 
bir şupne yokıur.

ÖZBEKLER
Kuzey Afganistan'da Tacikler ve diğer etnik gruplarla paylaştıkları 

Özbek bölgesi bir kıta iklimine sahip, kurak bir bölgedir. Afganistan'a 
hakim olan yarı yerleşik düzen, Özbekler arasında daha yaygındır. Öz
bekler geçimlerini koyun ve dağ keçilerinin yün, deri ve yağlarında elde 
ederler. Giyecek ve yemek tarzları genelde Taciklerden alınmıştır. Özbek 
sosyal yapısı Taciklerinkinden daha fazla bölümlü ve hiyerarşiktir; lider
leri (beyler, boyerler), Özbekler’in disiplinli göçebe geçmişlerini yansı
tan daha büyük bir otoriteye sahiptir.

Özbekler yüzyıllardan beri Afganistan’da yaşamaktadırlar ve uzun 
yıllar Afganistan'ın hükümdarlığını da yapmışlardır. Hem Afganistan, 
hem de Orta Asya’da Özbek ve Taciklerin karışması iki gruptaki akraba
lık bağlarını kuvvetlendirmiştir. Özbekler Tacikler ile birleşmelerine rağ
men, kırsal bölgedeki Özbekler onlarla birleşmemişlerdir. Spor oyunla
rı sık sık bir halk kültürünü düşünce ve davranışlarını yansıtır. Özbekler, 
Afganistan'da Peştunlar ve Taciklerden sonra üçüncü büyük topluluğu 
oluştururlar.

HAZARALAR
Hazaralar, Afganistan'ın kuvvetini en fazla yitirmiş etnik grupların

dan biri olmasına rağmen, merkezi hükümet hakimiyetine karşı en çok 
karşı koyan bir topluluktur. 1979 yılındaki Sovyetlerin Afganistan’ı işga
linden sonra, hakikaten hükümet kontrolünden bağımsız bir duruma 
ulaşmışlardı. Hazaralar’ın çoğu merkezi Afganistan'da Hazaracat denilen 
bölgede yaşamaktadır. Hazaracat, Khoi- Baba dağlarından Kandahar’ın 
kuzeyine ve Dai Kundi ile Yak Avlang’ın ötesinde Gazne’nin batısına dek 
uzanmaktadır. Diğer Hazaralar ise Hindukuşların kuzeyinde yani Bag- 
han, Samanghan, Belh ve Cavzlan gibi bölgelerde yaşamaktadır. Geçen 
yüzyılda vuku bulan Hazara-Afgan savaşından sonra çoğu Hazaran’ın 
Hazaracat’tan çıkmış olmasına rağmen, bir kısmı Qala-Nau, Meşhed, 
İran (burada Berberiler olarak bilinirler) Quetta ve Pakistan’da bulun
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maktadır. Hazaraların kesin nüfusları bilinmemekle birlikte, sayılarının 1 
milyondan fazla olduğu belirtiliyor. Hemen hemen hepsi Acemler gibi 
şiidir. Genelde çoğu Hazara İsna-Aşeriyye ve belirgin sayıda olmayan 
bir kısmı da (20.000 civarında) ismailidir. Genelde ekonomik anlamda 
fakir olan Hazaraların, İran ile güçlü ilişkilerinin olduğu bilinmektedir.

AYMAKLAR
Aymak terimi etnik bir isim değildir. Batı Afganistan ile yakınındaki 

İran Horasan'ında geçerli olan çağdaş anlamı, bölgede kabilevi olma
yan, Acemler (Farisvan) ve Tacikler gibi nüfusları bitişik "kabilevi halk
tır." Dilbilimi açısından Aymaklar ile çevrelerinde yer alan Acem çoğun
luğu ile arasında farklılık yoktur. Aymak kabilelerinin yerel şiveleri, 
Farsçanın Herati şivesi olan Dariye ya da Doğu Horasan Farsçasına çok 
yakındır. Afganistan'da 478.000 Aymak'ın tamamı, Şii Acemlere zıt ola
rak Sünnidir ve Hanefi mezhebindendir. İran'da da yaklaşık 120 bin Ay- 
mak'ın yaşadığı belirtiliyor.

20 muhtelif Aymak grubundan biri, dört ayrı göçebe ya da yarı-yer- 
leşik kabilenin idari bir gruplanışı olan Char Aymaklarıdır (Char-dört). 
Herat'ın kuzeydoğusu ile kuzeyde Badghis orta tepelerinden başlayarak 
orta Afganistan'ın batısında Groh dağlarına dek uzanan geniş bölgede 
oturmaktadırlar. Char Aymak, 42 bin Cemşidi, 62 bin 500 Aymak-Haza- 
ra, 104 bin Firuzkuhi ve 187 bin 500 Taymaniden oluşmaktadır. Char 
Aymak kabileleri 16. ve 17. yüzyıllarda oluşmuş etnik formasyonlardır. 
Char Aymaklarının yanısıra Batı Afganistan'la, başlıca Herat eyaletinde, 
aralarında 34 bin Timuri, 18 bin 500 Tahiri, 15 bin 500 Zuri, 12 bin 400 
Maleki ve 5 bin Mishast'ın bulunduğu yarı-yerleşik ya da yarı- göçebe 
yarım düzine Aymak bulunmaktadır. 18. ve 19. yüzyıllarda Aymak kabi
lelerinin önemli bir kısmı İran'ın Horasan bölgesine göç etmiştir. Char 
Aymaklarının ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

BELUCLAR
Dünyada yaklaşık 5.4 milyon Beluc nüfusunun 3 milyondan fazlası 

Pakistan'ın batısında, 2 milyon civarı İran'ın güneydoğusunda ve 400 
bin kadarı da Afganistan’ın güneybatısında yaşar. Belucların sınır boyu 
uzanan vatanı "Belucistan" diye bilinen tenha bir çöl, dağlar ve kıyı böl
gelerinden oluşan 300 bin kilometre kare bir toprağı kapsar. Ama bu 
bölgenin dışında da önemli Beluc toplulukları görülür, özellikle Pakis
tan'ın Sind ve Pencap eyaletlerinde ve Fars körfezi emirliklerinde Beluc- 
lar yüzyıllar boyu buralara gelir temini için göç ettiler. Önceleri paralı 
asker ve köle olarak, yakın dönemlerde de petrol işçisi konumunda Kör- 
fez’de yaklaşık 20 bin aşkın Beluc'un bulunduğu belirtiliyor.

Beluci, Hind-iran dil ailesinin İran koluna ait olup günümüzdeki 
Beluc bölgesinin kuzeybatı kısmında konuşulan dillere de yakınlığı var
dır. Beluc gelenekleri önde gelen birçok kabile grubunun kökenini Orta
doğu'ya ve Hazar bölgesine bağlarken, Belucların Babil medeniyetinin 
ahfadı olduğunu öne süren kimi yerli Beluc araştırmacıları da vardır. Bu 
arada, kimi Beluc ve Batılı araştırmacılara göre, Belucların, Orta Asya'ya 
göç etmiş bir Kürt kolu olduğu da belirtilmektedir. Afganistan Peştunla- 
rıyla çoğu kültürel değerde ortaklığı bulunan Beluclar, etnik politik çı
karlar sözkonusu olduğunda sık sık Peştunlar ile çatışmaya girmişlerdir. 
Dünya meselelerinde eskiden beri pek öne çıkmamış bulunan Beluclar 
önümüzdeki dönemlerde daha bir önem kazanacak ve dikkat çekecek gi
bi görünmektedir.

TALİBAN, MOLLA ÖMER VE AFGAN CİHADI

Taliban hareketinin lideri Molla Muhammed Ömer, Katar'da yayın 
yapan el-Cezire kanalına hayatının tüm yönlerini anlattı. Biz de size M ol
la Ömer ile yapılan röportajın özetini sunarak veriyoruz. Molla Muham
med Ömer 1954 yılında Afganistan'ın Arzcan vilayetine bağlı Tornekut 
şehrinde doğdu. Molla Ömer daha üç yaşında iken babasını kaybetti ve 
ailesinin geçimini amcaları üstelendi. Küçük yaşta dini medreselerde is- 
lami ilimler okumaya başladı ve 18 yaşında ailesinin geçimini sağlamak 
için bir müddet medrese eğitimine ara verdi. Uzun boylu ve cüsseli bir 
yapıya sahip olan Molla Ömer, medresede okuduğu yıllarda aynı za
manda gür ve uzun bir sakala sahipti. Sovyet işgali öncesinde köyüne 
imam olarak seçildi. Bir çok defa yarıda bıraktığı dini eğilimini tamam
lamak için cihad dönemi dahil medreseye geri dönen Molla Ömer'in, 
hala bu amaçlar için Diyobend hocalarından ders aldığı belirtiliyor. 
1979-1992 Sovyet işgali döneminde önce Cemiyeti islamiye bağlı Nik 
Muhammed komutanlığında Cihad'a iştirak etti, savaş esnasında sağ 
gözünü kaybeden, Molla Ömer, Cihad esnasında bir çok gruba girip çık
tı en son Mevlevi Muhammed Nebi'nin islami inkılap Hareketine katıldı.

Taliban'ın Afganistan Sathına Yayılışı
1992 yılında Afgan mücahitlerini Kabil'i ele geçirmesiyle, Molla 

Ömer yarım bıraktığ eğitimi tamamlamak amacıyla Kandahar vilayetine 
bağlı Sene Sar'daki Gayret Medresesine gitti. Ancak Afganistan müca
hitler tarafından ele geçirilmesine rağmen, Kandahar dahil Afganistan'ı 
tüm şehirlerinde, fesat, fitne, hırsızlık, yağmalama, fuhuş ve zulüm almış 
başını gidiyordu. Afgan halkının bu kötülükleri görmek için Cihad etme
diğini belirten Molla Ömer, Medresedeki 20 arkadaşıyla fesadı ve kötü
lükleri defetmek için birlikte mücadeleye çağırdı. Molla Ömer'in Kanda- 
har'da başlattığı bu ilk hareket Kandahar'da 1 yıl içinde kötülüğü kayna
ğını kurutur ve her tarafta insanlar huzur içinde hareket eder hale geldi
ler. Daha sonra Afganistan'ın diğer bölgelerindeki bir çok dini medrese
den de yüzlerce öğrenci Molla Ömer'in başlattığı harekete katılmak için 
Kandahar'a gider. Mücadelesini tüm Afganistan sathına yayan Molla 
Ömer, umulmadık bir şekilde bir hareketin lideri olarak ortaya çıkar. 
Ağustos 1994 yılında Taliban hareketinini lideri olarak seçilir. Kabil'in 
Taliban'ın eline geçmesiyle 1996 yılında düzenlenen alimler toplantısın
da Molla Ömer, Hareketin resmi olarak lideri seçiliir ve kendisine "Emir- 
ul Mü'minin" sıfatı verilir. O gün bugündür, Taliban'ın lideri Molla 
Ömer, her dediği taraftarları tarafından istisnasız kabul edilmektedir.

Rabbani, Hikmetyar ve Taliban
El-Cezire televizyonunda geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir 

programda, AfganlIların ve İslam dünyasının yakından tanıdığı iki sima
sı Gulbettin Hikmetyar ve Burhaneddin Rabbani karşılıklı önemli bir ko
nuda tartıştılar. Hikmetyar Tahran'dan ve Rabbani de Duşanbe'den katıl
dığı canlı programda, tartışmalar Taliban ilk olarak nasıl ortaya çıktığı 
ekseninde yapıldı. Aşağıda önemli bulduğumuz tartışmanın son bölüm
lerinden bazı kesitler göreceksiniz.

Hikmetyar: Herşeyden önce tüm Afganlı grupların liderlerini arala
rındaki ihtilafları bırakmalarını ve Afganistan'ın müdafası için biraraya 
gelmeye çağırıyorum. Geçmişte yaşadığımız Komünist tecrübe bir daha 
tekerrür etmesin. ABD'nin ülkemize karşı başlattığı işgal hareketine des
tek verenlere diyorum ki, ABD'nin "Terörizmle mücadele" adı altında 
başlattığı harekata destek vermeyin. Bu düşmanla kimin savaştığını b ili
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yorsunuz, teröristler ya da masum ve miskin Afgan halkı. Taliban yöne
timinin bitirilmesi ve düşürülmesi isteniyorsa, onu oraya getirenler hay
di haydi düşürebilirler. Taliban ister ABD, ister AfganlIlar tarafından dü
şürülsün, biz Talibanla birlikte değiliz, günkü onlar savaşlarını bize kar
şı başlattılar. Ancak şimdi ki konu çok çetrefelli bundan dolayı ABD'nin 
yanında yer alacağımıza, Afgan halkının yanında yer almayı yeğleriz.

Üstad Rabbani hatırlayacaktır, Kabil'de olduğu dönemlerde Taliban 
hareketinin savunuyor, bu hareketin bir halk hareketi olduğunu ve tüm 
devlet organları tarafından desteklenmesinin gerekli olduğunu belirti
yordu. Hatırlıyor musun üstad Rabbani, Taliban hareketine silah ve pa
ra gönderiyordunuz. Onları her tür koşulda destekliyordunuz. Taliban 
hareketi, Hizb-i Islami ile çatışmaya girince siz desteğinizi yine devam 
ettirdiniz. Taliban ilk olarak bizim mıntıkalarımızda çıktı, bizimle savaştı 
hatta bir ara ben size Kabil'de bulunduğunuz dönemde geldim, yaptığı
nızın işin yanlış olduğunu belirtmiş, destek çekmenizi istemiştim ve bu 
hareketin başka güçlar tarafından sonradan kullanılabileceğini belirt
miştim ancak beni dinlemediniz. Evet şimdi, biz sizi davet ediyoruz üs
tad... İnanıyorum ki, bu sorunların asıl unsuru oluşturan Taliban değil, 
başka bir çok güç oluşturuyor. Yine inanıyorum ki, tüm bu sorunların 
arkasında Rusya vardı. Ruslar ve Komünistlerle birlikte olanlar aslında 
bu sorunun ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Ve diyorum ki, sayın 
üstad sizler Ruslardan yardım alıyordunuz, Rusya savunma bakanı da 
Dunu açıklauı. îjim aı oe a b u  ne uııiılue ülkenize ve ııaKiıııza ıwışı sava
şa kalkışıyuısuııuz. Neden sorunlarımızı savaşsız çözümü için uğraşmı
yoruz? Neden Ruslar ve ABD'lilerin yardımları olmadan kendi aramızda 
oturup, sorunlarımızın çözümü için çaba sarfetmiyoruz.

El Cezire: Sayın üstad Rabbani Hikmetyarı dinlediniz, ona cevabınız 
ne olacaktır?

Rabbani: Rabbani belirli konularda Hikmetyarı eleştirdikten sonra, 
konuşmasını şöyle tamamladı. Taliban hareketi ortaya çıkmadan önce, 
bir grup öğrenciden oluşuyordu. Bize geldiler ve kardeşlerin arasını bul
mayı ve emr-i bil maruf ve nehy-i anil munker'de bulunacaklarını ve bu
nunda kendilerinin bulunduğu Kandahar şehrinden başlatacaklarını be
lirttiler. Bizde onların bu isteklerini mücahid, müslüman ve bir İslam 
devleti olarak kabul ettik, Emr-i bil maruf ve nehyi-ianil munker'de bu
lunmaları için her türlü yardımda bulunduk. Ancak Hikmetyarın belirtti
ği gibi biz onların öğrenci olduklarını ve ulemadan olmadıklarını biliyor
duk, ancak sonradan herşey tersine döndü ve bize karşı ayaklandılar. 
Sonra hançer olup, meşru olan islami yönetime başkaldırdılar.

El Cezire: Teşekkürler sayın üstad Rabbani, şu anda telefon hattı- 
mızda Pakistan'ın başkenti islamabad'dan katılan Dr. Ataullah Feydi söz 
hakkı olmak istiyor. Buyrun sayın Dr. Ataullah;

Ataullah: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üstad Rabbaninin 
söylediklerine bir eklemede bulunmak istiyorum, üstad Rabbani çok 
saygı duyduğum biridir. Diyorum ki, Üstad Rabbani, Ahmed Şah Me- 
sud'u şehit edilmesinden bir kaç gün öncesinde beni telefonla aradı. Be
nimle bir buçuk saat kadar konuştu. Beni Taliban'a bir mesaj ulaştırmam 
için sorumlu kıldı. Bende daha önceden her iki taraf arasında barış sağ
lanması için epey çapa sarfetmiştim. Üstad bana Taliban ile mücadele
yi bırakmaya hazır olduklarını belirtti. Bununla birlikte bizim Talibanla 
temellerimiz aynı ve müşterek. Biz Şeriatın tatbik edilmesi konusunda 
onlarla ihtilaf etmiyoruz, Taliban'ın yaptığı herhangi bir fıkhi ve şer'i me
selenin icraattın da ihtilaf etmiyoruz... Aramızdaki ihtilaflar, sadece fer'i 
bazı konulardan kaynaklanmaktadır. Taliban'da bundan dolayı bize bazı 
seçenekler sunmalı.ki, bu sorunu beraber çözüme kavuşturalım. Bende 
üstad Taliban'ın bazı konulardan kuşkularının bulunduğunu ve bazı ki

şilere bazı mevkileri vermelerini ardından, yönetimin ellerinden çıkacak
larında korkuyorlar dedim. Üstad Rabbani bu konuda bana kesinlikle 
güvence verdiğini, böyle bir şeyin yaşanmayacağını açıkladı. Sonra ba
na, bir çok konuda kendi işlerinde vazgeçmeye hazır olduklarını söyle
di. Bende hemen diğer gün Islamabad'daki Taliban'ın elçisi olan Abdus- 
selan ed-Daif'e gittim. Kendisiyle epey bir konuştuk ve sonra bana bu
nu Liderleri Molla Muhammed Ömer'e götüreceğini belirtti. Gerçekten 
Daif sözü Ömer ulaştırdı ve kendilerine kapılarının her zaman açık oldu
ğunu açıkladılar. Ancak tarihin cilvesine bakınız ki, bu olaydan bir müd
det sonra büyük komutan Ahmed Şah Mesud menfur bir suikaste kur
ban gitti. Daha sonra, bir çok olay ardı ardına geldi. Üstad Rabbaniye bir 
çok defalar telefonla ulaşmaya çalıştım, ancak kendisiyle bir fiil görüşe
medim. Sonra Üstad Rabbani'nin Londra'daki temsilci Mahammed Sıd- 
dik'e telefon açtım ve kendisine Taliban'ın da kendileri ile görüşmeye 
hazır olduklarını Rabbaniye bildirmesini istedim. Konuyu ona da geniş 
bir şekilde anlattım. Taliban'ın da bir çok konuda bazı işlerinden vazgeç
meye hazır olduklarını belirtmişti. Çünkü ne Taliban ne de Kuzey ittifakı 
dış güçler tarafından istenmiyor. Ancak üstad Rabbani bana elçi araçılı- 
ğıyla gönderdiği haberde, vaktin geçtiğini ve konuşacak bir konularının- 
da olmadığını belirtti. Sonra bir çok kereler Şeyh Sayyaf'a da telefonla 
ulaşmaya çalıştım ve Lonra'da bulunan vekili Ahmed Şah aracılığıyla 
olayın ehemmiyetini anlatım ancak o da... özür diledi ve...

Bir çok araştırmacı ve yazar Taliban hareketinin, Pakistan yöneti
miyle olan bağlılığını dile getirir bunun kaynağını da şu uüıt özelliğin 
oluşturduğunu belirtirler.

1- Afganistan'ın, Pakistan'ın Orta Asya'ya uzanmasında bir kapı gö
revi görmesi.

2- Pakistan'ın, başkenti Peşaverolan Serhad eyaletinin çoğunluğu
nu Peştu kökenlilerin oluşturması, bunların ileride Afganistanla olan ta
rihi bağlılıklarından dolayı ayrılmayı istemeleri.

3- Pakistan'ın, İran kuzeyinden gelecek Şii akımını durdurmak için, 
Taliban'a destek verdiğide belirtiliyor.

4- Pakistan'ın resmi olarak Taliban'ı tanıyan ilk devlet olması ve Ta- 
liban'ın özellikle Mevlana Fazlurrahman el-Peştuni'nin cemaatı dahil, 
Pakistan'daki cemaatlerden destek görmesi.

Taliban ve Radikalizm
Molla Ömer, Radikalizm ile ilgili el-Cezire kanalına yaptığı açıkla

masında şöyle diyordu: "Bizi radikal olarak isimlendirenler ABD ve Rus
ya'nın kendisidir. Biz radikal değiliz, ne ifrat ne de tefriti benimseriz, 
çünkü her ikisi de İslam'da kötülenmiştir. ifrat ve tefriti bize dinimiz öğ
retir, bunu bize ne ABD ne de Rusya öğretemez. Taliban hareketi konu
sunda herhangi bir şüphesi olanı Afganistan'a davet ediyoruz. Ancak 
günümüz medya asrı olduğu için medya istediği her şeyi Müslümanlar 
dahil herkese benimsetebiliyor. Bundan dolayı Müslümanlardan isteği
miz dininiz gereği bizi sevseniz de, sevmeseniz de bir münafık size ha
ber getirdiğinde lütfen aslını araştırınız".

Taliban'ın Fikrî Backgrounds
Taliban hareketi lideri Molla Muhammed Ömer, 1800 yılların son

larında Hindistan kurulan, sünni ve Hanefi mezhebi ağırlıklı, Pakistan'ın 
kuruluşundan sonra Pakistan'ın dört bir yanına dal budak salmış bulu
nan Diyobend Medresesine intisabıyla tanınıyor. Diyobend medresesi
nin Afganistan, Hindistan, Afganistan ve Güney Afrika'da da bir çok 
müntesibi bulunuyor. Diyobend medresesi, kadınlar ve kimi İslami şiar-
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